Online Hitoktatás -A

mennyországról

Beszélgetésindító kérdés:
Ha bármilyen helyen lakhatnál, hol laknál? Valamilyen különleges képességű házban?
Valami különleges helyen?
A legtöbb ember erre olyasmiket válaszol, amiket lehetetlen teljesíteni… vagy mégsem?
Isten mindenre képes, még ilyesmire is! Ma erről fogunk tanulni.

Kezdő ima:
Imádkozzatok együtt! Akár lehet játékos ima is, a Fejem, Vállam, Térdem, Talpam: mind
az Úrhoz tartozik! éneket (Youtube link) lehet tornázva is imádkozni.
Bemelegítő játék:
A láthatatlan dolgokat is lehet érzékelni! Erre jó példa az, amikor egymás hátára
rajzolunk az ujjunkkal. Próbáljátok ki! Az egyik ember rajzoljon mintát az ujjával a másik
hátára, a másik pedig próbálja meg kitalálni, hogy mi volt az! (például: napocska,
kereszt, csiga)

Beleélős feladat:
Tudjátok, hogy hány éves kortól számít valaki felnőttnek? 18.
Képzeljétek el, hogy amikor 18 évesek lettetek, az apukátok reggel azzal kezdi, hogy beszélni
akar veletek! (játsszátok el! Lehet közben sétálni a szobában.)
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•
•
•
•
•
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Képzeld, gyermekem, egy nagyon különleges meglepetéssel készültem neked. Tudod
mióta készülök erre?
(kérdezzék meg: Mióta, apám?)
18 éve! Amióta csak ismerlek, ezen dolgoztam titokban.
(kérdezzék meg: Mi az a meglepetés?)
Készítettem neked egy saját otthont! És nem is akármilyet!
(mondják: Hűűűűű)
Gyermekem, te vagy számomra a legértékesebb, és most, hogy felnőtt lettél, szeretnék
egy igazán értékes ajándékot adni neked. Gyere, megmutatom!
(sétáljunk át a szobán, közben egy pillanatra (TAPS) lépjünk ki a történetből, és
mindenki mesélje el, hogy milyen érzések vannak bennünk, mire gondolunk. Aztán
vissza a történetbe (TAPS).
Gyere, húzzuk el a függönyt, innen láthatod az otthont, amit 18 éve építek számodra!
Boldog születésnapot!

Mit mondanánk erre? Örülnénk neki?

És ha helyette egy ilyet kapnánk?

Bibliáról beszélgetés:

.A Mennyországról azt tudjuk, hogy tökéletes lesz! Olyan, mint egy tökéletes lakóhely,
egy tökéletes ajándék Istentől. De hogy az mit milyen, azt nem tudjuk. A Bibliában van
pár leírás a mennyországról, ezek segítenek megértenünk kicsit jobban. Hoztam
kártyákat, nézegessük meg őket!

Melyik kép és hozzá tartozó bibliai mondat mit árul el a mennyországról?
Beszélgessünk róluk!

(ezeket a kártyákat menő kinyomtatni és kézbe venni, de lehet képernyőn is végignézni
őket)

Ti szeretnétek ezt csinálni? Minden nap, egész nap?
Jelképesen tépjük szét ezt a kártyát! Ez butaság!

(Ti hogy szeretnétek a mennybe kerülni? Lépcsőn? Mozgólépcsőn? Lifttel? Űrhajóval?
Angyalokba kapaszkodva?)

(Szeretnétek, hogy Ábrahám, Jézus, vagy más bibliai hős megöleljen titeket majd a
mennyben? Hogy köszönnétek Jézusnak? Ölelés, pacsi vagy kézfogás?)

(Miben hasonlít egymáshoz a mennyország és egy eldugott kincs?)

(Milyen érzéseket szeretnétek majd átélni a mennyben? És milyen érzések azok,
amiket nem szerettek, és nem akartok ott soha érezni?)

(Szerinted milyen lesz egy mennyei város? Kell ott takarítani, porszívózni? Lesznek
kátyúk az úton?)

(Lehet, hogy ott nem is lesz nap, hanem Isten dicsősége világít majd?)

(A
mennyegzőkön, esküvőkön milyen ennivaló szokott lenni és milyen mulatság? Ha a
mennyország olyan lesz, mint egy nagy, esküvői buli, te minek örülnél benne?)

Mélyebb továbbgondoláshoz:
Gondoljunk most azokra az ismerőseinkre, akik már előrementek a mennybe, akik már
meghaltak. Vajon nekik milyen a mennyország? Mit csinálnak ott egész nap, nekik mi
okoz örömet? Várnak már minket?
Alkalmazás:
•

•

•

Aranymondás, amiről érdemes beszélgetni, tollbamondással leírni, megtanulni:
Isten üzeni: “Drága vagy nekem, kedves és értékes, mert nagyon szeretlek.”
Ézsaiás 43,4
Egy üres papírra rajzoljuk le a tökéletes mennyországot, amilyen a legjobb lenne
számunkra! Lehet akár fogalmazást is írni róla, “Egy napom a mennyországban”
címmel.
Álljunk ki az udvarra/erkélyre vagy legalább nézzünk ki az ablakon együtt.
Meresszük a szemünket az ég felé! Nem látjuk a mennyországot, de tudjuk, hogy
ott van. Köszönjük meg Istennek, hogy ilyen jó dolgot készít nekünk,
imádkozzunk!

