
 

Elizeus, a hűséges Isten prófétája – ÖHK 2014. 

 

TERV 1. lecke 2. lecke 3. lecke 4. lecke 5. lecke 6. lecke 

Cím 

Igehely 

Isten megalapozza Elizeus 

tekintélyét 
 

2Királyok 2,13−25 

Elizeus és az 

özvegyasszony olaja 

 

2Királyok 4,1–7 

Elizeus feltámasztja a 

súnémi asszony fiát 

 

1Királyok 4,8−37 

Naámán kigyógyul  

a leprából 

 

2Királyok 5,1−16 

Elizeus bízik Isten 

gondviselésében 

 

2Királyok 6,8−23 

Elizeus jó hírt mond a 

szenvedés idején 

 

2Királyok 6,24–7,16 

Központi 

igazság 

 

Isten megáldja azokat, 

akik neki szolgálnak. 

 

Isten megígérte, hogy 

betölti gyermekei 

szükségét. 

Isten mindenható: neki 

semmi sem lehetetlen. 

 

Isten meg akar 

tisztítani. 

Istennek van hatalma 

megvédeni gyermekeit 

minden helyzetben. 

Isten azt akarja, hogy 

hidd el a jó hírt. 

Aranymondás 

 

 

 

 

 

Gyakorlás 

 

Kisebbeknek 

Példabeszédek 3,5: 

„Bízzál az Úrban teljes 

szívből, és ne a magad 

eszére támaszkodj!” 

 

 

Ő vagy én? 

 

Ritmizálás 

Filippi 4,19:                   
„Az én Istenem pedig be 

fogja tölteni minden 

szükségeteket az ő 

gazdagsága szerint.” 

 

Szükséges? Nem 

szükséges? 

 

Jeremiás 32,17: 

„Ó, Uram, Uram! Te 

alkottad az eget és a földet 

nagy hatalommal… Neked 

semmi sem lehetetlen!”  

 

Égen és földön 

 

ua.  

Zsoltárok 51,11–12: 

„Töröld el minden 

bűnömet, tiszta szívet 

teremts bennem, 

Istenem!”  

 

Törlés 

 

ua. 

Zsolt 34,8: 
„Az Úr angyala őrt áll az 

istenfélők mellett, és 

megmenti őket.” 
 

 

Angyali segítség 

 

ua.  

Példabeszédek 11,25: 

„Az ajándékozó 

bővelkedik, és aki mást 

felüdít, maga is felüdül.” 

 

 

Üdítő igevers 

 

ua.  

Javasolt énekek 

 

 

Kisebbeknek 

Az Úr az Isten 

 

 

Lásd meg, véle járni 

boldogság (JÉ 234) 

 

Semmi felől ne aggódjál 

(JÉ 176)  

  

Ne aggodalmaskodjál  

(JÉ 171) 

Hatalmas az Úr 

 

 

Isten mindent meg tud tenni 

 

Jézusról, csak róla  

(JÉ 224) 

 

Jó hozzám az Úr  

(JÉ 142) 

  

Akik Isten szeretik 

 (JÉ 141) 

 

A mi üdvösségünk 

(OVISZ-füzet 1.) 

  Jézusról szól énekem  

(JÉ 79)   

 

 ua. 

Ismétlő játék 

 

 

Óvodásoknak 

Titkos szó 

 

. 

Sózd meg! 

Olajos korsók 

 

 

Olajos korsó 

Rosszból jó 

 

 

ua. 

A Szavak nélküli könyv 

színei – Hét merülés 

 

Hét merülés 

Láthatatlan segítők 

 

 

ua. 

Titkos pontok – 

Zsákmányszerzés 

 

Zsákmányszerzés 

Foglalkoztató 

feladat 

 

 

Kisebbeknek  

Istent szolgálom 

Számold ki! 

 

 

Csoda a folyó partján 

Számold meg! 

Add tovább az ígéretet! 

Keszekusza 

keresztrejtvény 

 

Karikázd be a választ! 

Elizeus és az olaj 

(mondóka – (O)VISZ-

füzetek 3.) 

Rosszból jó 

Emlékezz! 

Kódfejtő 

 

Keresd a szavakat! 

Betűösszerakó 

Szavak nélküli 

könyvjelző 

 

Rajzold le! 

Szavak nélküli 

könyvjelző 

Naámán a Jordánban 

Isten védelme 

Vakvezetés 

Kösd össze a betűket! 

Láthatatlan hadsereg 

 

Kösd össze a betűket! 

Láthatatlan hadsereg 

ÖHK-meghívó 

Kinek mondjam el? 

Összekeveredett betűk 

 

 

Összekeveredett szavak 

Tegnap és ma 

 


