
A legkisebbek is megismerhetik Istent a Gyülekezete által!
TERV 1. lecke 2. lecke 3. lecke 4. lecke 5. lecke 6. lecke

Cím
Megszületik  
a Gyülekezet

Péter és János 
találkozik  

egy sánta emberrel
Dorkász Istent szolgálja Pál is a Gyülekezet 

tagja lesz

Fülöp bizonyságot 
tesz az etióp 

kincstárnoknak

Péter elmegy 
Kornéliuszhoz

Igehely ApCsel 1,8; 2,1–47 ApCsel 3; 4,4 ApCsel 9,36–42 ApCsel 8,1–3; 9,1–22; 
20,1–23

ApCsel 8,4–8.26–40; 
2Timóteus 3,16 ApCsel 10

KI A Szentlélek  
a keresztények Segítője. Csak Isten adhat változást. A hívők élete különleges. Isten azt akarja,  

hogy megismerd Őt.
A Biblia mondja el  

az igazságot Jézusról.
Isten mindenkit hív 

Magához.

KIN
Figyelj, amikor valaki 
Jézusról beszél neked!

Fogadd el Jézust, és kérd, 
hogy változtasson meg!

Fogadd el Jézust, és neked 
is különleges életed lesz! Térj meg Istenhez! Hidd el, amit a Biblia 

mond Jézusról! Fogadd el Isten hívását!

KIM Kérd Jézust, hogy segítsen 
változnod! Szolgáld Jézust! Kérd Istent, hogy változtas-

sa meg a gondolkodásodat!
Mondd el másoknak, amit 

a Biblia mond Jézusról! Hívjál másokat Istenhez!

Kezdő 
tevékenység Ismerkedjünk! Segítőkészség Segítsünk egymásnak! A helyi gyülekezet Mondd el a jó hírt! Örömhírt a világnak!

Aranymondás
„Higgy az Úr Jézusban, 

és üdvözülsz.” 
(ApCsel 16,31)

„Egyedül Ő tud  
csodákat tenni.”  

(Zsoltárok 72,18)

„Szolgáljatok az Úrnak 
örömmel!” 

(Zsoltárok 100,2)

„…szeretett engem,  
és önmagát adta értem.” 

(Galata 2,20)

„Hirdessétek nevét!” 
(Ézsaiás 12,4)

„Isten nem  
személyválogató.”  
(ApCsel 10,34)

Gyakorlás Mit tegyek? Ritmizáljunk! Szolgáló ovisok Ritmusos jelelés Halkan, hangosan Beszámoló

Énekek Milyen jó, hogy mind  
itt vagyunk!

Mondd csak, 
szeretnél-e megváltozni? 

(refrén)
Lásd meg… (2. versszak) Jézus Isten Fia Értem is, érted is Isten szeret minden  

gyermeket (refrén)

? Ismétlő játék A Gyülekezet Kelj fel! Szolgáló hívők Engedélyek 
megsemmisítése Hintó az úton Tiszta, nem tiszta?

 Missziós 
percek + 
Imasarok

Üldözött keresztények Isten szereti  
a sérült embereket is Te is lehetsz misszionárius! Zsidók Jézusért A Szavak nélküli könyv 

története Ima a világért

Foglalkoztató 
feladat

Isten minden nyelven 
beszél Nem mozog a láb! Szolgálj Jézusnak! Emojik Fülöp és az etióp A világ népei

Egyszerű 
barkácsfeladat

A helyi gyülekezet
Pünkösdi koszorú A sánta, aki meggyógyult Emlékezz Dorkászra! Saul kimenekítése Könyvtekercs Isten nem személyválogató
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