
A legkisebbek is megismerhetik Istent a Megváltó által! – Foglalkoztató feladatok 5c

Feltámadás süti

Hozzávalók: Eszközök:
1 csésze (150 gr) dió
1 csésze (200 gr) cukor
1 teáskanál ecet
3 tojásfehérje
egy csipet só

Egy erős zacskó
ragasztószalag
fakanál
Biblia

Elkészítés:

1. Kapcsoljuk be a sütőt, és melegítsük elő 150 Celsius fokra! Ez nagyon fontos, ne várjunk vele, amíg a recept feléhez 
érünk!

2. Tegyük bele a diót a zacskóba, és kérjük meg a gyermekeket, hogy törjék apró darabokra a fakanállal! Mondjuk el: 
miután Jézust letartóztatták, a római katonák megverték Őt. Olvassuk fel a János 19,1–3-at!

3. Szagoltassuk meg mindegyik gyermekkel az ecetet! Tegyünk egy teáskanállal a keverőtálba! Mondjuk el: amikor Jézus 
szomjazott a kereszten, ecetet adtak neki inni. Olvassuk fel a János19,28–30-at!

4. Adjuk a tojásfehérjéket az ecethez! A tojás az új életet jelképezi. Mondjuk el: Jézus az életét adta azért, hogy mi új életet 
nyerhessünk. Olvassuk fel a János 10,10–11-et!

5. Szórjunk egy kevés sót minden gyermek tenyerébe! Kóstolják meg, és szórják a maradékot a tálba! Mondjuk el: a sós íz 
Jézus követőinek a könnyeire emlékeztet, akik Jézus halálát siratták. Olvassuk fel a Lukács 23,27-et!

6. Eddig a tál tartalma nem túl étvágygerjesztő. Adjunk hozzá egy csésze cukrot! Mondjuk el: a történet „édes” része az, 
hogy Jézus helyettünk, értünk és miattunk halt meg a kereszten, mert szeretett bennünket. Azt akarja, hogy megismerjük 
és Hozzá tartozzunk. Olvassuk fel a Zsoltárok 34,8-at és a János 3,16-ot!

7. Fogjuk a mixert, és magas fokozaton 12–15 percig verjük fel a habot, míg teljesen össze nem áll! Mondjuk el: a fehér szín 
a tisztaságot jelképezi. Isten látja a bűneinket, de azokat, akik hisznek Jézusban, tisztának látja. Olvassuk fel az Ézsaiás 
1,18-at és a János 3,13-at!

8. Óvatosan keverjük hozzá az összetört diót! Teáskanállal adagoljuk ki sütőpapírra! Mondjuk el: minden kupac Jézus 
sziklasírjának egy-egy kövére emlékeztet, ahová a testét helyezték. Olvassuk fel a Máté 27,57–60-at!

9. Tegyük be a tepsit az előmelegített sütőbe és csukjuk be a sütő ajtaját! ZÁRJUK LE A SÜTŐT! Adjunk minden 
gyermeknek egy darab ragasztószalagot, hogy „lepecsételhessék” a sütő ajtaját! Mondjuk el: Jézus sírját is lezárták. 
Olvassuk fel a Máté 27,65–66-ot!

10. Másnap reggel nyissuk ki a sütőt, és adjunk minden gyermeknek egy sütit! Valószínűleg megrepedt a felszínük egy kis 
darabon, és látszik, hogy a sütik üregesek. Mire emlékeztet ez? Jézus követői is azon csodálkoztak, hogy a lepecsételt sír 
nyitva van és teljesen üres. Jézus feltámadt! Olvassuk fel a Máté 28,1–9-et! Elmondhatjuk az aranymondást is.


