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Cél Ezt a segédkönyvet azért írták, hogy segítsenek a gyermekeknek megtanítani,
hogy Jézus Krisztus példájának a követése által választhatják a jót, megkeresz-
telkedhetnek, és Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza tagjaivá
válhatnak.

Üzenet az elemis 
tanítóknak Mennyei Atyánk azt a szent elhívást adta neked, hogy Jézus Krisztus evangéliu-

mát tanítsd a gyermekeknek, és segíts nekik megtanulni, hogy a szerint éljenek.
Miközben szolgálod a gyermekeket és mindegyiket hívod, hogy „jöjjenek Krisz-
tushoz”, meg fogod áldani az életüket. Segíthetsz nekik, hogy érteni kezdjék
Mennyei Atyánk áldásait és bizonyságot kapjanak evangéliumáról. Személy
szerint te is növekedni fogsz, és tanulsz a gyermekektŒl. Az elemiben végzett
szolgálatod nagy örömet szerezhet neked. Az elemis gyermekek szolgálatával
Mennyei Atyánkat is szolgálod (lásd Móziás 2:17).

Amint az evangélium alapelvei szerint élsz, tanulmányozod a szentírásokat,
követed a papsági vezetŒk tanácsait, és ima által Mennyei Atyánkhoz közeledsz,
a SzentlélektŒl sugalmazást fogsz kapni a gyermekeket illetŒen, akiket tanítasz.
Gyakran tegyél bizonyságot a gyermekeknek, és engedd, hogy a Szentlélek
munkálkodjon általad ebben a fontos elhívásban. Ha így teszel, a Szellem irányí-
tani fog téged, így amit az Elemiben végzel, elfogadható lesz Mennyei Atyánk
számára.

Információ 
az osztályról A VAJ azt jelenti, Válaszd a jót! A VAJ-pajzsot, mely e segédkönyv elején talál-

ható, valamint a VAJ-gyırıt számos lecke használja. Kiegészítésképpen az
1. lecke útmutatót tartalmaz egy VAJ-plakát elkészítéséhez, melyet szintén
számos lecke használ. A VAJ-gyırı személyes emlékeztetŒül szolgál tulajdonosa
számára, hogy a jót válassza. Ha a VAJ-gyırı kapható a területeteken, tanács-
kozz a püspökkel vagy a gyülekezeti elnökkel, miként vásárolhatnátok az egyház-
községi vagy a gyülekezeti pénzalapból egy gyırıt minden gyermek számára!

Tanítási óra

Ima Minden tanítás órát imával kezdjetek és fejezzetek be! Adj minden gyermeknek
rendszeresen alkalmat, hogy imádkozzon! Tedd az imát az óra jelentŒségteljes
részévé azáltal, hogy útbaigazításokat és javaslatokat adsz az imákra vonatko-
zóan, és a gyermekektŒl kérsz ötleteket, amiket belefoglalnak az imába! Javasla-
taidat az osztály szükségleteire és a lecke üzenetére összpontosítsd!

Minden egyes leckét gondosan és imádságos lélekkel készíts elŒ, hogy a gyere-
kek megértsék és élvezzék azt, és hogy a Szellem vezessen téged!

A 45. és a 46. lecke (Húsvét és Karácsony) kivételével sorrendben tanítsd meg
a leckéket! Ha az osztályodból bármely gyermeknek a tanév alatt lesz a keresz-
telŒje, a 12. és 13. leckéket – melyek a keresztelésrŒl és konfirmálásról szólnak –
megtaníthatod, még mielŒtt az elsŒ gyermeket az osztályodból megkeresztelik!

A lecke anyagából azokat válogasd ki, melyek alkalmasak az osztályod számára!
Az egyes leckék végén felsorolt színesítŒ tevékenységek azzal a szándékkal

A leckék
megtanítása

Segítség a tanítónak
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kerültek oda, hogy akkor használd Œket a lecke során, amikor odaillŒnek tartod!
A lecke nem minden anyaga vagy színesítŒ tevékenysége lesz megfelelŒ az osz-
tályodba járó vagy területeteken lakó gyermekek számára. Néhány tevékenység
talán túl nehéz a négyéveseknek; mások viszont túl egyszerıek lehetnek a
hétéveseknek ahhoz, hogy élvezzék azokat.

Olyan tevékenységeket válogass ki, melyekre az osztályod jól fog reagálni!
Ha vannak az osztályodban fiatalabb gyerekek, használhatsz gyakran énekeket
és ujj-játékokat a lecke során, melyek segítenek a figyelmüket ébren tartani!
Ha a gyerekek élvezik, többször elismételhettek egy éneket vagy ujj-játékot!
A fiatalabb gyerekeknek a szócsíkok helyett ábrázolhatod a tanítandó fogalmat
úgy, hogy magad rajzolta vagy folyóiratokból kivágott képeket használsz!

Ne olvasd fel a leckét a gyerekeknek! Jobban reagálnak, ha saját szavaiddal
adod elŒ azt. Tegyél gyakran rövid, személyes bizonyságot, így valószínıbb,
hogy a tanulók a Szellem által hallják és reagálnak az evangélium üzenetére!

A leckék megtanításában segíteni fog a Tanítás – nincs nagyobb elhívás
(36123 135) címı kézikönyv.

A zene beviheti az Úr Szellemét az osztályterembe. Érdekesebbé teheti a leckéi-
det az, ha együtt énekeltek az osztállyal, és abban is segíthet, hogy a gyerekek
jobban emlékezzenek a lecke fogalmaira.

Azoknak az énekeknek a szövegei, melyeket egynél többször használtok ebben
a segédkönyvben, a könyv végén találhatók. Azoknak az énekeknek a szövegei,
melyeket csak egyszer használtok, a leckén belül találhatók. Az énekek kottái
a Gyermekek énekeskönyvében (34831 135) találhatók. A Gyermekek énekes-
könyve azon énekei, melyekrŒl hangfelvétel készült, kaphatók hangkazettán
(csak zene 52505; szöveg és zene, 52428) és CD-n (csak zene, 50505; szöveg
és zene, 50428). Ahol utalásként a Gyermekek énekeskönyve szerepel, ott az
oldalszám a könyv magyar nyelvı változatában található oldalszámot jelöli. Ahol
a Children’s Songbook hivatkozás szerepel, ott az oldalszám az angol nyelvı
változat oldalszámára utal.

Nem kell képzett zenésznek lenned ahhoz, hogy az osztálytermi éneklést hasz-
nos élménnyé tedd! A gyermekek nem fogják tudni, hogy jól énekelsz-e vagy
sem, csak azt fogják tudni, hogy élvezed az éneklést. Otthon, a leckére való
felkészülés részeként tanuld meg és gyakorold az énekeket! Ha konkrét segít-
ségre van szükséged, kérd az elemis zenei vezetŒ vagy zongorista segítségét!
(További segítségért lásd: „Music in the Classroom”, The How Book for Teaching
Children [31109], 40–42. o.).

MegfelelŒ jelenetekkel kísérhetitek az énekeket, különösen akkor, ha fiatalabb
gyerekek vannak az osztályotokban! El is mondhatjátok a szöveget az éneklés
helyett!

Hittételek A hittételek fontos részei az Elemi tananyagának. Amikor egy hittételt használsz
a leckében, ösztönözd a gyerekeket, hogy memorizálják a hittételt, amennyire
csak tudják!

Szentírások A szentírásaitokat minden héten hozzátok be az órára, így a gyerekek látni fogják,
hogy abból olvasol és tanítasz! Ha a gyerekeknek vannak saját szentírásaik,
ösztönözd Œket, hogy minden héten hozzák el az órára! Az idŒsebb gyerekeknek
segíts, hogy megkeressék és elolvassák a leckében használt részleteket! Alkalom-
adtán tégy bizonyságot a szentírások értékérŒl!

Képek. A legtöbb kép, ami a leckékben használatos, megszámozva egy
csomagban van, mely a segédkönyvvel együtt jár. Ezeket a képeket a 
segédkönyvvel együtt kell tartani! Az egyes leckékhez szükséges képeket a

Tanítási
segédeszközök

Zene az
osztályteremben
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lecke „Felkészülés” része felsorolja. A „Felkészülés” rész tartalmazza a kép
gyülekezeti könyvtári cikkszámát is, hogy hozzájuthass nagyobb méretben is
a gyülekezeti ház könyvtárából (néhány könyvtári kép ugyanazon a témában
különbözhet), valamint az Evangéliumi mıvészet képcsomag számát, azon képek
esetében, melyek benne vannak ebben a képcsomagban.

Kivágók vizuális szemléltetéshez. A leckékben használt kivágók a segédkönyv-
ben vannak, és a segédkönyvben kell Œket tartani! A figurákat vágd ki, és
használd Œket a megfelelŒ leckékhez! Készítened kell majd más, egyszerı
szemléltetŒ eszközöket is, amiket a leckék javasolnak, mint például szócsíkok,
táblázatok, kiosztandó anyagok. Ãrizd meg ezeket az eszközöket késŒbbi
használatra, más leckékhez és az elkövetkezŒ évekre!

Zene. Lásd „Zene az osztályteremben”, VIII. o.

Étel. Bármikor, ha a lecke étel használatát javasolja, kérünk, elŒre beszéld meg a
gyerekek szüleivel, hogy biztos legyél abban, egyik gyerek sem allergiás vagy
érzékeny az ételre! Kérünk, ne hozz ételt böjti vasárnapon!

Közös foglalkozás 
bemutatók Alkalmanként az osztályodat megkérik majd, hogy tartson egyszerı evangéliumi

bemutatókat az Elemi közös foglalkozásainak idején. Az ilyen bemutatókat a
leckék alapján kell megtartani. Keress alkalmas ötleteket ezekhez a közös foglal-
kozásokhoz, miközben a leckére felkészülsz és elŒadod azokat! Azt is választha-
tod, hogy a jelenlegi gyermek úrvacsorai gyılés bemutatójából osztasz meg egy
alapelvet.

Az, ha a gyerekek a te irányításoddal a közös foglalkozás ideje alatt tanítanak
meg egy evangéliumi alapelvet, hatékony módja annak, hogy segíts nekik
megtanulni és megosztani azt az alapelvet.

GyŒzŒdj meg arról, hogy a közös foglalkozások bemutatója egyszerı, és nem
kíván meg sok próbát! Az óra egy részét felhasználhatod a bemutatóra való felké-
szülésre! A következŒ javaslatok felhasználhatók a hatékony, egyszerı órai
bemutatókra:

1. Segíts a gyerekeknek, hogy egy történetet vagy egy szituációt eljátsszanak
egy leckébŒl!

2. A gyerekek mondjanak el egy történetet egy leckébŒl képeket, szócsíkokat
vagy kivágó figurákat használva!

3 A gyerekek beszéljenek a közelgŒ keresztelŒjükkel kapcsolatos érzéseikrŒl!
Ha a gyerekek már elérték nyolcadik életévüket és már megkeresztelkedtek,
kérd meg Œket, hogy osszák meg érzéseiket a keresztelŒrŒl!

4. Segíts a gyerekeknek elismételni és megmagyarázni egy hittételt! Elénekeltet-
heted velük az egyik hittételrŒl szóló éneket a Gyermekek énekeskönyvébŒl.

További segítségért lásd: Primary Sharing Time Resource Manual (33231).

A tanultak 
megosztása a 
gyermekek 
családjaival Ösztönözd a gyerekeket, hogy osszák meg a családjaikkal azt, amit az Elemiben

tanulnak! Hívd meg a szülŒket, hogy alkalmanként látogassák meg és vegyenek
részt az órán, hogy ezáltal gazdagítsák a leckét! Légy nyitott a szülŒk felvetései-
re, amelyek segítenek az Elemit jelentŒségteljesebbé tenni gyermekeik számára!
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Felkészülés 
a keresztelŒre Ha vannak hétévesek az osztályodban, néhányuk feltehetŒen meg fog keresztel-

kedni az év folyamán. Az Elemi tanáraként támogathatod a gyermekek családjait
és segíthetsz a tanulóknak felkészülni a keresztelŒre! Vedd számításba a követ-
kezŒ javaslatokat, melyek segítenek ennek megtételében:

1. Ha lehetséges, a keresztelŒrŒl és konfirmációról szóló leckéket (12. és
13. lecke) tanítsd meg, mielŒtt az osztályodból az elsŒ gyermek megkeresz-
telkedik!

2. Vasárnap az óra idejébŒl szánj az egyes gyermekek keresztelŒje elŒtt néhány
percet arra, hogy e szertartás fontosságáról beszélgessetek!

3. Ha lehetséges, légy ott minden gyermek keresztelŒjén az Elemi elnökségének
egy tagjával, és azokkal a tanulókkal, akik részt tudnak venni!

4. Segíts a gyerekeknek felkészülni a keresztelŒrŒl szóló bemutatóra, melyre a
közös foglalkozáson kerül sor!

Megérteni 
a gyerekeket Elhívásod, hogy a gyerekeknek Jézus Krisztus evangéliumát tanítsd, szent biza-

lom, melyet a püspökségedtŒl vagy gyülekezeti elnökségedtŒl kaptál. E papsági
vezetŒk Mennyei Atyánk általi sugalmazás alapján hívtak el téged. Óriási hatással
lehetsz az osztályodban lévŒ gyerekekre, hogy az ÜdvözítŒt kövessék egész
életükön át.

Hozzáállásod legyen mindig pozitív, és szeresd az osztályodban lévŒ gyerekeket!
Ismerd meg minden egyes gyerek tehetségeit, érdeklŒdési köreit és képessé-
geit! A lecke tevékenységeit, az elvárt írási és olvasási feladatokat igazítsd a
gyerekek képességeihez!

Minden gyereknek segíts, hogy pozitív önértékelést építsen fel azáltal, hogy
figyelsz rájuk és mindegyikükre annyira odafigyelsz, amennyire csak tŒled telik!

Ezek a leckék olyan osztályok számára íródtak, amelyek vagy azonos korú, vagy
eltérŒ korú gyermekekbŒl állnak, négyévestŒl hétévesig. Bárhogy legyen is, a
leckéket az osztályodban lévŒ gyerekek korához szükséges igazítanod! Tekintet
nélkül arra, hogy osztályod miképpen szervezŒdik, a gyerekek életkori sajátossá-
gainak a megértése segíteni fog neked, hogy hatékonyabban taníts! Ez segíthet
neked abban, hogy tudd, miért viselkednek a gyerekek úgy, ahogy viselkednek,
és hogy miként tanítsd Œket, hogy a legjobban tanuljanak. A gyerekek megértése
abban is segít, hogy az osztályban kellemes érzések uralkodjanak. Nézd át a
következŒ életkori sajátosságokat, miközben a leckékre készülsz! Emlékezz
azonban, hogy minden gyermek a maga mértéke szerint érik! Ezek csupán álta-
lános irányvonalak.

Négyévesek A négyéves kor a találgatások kora. A miért és hogyan a négyévesek által
leggyakrabban használt szavak. A négyévesek nagyon tevékenyek. Életkori
sajátosságaik a következŒk:

1. Könnyebben és magabiztosabban futkároznak, ugrándoznak és másznak,
mint a háromévesek. Dobálják és rugdossák a labdát, és építŒkockákból házat
építenek.

2. Kedvelik az ilyen megállapításokat: „Én már máskor is csináltam ilyet; most
valami mást is tudok csinálni.”

3. Szeretnek más gyerekekkel játszani, de közösségi szempontból arra még nem
készek, hogy nagy csoportban tegyék.
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4. Bár akarják és igénylik a közös játékot más gyerekekkel, többnyire egyedül
játszanak. Játszhatnak vagy zenére táncolhatnak egy csoporttal, de nem
szentelnek túl sok figyelmet arra, hogy más gyerekek hogy játszanak vagy
táncolnak.

5. Sokat kérdeznek, beszélgetéseket folytathatnak egy másik gyerekkel vagy
felnŒttel.

6. Mivel élményeik javarészét otthon szerzik, többnyire az otthonról és a családról
beszélgetnek. Az ilyen korú gyerekek szeretnek a tanáruknak beszélni a család-
jukról. Gyakran inkább a saját történeteiket mondják el, semmint más gyerekek
történeteire figyelnek. Szeretik a családra összpontosító leckéket és tevékeny-
ségeket.

7. Tökéletesen a mának élnek. A tegnap és a holnap keveset számít. Mégis nagy
izgalommal várják a jövŒbeli eseményeket, és mivel még nem tudják felfogni
az idŒ fogalmát, a jövŒbeli eseményekre gyakran kérdezhetnek így: Holnap
lesz?

8. Szeretnek történeteket és mondókákat hallgatni. Kedvenc történeteiket újra és
újra hallani akarják a legcsekélyebb változtatás nélkül. A történet meghallga-
tása után szeretik eljátszani a szereplŒket.

9. Kis segítséggel meg tudnak tanulni imádkozni.

Ötévesek Az ötévesek kezdenek biztosabbak lenni önmagukban, és általában megbízha-
tóak. Rendszerint megtanulták megtenni azt, amit elvárnak tŒlük a háztartásban.
Jól játszanak együtt más gyerekekkel, de magukat is elszórakoztathatják egyedül
egy sor módon, mint például ugrándozás vagy képek rajzolása. A következŒk
néhány tipikus ötéves viselkedésformák:

1. Nagy izmaik koordinációja folyamatosan fejlŒdik. Tudnak már ugrándozni,
bukfencezni és egy lábon szökdécselni. Képesek könnyedén szánkót vagy
szekeret húzni.

2. Kis izmaik koordinációja már megengedi, hogy ragasszanak, képeket
vágjanak ki és kifestŒ képeket színezzenek, bár lehet, hogy nem maradnak
a vonalakon belül. Sokan be tudják kötni a cipŒfızŒjüket is.

3. Megbízhatóbbak és önállóbbak, mint a négyévesek. Gyakran szeretnek
segíteni a ház körül, és boldogok, amikor a szüleikkel együtt dolgozhatnak.

4. Komolyak, amikor ezt kérdezik: „Mire való ez?” vagy „Hogyan mıködik?”
Komoly, Œszinte választ akarnak kapni, olyan nyelvezetben és részletességgel,
amit megérthetnek.

5. Szeretik tanítóikat és kiváltságnak gondolják, ha mellettük ülhetnek. Öröm
számukra, amikor a tanító megkéri Œket, hogy segítsenek a leckében úgy, hogy
tartanak egy képet, vagy valami más módon segítenek.

6. Szeretik a kiscsoportos munkákat és szerepjátszásokat az otthonnal és
a családdal kapcsolatban.

7. Szeretnek történeteket hallgatni és mesélni, és kérik, hogy újra és újra me-
séljék el ugyanazt a történetet. FŒ tanulási módszerük az ismétlés. Gyakran
szóról szóra képesek elmondani egy történetet, miközben lapoznak egy
könyvet.

8. Többnyire barátságosak, együttérzŒk, gyengédek és segítŒkészek, de amikor
nem mehetnek a maguk feje után, nagyon civakodók lehetnek.

9. Szeretnek új elŒjogokat kapni, hogy megmutassák, nagyobbak és idŒsebbek.
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10. Tíz-tizenkét perces, kihagyás nélküli koncentrálás után gyorsan átváltanak
egyik tevékenységbŒl a másikba. Kezdik azt gondolni, hogy túl öregek az ujj-
játékokhoz, és felnŒttesebb tevékenységeket vagy szabadidŒs gyakorlatokat
akarnak.

11. Gyakran követelik, hogy olyasvalamivel játsszanak, amivel már egy másik
gyerek játszik. Próbáld meg az ilyen eseteket óvatosan kezelni; tanítsd meg a
gyerekeket felváltva játszani.

12. Jobban kedvelik a kis csoportokat a nagyobbaknál. Inkább játszanak a
legjobb barátjukkal, minthogy egy tíz fŒs csoportban legyenek.

13. Még nem tanultak meg különbséget tenni a képzelet és valóság között. Ezért
mondja esetleg egy gyerek azt, hogy az órája aranyból van, az Œ édesapja
bárki másénál nagyobb, vagy hogy a hal, amit fogott, óriási volt. Ez normális
idŒszak egy gyermek életében; idŒbe telik, míg a gyerekek megtanulják
megkülönböztetni, mi a valóság és mi nem az. Ez az idŒszak a gyerekek fejlŒ-
désével elmúlik.

14. Lelkes tanulók. Mivel Mennyei Atyánk számukra nagyon valóságos, nagyon
érdekli Œket, és sokat kérdeznek róla. Élvezik az imádkozást, és segítség
nélkül képesek rá.

Hatévesek A hatévesek képesek jól uralkodni a testükön, és hatalmas mennyiségı energiát
használnak új jártasságok megtanulására, és a már megszerzettek tökéletesíté-
sére. Például megtanulhatnak ugrálókötelezni, labdát pattogtatni, fütyülni, cigány-
kereket vetni és biciklizni. A hatéveseknek még mindig lehetnek nehézségeik a
kis izmaik használatában, de képesek megtanulni leírni az ábécé betıit, saját
nevüket és néhány más szót. Egyéb életkori sajátosságaik a következŒk:

1. Az egy dologra való tartós koncentrálóképességük növekszik. Annak elle-
nére, hogy válhatnak nagyon nyugtalanná, érdeklŒdésüktŒl függŒen akár
tizenöt-húsz percig is koncentrálhatnak egy tevékenységre.

2. Élvezik a teljes testmozgást, mint például a fára mászást, játszótéri játékokon
való mozgást, vagy futóversenyeket.

3. Szeretik a sportjátékokat és a barátságos mérkŒzéseket.

4. A tanítójuk véleménye nagyon fontos számukra. A közelében akarnak ülni és
segíteni neki az órán azzal, hogy tartják a képeket, vagy visszaviszik az
anyagokat a könyvtárba.

5. Még mindig szeretnek történeteket hallgatni, elŒadni és színlelni. Sokan
szeretnek a felnŒttek ruháiba felöltözni.

6. Nagyon nagylelkıek, gyengédek és alkalmazkodók mindaddig, amíg nem a
maguk feje után mennek, mert akkor nagyon civakodók lehetnek.

7. Tökéletességre vihetik az ugrándozást, vágtázást és szökdécselést. Élvezik,
ha ezeket a jártasságokat sportjátékokban használják.

8. Érzékenyen érinti Œket a jó és rossz viselkedés.

9. Növekszik a Mennyei Atyánkba és Jézus Krisztusba vetett hitük. A legtöbb
hatéves gyerek képes egyedül imádkozni, ha már volt korábbi tapasztalata
otthon vagy más osztályokban.

Hétévesek Hétéves korban a gyerekek még mindig közel vannak szüleikhez, méltányolják
szeretetüket, figyelmüket és együttérzésüket, de kezdenek több emberrel és
helyzettel kapcsolatba kerülni az otthonukon kívül. Egyéni ízlésük van, és azt
akarják, engedjék meg nekik, hogy néhány esetben saját döntést hozzanak.
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Elevenek, lelkesek és rendkívüli módon érdekli Œket a körülöttük zajló élet. Sok
tevékenységet felderítenek, és szeretik megismételni azokat, melyek gyönyörısé-
get okoznak nekik. Egyéb életkori sajátosságaik a következŒk:

1. Nagy izmaikat jól irányítják, és könnyedebbé, gyorsabbá és fürgébbekké
válnak.

2. Kis izmaik ellenŒrzése is fejlŒdik. Képesek könnyebben és pontosabban írni.

3. Sokan szeretik a tevékeny, fizikai játékokat, valamint újra és újra eljátszani
azokat.

4. Gyakran nyughatatlanok és izgágák. Tele vannak energiával, de könnyen
elfáradnak. A pihenés idŒszakai fontosak.

5. Szeretnek gyıjteni dolgokat és azokról beszélni. Azokról a dolgokról is szeret-
nek beszélni, amiket akár maguk, akár csoportosan csináltak.

6. Az egy dologra irányuló tartós figyelmük növekszik; az ebben az életkorban
lévŒ gyerekek képesek befejezni egy munkát, ha az érdekli Œket, még akkor
is, ha húsz-huszonöt percet vesz igénybe. Még mindig igénylik a változatos
tevékenységeket a legtöbb órán.

7. Kezdenek kevesebbet foglalkozni az ellenkezŒ nem képviselŒivel.

8. Kisebb lesz a bennük lévŒ uralkodói vágy és az elszántság, hogy keresztülvi-
gyék akaratukat.

9. Függetlenebbé és gondolkodásukban logikusabbá válnak.

10. Jobban tudatában vannak a jónak és a rossznak, és nagyon kritikusak azok-
kal, akik nem azt teszik, ami szerintük helyes.

11. Alig várják, hogy megkeresztelkedjenek.

12. Tudnak egyedül imádkozni, és gyakran azonnali választ várnak imáikra.

13. Büszkék arra, hogy legalább egy étkezést ki tudnak hagyni böjti vasárnap,
és hogy tizedet fizetnek.

Konkrét 
irányvonalak 
a fogyatékos 
gyerekek 
bevonására Az ÜdvözítŒ példát mutatott nekünk abban, hogy érezzünk és mutassunk könyö-

rületes érzéseket a fogyatékosságokkal rendelkezŒk iránt. Amikor feltámadása
után meglátogatta a nefitákat, azt mondta:

„Van-e köztetek beteg? Hozzátok ide! Van-e köztetek béna, csonka, vak, nyomo-
rék, bélpoklos, sorvadásos, süket vagy bármilyen más nyavalyában szenvedŒ?
Hozzátok mind ide, és én meggyógyítom Œket, mert szívem tele van könyörülettel
. . . irántatok” (3 Nefi 17:7).

Elemis tanítóként kiváló helyzetben vagy ahhoz, hogy könyörületességet mutass.
Lehet, hogy nem vagy kiképezve arra, hogy szakszerı segítséget nyújts, de
megértheted és gondozhatod a fogyatékos gyermekeket. Szükség van törŒ-
désre, megértésre és arra irányuló vágyra, hogy az osztály minden tagját bevond
a tanulási tevékenységekbe.

A fogyatékos gyermekeket felfogásuk szintjétŒl függetlenül meg tudja érinteni a
Szellem. Bár egyes gyermekek esetleg nem lehetnek ott az Elemi idejének
egésze alatt, szükségük van arra, hogy ha csak rövid idŒre is, de ott legyenek és
érezzék a Szellemet. Szükség lehet rá, hogy az Elemi alatt egy olyan társ legyen a
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gyermekkel, aki érzékenyen reagál annak szükségleteire, ha a gyermeket külön
kell választani a csoport egészétŒl.

Néhány tanulónak kihívás lehet a tanulás gyengeség, szellemi fogyatékosság,
nyelvi vagy beszédgátlások, látás- vagy halláskárosodás, viselkedési és beillesz-
kedési zavarok, elmebetegség, mozgás- és helyváltoztatási korlátozottság vagy
a krónikus betegségek. Lehet, hogy egyesek számára szokatlannak tınik a
nyelvi, illetve a kulturális környezet. Az egyéni körülményektŒl függetlenül minden
gyermeknek ugyanúgy szüksége van arra, hogy szeressék és elfogadják, hogy
megismerje az evangéliumot, hogy érezze a Szellemet, hogy sikeresen részt
vegyen és hogy szolgáljon másokat.

Ezek az irányvonalak segíthetnek neked a fogyatékos gyermek tanításánál:

• Tekints túl a fogyatékosságon és ismerd meg a gyermeket! Légy természetes,
barátságos és szívélyes!

• Ismerd meg a gyermek jellegzetes erŒsségeit és kihívásait!

• Tégy meg mindent azért, hogy az osztály tagjait megtanítsd és emlékeztesd
annak felelŒsségére, hogy az osztály minden tagját tisztelniük kell! Az egész
osztály számára krisztusi tanulási élmény lehet az, ha segítenek az osztály egy
fogyatékos tagjának.

• Találd meg a gyermek tanításának legjobb módszereit azáltal, hogy tanácsko-
zol a szülŒkkel, a család többi tagjával, és ha helyénvaló, akkor a gyermekkel!

• MielŒtt felkéred a fogyatékos gyerekeket olvasni, imádkozni, vagy egyéb
módon vonod be Œket, kérdezd meg, mit gondolnak az órai részvételrŒl!
Hangsúlyozd minden egyes gyermek képességeit és tehetségeit, és keresd
a módjait, ahogyan az egyes gyerekek nyugodtan és sikeresen vehetnek
részt az órán!

• Változtass a leckék anyagán és a fizikai környezeten, hogy kielégítsd a fogya-
tékos gyermekek egyéni szükségleteit!

A bántalmazás 
problémájának 
kezelése Tanítóként lehet tudomásod olyan gyermekekrŒl az osztályodban, akik lelki vagy

fizikai bántalmazástól szenvednek. Ha aggódni kezdesz az osztályodban egy
gyermekért, kérünk, tanácskozz a püspököddel! Miközben az óra megtartására
készülsz, imádkozz az Úrhoz vezetésért és irányításért! Segíts az osztályodban
minden egyes gyereknek, hogy érezze, Mennyei Atyánk értékes gyermeke, és
Mennyei Atyánk és Jézus Krisztus szereti mindegyiküket, és azt akarják, hogy
boldogok legyenek és biztonságban éljenek!



Cél Segíteni a gyerekeknek megérteni: a boldogság a jó választásából fakad.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd: Máté 5:6 és 3 Nefi 12:6! Lásd még: Tanok
és szövetségek 58:27 és Az evangélium tanításai (31110 135) 4. fejezet.

2. Készíts egy VAJ-plakátot! ErŒsítd fel a 2-1. képet, Jézus egy gyermekkel,
egy nagy ív papírra vagy táblára! A kép fölé írd fel a VAJ szót, a kép alá pedig
A jót fogom választani! mondatot! Tedd félre ezt a képet a többi leckéhez is!

3. Beszélgess minden egyes gyermek szüleivel, hogy megtudj néhány részletet
az egyes gyerekekrŒl, amit majd megosztasz az osztállyal!

4. Készülj fel a „Válaszd a jót!” címı ének eléneklésére, vagy a szövegének
elmondására (Gyermekek énekeskönyve, 82. o.)! Az ének szövege a segéd-
könyv végén található.

5. Szükséges anyagok:
a. Biblia vagy Mormon könyve
b. Kréta, tábla és törlŒ.
c. Egy VAJ-gyırı minden gyereknek, akiknek még nincs (lásd „Információ az

osztályról”, a „Segítség a tanítónak” részben, VII. old.)
d. Egy példány vagy másolat a VAJ-pajzsról (a segédkönyv elején található)

minden gyereknek.
e. Zsírkréta és olló.
f. Egy hosszú fonal minden gyereknek.

6. Tedd meg a szükséges elŒkészületeket azokhoz a színesítŒ tevékenységek-
hez, amelyekre sort akarsz keríteni!

Javasolt 
órafelépíté Mondd el a nyitóimát! Fejezd ki Mennyei Atyánk, Jézus Krisztus és az osztályod-

ban lévŒ gyerekek iránti szeretetedet!

Mennyei Atyánk és Jézus Krisztus szeret minket

Beszélj a gyerekeknek egy keveset magadról, valamint az ez évi Elemi órákat
illetŒ érzéseidrŒl és vágyaidról! Mutass be minden gyereket az osztály többi
tagjának, miközben valamit mondasz a gyerekrŒl!

VAJ-plakát Tedd ki a VAJ-plakátot, amit készítettél! Mondd el a gyerekeknek, hogy ebben
az évben az Elemiben Jézus Krisztusról, az ÜdvözítŒnkrŒl fogunk tanulni! Az
egyik legfontosabb dolog, amit meg fognak tanulni az, hogy Jézus mennyire
szereti mindegyiküket. Tedd bizonyságod arról, hogy Jézus az osztályodban
minden egyes gyereket szeret. Minden gyereket név szerint említs meg, mint
ebben a példában: „Jézus szereti Zsókát”! Mondd el a gyerekeknek, hogy
Mennyei Atyánk is szereti mindegyiküket!

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység

1.
lecke

A boldogság a jó
választásából fakad

1
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Mennyei Atyánk és Jézus Krisztus azt akarja, hogy boldogok legyünk

Tanítói magyarázat Mondd el a gyerekeknek, hogy mivel Jézus Krisztus és Mennyei Atyánk annyira
szeretnek mindnyájunkat, azt akarják, hogy boldogok legyünk! Beszélj a gyere-
keknek olyan idŒkŒl, amikor igazán boldognak érezted magad! (A példák között
lehetnek a következŒk: megkeresztelkedni, valamit megosztani másokkal, baráta-
itokkal valami szórakoztatót csinálni, egy cél érdekében dolgozni, örömteli pilla-
natokat tölteni a családotokkal, Jézusról olvasni vagy tanulni, szent templomban
házasodni vagy missziót szolgálni.)

A gyerekek beszéljenek olyan idŒkrŒl, amikor boldogok! Ha a gyerekeknek
szükségük van némi buzdításra, tégy fel a következŒkhöz hasonló kérdéseket:

• Boldogok vagytok, amikor a testvéreitekkel játszotok?

• Boldogok vagytok, amikor segítetek édesanyátoknak vagy édesapátoknak?

• Boldogok vagytok, amikor egy kedvenc tevékenységeteket csinálhatjátok?

• Boldogok vagytok, amikor az egyházba jöttök?

A jó választása boldogságot hoz

Mondd el a következŒ történetet a saját szavaiddal!

Jani éppen megfelelŒ korú kisfiú volt ahhoz, hogy osztályunk tagja legyen. Egy
nap megkérdezte az elemis tanítóját, hogy behozhatja-e kedvenc állatát az órára.
A tanító azt felelte: „Válaszd a jót, Jani. Válaszd a jót!”

• Szerintetek minek a megtételét választotta Jani?

Amikor megkérdezte az elemis tanítóját, hogy elhozhatja-e a barátját az
egyházba, Œ ezt mondta: „Válaszd a jót, Jani! Mindig válaszd a jót!”

• Mit gondoltok, milyen döntést hozott?

Jani sokszor hallotta, hogy szülei ugyanezeket a szavakat mondják: „Válaszd
a jót, Jani!” Mennyei Atyánk és Jézus azt akarja, hogy mindig a jót válasszuk.

• Mit jelent a jót választani?

Egy nap, amikor Jani hazajött az iskolából, látta, hogy édesanyja neki is és test-
vérének is hagyott egy sütit. Jani szerette a sütit és a magáét gyorsan megette.
Aztán ránézett a testvére sütijére. A testvére nem volt otthon, és senki nem volt
mellette, aki azt mondja: „Válaszd a jót, Jani! Mindig válaszd a jót!”

• Mit tennétek?

• Mit tenne Jani, ha a jót választaná?

Jani megette a testvére sütijét. Amikor Jani testvére hazajött, látta, hogy neki nem
maradt süti. Azt hitte, édesanyja elfelejtett neki sütit hagyni, és szomorú volt.
Janinak rossz érzése volt, mivel megette testvére sütijét.

• A jót választotta Jani?

• Boldog volt Jani a választása miatt?

• Mit kellene Janinak tenni most?

Segíts, hogy a gyerekek olyan módokra gondoljanak, amik által kijavíthatják a
rossz választást! Hangsúlyozd, hogy mindig meg kell próbálni a jót választani,
de ha rosszul választunk, meg kell próbálni kijavítani a rossz választásunkat.
Amikor rosszul döntünk, boldogtalanok leszünk, de amikor jól döntünk, boldogok
leszünk.

Történet és
beszélgetés

A gyerekek
részvétele
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Szentírás Mondd el a gyerekeknek, hogy Jézus azt mondta, amikor a jót választjuk,
boldogok leszünk! Hangosan olvasd fel a Máté 5:6-ot vagy a 3 Nefi 12:6-ot
(az igazság szóig)! Mondd el, az „éheznek és szomjaznak az igazságra” azt
jelenti, hogy a jót választják! Áldottak leszünk, amikor a jót választjuk.

A VAJ azt jelenti, Válaszd a jót!

• Édesanyátok hogyan jelölne meg valamit, ami a tiétek, anélkül, hogy a teljes
neveteket ráírná? (A nevetek kezdŒbetıit, vagyis a monogramotokat hasz-
nálná.)

Mondd el, hogy a monogramunk a nevünk elsŒ betıi!

Mondd meg a gyerekeknek, mi a te monogramod! Írd fel a táblára, ismételd el
a nevedet, a kellŒ idŒben rámutatva az egyes kezdŒbetıkre!

• Mi a ti monogramotok?

Írd fel a gyerekek monogramjait a táblára, és mutasd meg, hogyan jelentik a
neveiket! ElŒször a kezdŒbetıket írd fel, majd írd hozzá a nevük többi részét is!
(Ha nagy osztályod van, csak egy pár gyerek monogramját írd fel példaként!)

Írd fel a táblára a VAJ szót függŒlegesen, az alábbi minta szerint! A gyerekek
emeljék fel a kezüket, ha el tudják olvasni a betıket!

Az egész osztály hangosan olvassa el a kezdŒbetıket! Mondd meg a gyerekek-
nek, hogy ezek a kezdŒbetık három fontos szó helyett állnak! Egészítsd ki a
szavakat a táblán!

Válaszd

a

jót!

V

A

J

Táblai 
tevékenység

1. lecke
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Olvasd el a szavakat a gyerekekkel, és ismételtesd el velük a kezdŒbetıket!
Mondják el közösen, mit jelentenek a kezdŒbetık!

Hangsúlyozd nekik, amikor az mondják, „VAJ”, erre kell gondolniuk: „válaszd a
jót!”! Mondd el nekik, ezek a kezdŒbetık segítenek nekik emlékezni, hogy Jézus
Krisztust kövessék, és olyan dolgokat tegyenek, amik boldoggá teszik Œket!

Emlékezhetünk arra, hogy a jót válasszuk

VAJ-plakát Utalj a VAJ-plakáton lévŒ Jézus Krisztus képre! Mondd el a gyerekeknek, hogy
ebben az évben az Elemiben sok olyan dologról fognak tanulni, amit Jézus tett
és tanított, amikor a földön volt! Magyarázd el, Jézus mindig a jót választotta,
és az akarja, hogy mi is a jót válasszuk, hogy boldogok legyünk és másoknak is
segíthessünk boldognak lenni! A gyerekek álljanak fel, és mondják együtt a 
VAJ-plakát szavait: „A jót fogom választani!”

Ének Segíts a gyerekeknek elénekelni vagy elmondani a „Válaszd a jót!” ének szöve-
gét! Néhányszor ismételd el az éneket, míg a gyerekek el tudják énekelni, vagy
néhány szót maguktól el tudnak mondani!

VAJ-gyırı Oszd ki a VAj-gyırıket azoknak a gyerekeknek, akiknek még nincs (ha VAJ-gyırı
nem kapható, ugorj a VAJ-pajzs tevékenységhez, és beszéljétek meg a pajzson
lévŒ betıket)! A gyerekek vessenek egy pillantást a gyırıikre!

• Mit jelentenek a gyırın lévŒ kezdŒbetık? (Válaszd a jót!)

Mondd el a gyerekeknek, hogy a VAJ-gyırıjük segíthet nekik arra emlékezni,
hogy Jézus azt akarja, válasszák a jót!

Adj minden gyereknek zsírkrétát és egy másolatot a VAJ-pajzsból, hogy kiszínez-
zék! Segíts minden gyereknek kivágni a pajzsot, és egy kis lyukat vágni a tetején,
hogy befızzék a zsineget! Köss egy csomót a zsineg végére, hogy a gyerekek a
nyakukban viselhessék a pajzsot!

Összegzés

• Mit jelent a VAJ?

• Mit jelent a jót választani?

• Ki az, aki mindegyikünket szeret, és azt akarja, hogy boldogok legyünk?
(Mennyei Atyánk; Jézus Krisztus.)

• Mit akar Mennyei Atyánk és Jézus Krisztus, mit tegyünk, hogy boldogok
lehessünk?

Tanúbizonyság Tégy bizonyságot, hogy Mennyei Atyánk és Jézus Krisztus szeret bennünket,
és azt akarja, hogy boldogok legyünk! Mondd el a gyerekeknek: ha követjük
Mennyei Atyánkat és Jézust, és a jót választjuk, békét és boldogságot találunk!

Dicsérd meg a gyerekeket, hogy a jót választották, amikor eljöttek az Elemibe,
és bátorítsd Œket, jöjjenek el minden héten!

Ösztönözd Œket, memorizálják a VAJ-plakát szavait („A jót fogom választani”)
a következŒ héten!

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására!

IsmétlŒ 
beszélgetés

VAJ-pajzs
tevékenység
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SzínesítŒ 
tevékenységek A következŒ tevékenységek közül válaszd ki azokat, amelyek a legjobban

szolgálják az osztályodban lévŒ gyerekeket! Használhatod Œket magában
a leckében, vagy ismétlésként illetve összegzésként! További tanácsokért lásd:
„A tanítási óra” részt a „Segítség a tanítónak” fejezetben!

1. Mondd el a gyerekeknek, hogy az Elemiben ebben az éveben sok mindent
fognak tanulni a jó választásáról!

Tedd ki a 2-4. képet: A földi élet elŒtti lét; a 2-24. képet: A halászok elhívása;
és a 2-39. képet: Joseph Smith próféta! Mondd el a gyerekeknek, hogy néhány
fontos emberrŒl fognak tanulni, akik a jót választották! Röviden ismertesd az
egyes képeket!

• 2-4. kép. A jót választottuk, amikor úgy döntöttünk, hogy a földre jövünk
(lásd 4. lecke).

• 2-24. kép. Jézus apostolai a jót választották, amikor otthagyták a halászatot,
hogy Ãt kövessék (lásd 15. lecke).

• 2-39. kép. Joseph Smith a jót választotta, amikor azért imádkozott, hogy
megtalálja az igaz egyházat (lásd 20. lecke).

2. Segítségképpen, hogy a gyerekek jobban megismerjék egymást, írd fel
minden gyerek nevét egy darab papírra, és tedd bele egy dobozba! Minden
gyerek húzzon egy nevet a dobozból, és adj segítséget a gyereket illetŒen,
akinek a nevét kihúzta, mindaddig, míg az osztály kitalálja, ki is az illetŒ!
A segítség lehet olyan állítás, mint „Ez az gyerek sokat mosolyog”, „Ez az
gyerek kék ruhát visel”, vagy „Ennek a gyereknek fekete a haja”.

3. Körvonalazz néhány cselekvést, amit a gyerekek megtehetnek! Kérd meg
a gyerekeket, álljanak fel, ha a cselekvés jó választást képvisel, és üljenek le,
ha a cselevés rossz választást képvisel! Használd a következŒ példákat,
vagy néhány sajátodat:

• Kelj fel korán, hogy idŒben kész légy az istentiszteletre!

• Panaszkodj hangosan, amikor nem azt kapod reggelire, amit akarsz!

• Segíts a húgodnak, hogy megtalálja az elveszett cipŒjét!

• Köszönj az új elemis osztálytársadnak!

• Topogj a lábaddal zajosan, amikor belépsz a gyülekezeti házba!

• Gondolj Jézus Krisztusra az úrvacsora alatt!

• Csendben figyelj a leckére az Elemi osztályodban!

1. lecke



Cél Minden gyereknek segíteni megérteni, hogy Œ is választhatja a jót, ha megkér-
dezi: „Mit szeretne Jézus, mit tegyek?”.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd: 2 Nefi 31:10!

2. Készíts egy madárfészket tojásokkal, hogy a leckében lévŒ történetet szemlél-
tesd! Tölts meg egy tálkát szalmával, fıvel vagy fonallal! Tégy három fŒtt tojást
a fészekbe! Ha nem áll rendelkezésedre tojás, akkor vágj ki három tojás alakú
papírdarabot és azokat tedd a fészekbe!

3. Számozz meg öt darab papírt egytŒl ötig, és tedd bele Œket egy kis zsákba
vagy egy másik dobozba!

4. Készülj fel a „Próbálok úgy élni, mint Jézus” kezdetı ének eléneklésére, vagy
a szövegének a felolvasására (Gyermekek énekeskönyve, 40. o.)! Az ének
szövege a segédkönyv végén található.

5. Szükséges anyagok:
a. Mormon könyve.
b. VAJ-plakát (lásd 1. lecke).

6. Tedd meg a szükséges elŒkészületeket azokhoz a színesítŒ tevékenységek-
hez, amelyekre sort akarsz keríteni!

Javasolt 
órafelépítés Kérj meg egy gyermeket a nyitóima elmondására!

Ha ösztönözted a gyerekeket, hogy valamit tegyenek meg a héten, most beszá-
molhatnak róla! Megkérheted a gyerekeket, ha tudják memorizálni a VAJ-plakát
szavait („A jót fogom választani!”), hogy tegyék meg!

Jézus Krisztus azt akarja, hogy a jót válasszuk

A gyerekek játsszanak „Kövesd a vezért” játékot! A gyerekek álljanak fel egy
sorba! A sorban elsŒ helyen álló gyerek átszalad, átugrál, átszökdel, vagy
másképp átmegy a terem másik felébe. A többi gyerek követi, ugyanazt téve,
mint az elsŒ. Majd az elsŒ gyerek a sor végére megy, és a második gyerek
lesz a vezetŒ. Folytasd ezt addig, míg minden gyermek sorra nem került abban,
hogy vezér legyen!

Olvasd fel a 2 Nefi 31:10 elsŒ részét a Kövessetek engem!-ig! Mondd el, hogy
ezeket a szavakat Jézus Krisztus mondta! Jézus azt akarja, hogy kövessük Ãt.

• Hogyan követhetjük Jézust?

Olvasd fel a 2 Nefi 31:10 maradék részét! Mondd el: Jézust követjük, amikor
engedelmeskedünk a parancsolatoknak, és megtesszük a dolgokat, amiket Ã
akar!

VAJ-plakát Tedd ki a VAJ-plakátot! Mondd el a gyerekeknek, amint többet tanulnak Jézusról,
képesek lesznek jobb döntéseket hozni, mivel Jézus tanításai megmondják
nekünk, mi a helyes!

Szentírás
megbeszélése

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység

Választhatom a jót2.
lecke

6
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Mondd el: amikor nehéz döntést kell hoznunk, feltehetünk magunknak egy
kérdést, amely segíthet megtudnunk, mi a helyes! A kérdés a következŒ:
„Mit szeretne Jézus, mit tegyek?”.

Mondd el a következŒ történetet a saját szavaiddal, felhasználva az általad készí-
tett madárfészket szemléltetésként!

Egy fiatal fiú, Vili, egy madármenhely mellett lakott. A menhely olyan hely, ahol a
madarakat megoltalmazzák. Vili édesapjának az volt a dolga, hogy oltalmazza
a madarakat. Vili talált egy fészket a magas fıben, az otthonuk közelében,
és kedvét lelte abban, hogy a tojásokat nézegeti, amikor az anyamadár nincs ott.
Egy nap Vili, amikor éppen a tojásokat nézegette, hangos zajt hallott. Felnézett,
és látta, hogy két fiú az iskolájából csúzlival lelŒtt egy madarat.

A két fiú meglátta Vilit, és odamentek a fészekhez, hogy belenézzenek. Az egyik
fiú össze akarta törni a tojásokat. Vili meggyŒzte Œket, hogy ne törjék össze a
tojásokat, és elmondta nekik, hogy a madarak elpusztítása törvényellenes a
menhelyen. A fiúk azt mondták Vilinek, hogy jobban teszi, ha senkinek sem szól,
hogy lelŒttek egy madarat. Nem akartak büntetést a törvényszegésért. Mikor Vili
hazafelé tartott, nagyon lassan ment, azon gondolkodva, mit kellene tennie.
Ha beszélne az apjának a fiúkról, lehet, hogy kigúnyolnák vagy ártanának neki.

Utalj a VAJ-plakáton lévŒ Jézus Krisztus képre!

• Milyen kérdést kell Vilinek feltenni magában, ami segít neki a jót választani?
(„Mit szeretne Jézus, mit tegyek?”)

• Mit tennétek?

Vili elhatározta, hogy beszél az apjának a fiúkról. Az édesapja azt mondta,
beszélni fog a fiúkkal és a szüleikkel. Amikor Vili elmondta az édesapjának, hogy
aggódik a fiúkkal való találkozás miatt az iskolában, édesapja azt tanácsolta neki,
találja meg a módját, hogy összebarátkozzon a fiúkkal.

Vili nem akart olyan fiúkkal barátkozni, akik lelövik a madarakat és összetörik a
tojásaikat. Édesapja javaslata felkavarta. Vili egész éjszaka azon gondolkodott,
amit az apja mondott. Vilinek egy másik döntést kellett meghoznia.

• Milyen döntést kellett Vilinek meghoznia?

Mutass a VAJ-plakáton lévŒ Jézus Krisztus képre!

• Mit kellett Vilinek megkérdeznie magától? („Mit szeretne Jézus, mit tegyek?”)

• Mi Vili teendŒje?

Amikor Vili ismét találkozott a fiúkkal, dühösek voltak rá, mivel elmondta az
édesapjának, amit tettek. Megfenyegették, hogy megverik. Vili félt, de elhatá-
rozta, hogy azt teszi, amit Jézus vár el tŒle. Elmondta a fiúknak, hogy édesapja és
Œ szombaton gyalogtúrára készülnek, és megkérdezi, hogy velük tartanának-e.
A fiúk meglepŒdtek, és egy ideig semmit nem mondtak. Arra nem számítottak,
hogy Vili barátságos lesz velük. Végül beleegyeztek, hogy elmennek velük.
Amikor Vili elköszönt a fiúktól, békességet érzett. Tudta, összebarátkozni a fiúkkal
helyes tett volt. (Átdolgozva Claudia Remington: „The Nest”, Friend, 1980.
máj., 2–5. o.)

• Miért volt békesség Viliben?

• Mikor éreztetek békességet, mert a jót választottátok, és azt tettétek, amit
Jézus elvárt tŒletek?

Kérd meg a gyerekeket, beszéljenek élményeikrŒl, amikor a jót választották!

Történet és
beszélgetés
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Megtehetjük azt, amit Jézus Krisztus akar, hogy megtegyük

Beszélgetés A gyerekek ismételjék el a kérdést: „Mit szeretne Jézus, mit tegyek?” Mondd meg
nekik, a kérdés megválaszolását fogják gyakorolni! Mutasd meg a zsákot vagy a
dobozt, benne a megszámozott papírdarabkákkal! A gyerekek felváltva húzzanak
egy papírdarabkát! Olvasd el az egyes gyerekek által kihúzott számhoz tartozó
szituációt, és a gyerek válaszoljon a kérdésekre! (Ha nagy osztályod van, még
néhány szituációt hozzátehetsz!)

1. Éppen az építŒkockáiddal építesz. Kishúgod lerombolja, amit addig felépítettél.

• Mit kell megkérdezned magadtól?

• Mit szeretne Jézus, mit tegyél?

2. A barátod átjött hozzátok játszani. Az öcséd játszani akar veled és a barátod-
dal, de te jobban szeretnél a barátoddal egyedül játszani.

• Mit kell megkérdezned magadtól?

• Mit szeretne Jézus, mit tegyél? (Emeld ki, a testvéred hívása, hogy játsszon
veletek, nem az egyedüli válasz; segíts a gyerekeknek, hogy más, kedves
megoldásokat találjanak!)

3. Labdázni akarsz a szomszéd gyerekekkel. Sértegetnek, és azt mondják,
menj haza. Legszívesebben te is sértegetnéd Œket.

• Mit kell megkérdezned magadtól?

• Mit szeretne Jézus, mit tegyél?

4. Édesanyád megkér, ágyazz be, mielŒtt kimész játszani. A barátaid a bejáratnál
várnak rád.

• Mit kell megkérdezned magadtól?

• Mit szeretne Jézus, mit tegyél?

5. Édesapádnak segítségre van szüksége a ház környéki takarításhoz. Inkább
bemennél és befejeznéd a könyvet, amit éppen olvasol.

• Mit kell megkérdezned magadtól?

• Mit szeretne Jézus, mit tegyél?

Mondd el, Jézus tanításai nem mondják meg pontosan, hogy mit tegyünk minden
helyzetben! Jézus arra akar megtanítani bennünket, hogy bölcs döntéseket
hozzunk. Azt akarja, hogy megtanuljuk, hogyan gondolkodjunk és mutassuk ki
szeretetünket és kedvességünket.

Összegzés

Ének Énekeljétek el vagy mondjátok el a gyerekekkel a „Próbálok úgy élni, mint Jézus”
címı ének szövegét!

Tanúbizonyság Emlékeztesd a gyerekeket, hogy hasonlókká válhatunk Jézushoz, ha a jót választ-
juk! Tanúsítsd, hogy Jézus szereti Œket, és azt akarja, hogy a jót válasszák, és
ezáltal boldogok és békések legyenek!

Ösztönözd a gyerekeket, hogy kérdezzék meg maguktól, „Mit szeretne Jézus,
mit tegyek?”, amikor ezen a héten döntést hoznak!

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására! Kérd meg a gyereket, foglalja
imájába azt, hogy a tanulóknak jusson eszükbe megkérdezni maguktól, hogy mit
szeretne Jézus, mit tegyenek!
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SzínesítŒ 
tevékenységek A következŒ tevékenységek közül válaszd ki azokat, amelyek a legjobban szol-

gálják az osztályodban lévŒ gyerekeket! Használhatod Œket magában a lecké-
ben, illetve ismétlésként vagy összegzésként! További tanácsokért lásd: „A
tanítási óra” részt a „Segítség a tanítónak” fejezetben!

1. Adj a gyerekeknek papírt és zsírkrétát, és rajzoljanak képeket olyan dolgokról,
amelyeket Jézus akarna, hogy megtegyenek, mint például: az egyházba jönni,
segíteni a szüleiknek, megvigasztalni egy magányos gyereket, vagy testvéreik-
kel játszani! Minden gyerek papírjára írd fel: Mit szeretne Jézus, mit tegyek?

2. Énekeljétek el vagy mondjátok el a szövegét a „Tégy mindig jót!” (Gyermekek
énekeskönyve, 80. o.) vagy a „Nefi bátorsága” (Gyermekek énekeskönyve,
64. o.) címı énekeknek! A „Tégy mindig jót!” ének szövege a segédkönyv
végén található. Miután elénekeltétek, emlékeztesd a gyerekeket Vili történe-
tére! Vilinek néhány nehéz döntést kellett meghoznia.

• Miért nehéz néha a jót választani?

Mondd el a gyerekeknek, hogy bár néha nehéz, ám ha mindig megpróbáljuk
a jót választani, békés és boldog érzéseink lesznek!

Nefi bátorsága

Az Úr azt mondta: „Nefi, menj és szerezzed meg
A gonosz Lábántól a rézlemezeket!”
Lámán és Lémuel félt megpróbálni,
De Nefi bátor volt ezt válaszolni:
„Megyek és megteszem, mit az Úr parancsol;
Tudom, készít egy utat, ha engedelmeskedek!
Megyek és megteszem, mit az Úr parancsol;
Tudom, készít egy utat, ha engedelmeskedek!”
(© 1986, ifj. Wilford N. Hansen és Lisa Tensmeyer Hansen. 
Engedéllyel használva.)

3. Minden gyerek számára másold le a lecke végén található emlékeztetŒt! Vágd
ki a kis szócsíkokat az emlékeztetŒ alján (hagyd ki a számokat)! Adj minden
gyereknek egy másolatot az énekbŒl, és egy szócsík sorozatot! Olvasd fel az
emlékeztetŒrŒl a szócsíkokat és az éneket, és segíts a gyerekeknek eldönteni,
hol illenek a szócsíkok az ének szövegéhez! Adj a gyerekeknek egy kis
ragasztót, hogy felragasszák a szócsíkokat az énekük szövegére! Írd fel
magad, vagy írják fel a gyerekek a nevüket a kiosztott ének lapjára!

Amikor a gyerekek befejezték a szócsíkjaik felragasztását, segíts nekik eléne-
kelni a „Válaszd a jót!” éneket egyszer vagy kétszer! Dicsérd meg Œket a jó
munkájukért!

2. lecke



Válaszd a jót!

Van egy  (1) , hogyan lehetsz boldog,

És ez: minden nap (2) .

Tanulom, amit tanított (3) .

Így tudni fogom, mit kell tenni.

(4) és légy boldog!

Mindig (5) kell dönteni!

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) jól

Válaszd a jót

Jézus

jól dönteni

módja



Cél Minden gyereknek segíteni felismerni, Mennyei Atyánk mindegyikünket szeret,
mivel az Ã gyermekei vagyunk.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd: Zsoltárok 82:6; lásd még Zsidók 12:9;
Mózes 1:39; és Az evangélium tanításai (31110 135), 2. fejezet!

2. Készíts egy papírbaba-láncot úgy, hogy harmonika-szerıen összehajtogatsz
egy darab papírt (lásd az illusztrációt alább)! Vázold fel egy ember figurájának
a felét a behajtogatott papír szélére! Vágd körül a figurát úgy, hogy a behajtott
szélét ne vágd ketté, ahol a test vagy a keze van! A babákat ki lehet hajtogatni
úgy, hogy a kezüknél össze lesznek kapcsolódva. Kivághatod az osztályban is
a babákat, míg a gyerekek figyelik, vagy készíts egy kis papírbaba-láncot
minden gyereknek!

3. Készíts három szócsíkot:

4. Készülj fel a következŒ énekek eléneklésére vagy szövegeinek elmondására:
„Mennyei Atyám szeret” (Gyermekek énekeskönyve, 16. o.) és „Az Úr gyer-
meke vagyok” (Gyermekek énekeskönyve, 2. o.). „Az Úr gyermeke vagyok”
ének szövege a segédkönyv végén található.

5. Szükséges anyagok:
a. Biblia.
b. Egy kis tükör.
c. Egy ötujjas kesztyı (ha nem tudsz szerezni, hozhatsz egy képet róla vagy

lerajzolhatod).
d. 2-2. kép: Család kisgyermekkel (62307), vagy egy újszülött fényképe.

6. Tedd meg a szükséges elŒkészületeket azokhoz a színesítŒ tevékenységek-
hez, amelyekre sort akarsz keríteni!

család

fizikai test

szellem

3.
lecke

Az Úr gyermeke vagyok
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Javasolt 
órafelépítés Kérj meg egy gyermeket a nyitóima elmondására!

Ha ösztönözted a gyerekeket, hogy valamit tegyenek meg a héten, most
beszámolhatnak róla! Beszámolhatnak azokról a tapasztalataikról, amikor
megkérdezték: „Mit szeretne Jézus, mit tegyek?”!

Ki vagyok?

Tedd fel a kérdést:

• Ki vagyok én?

Miután a gyerekek válaszoltak, ismételd el a teljes nevedet!

Mutass rá minden gyerekre és kérdezd meg: „Ki vagy te?”! A gyerekek válasz-
ként mondják meg a nevüket! Mondd el, mindegyikünk páratlan személyiség!

Megbeszélés Mutasd meg a 2-2. képet: Család kisgyermekkel, és a gyerekek emeljék ki a
család tagjait, vagy mutasd meg az újszülött kisbaba képét!

• Szerintetek mennyi idŒs ez a kisbaba?

• Hol élt ez a kisbaba, mielŒtt a földre született?

Mondd el, hogy mindannyian a mennyben éltünk Mennyei Atyánkkal, mielŒtt erre
a földre jöttünk! Az Ã gyermekei vagyunk. Ezért nevezzük Ãt Mennyei Atyának.
Mennyei Anyánkkal is együtt éltünk, és Mennyei Atyánk összes többi gyermek-
ével. Mindenki, aki a földön megszületett, Mennyei Atyánk gyermeke. Nem emlék-
szünk arra, hogy Mennyei Atyánkkal éltünk, de tudjuk, hogy az Ã gyermekei
vagyunk, mert olvasunk róla a szentírásokban.

Szentírás Olvasd fel a 82:6 zsoltár utolsó részét, a Felségesnek szótól kezdŒdŒen!
Magyarázd el, a Felséges Mennyei Atyánkat jelenti!

Mondd el, hogy Mennyei Atyánk minden hithı szellemgyermeke le akart jönni a
földre! Sok szellemgyermeke már megszületett, de még mindig sokan várnak,
hogy lejöjjenek a földre.

Van szellemünk

Megbeszélés Mutasd meg a szócsíkot, amin a „szellem” szó van!

Mondd el a gyerekeknek, amikor a mennyben éltünk, mielŒtt a földre jöttünk,
nem volt fizikai testünk! Szellemek voltunk.

• Mi a szellem?

Mondd el, a szellemünk az a részünk, mely éltet bennünket!

• Szerintetek hogy néz ki a szellemetek?

Adj körbe egy kis tükröt, és minden gyerek nézzen bele! Kérdezd meg a gyere-
keket, vajon a tükör ad-e nekik valamilyen ötletet arra vonatkozóan, hogy hogy
néz ki a szellemük!

Mondd el, a szellemünk hasonló a fizikai testünkhöz! Például, a szellemnek van
szeme, füle, karja és lába.

Helyezz egy kesztyıt az asztalra! Mondd el, bár a kesztyınek olyan az alakja,
mint a kéznek, nem mozoghat, mint a kéz, mert nem élŒ! Amikor felhúzzuk a
kezünkre a kesztyıt, a kesztyı akkor képes mozogni. Húzd fel a kesztyıt a
kezedre és mozgasd az ujjaidat! Mondd el, a kesztyı olyan, mint a fizikai test, és

Tárgyi szemléltetés

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység
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a kéz olyan, mint a szellem! Testünk nem mozoghat anélkül, hogy a szellemünk
benne lenne! Szellemünk nem látható a testünk belsejében, éppen úgy, ahogyan
a kéz sem látható a kesztyıben. (Lásd Boyd K. Packer, Teach Ye Diligently
[Salt Lake City: Deseret Book Co., 1975], 231–233. old.)

Van fizikai testünk

Megbeszélés Mutasd meg a szócsíkot, amin a „fizikai test” szó van!

Mondd el, hogy amikor a földre jöttünk, mindnyájan fizikai testet kaptunk!
A gyerekek nevezzék meg fizikai testük néhány részét, mint pl. a szem, fül, 
kar és láb!

• Minek a megtételére képes a fizikai testetek?

Tevékenység A gyerekek nevezzenek meg és mutassanak be egy pár dolgot, amit fizikai 
testük meg tud tenni, mint pl. ugrás, szökdelés, mozgás, beszéd, mászás vagy
táncolás!

Mutasd meg a gyerekeknek a papírbaba-láncot!

• Hogyan hasonlítunk mi ezekre a papírbabákra? (Nekünk is van karunk, lábunk
és fejünk.)

• Hogyan különbözünk tŒlük? (Azok papírból készültek; nekünk húsból és csont-
ból való testünk van. Azok nem élnek; mi élünk. Azok mind ugyanolyanok; mi
különbözünk egymástól.)

• Milyen lenne, ha mindnyájan egyformák lennénk?

Játék Kérd meg a gyerekeket, álljanak fel, valahányszor olyan megállapítást teszel, ami
jellemzŒ rájuk! Kérd meg Œket, üljenek le, ha a megállapítás nem jellemzŒ rájuk!
Olyan megállapításokat tegyél, amelyek az osztályodban lévŒ gyerekek közötti
hasonlóságokat és különbségeket mutatják meg, mint például:

• Minden lány álljon fel!

• Mindenki, akinek barna a szeme, álljon fel!

• Mindenki, akinek van orra, álljon fel!

• Álljatok fel, ha szŒke a hajatok!

Mutass rá, hogy mindegyikünkben sok közös dolog van, de nincs két teljesen
egyforma ember! Mondd el, hogy Mennyei Atyánk mindegyikünk számára
tervezett egy fizikai testet, mely hasonló más testekhez, de nem pontosan olyan,
mint a többi! Mindegyikünk különbözik minden más személytŒl.

Van családunk, aki szeret minket

Mutasd meg a szócsíkot, amin a „család” szó van!

Mondd el a gyerekeknek, Mennyei Atyánk annyira szeret bennünket, hogy min-
dannyiunkat leküldött a földre, hogy testek kapjunk! Családokba küldött bennün-
ket, akik gondoskodnak rólunk és tanítanak bennünket Mennyei Atyánkról és
Jézus Krisztusról!

Történet Mondd el a következŒ történetet a saját szavaiddal!

Egy kora reggelen egy fiú és az édesapja hosszú túrára indultak. Horgászással
akartak eltölteni egy napot együtt, ezért bepakolták a felszerelésüket és elindul-
tak egy gyönyörı kis tó irányába. Már egy jó ideje gyalogoltak, amikor a fiú
fáradni kezdett, és egyre lassabban ment

Tanítói 
magyarázat

Beszélgetés
a papírbabákról

3. lecke
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Amikor a tó már látszani kezdett, az apa elŒresietett, hogy lássa a tó gyönyörı
kék vizét. Gondolta, a fia majd utoléri.

Amikor az apa elérte a tavat, észrevette, hogy a fia nem érte utol. Nem látta a fiát.
Az apa letette a horgászbotját, és mindenfelé kereste a fiát. Kiabált teljes
erejébŒl, de a fia nem felelt. Az apa megrémült. Eltévedt a fia? Megsebesült?

Az apa letérdelt és imádkozott. Kérte Mennyei Atyánkat, segítsen megtalálni a
fiát. Majd felemelkedett és visszament az ösvényen. Hamarosan megtalálta a fiát.
Az apa megölelte a fiút és megmondta neki, hogy mennyire szereti. (Átdolgozva
Owen C. Bennion, „Turning the Heart of a Father”, Ensign, 1971. május, 28–30. o.)

Megbeszélés • Honnan tudta a fiú, hogy az édesapja szereti Œt? (Az édesapja elvitte
horgászni, kereste, amikor eltévedt, imádkozott érte, és kimutatta, milyen
boldog, amikor megtalálta.)

• Honnan tudjátok, hogy a családotok szeret titeket?

Miután a gyerekek válaszoltak, mondd el, hogy sok módja van annak, ahogyan
szüleink és családunk kimutatja, hogy szeretnek bennünket!

Van egy Mennyei Atyánk, aki szeret bennünket

Megbeszélés • Honnan tudjátok, hogy Mennyei Atyánk szeret titeket?

Ének Mondd el a gyerekeknek, hogy Mennyei Atyánk szeret bennünket, és azt akarja,
hogy boldogok legyünk! Gyönyörı világot adott nekünk, hogy abban éljünk.
Énekeljétek el vagy mondjátok el a „Mennyei Atyám szeret engem” címı ének
szövegét! Segíts a gyerekeknek, hogy mutogassák el az énekben lévŒ törté-
néseket!

Mikor hallom a (csináljatok tölcsért a kezetekbŒl fületek elŒtt) madárka dalát
(lengessétek a karotokat, mint a szárnyakat)

Vagy látom a kék eget (emeljétek fel a karotokat boltíves alakban),
Ha arcomon érzem a hıs esŒt, (mozgassátok az ujjatokat, mintha azok

esŒcseppek lennének)
Vagy a messzire szálló szelet (integessetek mindkét kezetekkel elŒre és hátra),
Ha megszagolok egy szép rózsát, (tegyetek úgy, mintha egy virágot szagolnátok)
Vagy megtekintek egy fát (karotokat emeljétek fel a fa lombjaként),
Boldog vagyok, hogy e földön élhetek, (tárjátok ki a karotokat)
Mit nekem teremtett jó Atyám (karoljátok át magatokat).

Szemeket adott, hogy láthassam (mutassatok a szemetekre)
A pillangó szárnyait (kapcsoljátok össze a hüvelykujjatokat és mozgassátok úgy,

mint a szárnyakat)
Füleket adott, hogy hallhassam (mutassatok a fületekre)
A világnak hangjait (csináljatok tölcsért a fületek elŒtt)
Életet adott, elmét, (mutassatok a halántékotokra), szívet (mutassatok 

a szívetekre):
Hálát adok neki (kulcsoljátok össze a karotokat)
Minden teremtményért, mely tŒle ered (nyújtsátok ki a kezeteket és karotokat).
Igen, tudom, hogy Atyám szeret (tegyétek a kezeteket a szívetekre).

Megbeszélés • Mely dolgok emlékeztetnek benneteket arra, hogy Mennyei Atyánk szeret
titeket?

• Milyen érzés tudni, hogy Mennyei Atyánk gyermekei vagytok, és hogy Ã szeret
titeket?
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Összegzés

Ének A gyerekek énekeljék el „Az Úr gyermeke vagyok” elsŒ versszakát! Emlékeztesd
a gyermekeket, hogy Isten (az énekben az Úr) Mennyei Atyánk egy másik neve!

Emeld ki, az ének szövege elmondja nekünk, hogy mindegyikünk Mennyei Atyánk
szeretett gyermeke, és Ã tervezte el, hogy a földre jövünk és fizikai testet kapunk!
Azt is eltervezte, hogy legyen családunk, aki szeret és tanít bennünket, hogy
visszatérhessünk és ismét Vele élhessünk.

Tanúbizonyság Tégy bizonyságot arról, hogy tudod, Mennyei Atyánk szeret bennünket, mert
fizikai testet adott, egy gyönyörı földet, amin éljünk, és családot, aki szeret
bennünket!

Ösztönözd a gyerekeket, imáikban ma este köszönjék meg Mennyei Atyánknak,
hogy lehetŒségük volt arra, hogy a földre jöjjenek!

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására!

SzínesítŒ 
tevékenységek A következŒ tevékenységek közül válaszd ki azokat, amelyek a legjobban

szolgálják az osztályodban lévŒ gyerekeket! Használhatod Œket magában
a leckében, vagy ismétlésként illetve összegzésként! További tanácsokért lásd:
„A tanítási óra” részt a „Segítség a tanítónak” fejezetben!

1. Vágd szét a papírbabákat és adj minden gyereknek egyet! A gyerekek színez-
zék ki vagy díszítsék fel a babákat! Amikor befejezték, mutassák meg a babái-
kat az osztály többi tagjának! Emeld ki, milyen különbözŒ és gyönyörı lett
minden egyes baba! Emlékeztesd a gyerekeket, hogy hasonlóak vagyunk, de
egyetlen egy ember sem pontosan ugyanolyan, mint egy másik ember!

2. Ültesd körbe a gyerekeket! Dobj oda egy babzsákot vagy más, puha tárgyat
egy gyereknek, és tégy fel egy kérdést a leckérŒl! Kérd meg a gyereket,
válaszoljon a kérdésre, és dobja vissza a babzsákot! Addig ismételjétek, míg
minden gyerek sorra kerül, és legalább egy kérdésre válaszol! Használd
a következŒ kérdéseket, vagy alkoss másokat magadtól:

• Hol éltünk mindnyájan, mielŒtt a földre jöttünk? (A mennyben.)

• Kivel éltünk? (Mennyei Atyánkkal, Jézus Krisztussal és mindenkivel.)

• Most hol élünk? (A földön.)

• Hogy néz ki a szellemünk? (Mint a fizikai testünk.)

3. Adj a gyerekeknek papírt és ceruzát vagy zsírkrétát, és rajzoljanak le olyan
dolgokat, melyek arra emlékeztetik Œket, hogy Mennyei Atyánk szereti Œket!

4. A gyerekek álljanak fel és játsszák el „A tanító mondja” játékot! Magyarázd el
nekik, hogy azt kell tenniük, amit te mondasz nekik, de csak akkor, amikor azt
mondod: „A tanító mondja”, mielŒtt utasítást adsz nekik! Kérd meg a gyereke-
ket, csinálják a következŒket: fonják össze a karjukat, érintsék meg a vállukat
és forduljanak körbe, néha mondd: „A tanító mondja”, a kérés elŒtt, és néha
csak kérd, hogy tegyék meg! Ha a gyerekek megteszik a cselekvéseket,
amikor nem mondod: „A tanító mondja” mondatot, le kell ülniük a játék végéig.
Tetszés szerint ismételjétek meg ezt!

Emlékeztesd a gyerekeket, hogy fizikai testük képessé teszi Œket, hogy
mindezeket a cselekvéseket megtegyék!

3. lecke



Cél Segíteni minden gyereknek megérteni, hogy a földi élet elŒtti létben Mennyei
Atyánkkal és Jézus Krisztussal éltünk, és úgy döntöttünk, hogy követjük Ãket.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd: Jób 38:7, Mózes 4:1–4, Ábrahám 3:24–28,
és 1. hittétel. Lásd még: Az evangélium tanításai (31110 135) 3. fejezet.

2. Készülj fel, hogy eldúdold és elénekeld „Az Úr gyermeke vagyok” ének elsŒ
versszakát (Gyermekek énekeskönyve, 2. o.)! Az ének szövege a segédkönyv
végén található.

3. Szükséges anyagok:
a. Biblia és az Igazgyöngy.
b. VAJ-plakát (lásd 1. lecke).
c. 2-3. kép: Jézus, a Krisztus (Evangéliumi mıvészet képcsomag 240; 62572);

2-4. kép: A földi élet elŒtti lét.

4. Tedd meg a szükséges elŒkészületeket azokhoz a színesítŒ tevékenységek-
hez, amelyekre sort akarsz keríteni!

Javasolt 
órafelépítés Kérj meg egy gyermeket a nyitóima elmondására!

Ha ösztönözted a gyerekeket, hogy valamit tegyenek meg a héten, most beszá-
molhatnak róla!

Isten gyermekei vagyunk

Mondd meg a gyerekeknek, hogy egy éneket fogsz eldúdolni! Kérd meg Œket,
nagyon figyeljenek, és mondják meg az ének címét, amikor befejezted! Dúdold el
„Az Úr gyermeke vagyok” éneket!

• Milyen éneket dúdoltam?

• Mit mond az ének, kik vagytok?

A gyerekek énekeljék el az ének elsŒ versszakát!

Emlékeztesd a gyerekeket, hogy az elŒzŒ leckében beszélgettetek arról, hogy hol
éltünk, mielŒtt a földre jöttünk!

• Hol éltünk mindnyájan, mielŒtt a földre jöttünk?

• Kivel éltünk a mennyben?

• Mi tesz mindannyiunkat testvérekké? (Mindannyian Mennyei Atyánk gyermekei
vagyunk.)

Fontos döntést hoztunk a mennyben

Mondd el a gyerekeknek, hogy valami nagyon izgalmasról fogtok tanulni,
ami még a születésünk elŒtt történt, mialatt Mennyei Atyánkkal éltünk!

Tanítói 
magyarázat

IsmétlŒ 
beszélgetés

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység

Jézus Krisztus 
követését választom

4.
lecke
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Mutasd meg a 2-4. képet: A földi élet elŒtti lét! Mondd el, ez egy mıvész elképze-
lése a mennyrŒl! Mondd el, a mennyben mindannyian szellemek voltunk, akik
együtt jártak és beszéltek Mennyei Atyánkkal! Kérd meg a gyerekeket, gondol-
kodjanak el azon, milyen lehetett Mennyei Atyánkkal élni! Segíts megérteniük,
hogy milyen csodálatos volt látni Ãt és Vele lenni!

Mondd el nekik, míg a mennyben voltunk, Mennyei Atyánk meghívott bennünket,
hogy vegyünk részt egy nagyszerı gyılésen! Mennyei Atyánk minden gyermeke
ott volt. Mennyei Atyánk akart velünk beszélni.

Mondd el, Mennyei Atyánk elmondta, egy idŒre el kell szakadnunk tŒle, hogy
fizikai testet kapjunk, és megtanuljuk a jót választani! Mennyei Atyánk elmondta,
gondoskodik nekünk egy helyrŒl, ahol meg tudjuk tenni ezeket a dolgokat.

• Mit akart Mennyei Atyánk, hova menjünk? (A földre.)

Mennyei Atyánk elmondta, hogy amikor a földre jövünk, nem emlékszünk majd
arra, hogy vele éltünk. Azt is elmondta, szükségünk lesz majd valamilyen segít-
ségre, hogy visszatérjünk a mennybe és ismét Vele éljünk, miután földi idŒnk
véget ér. Megígérte, hogy elküld valakit, aki segít nekünk.

Megbeszélés • Mit éreztek, amikor megtudjátok, hogy Mennyei Atyánk annyira szeretett, hogy
küldött valakit, aki segít nektek, hogy visszajussatok a mennybe, hogy ismét
Vele éljetek?

Mondd el, amikor Mennyei Atyánk elmondta, hogy elküld valakit, aki segít nekünk,
mindannyian vigadoztunk örömünkben (lásd Jób 38:7)!

Mutasd meg a 2-3-as képet: Jézus, a Krisztus!

• Ki Ã?

Mondd el, Jézus Krisztus velünk élt a mennyben! Ã az elsŒszülött Mennyei
Atyánk szellemgyermekei között.

Hittétel Mondd el a gyerekeknek, hogy vannak olyan kijelentéseink az egyházban, melye-
ket Hittételeknek nevezünk, s amelyek elmondják, miben hiszünk! Segíts a gyere-
keknek memorizálni az elsŒ hittétel elsŒ részét: „Hiszünk Istenben, az Örökkévaló
Atyában, és az Œ Fiában, Jézus Krisztusban. . .”!

Mondd el a gyermekeknek, hogy Isten, az Örökkévaló Atya Mennyei Atyánk egy
másik neve!

Mondd el a gyerekeknek, Mennyei Atyánk megkérdezte, kit küldjön, hogy tanítson
minket! Nyissátok ki az Igazgyöngyöt az Ábrahám 3:27-nél, és olvasd fel, mit
felelt Jézus: „Itt vagyok, küldj engem”! Jézus azt mondta, bármit megtesz, amit
Mennyei Atyánk akar, hogy megtegyen a mi megsegítésünkre! Olvasd fel a
Mózes 4:2 utolsó részét (onnan, hogy Atyám)! Jézus azt is mondta, hogy minden
dicsŒséget Mennyei Atyánknak ad. Magyarázd el röviden, mit jelent a dicsŒség!

• Miért mondhatjátok azt, hogy Jézus szerette Mennyei Atyánkat? (Készségesen
megtette azt, amit Mennyei Atyánk akart, hogy megtegyen.)

• Ezenkívül kiket szeret Jézus? (Bennünket.)

Hangsúlyozd Jézusnak Mennyei Atyánk és irántunk való szeretetét azáltal, 
hogy elismételed, amit Jézus készségesen megtett!

Jézus Krisztus hajlandó volt:

• A földre jönni és segíteni nekünk.

• Tanúságot tenni Mennyei Atyánkról.

Szentírástörténet
és beszélgetés
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• A helyes útra tanítani minket, hogyan éljünk és legyünk boldogok.

• Megmutatni nekünk, mit tegyünk, hogy ismét Mennyei Atyánkkal élhessünk.

• Életét adni értünk.

Emeld ki, egy másik szellemfiú, akinek a neve Lucifer volt, szintén azt akarta,
hogy a földre küldjék, hogy segítsen nekünk! Azt mondta Mennyei Atyánknak,
hogy eljön a földre, és mindannyiukat kényszerít, hogy azt tegyük, ami helyes.
Nem engedte volna, hogy magunk válasszunk. Lucifer azt akarta, hogy Mennyei
Atyánk minden tiszteletet és dicsŒséget neki adjon.

Olvasd fel Mennyei Atyánk döntését az Ábrahám 3:27-bŒl: „Az elsŒt küldöm”!

• Kit választott Mennyei Atyánk, hogy segítsen nekünk?

Mondd el: Lucifer nagyon dühös lett, hogy nem Œ lett a választott! Nem fogadta el
Mennyei Atyánk tervét. Ehelyett Lucifer hatalmas háborút robbantott ki a menny-
ben. Nem fegyverrel és bombával vívott háború volt az, hanem szóval és próbál-
kozással, hogy rávegye az embereket, kövessék Œt. Néhány szellemtestvérünket
Lucifer meggyŒzte, hogy gonosz eszméi jók, és úgy döntöttek, Jézus helyett Œt
követik.

Mondd el a gyerekeknek, hogy Lucifert Sátánnak vagy ördögnek is nevezik!

Megbeszélés • Ti kinek a követését választottátok, Jézusét vagy a Sátánét?

Kérd meg a gyerekeket, álljanak fel, ha Jézus követését választották! Mondd el,
mindannyiuk Jézus követését választotta, tehát mindannyiuknak fel kell állni!

Mondd el, tudjuk, hogy Jézust követtük, mert itt vagyunk a földön! A szellemek-
nek, akik a Sátánt követték, nem engedték meg, hogy a földre szülessenek és
fizikai testet kapjanak!

Mondd el a gyerekeknek, milyen boldog vagy, hogy Jézus követését választot-
tad! Mondd el nekik, büszke vagy rájuk, mert azt választották, hogy Jézust
követik, és nem a Sátánt! Dicsérd meg Œket, mert a jót választották!

Továbbra is Jézus Krisztust akarjuk követni

Hangsúlyozd a gyerekeknek, nem kényszerítették Œket, hogy Jézust kövessék!
Volt lehetŒségük a választásra. Követhették volna a Sátánt is. De a helyes utat
választották.

Mondd el a gyerekeknek, ugyanaz a választásuk van ebben a földi életben is.
A Sátán még mindig rá akar venni bennünket, hogy Œt kövessük. Mennyei Atyánk
azt akarja, hogy Jézust kövessük, mert ez fog boldoggá és alkalmassá tenni
minket arra, hogy ismét Mennyei Atyánkkal és Jézussal éljünk. De nem kényszerí-
tenek bennünket Jézus követésére. Választhatunk, hogy azokat a jó dolgokat
tesszük, amit Jézus akar, hogy tegyünk, vagy a rossz dolgokat, amiket a Sátán
akar, hogy tegyünk.

VAJ-plakát Mutasd meg a VAJ-plakátot! Kérdezd meg a gyerekeket, ki van a plakáton lévŒ
képen! Olvasd a plakáton lévŒ szavakat, miközben rájuk mutatsz! Majd a gyere-
kek mondják veled együtt: „A jót fogom választani”!

Megbeszélés A gyerekek válaszoljanak a következŒ kérdésekre (vagy néhányra, amit te
alkottál), mit tennének, hogy Jézust kövessék:

• Ha Jézus követését választod, mit teszel, ha véletlenül megsértesz valakit?

• Ha Jézus követését választod, hogyan fogsz viselkedni ebben az osztályban?
A gyerekek bizonyítsanak cselekedetükkel, úgymint csendben ülnek, figyel-
nek, megfelelŒen részt vesznek az órán, és nem zavarnak másokat!

Tanítói 
magyarázat
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• Ha Jézus követését választod, mit teszel vagy mondasz, ha valaki megajándé-
koz, vagy valamit tesz érted?

• Ha Jézus követését választod, hogyan fogsz bánni valakivel, aki barátságtalan
volt veled?

Ismét utalj a VAJ-plakátra, és a gyerekek ismételjék a rajta lévŒ szavakat!

Összegzés

Tanúbizonyság Tégy bizonyságot, hogy mielŒtt a földre jöttünk, mindegyikünk hozott egy döntést!
Úgy döntöttünk, hogy Jézus Krisztust követjük, és ismét Vele és Mennyei Atyánk-
kal élünk majd, ha megtesszük, aminek megtételére Jézus tanított bennünket.

Mondd el: a gyerekek az Elemiben minden héten azokról a dolgokról tanulnak,
amiket Jézus akar, hogy megtegyük!

Ösztönözd arra a gyerekeket, hogy imáikban köszönjék meg Mennyei Atyánknak,
hogy Jézust elküldte a földre, hogy az ÜdvözítŒnk legyen! Javasold nekik, kérjék
Mennyei Atyánkat, segítsen nekik jó döntéseket hozni, hogy egyszer majd ismét
Vele és Jézussal éljenek!

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására!

SzínesítŒ 
tevékenységek A következŒ tevékenységek közül válaszd ki azokat, amelyek a legjobban

szolgálják az osztályodban lévŒ gyerekeket! Használhatod Œket magában
a leckében, illetve ismétlésként vagy összegzésként! További tanácsokért lásd:
„A tanítási óra” részt a „Segítség a tanítónak” fejezetben!

1. A gyerekek vessenek egy pillantást a VAJ gyırıikre! Ha a gyerekek nem vise-
lik a VAJ-gyırıjüket, köthetsz egy darab zsineget a gyerekek ujjára, mint egy
gyırıt! Mondd el nekik, a gyırıik fogják Œket emlékeztetni arra, hogy Jézus
követését választották, és hogy továbbra is helyes döntéseket kell hozniuk!

2. Énekeld el vagy mondd el a „Mennyország szívében” címı ének elsŒ
versszakát!

Mennyország szívében volt egykor szép otthonom;
S ott éltek velem, kik szerettek, azt is tudom.
Egyszer csak jó Atyánk hozott egy tervet nekünk,
Hogy örök megváltást nyerhessünk, s vele legyünk.

Miután elénekelted, tégy fel ilyen kérdéseket az ének szövegére (a sorokat
ismételd el, ha kell, hogy segítsd a gyerekeket a válaszadásban):

• Mit mond az ének, hol éltetek? Mikor éltetek ott?

• Kivel éltetek ott?

• Mit tett Mennyei Atyánk, mialatt Vele voltunk a mennyben?

• MirŒl szólt a terv?

Énekeld el az ének második versszakát és tégy fel hasonló kérdéseket!

Mennyei Atyánk egy szeretŒ megváltót kért,
Aki az életét adja majd bıneinkért.
Megjelent Jézus és bátran állt Atyánk elé:
„Engem küldj, s tiéd a dicsŒség mindörökké!”
(© 1987, Janeen Jacobs Brady. Engedéllyel felhasználva.)

4. lecke
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3. A gyerekek rajzoljanak képeket arról, hogy milyennek képzelik el a mennyet!

4. Énekeld el vagy mondd el az „Elküldte Fiát” címı ének (Gyermekek énekes-
könyve, 20. o.), vagy az „Isten szent tervét követem” címı ének szövegét
(Gyermekek énekeskönyve, 86. o.)! Az „Elküldte Fiát” ének szövege a segéd-
könyv végén található.

Isten szent tervét követem

Az én életem ajándék nekem,
Melynek terve és célja lett a mennyben,
Hisz eldöntöttem, hogy a földre jövök én,
És mindenben követem Isten fényét.
Isten szent tervét követem,
Szavát, szeretetét figyelem.
Dolgozom, imádkozom;
Járni az Ã útján fogok,
Így a földön boldog leszek,
És majd otthon is, fent.



Cél Segíteni minden gyereknek, hogy megértse: választhatjuk a jót, mert Mennyei
Atyánk szabad akaratot adott nekünk.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd: Máté 21:14–16, Tanok és szövetségek 37:4!
Lásd még: Az evangélium tanításai (31110 135), 4. fejezet.

2. Készülj fel a „Válaszd a jót!” címı ének eléneklésére, vagy a szövegének a
felolvasására (Gyermekek énekeskönyve, 82. o.)! Az ének szövege a segéd-
könyv végén található.

3. Ha a jövŒ héten fel akarod használni a 6. lecke elsŒ színesítŒ tevékenységét
(lásd 28. old.), készíts a következŒhöz hasonló üzenetet minden gyereknek,
hogy hazavigye a szüleinek:

Ha a jövŒ héten fel akarod használni a 6. lecke második színesítŒ tevékenysé-
gét, írj egy-egy üzenetet, melyben megkéred az egyes gyerekek szüleit,
küldjenek egy családi fényképet a gyerekkel a jövŒ héten (ez lehet ugyanaz
az üzenet, mint fent, ha mindkét tevékenységet felhasználod).

4. Szükséges anyagok:
a. Biblia és egy példány a Tanok és szövetségekbŒl.
b. VAJ-plakát (lásd 1. lecke).
c. Egy tálkában különbözŒ színı kis tárgyak, mint pl. cukorka vagy fényes

kövek. Legyen minden színbŒl elegendŒ számú tárgy, hogy minden gyerek
választhasson több színbŒl!

5. Tedd meg a szükséges elŒkészületeket azokhoz a színesítŒ tevékenységek-
hez, amelyekre sort akarsz keríteni!

Javasolt 
órafelépítés Kérj meg egy gyermeket a nyitóima elmondására!

Ha ösztönözted a gyerekeket, hogy valamit tegyenek meg a héten, most beszá-
molhatnak róla!

Mennyei Atyánk és Jézus Krisztus azt akarja, hogy mi magunk válasszunk

Mutasd meg a tálkát az apró tárgyakkal, és a gyerekek válasszanak egyet belŒle!
Mondd meg a gyerekeknek, hogy éppen most hoztak meg egy döntést! Naponta
sok döntést hozunk.

• Milyen döntést hoztál meg ma? (A válaszok tartalmazhatják a következŒket:
eldönteni, milyen ruhát veszünk fel, mit reggelizünk, vagy mit csinálunk a
szabadidŒnkben.)

Mondd el a gyerekeknek, hogy a döntéshozatal nagyon fontos része a földi
életünknek! Néhány döntés könnyı, míg néhány nehéz. Jogunkat a választásra
akkor kaptuk, amikor a mennyben éltünk Mennyei Atyánkkal és Jézus Krisztussal.

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység

Kérem, mondja meg, [a gyermek neve] hogyan kapta a keresztnevét, 
hogy beszélgethessünk arról a következŒ heti órán! Köszönöm.

5.
lecke

Képes vagyok jó 
döntéseket hozni
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Emlékeztesd a gyerekeket, hogy mielŒtt a földre jöttünk, Mennyei Atyánk gyılésre
hívott bennünket! GyŒzŒdj meg arról, hogy a gyerekek emlékeznek-e az elŒzŒ
leckébŒl, hogy mi történt azon a gyılésen! Ha nem, gyorsan nézzétek át a követ-
kezŒ gondolatok segítségével:

Ezen a gyılésen Mennyei Atyánk egy tervet ismertetett, hogy segítsen nekünk
Ãhozzá hasonlóvá válnunk. Úgy döntöttünk, hogy követjük a tervet, így mindegyi-
künk eljött a földre és fizikai testet kapott. Ha azt választjuk, hogy betartjuk a
parancsolatokat, míg a földön vagyunk, képesek leszünk ismét Mennyei Atyánk-
kal élni. Jézus Krisztus felajánlotta, hogy eljön a földre, hogy megmutassa, mit
kell tennünk, hogy ismét Mennyei Atyánkkal éljünk. Lucifer le akart jönni a földre
és kényszeríteni akart mindenkit, hogy betartsa a parancsolatokat. Nem akart
semmilyen választást adni az embereknek. De Jézus Mennyei Atyánk tervét
akarta követni. Azt akarta, hogy az emberek képesek legyenek eldönteni, miként
éljenek.

Mondd el, Mennyei Atyánk tudta, hogy az lesz a legjobb számunkra, ha magunk
választunk, hogy megtanuljunk helyes döntéseket hozni! Azt nevezzük szabad
akaratnak, amikor képesek vagyunk magunk választani. A gyerekek mondják ki a
szabad akarat szavakat hangosan néhányszor!

Mondd el, hogy Lucifer (akit a Sátánnak is neveznek) és követŒi még mindig
harcolnak Mennyei Atyánk terve ellen! Azt akarják, hogy a szabad akaratunkat
arra használjuk, hogy úgy döntsünk, hogy Œket követjük Jézus helyett és a jó
megtétele helyett.

VAJ-plakát Tedd ki a VAJ-plakátot!

• Mit akart Jézus tenni, hogy segítsen nekünk a jót választani? (A földre akart
jönni, hogy megtanítson bennünket, mi a helyes, hogy képesek legyünk
bölcsen választani.)

Mutass rá a VAJ-plakát szavaira! Mondd ki a szavakat, majd a gyerekek ismé-
teljék veled együtt!

A gyerekek választhatják azt, hogy a jót cselekszik

Szentírástörténet Mondd el a Máté 21:14–16-ban található történetet a saját szavaiddal! Mondd el:
néhány fŒpap nem hitte el, hogy Jézus Krisztus az ÜdvözítŒ, az, akit Mennyei
Atyánk küldött, hogy segítsen nekik! Gondosan szemmel tartották Jézust, hogy
megpróbálják valami rossz cselekedeten kapni, hogy megölhessék.

Mondd el, hogy amikor Jézus meggyógyította a vak és béna embereket a temp-
lomban, a fŒpapok dühösek voltak! Amikor a gyerekek dicsŒíteni kezdték Jézust,
a papok még nagyobb haragra gerjedtek, és azt akarták, hogy Jézus hallgat-
tassa el a gyerekeket. Ehelyett azonban megkérdezte a papokat, hogy nem
olvasták-e az írásokban, hogy a kisgyerekek dicsŒítik Ãt.

Emeld ki, ahogyan a történetben a gyerekek, az osztályodba járó gyerekek is
választhatják azt, hogy követik és dicsŒítik Jézust!

Szentírás Nyisd ki a Tanok és szövetségeket és olvasd fel a 37:4-bŒl a következŒ részt:
„mindenki cselekedjék saját választása szerint”! Mondd el, ebben a szentírásban
a mindenki azt jelenti, minden ember! Mindnyájan megválaszthatjuk, mit tegyünk.
A gyerekek álljanak fel, és ismételjék el a mondatot!

VAJ-plakát Mutass a VAJ-plakátra, és a gyerekek ismételjék a rajta lévŒ szavakat!

Választhatjuk a jót

Történet Mondj el a gyerekeknek egy történetet egy gyerekrŒl, aki azt választotta, hogy meg-
teszi, amit Jézus akar, hogy megtegyen! Felhasználhatod a következŒ történetet:

Tanítói 
magyarázat
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Barbara rosszkedvıen ébredt vasárnap reggel. Túl késŒn feküdt le, és túl korán
kellett felkelnie. Várni kellett, míg sorra kerül a fürdŒszobában. Aztán nem találta
az egyik cipŒjét. Aztán a lábujját beverte a székbe. A bátyja mérges volt rá, mert
szerinte az egész család miatta fog elkésni.

Az Elemiben Barbara nem énekelt. Nem mosolygott. Még csak nem is figyelt. Azt
kívánta, bárcsak ne lenne ott az Elemiben! Leült az utolsó sorba és rosszalló
tekintettel babrált a zsebében valamivel.

• Milyen döntéseket hozott Barbara?

Barbara tanítója keményen dolgozott, hogy felkészüljön az órára, és tudta, hogy
Barbara nem figyel. Az óra után Barbara tanítója elbeszélgetett vele négyszem-
közt, és megkérdezte, mi a baja. Barbara sírni kezdett. Boldog akart lenni, és azt
akarta, hogy a tanítója is az legyen.

Barbara tanítója megkérdezte, hogy szeretne-e egy kísérletet tenni. Barbara úgy
gondolta, hogy egy kísérlet szórakoztatónak tınik. A tanítója elmagyarázta, hogy
a jó választása és annak megtétele, amit Jézus elvár tŒlünk, segíthet nekünk,
hogy boldogok legyünk. Barbara beleegyezett, hogy megpróbálja megtenni, amit
Jézus szeretne, hogy megtegye az Elemiben a következŒ vasárnap.

A következŒ szombaton Barbara tanítója emlékeztette a kísérletre. Barbara ezt
mondta magában: „Holnap megteszem, amit Jézus vár tŒlem, hogy megtegyem”.

Vasárnap reggel, amikor Barbara felébredt, alig várta, hogy kipróbálja a kísérle-
tet. Gyorsan elkészült, hogy induljon az istentiszteletre, és segített húgának is
elkészülni. Amikor Barbara bement az Elemibe, mosolygott. Énekelte a nyitóéne-
ket, és tisztelettudóan ült a nyitóima alatt. A Barbara mellett ülŒ fiú állandóan
suttogott neki, és hamarosan Barbara is suttogni kezdett és nem figyelt. Éppen,
amikor ideje volt az órára indulni, Barbara felnézett, és a falon meglátott egy
Jézus képet. Eszébe jutott, hogy azt akarja tenni, amit Jézus vár el tŒle. Barbara
csendben ment be az osztályba, és leült az elsŒ sorba. Figyelt a leckére és felelt
a tanító kérdéseire. Barbara boldog volt. Azért volt boldog, mert a jót választotta.
Felfedezte, hogy a jó választása és annak megtétele, amit Jézus vár el tŒle,
boldoggá teszi.

Megbeszélés • Miért érzett Barbara boldogságot?

• Mikor éreztetek boldogságot, mert a jót választottátok?

Összegzés

Tevékenység A gyerekek szorítsák ökölbe a kezüket úgy, hogy a hüvelykujjuk kifelé mutasson!
Mondd el a gyerekeknek, hogy néhány választást fogsz körvonalazni, amit
megtehetnek. Ha a körvonalazott választás olyasmi, amit Jézus elvár tŒlük, hogy
megtegyék, akkor fordítsák felfelé a hüvelykujjukat. Ha a körvonalazott választás
olyasmi, amit a Sátán akar, hogy megtegyék, akkor fordítsák lefelé a hüvelykujju-
kat. Használd a következŒ példákat, vagy néhány sajátodat:

• Úgy döntesz, hogy eljössz az Elemibe.

• Úgy döntesz, hogy énekelsz az Elemiben, amikor a vezetŒ azt kéri, hogy
mindenki énekeljen.

• Úgy döntesz, hogy nyitva tartod a szemed az ima alatt.

• Úgy döntesz, hogy elhozod az egyik barátodat az egyházba.

• Úgy döntesz, hogy az úrvacsora alatt a barátoddal suttogsz.

• Úgy döntesz, hogy csendben mész be az osztályodba.

• Úgy döntesz, hogy nevetsz, amikor egy másik gyerek megbotlik és elesik.

5. lecke
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• Úgy döntesz, hogy zajongással zavarod a többi gyereket.

• Úgy döntesz, hogy segítesz a tanítónak a tevékenységben.

• Úgy döntesz, hogy kigúnyolsz valakit, aki rosszul felel egy kérdésre.

• Úgy döntesz, hogy csendben figyelsz, amikor a tanító egy történetet mesél.

Ének Segíts a gyerekeknek elénekelni vagy elmondani a szövegét a „Választ a jót!”
éneknek!

Tanúbizonyság Mondd el a gyerekeknek, mennyire hálás vagy, hogy Mennyei Atyánk szabad
akaratot adott nekünk! Fejezd ki bizalmadat a gyerekek képességében, hogy jó
döntéseket hoznak!

Kérd meg a gyerekeket, készüljenek, hogy mindegyik elmondjon az osztálynak
jövŒ héten egy olyan jó döntést, amit azon a héten hozott!

Kiosztandó anyag Ha írtál üzenetet a gyerekeknek a jövŒ heti leckével kapcsolatban, add oda nekik!
Magyarázd el a gyerekeknek, mik ezek az üzenetek, és mondd meg nekik, adják
oda a szüleiknek!

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására!

SzínesítŒ 
tevékenységek A következŒ tevékenységek közül válaszd ki azokat, amelyek a legjobban

szolgálják az osztályodban lévŒ gyerekeket! Használhatod Œket magában
a leckében, illetve ismétlésként vagy összegzésként! További tanácsokért lásd:
„A tanítási óra” részt a „Segítség a tanítónak” fejezetben!

1. Minden gyerek álljon fel! Válassz ki közülük egyet vezetŒnek, és adj neki egy
pénzérmét vagy egy gombot! A vezetŒ álljon az osztály elé úgy, hogy a pénz
rejtve van az egyik kezében! A gyerekek az osztályban találgassák, melyik
kezében van a pénz! Amikor mindenki találgatott már, a vezetŒ mutassa meg,
melyik kezében van a pénz! A gyerekek, akik kitalálták, tegyenek egy lépést
a vezetŒ felé! A többiek maradjanak ott, ahol vannak! Addig folytassátok, amíg
egy gyerek eléri a vezetŒt!

• Miért nem tippeltetek helyesen mindnyájan minden alkalommal? (Nem volt
semmilyen segítségetek a találgatásban.)

• Vajon a találgatás jó módszer a döntések meghozatalában?

Segíts a gyerekeknek megérteni, hogy nem kell találgatnunk döntéseinkben!
Jézus megtanította nekünk, mit kell tennünk. Ha azt tesszük, amit Mennyei
Atyánk és Jézus akar, hogy tegyünk, mindig a helyes döntést fogjuk meghozni.

2. Adj a gyerekeknek papírt és zsírkrétát, és rajzoljanak képeket magukról, amint
olyasmiket tesznek, amiket Jézus Krisztus vár el tŒlük az Elemiben! A példák
lehetnek: csendben ülnek, énekelnek, segítenek a tanítónak, vagy csendben
járnak.

3. Segíts a gyerekeknek elénekelni vagy elmondani a „Hallgass! Hallgass!” címı
ének szövegét (Children’s Songbook, 107. o.), miközben eljátsszák a cselekvé-
seket:

Hallgass a szelíd hangra (tegyétek a kezeteket a fületekhez)!
Hallgass! Hallgass (tegyétek az ujjatokat az ajkatokra)!
Mit válassz? Ã megmondja (nyújtsátok ki a kezeteket, a tenyeretekkel felfelé).
És Ã vezet mindig (fonjátok össze a karotokat).

Ismételjétek el párszor az éneket, hogy segíts a gyerekeknek megtanulni a
szövegét!



Cél Segíteni a gyerekeknek megérteni azt, hogy Mennyei Atyánk tervezte el, 
hogy a gyerekek családban nŒjenek fel.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd: Lukács 1:26–38 és Máté 1:18–25.

2. Vágd ki papírból a következŒ betıket! Minden betı körülbelül 15–20 cm
legyen:

CCSSAALLÁÁDD
3. Készülj fel a „Boldog család” ének eléneklésére, vagy a szövegének a felolva-

sására (Gyermekek énekeskönyve, 104. o.)! Az ének szövege a segédkönyv
végén található.

4. Szükséges anyagok:
a. Biblia.
b. Egy fénykép a családodról (választható).
c. Papír és ceruza vagy zsírkréta.
d. 2-5. kép: Angyali üdvözlet; 2-6. kép: A betlehemi jászol (Evangéliumi

mıvészet képcsomag 201; 62495).

5. Tedd meg a szükséges elŒkészületeket azokhoz a színesítŒ tevékenységek-
hez, amelyekre sort akarsz keríteni!

Megjegyzés: Légy érzékeny a tanulók családi helyzetét illetŒen! Segíts a gyere-
keknek megérteni, hogy a család esetében nem a tagok száma a legfontosabb,
hanem a család tagjainak egymás iránt érzett szeretete és gondoskodása!

Javasolt 
órafelépítés Kérj meg egy gyermeket a nyitóima elmondására!

Ha ösztönözted a gyerekeket, hogy valamit tegyenek meg a héten, most beszá-
molhatnak róla! Megkérhetsz minden gyereket, hogy beszéljen olyan alkalomról
az elmúlt héten, amikor a jót választotta!

A családok részei Mennyei Atyánk tervének

• Hol éltetek, mielŒtt a földre jöttetek?

Elevenítsétek fel a gyerekekkel, hogy mindegyikünk azt választotta, hogy követjük
Mennyei Atyánk tervét és a földre jövünk! Mondd el a gyerekeknek, hogy amikor
a földre jöttünk, Mennyei Atyánk olyan emberekkel áldott meg bennünket, akik
segítenek és szeretnek bennünket!

Mondd el a gyerekeknek, hogy adsz nekik meghatározásokat, hogy kitalálják, kik
ezek az emberek! A gyerekek felváltva emeljék fel a család egyes betıit! A gyere-
kek nevezzék meg a betıket! Majd adj nekik egy meghatározást, ami azzal a
betıvel kezdŒdik! Néhány lehetséges meghatározás megtalálható a következŒ
oldalon.

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység

6.
lecke

Különleges családunk van
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1. Csak velük lehetünk boldogok.

2. Akkor vagyunk biztonságban, ha velük vagyunk.

3. Legtöbbet velük vagyunk.

4. Álmunkban is vigyáznak ránk.

5. Dolgoznak értünk.

Amikor minden meghatározást megadtál, a gyerekekkel együtt ismételjétek el a
család szót!

Megbeszélés • Miért van szükségünk a családra?

Magyarázd el, hogy amikor csecsemŒk voltunk, szükséges volt olyan emberekkel
élni, akik gondoznak bennünket! Mennyei Atyánk eltervezte, hogy mindegyikünk
családban éljen, akik szeretnek bennünket és gondoskodnak rólunk. Amint
növekszünk, családunk tanít bennünket és segít, hogy bölcs döntéseket
hozzunk.

Mennyei Atyánk eltervezte, hogy Jézus Krisztus családba szülessen

Mondd el: Mennyei Atyánk eltervezte, hogy Jézus Krisztus családba szülessen.
A férfi és nŒ, akiket kiválasztottak, hogy szeressék és gondoskodjanak Jézusról,
szerették Mennyei Atyánkat és betartották a parancsolatait.

Mutasd meg a 2-5. képet: Angyali üdvözlet! Mondd el a történetet, melyben
Gábriel angyal meglátogatja Máriát, ahogyan az a Lukács 1:26–38-ban található!

• Ki a képen látható nŒ? (Lásd Lukács 1:27.)

• Ki a képen látható férfi? (Lásd Lukács 1:26.)

Mondd el, hogy Mária meglepŒdött és egy kicsit aggódott, amikor meglátta
az angyalt, de készségesen megtett bármit, amit Mennyei Atyánk akart,
hogy megtegyen (lásd Lukács 1:29, 38).

• Mit mondott az angyal Máriának? (Lásd Lukács 1:31–32.)

• Ki lesz a csecsemŒ apja? (Mennyei Atyánk.)

Mutasd meg a 2-6-os képet: Jézus születése!

• Ki a képen látható férfi?

Mondd el a gyerekeknek, hogy József igazlelkı férfi volt, akit Mennyei Atyánk
választott, hogy feleségül vegye Jézus édesanyját, és szeresse és gondját viselje
Jézusnak! Mondd el, hogy az angyal Józsefet is meglátogatta Jézus születése
elŒtt! Röviden mondd el a Máté 1:18–25-ben található történetet! Olvasd fel, mit
mondott az angyal Józsefnek a Máté 1:21-ben!

• Mit mondott az angyal Máriának és Józsefnek, hogyan nevezzék el a
csecsemŒt?

Magyarázd el, a Jézus név azt jelenti, üdvözítŒ (megmentŒ)! Jézus Krisztus min-
dannyiunkat megment bıneinkbŒl, és segít, hogy visszatérjünk és örökre
Mennyei Atyánkkal éljünk. A próféták, akik Jézus születése elŒtt éltek a földön,
megjövendölték, hogy az ÜdvözítŒnk neve Jézus Krisztus lesz. A Krisztus szó
jelentése „a felkent”, ami azt jelenti, hogy Mennyei Atyánk által kiválasztott.

• Miért volt szüksége Jézusnak családra?

Szentírástörténet
és beszélgetés
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A családunk szeret bennünket

Magyarázd el, hogy minden család más és más! Néhány családban két szülŒ
van, míg néhol csak egy. Néhány családban sok gyerek van, és van, ahol csak
kevés vagy csak egy. Néhány családban a gyerekek, szülŒk, nagyszülŒk, nagy-
nénik és nagybácsik mind együtt élnek. Néhány gyerek olyan felnŒttekkel él
együtt, akik nem rokonaik, ám mégis szeretik Œket és törŒdnek velük. A családok
különbözŒ dolgokat végeznek együtt, és a szeretetüket is különbözŒképpen
mutatják ki. A családokkal kapcsolatban fontos az, hogy a család tagjai szeres-
sék egymást és törŒdjenek egymással. Mindenkinek szüksége van arra, hogy
része legyen egy családnak.

Megbeszélés • Mit tett érted a családod, amikor csecsemŒ voltál?

• Mit tesz most érted a családod?

• Mit teszel te a családod többi tagjáért?

Ha hoztál magaddal, mutasd meg a fényképet a családodról! Mutass rá a csalá-
dod tagjaira, és mondd el, miért fontos számodra mindegyik! A gyerekek beszél-
jenek a családjukról! Kérd meg a gyerekeket, említsenek olyan eseteket, amikor
boldognak érezték magukat, mert tudták, hogy a családjuk szereti Œket!

A családunk segít nekünk

Megbeszélés Kérd meg a gyerekeket, hogy figyeljenek, míg néhány példát említesz olyan
családtagokról, akik segítik és szeretik egymást! Az egyes példák után kérd meg
a gyerekeket, hogy mondják el, a példákban szereplŒ emberek miként mutatták
ki az egymás iránti szeretetüket! Használd a következŒ példákat, vagy néhány
sajátodat:

• Karcsi öccse, Peti félt éjszaka, ezért Karcsi segített neki imádkozni, hogy
biztonságban érezze magát. Ezután Karcsi énekelt egy éneket, hogy segítsen
Petinek elaludni.

• Dórika édesanyja elutazott, és nem töltötte otthon az éjszakát. Dórika kivágott
egy szív alakú papírt, és ráírt egy üzenetet, melyben elmondta édesanyjának,
hogy mennyire szereti. Az üzenetet édesanyja párnájára tette, hogy amikor
hazaérkezik, megtalálja.

• Árpi nagymamája minden héten szakít idŒt arra, hogy segítsen Árpinak gyako-
rolni a helyesírást. A nagymama segítsége és dicsérete ösztönzi Œt arra, hogy
minden szót megtanuljon a listáról.

• Tomi azt tızte ki célul, hogy keresztelŒje elŒtt elolvassa a Mormon könyvét. A
nŒvére minden este mellé ült, és hallgatta, amint olvas. Megmagyarázta Tomi-
nak a nehéz szavakat. Tominak sikerült elérnie célját a nŒvére segítségével.

• Hédi véletlenül meghallotta, amint néhány osztálytársa az öccsével köteke-
dett. Már majdnem sírva fakadt, ezért Hédi elvitte onnan és játszott vele.
KésŒbb megmondta az osztálytársainak, hogy nem kellene más gyerekekkel
kötekedniük.

Emeld fel a kezedet széttárt ujjakkal! Mondd el, hogy a család tagjai dolgozhat-
nak együtt, mint a kéz ujjai a hüvelykujjal! Kérd meg a gyerekeket, próbálják meg
felvenni a szentírásaikat vagy valami más tárgyat egy kézzel a hüvelykujjuk hasz-
nálata nélkül! Mondd el, hogy bár fel tudják venni a tárgyat csak az ujjaik segít-
ségével, sokkal könnyebb, amikor a hüvelykujjukat és az ujjaikat együtt használ-
ják! Emlékeztesd a gyerekeket, a család minden tagja fontos! A család tagjai
többet képesek megvalósítani, amikor együtt dolgoznak.

Tárgyi 
szemléltetés

A gyerek 
részvétele

Tanítói 
magyarázat

6. lecke
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Adj a gyerekeknek papírt és zsírkrétát vagy ceruzát, és rajzolják le a családjukat!
Minden képre írjátok rá: A családom szeret engem!

Összegzés

Ének Énekeljétek el vagy mondjátok el a „Boldog család” szövegét a gyerekekkel!

Tanúbizonyság Tégy bizonyságot arról, hogy Mennyei Atyánk azt akarja, hogy mindegyikünket
szeressék, és egy család törŒdjön velünk! Emlékeztesd a gyerekeket, minden
család más és más, és minden család fontos! Tégy bizonyságot arról, hogy
sokat tehetnek azért, hogy segítsenek a családjukat boldoggá tenni!

Ösztönözd a gyerekeket, hogy mutassák meg a képeket, amiket rajzoltak a
családjuknak, és mondják meg nekik, mennyire szeretik Œket!

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására! Kérd meg a gyereket, mondjon
köszönetet Mennyei Atyánknak a családokért!

SzínesítŒ 
tevékenységek A következŒ tevékenységek közül válaszd ki azokat, amelyek a legjobban

szolgálják az osztályodban lévŒ gyerekeket! Használhatod Œket magában
a leckében, illetve ismétlésként vagy összegzésként! További tanácsokért lásd:
„A tanítási óra” részt a „Segítség a tanítónak” fejezetben!

1. Ha a kultúrátokban jelentŒséggel bír, minden gyerek jöjjön úgy az órára, hogy
felkészül annak elmondására, hogyan kapta a keresztnevét! Ez úgy valósítható
meg, hogy a gyerekek szüleinek küldesz egy üzenetet az 5. lecke végén,
megkérve Œket, mondják el gyermekeiknek, hogyan választották ki a kereszt-
nevét (lásd 21. oldal). Az osztályban magyarázd el, amikor megszülettünk, a
családunk nevet választott nekünk. A gyerekek mondják el a többieknek,
hogyan választották ki a nevüket! (Ha lehetséges, kapcsolatba léphetsz
minden gyerek szüleivel a hét folyamán, és emlékeztetheted Œket, hogy a
gyerekek arra felkészülve jöjjenek, hogy elmondják, miként választották ki a
nevüket!)

2. Gondoskodj róla, hogy minden gyerek hozzon otthonról egy képet a családjá-
ról (az óra elején gyıjtsd ezeket össze, hogy ne okozzanak rendetlenséget)!
A gyerekek egyenként mutassák meg a képeket, és mondjanak egy-két
dolgot, amit kedvelnek a családjukban. (Ha tervezed az elsŒ színesítŒ tevé-
kenység használatát is, az üzenethez, amit az 5. lecke végén küldtél haza,
hozzácsatolhatod a kérést, hogy hozzanak családi fényképet is!)

3. A gyerekekkel énekeljétek el vagy mondjátok el az „Itt vagyunk most együtt”
címı ének szövegét (Children’s Songbook, 261. o.), miközben elmondjátok a
családtagok neveit:

Itt vagyunk most együtt, mind együtt, mind együtt,
Ó itt vagyunk most együtt, az egész család.
Itt van apa és anya és a testvéreim
Ó itt vagyunk most együtt – oly szép a világ!

Énekeljetek további versszakokat a nagymama, nagypapa, nagynéni és
nagybácsi megnevezésével, míg az egész család sorra nem kerül!

Emlékeztesd a gyerekeket, hogy Mennyei Atyánk megtervezte, hogy család-
jukkal éljenek, akik szeretni és segíteni fogják Œket!

Mıvészet
tevékenység
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4. Minden gyerek rajzolja körül a kezét egy darab papíron! Rajzoljanak arcokat az
ujjakra, amelyek a család tagjait ábrázolják, vagy tegyenek egy szívet középre,
hogy a szeretetet kifejezzék! Emlékeztesd a gyerekeket, hogy a család tagjai
olyanok, mint az ujjak egy kézen: mindegyik fontos!

5. A gyerekek játsszanak el jeleneteket arról, hogy a család tagjai miként segíthe-
tik egymást! Használd a lecke jeleneteit, vagy alkoss magad néhányat!

6. Segíts a gyerekeknek, hogy a következŒ vers történéseit elmutogassák, míg te
a szöveget mondod:

Családom

Mint a madaraknak fenn a fán (lengessétek a karotokat, mint a szárnyakat),
nekem is van családom (mutassatok magatokra).
Enni adnak (tegyetek úgy, mintha ennétek),
és játszani tanítanak (ugráljatok).
Így van mindig öröme a napnak (mosolyogj szélesen).

7. Miközben a gyerekek megfogják egymás kezét és körbe-körbe járnak,
mondják a következŒ szavakat:

Szeret a családod, igen,
Szeret a családod, igen,
Hejhó, a családod ó!
Szeret a családod, igen.

Válassz egy gyereket, aki beáll a kör közepére, miközben a következŒ verssza-
kot mondjátok!

Van apa a családban,
Van apa a családban,
Hejhó, a családban ó!
Van apa a családban.

Ismételjétek ezt a versszakot az apa szót az anya szóval helyettesítve, és egy
másik gyerek csatlakozzon a kör közepén állóhoz! Addig folytassátok a
családtagok neveit használva, míg minden gyerek beáll középre! Mondjátok el
ismét az elsŒ versszakot, amikor minden gyerek együtt áll!

6. lecke



Cél Segíteni minden gyereknek, hogy érezze azt az örömöt, amit Jézus Krisztus
születése hozott a földre.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd: Lukács 2:1–20!

2. Hozz egy tizenkét hónapos naptárat, vagy készíts egy idŒvonalat a születés-
napi tevékenységhez! Az idŒvonal készítéséhez egy hosszú papírcsíkot ossz
fel tizenkét egyenlŒ szakaszra, és írd fel a hónapok neveit sorrendben, minden
szakaszhoz egyet!

3. Tudd meg az osztályodba járó gyerekek születésnapját úgy, hogy megkérde-
zed az Elemi titkárát, az egyházközségi írnokot vagy a gyerekek szüleit!

4. Az Elemi elnökének jóváhagyásával hívj meg egy anyukát vagy egy várandós
anyukát, hogy röviden mondja el a gyerekeknek, hogyan készül fel a gyermeke
születésére! Kérd meg, beszéljen arról az izgatott várakozásról, amit érez!

5. Készülj fel a „Júdea földjérŒl dicshimnusz száll” címı himnusz elsŒ versszaká-
nak az eléneklésére vagy elmondására (Himnuszok)!

6. Szükséges anyagok:
a. Biblia
b. Egy kis darab papír és ceruza minden gyereknek
c. Ragasztószalag vagy folyékony ragasztó
d. 2-6. kép: Jézus születése (Evangéliumi mıvészet képcsomag 201; 62495)

7. Tedd meg a szükséges elŒkészületeket azokhoz a színesítŒ tevékenységek-
hez, amelyekre sort akarsz keríteni!

Megjegyzés: Miközben a gyerekek születésérŒl beszélgettek, vigyázz, hogy ne
sértsd meg az örökbefogadott vagy fogadott gyerekek érzéseit az osztályodban!
GyŒzŒdj meg arról, hogy értik, az Œ születésük is örömteli esemény volt!

Javasolt 
órafelépítés Kérj meg egy gyermeket a nyitóima elmondására!

Ha ösztönözted a gyerekeket, hogy valamit tegyenek meg a héten, most beszá-
molhatnak róla!

A születésnapok különlegesek

Mondd meg a gyerekeknek, hogy egy különleges napra gondolsz! Mondd el,
hogy adsz nekik támpontot! Kérd meg Œket, hogy figyeljenek arra, és jelentkezze-
nek, amikor tudják, milyen napra gondolsz! Dúdolj egy születésnapi éneket, mint
pl. a „Boldog szülinapot”, vagy adj valami más nyilvánvaló támpontot!

• Milyen különleges napra gondolok?

• Mit szerettek a legjobban a születésnapotokban?

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység

Jézus Krisztus születése
örömöt hozott a földre

7.
lecke
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Oszd ki a papírt és ceruzát! Minden gyerek írja le a nevét egy darab papírra!
(Segíts nekik, ha szükséges!)

Mutasd meg a naptárt vagy az idŒvonalat! Kérd meg a gyerekeket, veled együtt
mondják a hónapok neveit, amint felolvasod Œket! Ismét olvasd el a hónapok
neveit egyesével, és kérd azokat a gyerekeket, akiknek abban a hónapban van a
születésnapjuk, hogy ragasszák fel a nevüket a naptárra vagy az idŒvonalra!

• Mit gondoltok, mit érzett a családotok, amikor megszülettetek?

Meghívott beszélŒ Mutasd be az anyukát vagy a várandós anyukát, és kérd, fejezze ki érzéseit,
hogyan készül gyermeke születésére!

Megbeszélés Beszélgessetek a gyerekekkel azokról a dolgokról, melyeket feltehetŒen megtet-
tek, hogy felkészüljenek a születésükre, mint például: az értük szóló imádság,
hogy egészségesek legyenek, a név megválasztása, babaruha és egyéb szük-
séges holmi megvásárlása, és az alvóhelyük megtervezése. Segíts a gyerekek-
nek, hogy érezzék, születésük örömteli és izgalmas esemény volt! Ha szülŒ vagy,
elmondhatod, mit tettél és éreztél, amikor csecsemŒ született a családotokba!

Emlékeztesd a gyerekeket, hogy a születés és a fizikai test elnyerése Mennyei
Atyánk nekünk készített tervének fontos része!

Jézus Krisztus születésnapja gyönyörıséges nap volt

Mondd el a gyerekeknek, hogy egy olyan csecsemŒ születésérŒl fognak tanulni,
akire az emberek hosszú évek óta vártak! Réges-régen a próféták megmondták,
hogy egy napon meg fog születni a megmentŒ. LehetŒvé fogja tenni, hogy az
emberek visszatérjenek és ismét Mennyei Atyánkkal éljenek. Az emberek várták
és várták ennek a csecsemŒnek a megszületését.

• Ki volt ez a csecsemŒ? (Jézus Krisztus.)

Emeld ki: senki nem tudta pontosan, mikor fog Jézus megszületni! Néhány szülŒ
tanította a gyermekeinek, hogy örömmel tekintsenek e hatalmas esemény elé,
mivel tudták, hogy Jézus fogja megmutatni az élet helyes módját, és hogy majd
lehetŒvé teszi mindenki számára, hogy visszatérjen Mennyei Atyánkhoz és
Vele éljen. Jézus, az ÜdvözítŒnk nélkül senki nem lenne képes ismét Mennyei
Atyánkkal élni.

Kérd meg a gyerekeket, tegyenek úgy, mintha sok évvel ezelŒtt élnénk, még
mielŒtt Jézus Krisztus megszületett! Mondd meg nekik, hogy Œk most olyan
gyerekek, akik Betlehem városa mellett élnek! Szüleik azt tanították nekik, hogy
örömmel tekintsenek az ÜdvözítŒ születése elé. Ma éjszaka kinn vannak a mezŒn,
segítenek édesapjuknak a juhokat Œrizni.

• Mit visztek magatokkal, amikor édesapátokkal mentek, hogy Œrizzétek a juho-
kat? (A válaszok között lehetnek: valami meleg holmi vagy valami ennivaló.)

A gyerekek csukják be szemüket és képzeljék el a következŒ jelenetet:

Közeledik az este, és a pásztorok összegyıjtik a juhokat a karámba, ahol regge-
lig nyugodtan alhatnak. Az éjszaka tiszta, és a csillagok kezdenek feltünedezni az
égbolton. Nemsokára az ég tele van ragyogó csillagokkal. Minden békés és
csendes. (Esetleg lekapcsolhatod a villanyt az osztályteremben, hogy éjszakai
hangulat legyen!)

Mondd el a történetet, melyben az angyalok megjelennek a pásztoroknak,
ahogyan az a Lukács 2:8–18-ban található! Olvass fel néhány verset a Bibliából,
miközben a történetet meséled!

Szentírástörténet
és dramatizálás

Felkészülés
dramatizálásra

Tanítói 
magyarázat

Tevékenység
naptárral vagy
idŒvonallal
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Emeld ki, hogy a pásztorok féltek, amikor meglátták az angyalt, de az angyal ezt
mondta nekik: „Ne féljetek, mert ímé, hirdetek néktek nagy örömet” (Lukács 2:10)!

A gyerekek játsszák el, hogy félnek az angyal látványától, majd boldogok, amikor
meghallják azt, amit az angyalnak el kellett mondani!

Mondd el, az angyal Jézus születésérŒl beszélt a pásztoroknak (lásd Lukács
2:11), és elmondta nekik, hol találják meg a kis Jézust (lásd Lukács 2:12)! Majd
hirtelen a pásztorok sok angyalt hallottak, „a kik az Istent dícsérik és ezt mondják
vala: DicsŒség a magasságos mennyekben az Istennek, és e földön békesség,
és az emberekhez jó akarat!” (Lukács 2:13–14).

Ének Készülj fel a „Júdea földjérŒl dicshimnusz száll” címı himnusz elsŒ versszakának
az eléneklésére vagy elmondására (Himnuszok)! Kérd meg a gyerekeket, csatla-
kozzanak, ha ismerik a szöveget!

Júdea földjérŒl dicshimusz száll,
Pásztorok hallgatják mennyek dallamát,
DicsŒség fenn, dicsŒség fenn,
DicsŒség a nagy Istennek,
Béke és szeretet lenn,
Köztetek, ti emberek!

Mondd el, hogy amikor angyalok visszamentek a mennybe, a pásztorok elhatá-
rozták, hogy elmennek megkeresni a kis Jézust (lásd Lukács 2:15). A gyerekek
tegyenek úgy, mintha édesapjukkal Betlehembe mennének, hogy meglátogassák
a kis Jézust (elmehettek az osztályterem egy másik részébe)!

Mutasd meg az 2-6-os képet: Jézus születése!

• Kik vannak ezen a képen?

Mondd el, hogy a pásztorok megtalálták a csecsemŒt, éppen ott, ahol az angyal
megmondta nekik! Be volt pólyálva és a jászolban feküdt (elmagyarázhatod,
hogy a pólya olyan ruhadarab, amivel a csecsemŒket körbetekerték). A pásztorok
hálásak voltak azért a sok mindenért, amit láthattak és hallhattak Jézusról, és
elmondták másoknak is, amit láttak és hallottak (lásd Lukács 2:17–18).

Összegzés

Kérj meg minden egyes gyereket, hogy álljon fel és mondjon egy dolgot, ami
azon az éjjelen történt, amikor a pásztorok a juhokat Œrizték! Hangsúlyozd: sok
ember nagyon boldog volt, miután olyan sokáig vártak az ÜdvözítŒ születésére!

Tanúbizonyság Mondd el a gyerekeknek, milyen boldog vagy, hogy Jézus Krisztus a földre jött!
Tégy bizonyságot arról, hogy Jézus a világ ÜdvözítŒje, és mondd el a gyerekek-
nek, Jézus tanításainak a követése segíteni fog nekünk hogy visszatérjünk, és
egyszer majd Mennyei Atyánkkal éljünk!

Ösztönözd a gyerekeket, hogy amikor hazamennek, mondják el a családjaiknak,
amit Jézus Krisztus születésérŒl tanultak!

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására! Javasold neki, hogy fejezze ki
háláját Jézus születéséért!

A gyerekek
részvétele

Szentírástörténet
és a dramatizálás
folytatása
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SzínesítŒ 
tevékenységek A következŒ tevékenységek közül válaszd ki azokat, amelyek a legjobban

szolgálják az osztályodban lévŒ gyerekeket! Használhatod Œket magában
a leckében, illetve ismétlésként vagy összegzésként! További tanácsokért lásd:
„A tanítási óra” részt a „Segítség a tanítónak” fejezetben!

1. Segíts a gyerekeknek, hogy eljátsszák az ÜdvözítŒ születésével kapcsolatos
eseményeket! Hozhatsz néhány egyszerı díszletet, mint például sálakat vagy
egy csecsemŒ játékbabát.

2. Segíts a gyerekeknek elmondani és eljátszani az „Egyszer újszülött voltam”
éneket (a szövege énekelhetŒ a „Once There Was a Snowman” dallamára,
Children’s Songbook, 249. old.)! Az elsŒ versnél használj összekuporodó
mozdulatokat, a második versnél pedig nyújtózkodó mozdulatokat!

Egykor icipici baba voltam,
Egykor kicsi voltam, kisbaba.

De már egyre nagyobb vagyok, nagyobb
De már egyre nagyobb vagyok, nagyobb.

3. Énekeljétek el vagy mondjátok el az „Egy messzi jászolban” (Gyermekek
énekeskönyve, 26. o.), „Mária altatódala” (Gyermekek énekeskönyve, 28. o.),
vagy az „Ó, csitt, kicsi gyermek” (Gyermekek énekeskönyve, 30. o.) címı
énekek szövegeit! Az énekek szövege a segédkönyv végén található.

4. Készítsd egy másolatot a csecsemŒ Jézusról és a jászolról az illusztráció
szerint (megtalálható a lecke végén) minden gyereknek! A gyerekek színezzék
ki a jászolt és ragasszanak rá egy kis szénát, száraz füvet vagy fonalat, hogy
puha ágyat készítsenek a csecsemŒnek! Majd színezzék ki a csecsemŒ Jézus
képét! Segíts nekik, hogy kivágják a kis Jézus képét és ráragasszák a jászolra!

7. lecke





Cél MegerŒsíteni a gyerekek azon hitét, hogy Mennyei Atyánk segít és megáld
bennünket a szükség idején.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd: Máté 2:1–15, 19–20!

2. Készíts minden gyereknek egy papírkört, ami elég nagy ahhoz, hogy a saját
arcát rárajzolhassa! Vágj egy lyukat minden kör tetején, és írd fel a kör kerüle-
tén körbe: Mennyei Atyánk Œrködik felettem!

3. Készülj fel egy személyes élmény megosztására, amikor érezted, hogy
Mennyei Atyánk Œrködik feletted és védelmez, mint például amikor megvédett
egy balesettŒl, amikor problémát kellett megoldanod, vagy amikor vigaszra
volt szükséged! Vagy az Elemi elnökének a jóváhagyásával hívj meg az
egyházközségedbŒl illetve gyülekezetedbŒl egy tagot, hogy jöjjön be az
osztályba és osszon meg egy ilyen élményt!

4. Készülj fel a „Köszönöm, jó Atyám” eléneklésére vagy a szövegének a felolva-
sására (Gyermekek énekeskönyve, 9. o.)! Az ének szövege a segédkönyv
végén található.

5. Szükséges anyagok:
a. Biblia.
b. Egy kis ajándék minden gyereknek, mint pl. egy szál virág, egy szép kis kŒ,

vagy egy rövid elismerŒ sor.
c. Zsírkréta vagy ceruza.
d. Egy hosszú fonal minden gyereknek.
e. 2-7. kép: A napkeleti bölcsek (Evangéliumi mıvészet képcsomag 203;

62120); 2-8. kép: Menekülés Egyiptomba (Evangéliumi mıvészet képcso-
mag 204; 62119); 2-9. kép, A kisfiú David O. McKay.

6. Tedd meg a szükséges elŒkészületeket azokhoz a színesítŒ tevékenységek-
hez, amelyekre sort akarsz keríteni!

Javasolt 
órafelépítés Kérj meg egy gyermeket a nyitóima elmondására!

Ha ösztönözted a gyerekeket, hogy valamit tegyenek meg a héten, most beszá-
molhatnak róla!

Mennyei Atyánk sok mindent cselekszik értünk

Kérd meg a gyerekeket, hogy csukják be a szemüket! Tégy egy kis ajándékot
minden gyerek ölébe, majd kérd meg Œket, nyissák ki a szemüket! Adj nekik egy
pillanatnyi idŒt, hogy beszéljenek a kellemes meglepetésrŒl!

• Mit gondoltok, ki tette az öletekbe ezt az ajándékot?

• Szerintetek miért adtam nektek ajándékot?

• Ki más tesz még értetek szép dolgokat? (SzülŒk, család, barátok,
Mennyei Atyánk.)

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység

8.
lecke

Mennyei Atyánk 
Œrködik felettem
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• Mit tett értetek Mennyei Atyánk? (A válaszok között lehetnek: megtervezte,
hogy a földre jöjjünk, családot adott nekünk, elküldte Jézus Krisztus a földre,
hogy az ÜdvözítŒnk legyen.)

Ének Énekeljétek el vagy mondjátok el a „Köszönöm, jó Atyám” szövegét a gyerekekkel!

Mondd el, az egyik dolog, amit Mennyei Atyánk cselekszik értünk az, hogy védel-
mez és vigasztal bennünket, amikor problémáink vannak! Ha hiszünk Mennyei
Atyánkban, bátorságot ad nekünk és segít, hogy jó döntéseket hozzunk a problé-
máink megoldása során.

Mennyei Atyánk védelmezte a kis Jézust

Szentírástörténet Tedd ki a 2-7. képet: A napkeleti bölcsek! Mondd el a napkeleti bölcsek történe-
tét, amint a gyermek Krisztust keresik, ahogyan az a Máté 2:1–12-ben található!

Mondd el, Heródes király azt mondta a bölcseknek, hogy ki akarja fejezni hódo-
latát vagy szeretetét a gyermek Krisztusnak (elmagyarázhatod, hogy a gyermek
Krisztus a kis Jézus másik neve)! De Heródes király valójában ártani akart Jézus-
nak. Olvasd fel a Máté 2:12-t és magyarázd el, hogy Mennyei Atyánk védelmezte
Jézust azáltal, hogy tudatta a bölcsekkel, ne menjenek vissza Heródes királyhoz!

Szentírástörténet Tedd ki a 2-8. képet: Menekülés Egyiptomba! Mondd el a Máté 2:13–15-ben talál-
ható történetet! Olvasd fel a 13. verset és mondd el: a „halálra fogja keresni”
kifejezés azt jelenti, meg fogja ölni!

• Miért jelent meg az angyal Józsefnek? (Lásd Máté 2:13.)

• Miért mondta az angyal Józsefnek, hogy menjenek Egyiptomba? (Így Heródes
király nem találhatja meg Jézust.)

• Miért akarta Heródes király megölni a kis Jézust? (Attól félt, hogy Jézus majd
felnŒ és királyként átveszi a helyét.)

Mondd el: Mennyei Atyánk Œrködött Jézus felett és védelmezte úgy, hogy figyel-
meztette Józsefet, vigye Jézust és Máriát Egyiptomba! Mennyei Atyánk mindig
Œrködött Jézus fölött.

Olvasd fel a Máté 2:19–20-at!

• Miért jelent meg ismét az angyal Józsefnek? (Lásd Máté 2:20.)

• Miért volt biztonságos Józsefnek, Máriának és a kis Jézusnak, hogy vissza-
térjenek Izráelbe? (Heródes király meghalt.) (Lásd Máté 2:19–20.)

Mennyei Atyánk Œrködik felettünk

Megbeszélés Emlékeztesd a gyerekeket, hogy mindegyikünk Mennyei Atyánk gyermeke!
Ã ugyanúgy Œrködik felettünk, mint ahogyan Jézus felett Œrködött. Amikor enge-
delmeskedünk a parancsolatainak és kérjük a segítségét, Mennyei Atyánk segít
nekünk. (Kiemelheted, hogy Mennyei Atyánk mindig segít nekünk, de néha nem
pontosan úgy, ahogyan azt mi várjuk!)

• Hogyan kérhetitek Mennyei Atyánk segítségét? (Imában.)

• Miként segíthet Mennyei Atyánk, amikor betegek vagytok? Amikor magányo-
sak vagytok? Amikor féltek?

Történet Mutasd meg a 2-9. képet: A kisfiú David O. McKay! Mutass rá David O. McKayre
(édesapja ölében ül), és mondd el a gyerekeknek, hogy amikor ez a kisfiú felnŒtt,
az egyház kilencedik elnöke lett! Mondd el a következŒ történetet arról az
élményrŒl, amit akkor élt át, amikor még kisfiú volt:
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„Egy este, amikor édesapja nem volt otthon, David . . . zajt hallott a ház körül, és
meg volt gyŒzŒdve arról, hogy betörŒk voltak. Tudta, édesanyja túlságosan
megrémülne, ha hallaná [a zajt], és remélte, hogy nem hallja. Amint ott feküdt,
teljesen ébren, elhatározta, azt teszi, amit a szülei tanítottak neki – imádkozott.
Mindig az ágy mellett térdelve mondta az imáit, így most is úgy érezte, fel kell
kelnie az ágyból és le kell térdelnie. Szörnyı próbatétel volt számára kimászni az
ágyból; minden erejére és akaraterejére szüksége volt, mivel nagyon rémült volt.
De megtette!

Amint az ágya mellett térdelt, buzgón, igaz hittel imádkozott. Ekkor olyan tisztán,
mint ahogy egyik ember a másikhoz beszél, egy hangot hallott, ami azt mondta
neki: »Ne félj. Semmi bajod sem lesz.« David ekkor visszamászott az ágyba
és gyorsan elaludt” (Marie F. Felt, „David: A Boy of Promise”, Instructor, 1969.
szept., 330. o.).

Történet Mondd el a következŒ történetet elder Hugh B. Brownról, akibŒl az egyház egyik
apostola lett:

„Ha rosszat álmodtam éjszaka, amikor fiatal voltam, felébredtem és kiáltottam:
»Anya, ott vagy?« Mivel anya szobája az enyém mellett volt, hallott engem és
gyorsan válaszolt: »Igen, fiam, itt vagyok.«

Évekkel késŒbb, amikor Angliába mentem misszióba, édesanyám emlékeztetett
arra, nem lesz ott, hogy válaszoljon, amikor szólítom, de Mennyei Atyánk mindig
ott lesz.

A misszióm során és egész életem alatt sokszor kiáltottam: »Atyám, ott vagy?«
Mindig kaptam választ” (Joleen Meredith, „Friend to Friend”, Friend, 1975. 
aug., 7. o.).

Mondd el, Mennyei Atyánk lehet, nem mindig hangosan szól hozzánk, de mindig
Œrködik felettünk! Néha úgy segít, hogy békés érzést ad, vagy gondolatokat
helyez az elménkbe.

Ossz meg egy személyes élményt, amikor úgy érezted, Mennyei Atyánk Œrködik
feletted és védelmez, vagy kérd meg a meghívott egyházközségi vagy gyüleke-
zeti tagot, hogy ossza meg élményét!

Adj minden gyereknek zsírkrétát vagy ceruzát és egy papírkört! Minden gyerek
rajzolja be a körbe az arcát! Fızd át a fonalat minden kör tetején a lyukon, és
kösd meg a fonalat, hogy a gyerekek a nyakukba tudják tenni a kört! Olvasd fel
vagy a gyerekek olvassák fel a körükön lévŒ szavakat!

Összegzés

Tanúbizonyság Tégy bizonyságot, hogy ahogy Mennyei Atyánk szerette és Œrködött Jézus
Krisztus felett, amikor a földön volt, Mennyei Atyánk mindegyikünket ugyanúgy
szeret, és Œrködik felettünk!

Mutass rá egy gyerekre és mondd: „Mennyei Atyánk mindig Œrködni fog
(egy gyerek neve) felett!” Ismételd meg minden gyerekkel!

Ösztönözd a gyerekeket, bízzanak Mennyei Atyánkban, és kérjék védelmezŒ
gondoskodását ma esti imájukban!

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására! Kérd a gyereket, fejezze ki
Mennyei Atyánk iránti háláját szeretetéért és segítségéért!

Mıvészet
tevékenység

Tanári szemléltetés
vagy meghívott
beszélŒ

8. lecke
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SzínesítŒ 
tevékenységek A következŒ tevékenységek közül válaszd ki azokat, amelyek a legjobban

szolgálják az osztályodban lévŒ gyerekeket! Használhatod Œket magában
a leckében, illetve ismétlésként vagy összegzésként! További tanácsokért lásd:
„A tanítási óra” részt a „Segítség a tanítónak” fejezetben!

1. Készíts elŒ papírdarabkákat, és írj rájuk olyan helyzeteket, amelyekben a
gyerekek kérhetik Mennyei Atyánk segítségét! Tedd ezeket a papírdarabkákat
egy dobozba, és a gyerekek egyenként húzzanak egyet, majd mondják el, mit
tennének a leírt helyzetben! Használhatod a következŒ helyzeteket, vagy
néhányat, amit magad alkotsz:

a. A családod éppen kirándulásra indul. Szüleid aggódnak a család utazás
alatti biztonságáért.

b. Kishúgod beteg és kórházban van. Aggódsz érte.
c. Eltévedtél a családi kirándulás alatt.
d. El van törve a lábadat, és belefáradtál a fájdalomba és a kényelmetlen

gipszbe. Nagyon ideges vagy.
e. Ez az elsŒ nap, hogy Elemibe mégy egy új egyházközségben vagy gyüleke-

zetben, és nagyon félsz.

2. Helyezd el a székeket a teremben össze-vissza, és mondd el a gyerekeknek,
hogy a székek azokat a problémákat jelentik, amik az életünkben jelentkeznek!
Kösd be az egyik gyerek szemét, és vezesd keresztül a termen szóbeli utasí-
tásokkal! Mondd el, hogy bár nem látjuk Mennyei Atyánkat, parancsolatainak
követése egész életünkön át segít! Ha a gyerek megbotlik egy székben,
magyarázd el, mindannyian problémákba ütközünk, és kérhetjük Mennyei
Atyánkat, vigasztaljon és segítsen megoldani a problémáinkat. Adj minden
gyereknek lehetŒséget, aki részt akar venni, hogy bekötött szemmel végigve-
zessék a termen!

3. Énekeljétek el vagy mondjátok el a szövegét: „Isten mindig figyel ránk”
(Children’s Songbook, 229. o.) vagy „Tudom, hogy Atyám él” (Gyermekek
énekeskönyve, 8. o.)! A „Tudom, hogy Atyám él” kezdetı ének szövege a
segédkönyv végén található.

Isten mindig figyel ránk

Minden egyes csillagot
Isten megszámolgatott.
Nagy világ és kis madár,
Isten mindig figyel ránk!

Legyen nappal vagy éjjel,
Vigyáz a gyermekére.
Tanít téged, hallgasd hát!
Isten mindig figyel rád!
(Eredeti cím: „SzeretŒ gondoskodás”. Forrás: Tuning Up, THE WORLD OF
MUSIC sorozat, © 1936 Silver Burdett & Ginn. Engedéllyel használva.)



Cél MegerŒsíteni a gyerekek vágyát, hogy Jézus Krisztushoz hasonlóvá váljanak
azáltal, hogy növelik tudásukat Jézus gyermekkoráról.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd: Máté 2:19–23, Lukács 2:40–52! Lásd még:
Az evangélium tanításai (31110 135), 11. fejezet.

2. Használj papírt és pálcikákat, hogy egy tekercset készíts, ahogyan a 2-12. kép,
a Bibliai iskola mutatja, és ahogyan a leckében le van rajzolva! Írd fel a
tekercsre a Lukács 2:52 szavait!

3. Készülj fel a „Jézus egykor kisgyermek volt” ének eléneklésére, vagy a szöve-
gének az elmondására (Gyermekek énekeskönyve, 34. o.)! Ha lehetséges, kérd
meg az Elemi zenei vezetŒjét, segítsen a gyerekeknek gyakorolni ezt az éneket
az éneklési idŒben, egy héttel e lecke megtanítása elŒtt és a lecke hetében!

4. Szükséges anyagok:
a. Biblia.
b. CsecsemŒholmik: cumisüveg, takaró, csörgŒ.
c. VAJ-plakát (lásd 1. lecke).
d. 2-10. kép: Bibliai család élete; 2-11. kép: Jézus Krisztus gyermekkora

(Evangéliumi mıvészet képcsomag 206; 62124); 2-12. kép: Bibliai iskola; 
2-13. kép: A gyermek Jézus a templomban (Evangéliumi mıvészet
képcsomag 205; 62500).

5. Tedd meg a szükséges elŒkészületeket azokhoz a színesítŒ tevékenységek-
hez, amelyekre sort akarsz keríteni!

Javasolt 
órafelépítés Kérj meg egy gyermeket a nyitóima elmondására!

Ha ösztönözted a gyerekeket, hogy valamit tegyenek meg a héten, most beszá-
molhatnak róla!

Jézus egykor kisgyermek volt

Add körbe a csecsemŒholmikat, a gyerekek nézzék meg és fogják meg! Mondd
el, mire használják Œket! Emeld ki: Jézus Krisztus valaha csecsemŒ volt!

• Gondoljátok, hogy Jézus is használt ehhez hasonló dolgokat?

Emeld ki, néhány e dolgok közül, ami Jézus kisbaba korában is megvolt, nagyon
hasonló azokhoz a dolgokhoz, amiket a gyerekek használtak, amikor kisbabák
voltak! Néhány dolog nagyon különbözik. Mondd el, hogy ebben a leckében a
gyerekek Jézus gyermekkoráról fognak tanulni!

Jézusnak volt otthona

Tedd ki a 2-10. képet: Bibliai család élete! Mondd el a gyerekeknek, olyan otthont
látnak, melyben a názáreti emberek éltek! Názáret az a város, ahol Jézus felnŒtt
(lásd Máté 2:23), és Jézus feltehetŒen ehhez hasonló otthonban élt. A gyerekek
tanulmányozzák a képet, beszéljenek róla és tegyenek fel kérdéseket! Ha a
gyerekek nem kérdeznek, feltehetsz ezekhez hasonló kérdéseket:

Kép 
megbeszélése

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység

9.
lecke

Jézus Krisztus hozzám
hasonló gyermek volt

39



40

• Mit gondoltok, hol aludt a család? (Mutass rá a gyékényre, amit az asszony
eltesz, és a mögötte lévŒ kis helyiségre, ahol feltehetŒen más összetekert
gyékényeket tartottak! Magyarázd el, a házak teteje lapos volt, és a ház olda-
lán kívülrŒl vezettek fel a lépcsŒk a tetŒre! Talán a gyerekek néha aludtak a
tetŒn.

• Hol aludt a csecsemŒ ebben az otthonban? (Mutass rá a bölcsŒre! Magyarázd
el, József ács volt, és készíthetett ehhez hasonló bölcsŒt a csecsemŒ Jézus
számára!)

• Szerintetek mire használták a nagy korsókat? (Néhányban vizet tároltak. Mivel
a házakban nem volt folyóvíz, a család egész vízszükségletét a falu kútjából
hordták. A kút mély lyuk a talajban, melyben tiszta víz van.)

• Mit csinál a padlón ülŒ asszony? (Gabonát Œröl, hogy kenyeret süssön belŒle.)

• Mivel nem volt villanyáram, hogyan világítottak ebben az otthonban? (Olajlám-
pásokat használtak. Mutass rá a zsámolyon lévŒ lámpásra, a gabonát ŒrlŒ
asszony mögött! Lehet, hogy néhány korsóban olajat tartottak a lámpások
számára.)

Tedd ki a 2-11. képet: Jézus Krisztus gyermekkora!

• Kik vannak ezen a képen? (Jézus és József.)

• Mit csinálnak?

Magyarázd el, Jézus feltehetŒen segített Józsefnek a munkájában, és József
taníthatta Jézust, hogy ács legyen, mint Œ maga (lásd Márk 6:3)!

• Mit gondoltok, mi mást tanult Jézus otthon?

Hangsúlyozd, otthonában Jézusnak történeteket meséltek a prófétákról, mint
amilyeneket mi olvasunk a Bibliában! Arra is megtanították, hogy imádkozzon és
válassza a jót, éppen úgy, ahogyan minket tanítanak a szüleink. Mária és József
ugyanúgy hittek Mennyei Atyánkban, mint mi.

Jézus kisfiúként sok mindent tett

Tevékenység A gyerekek emeljék fel a kezüket! Említs különbözŒ ennivalókat, amiket ehetnek!
Mondd meg nekik, fordítsák felfelé a tenyerüket, ha úgy gondolják, Jézus evett
olyan ételt, és fordítsák lefelé, ha szerintük nem evett olyan ételt! Ne felejts el
említeni olyan ételeket, amiket a gyerekek esznek, amit Jézus feltehetŒen evett,
mint pl. kenyér, hal, bárány, méz, szŒlŒ, füge, datolya és tej!

Megbeszélés • Szerintetek miben különbözik a ti gyermekkorotok a Jézus gyermekkorától?

• Szerintetek miben hasonló a ti gyermekkorotok a Jézus gyermekkorához?

A gyerekek beszéljék meg azokat a dolgokat, amiket Œk tesznek, és amiket való-
színıleg Jézus tett gyermekként! Például megbízásokat teljesítenek, segítenek
szüleiknek, iskolába járnak, kisgyerekekre vigyáznak, énekeket énekelnek,
játszanak, versenyt futnak vagy lovagolnak. Mondd el nekik, hogy valószínı Jézus
is megtette ezeket vagy hasonló dolgokat (például Jézus soha nem lovagolt, de
feltehetŒen utazott szamárháton)!

Jézus tanulmányozta a szentírásokat

Mutasd meg a 2-12. képet: Bibliai iskola! Mondd el, hogy a názáreti fiúk a zsina-
gógába, azaz a templomba jártak iskolába! Az iskolai tanító a falu zsinagógájá-
nak a vezetŒje volt. Rabbinak nevezték.

Kép 
megbeszélése

Kép 
megbeszélése
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A gyerekek mondják együtt: rabbi!

Mondd el, amellett, hogy Jézust otthon tanították, ehhez hasonló iskolába
járhatott!

• Miben különbözik ez az iskola a ti iskolátoktól? (A válaszok tartalmazhatják:
a fiúk öltözködési módja, ahol ültek, a táblák, amikre írtak.)

Mondd el, abban az idŒben a kislányok nem mentek iskolába! Édesanyjuk
tanította Œket otthon.

Emeld ki, az iskolának egyáltalán nem voltak könyvei! Jézus idején a fiúk teker-
csekrŒl tanultak olvasni. A gyerekek ismételjék el a tekercs szót!

Mutasd meg a gyerekeknek a tekercset, amit készítettél! Mondd el, a tekercs egy
hosszú csík, papírszerı anyagból, melyen írás van, mindkét végén egy pálcára
erŒsítve! Amint az egyik végét letekerik, a másik végét feltekerik, így kb. egy oldal
méretı darab látszik. Szemléltesd ezt az általad készített tekerccsel! Majd tedd
félre késŒbbi használatra a leckében!

Magyarázd el, a tekercsek, amikrŒl a fiúk tanultak az iskolában, azoknak a prófé-
táknak az írásait tartalmazták, akik Jézus Krisztus születése elŒtt éltek! Mutasd
meg a Bibliában az Ószövetség részt! Mondd meg a gyerekeknek, a Biblia e
része néhány olyan írást és történetet tartalmaz, melyek rajta voltak azon teker-
csek némelyikén!

Az egyik gyerek mutasson rá a tekercsre, amit a rabbi tart a képen, és a teker-
csekre, amik a dobozban vannak mellette! Mondd el, hogy a fiúk a tekercsekrŒl
tanultak meg olvasni és írni! Ezt ahhoz lehet hasonlítani, mintha mi a Bibliából
tanulnánk olvasni és írni!

Szentírástörténet Mutasd meg a 2-13. képet: A gyermek Jézus a templomban, és mondd el
a Lukács 2:41–50-ben található történetet!

Segíts a gyerekeknek megérteni, mennyire nyugtalan és rémült volt Mária és
József, amikor az utazás elsŒ napjának estéjén sehol sem találták Jézust! Sietve
visszatértek Jeruzsálembe és három napig keresték, míg végre megtalálták.

• Hol találta meg Jézust Mária és József?

• Mit csinált Jézus a templomban? (Lásd Lukács 2:46.)

Magyarázd el, Jézus olyan férfiakkal beszélgetett, akik nagyon sokat tanulmá-
nyozták a szentírásokat! Ezek a férfiak megdöbbentek azon, hogy Jézus olyan
sokat tudott. Olvasd fel a Lukács 2:47-et! Magyarázd el az elálmélkodának azt
jelenti, megdöbbentek!

Hasonlóbbakká válhatunk Jézus Krisztushoz

Megbeszélés Magyarázd el, hogy Jézus visszatért Máriával és Józseffel Názáretbe, és ott nŒtt
fel! Vedd fel a tekercset, amit készítettél, és arról olvasd fel a Lukács 2:25-öt!
Mondd el, a gyarapodék kifejezés azt jelenti, növekszik!

• Mit jelent ez a szentírás, amikor azt mondja, Jézus gyarapodott
bölcsességben?

Mondd el a gyerekeknek, hogy Œk is mind növekednek bölcsességben, mert
tanulják a jót választani! Mondj nekik néhány példát, hogy miként bölcsebbek
most, mint pár hónappal ezelŒtt!

• Mit jelent a vers utolsó része, amikor ezt mondja: Jézus növekedett „az Isten
. . . elŒtt való kedvességben”? (Mennyei Atyánk elégedett volt, mert Jézus
mindig azt tette, amit Mennyei Atyánk akart, hogy tegyen.)

Tanítói 
magyarázat

Szemléltetés
tekerccsel

9. lecke
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• Hogyan növekedhettek Mennyei Atyánk elŒtt való kedvességben?

Mondd el, hogy Mennyei Atyánknak örömöt szerzünk, amikor jobban hasonlóvá
válunk Jézushoz! Jézus mindig a jót választotta.

• Szerintetek Jézus hogyan bánna egy gyerekkel, akit mások kigúnyolnak?

A gyerekek kérdezzék meg maguktól: „Hogyan bánok egy gyerekkel, akit mások
kigúnyolnak?”

• Amikor a fiatal Jézus játszott, és édesanyja vagy József megkérte,
hogy tegyen meg valamit, szerintetek mit csinált?

A gyerekek kérdezzék meg maguktól: „Mit csinálok én, ha játék közben édes-
anyám vagy édesapám megkér, hogy tegyek meg valamit?

Mondd el, Jézus „gyarapodék . . . az . . . emberek elŒtt való kedvességben is”
(lásd Lukács 2:52)! Szerettek a közelében lenni.

• Szerettétek volna, hogy Jézus a barátotok legyen, amikor kisfiú volt?

VAJ-plakát Tedd ki a VAJ-plakátot, és a gyerekek ismételjék a rajta lévŒ szavakat: „A jót
fogom választani.” Emlékeztesd Œket, amikor a jót választják, hasonlóbbakká
válnak Jézus Krisztushoz!

Összegzés

Ének A gyerekekkel énekeljétek el vagy mondjátok el a „Jézus egykor kisgyermek
volt” ének mindkét versszakát! Magyarázd el a gyerekek számára ismeretlen
szavakat! Jézus nem bosszankodott, amikor a dolgok nem úgy mentek, ahogy
Œ akarta.

Jézus egykor kisgyermek volt,
Kicsi gyermek, úgy, mint én.
Oly tiszta, kedves, alázatos,
Amilyen én lehetnék.
Így, kicsi gyermekek,
Példánk Ã legyen!
Éljünk úgy, mint Jézus
Mindenben!

Úgy játszott, mint a kisgyermekek,
Vidáman futkározott;
Nem lett dühös, amikor nem nyert,
És mindig igazat szólt.
Így, kicsi gyermekek,
Példánk Ã legyen!
Éljünk úgy, mint Jézus
Mindenben!

Tanúbizonyság Tedd bizonyságod, hogy boldoggá tesz bennünket az, ha a jót választjuk, és
Jézus Krisztushoz hasonlóvá válunk! Mondd el a gyerekeknek, mennyire hálás
vagy, mert Jézus élete elŒtted áll mint példa, hogy miként kell élnünk!

Emlékeztesd a gyerekeket, hogy Jézus gyermekkora bizonyos fokig feltehetŒen
nagyon hasonlított az Œ saját gyerekkorukra! Ösztönözd Œket, mindig válasszák
a jót, mint Jézus tette!

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására!
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SzínesítŒ 
tevékenységek A következŒ tevékenységek közül válaszd ki azokat, amelyek a legjobban

szolgálják az osztályodban lévŒ gyerekeket! Használhatod Œket magában
a leckében, illetve ismétlésként vagy összegzésként! További tanácsokért lásd:
„A tanítási óra” részt a „Segítség a tanítónak” fejezetben!

1. Mérd meg minden gyerek magasságát egy zsineggel vagy fonallal! Vágd a
zsineg vagy fonaldarabokat akkorákra, mint az egyes gyerekek magassága,
és a gyerekek tartsák meg azokat! Emlékeztesd a gyerekeket, ahogyan növek-
szik a testük, úgy kell növekedniük Isten elŒtt való kedvességben is! Ezt úgy
tehetik meg, hogy jó döntéseket hoznak, mint Jézus Krisztus tette.

2. Segíts a gyerekeknek, hogy néhányszor elismételjék veled együtt a Lukács
2:52-t! Beszéljetek meg konkrét választásokat, amiket megtehetnek, hogy
képesek legyenek kedvességben növekedni Mennyei Atyánk elŒtt!

3. Hozz olyan ételeket, melyeket Jézus Krisztus ehetett, mint pl. füge, szŒlŒ,
datolya, sajt, kenyér, dió vagy olajbogyó, és a gyerekek ízleljék meg Œket!
ElŒzŒleg beszélj a gyerekek szüleivel, hogy meggyŒzŒdj arról, egyik gyerek
sem allergiás az általad hozott ételekre! (Ha böjti vasárnapon tanítod ezt a
leckét, ne hozz étel!)

4. Beszéljétek meg azokat a dolgokat, amiket egy kisbaba képes megtenni, és
vessétek össze azokkal, amikre a gyerekek most képesek! Tégy fel ehhez
hasonló kérdéseket:

• A kisbaba tud járni? Ti tudtok járni?

• A kisbaba tud beszélni? Ti tudtok beszélni?

Magyarázd el, ahogyan a gyerekek növekednek, úgy nŒ a képességük, hogy
jobban hasonlítsanak az ÜdvözítŒhöz azáltal, hogy a jót választják!

5. Adj minden gyereknek egy kis darab sótésztát (a receptet lásd lent), és
formáljanak belŒle egy kis tálkát, vázát vagy egyéb tárgyat, amit akkor
használhattak, amikor Jézus Krisztus kisfiú volt!

Sótészta

Szükséges anyagok:

2 csésze liszt
1 csésze só
1 evŒkanál olaj
víz
ételszínezék (választható)

Elkészítési mód: keverd össze a sót és a lisztet. Add hozzá az olajat és annyi
vizet, hogy a massza sima, agyagszerı legyen! Adagolj hozzá apránként
annyi vizet, hogy a massza gyúrható, de ne ragacsos legyen! Gyúrd óvatosan
össze! Ha színezni akarod a sótésztát, tégy a vízbe ételszínezéket, mielŒtt még
hozzákevernéd a sóhoz és a liszthez! Tartsd a sótésztát légmentesen lezárt
dobozban!

9. lecke



Cél Segíteni a gyerekeknek megérteni, hogy tiszteletteljes ima által közelebb
kerülhetnek Mennyei Atyánkhoz.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd: Máté 6:9; 3 Nefi 18:19–20! Lásd még:
Az evangélium tanításai (31110 135) 8. fejezet.

2. Külön papírdarabkákra írj ehhez hasonló kérdéseket! Legalább egy kérdést írj
minden gyereknek az osztályodban (ha az osztályod kicsi, írhatsz legalább két
kérdést gyerekenként)!
a. Ha valakinek a családodból el kell mennie egy idŒre otthonról, mit kérnél

imában Mennyei Atyánktól?
b. Ha a leckénk arra tanít bennünket, hogy a jót válasszuk, mit kérnénk

Mennyei Atyánktól imánkban az osztályban?
c. Ha a leckénk arra tanít bennünket, hogy legyünk kedvesek, mit kérnénk

Mennyei Atyánktól imánkban az osztályban?
d. Ha a barátod beteg lenne és nem tudna kijönni és játszani, mit kérnél

imáidban?
e. Mit kérhetünk imáinkban minden reggel és este?
f. Mit kérhetünk a gyerekekért az Eleminkben, amikor imádkozunk?

3. Készülj fel az „Imádság dal” címı ének eléneklésére, vagy a szövegének
a felolvasására (Children’s Songbook, 22. o.)!

4. Szükséges anyagok:
a. Biblia és Mormon könyve.
b. 2-14. kép: Ima az osztályban (62200); 2-15. kép: Brigham Young; 

2-16. kép: A kisfiú Heber J. Grant.

5. Tedd meg a szükséges elŒkészületeket azokhoz a színesítŒ tevékenységek-
hez, amelyekre sort akarsz keríteni!

Javasolt 
órafelépítés

MielŒtt a nyitóimára megkérsz egy gyereket, tedd ki a 2-14. képet, Ima az osztály-
ban, és tiszteletteljesen énekeljétek el vagy mondjátok el az „Imádság dal”
szövegét!

Imában meghajtjuk fejünk,
És karunk összefonjuk,
A szemünket is becsukjuk,
Atyánkkal így beszélünk.

• Míg valaki az osztályban imádkozik, mit kell tenni a többieknek?

Ismét énekeljétek el az „Imádság dal”-t! A gyerekek készüljenek fel az imára úgy,
hogy azt teszik, amit az ének szövege mond!

Kérj meg egy gyermeket a nyitóima elmondására!

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység

Imában beszélgethetek
Mennyei Atyánkkal

10.
lecke
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Felkészülünk, mielŒtt imádkozunk

Megbeszélés • Mit mondott az ének, mit teszünk, hogy felkészüljünk az imádkozásra?

• Miért hajtjuk meg a fejünket, amikor imádkozunk?

Segíts a gyerekeknek megérteni, a fejünk meghajtása ima közben azt fejezi ki,
hogy szeretjük, megbecsüljük és tiszteljük Mennyei Atyánkat! Mennyei Atyánk
hatalmasabb és erŒsebb, mint egy király, elnök vagy bárki emberfia a földön, és
sok dolgot tett értünk. Ki kell fejeznünk, hogy szeretjük és tiszteljük Ãt!

• Miért fonjuk össze a karunkat, amikor imádkozunk?

Segíts a gyerekeknek megérteni, a karjuk mozgatása elvonhatja az emberek
figyelmét az imáról!

• Miért csukjuk be a szemünket, amikor imádkozunk?

A gyerekek becsukhatják egy pillanatra a szemüket, míg a válaszon gondol-
kodnak.

Segíts a gyerekeknek megérteni, hogy amikor becsukják a szemüket, a körülöttük
lévŒ dolgok feltehetŒen kevésbé vonják el a figyelmüket! Gondolhatnak Mennyei
Atyánkra és arra, amit mondanak Neki.

Amikor imádkozunk, közel érezhetjük magunkat Mennyei Atyánkhoz

Magyarázd el, hogy lehajtott fejjel, összefont karral és becsukott szemmel a körü-
löttünk lévŒ dolgok helyett az imánkra figyelhetünk! Nyugalmat érezhetünk és
közel érezhetjük magunkat Mennyei Atyánkhoz. Készen állunk, hogy beszélges-
sünk Vele.

Történet Mutasd meg a 2-15. képet, Brigham Young, és a 2-16. képet, a kisfiú Heber J.
Grant, és a saját szavaiddal mondd el a következŒ történetet egy kisfiúról,
aki imája alatt közel érezte magát Mennyei Atyánkhoz!

Sok évvel ezelŒtt Brigham Young volt az egyház prófétája és elnöke. Egy körülbe-
lül hatéves fiú, akit Heber J. Grantnek hívtak, Young elnök egyik kisfiával játszott.
Heber gyakran játszott Young elnök házában abban az idŒben, amikor a családot
közös imára hívták össze. Heber letérdelt a családdal, összefonta a karját,
lehajtotta a fejét, becsukta a szemét, és hallgatta Young elnök imáját. Amiatt,
ahogyan Young elnök Mennyei Atyánkkal beszélt, Hebernek úgy tınt, hogy
Mennyei Atyánk igazán ott van a szobában. Néha Heber még a szemét is kinyi-
totta, hogy lássa, ott van-e Mennyei Atyánk. Persze csak Young elnököt és a
családját látta. De mégis biztos volt abban, hogy Mennyei Atyánk Young elnökkel
van, mert hallja Œt, segít neki és vezeti abban, amit kér.

Amikor Heber felnŒtt, az egyház apostola, majd elnöke lett (lásd Heber J. Grant,
Gospel Standards, szerk. G. Homer Durham [Salt Lake City: Improvement Era,
1941], 223–224. o.).

Megoszthatod egy személyes élményedet, amikor közel érezted magad ima
közben Mennyei Atyánkhoz, mint Heber J. Grant.

Emlékeztesd a gyerekeket, hogy Mennyei Atyánk mindig figyel ránk, amikor
imádkozunk! Fejünk lehajtása, karunk összefonása és szemünk becsukása ima
közben segíthet, hogy úgy érezzük, Mennyei Atyánk ott van mellettünk.

Tanítói 
magyarázat
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Tiszteletteljesen beszélünk, amikor imádkozunk

Magyarázd el, hogy az imánk beszédstílusával is kimutathatjuk szeretetünket
és tiszteletünket Mennyei Atyánk iránt!

• Amikor beszélni akartok valakivel, mi az elsŒ szó, amit kimondotok,
hogy felkeltsétek a figyelmét? (A neve.)

• Amikor beszélni akartok Mennyei Atyánkkal, mi az elsŒ dolog, amit mondotok?

Mondd el: az elsŒ dolog, ami imában mondunk, Mennyei Atyánk neve! Mondd
el a gyerekeknek, hogy amikor Jézus a földön volt, megtanította nekünk, 
hogy ezt tegyük! Olvasd fel a Máté 6:9-et, és magyarázd el, hogy a „Mi Atyánk,
aki a mennyben vagy” kifejezést rendszerint lerövidítjük a következŒképpen:
„Atyánk a mennyben” vagy „Mennyei Atyánk”!

Mondd el a gyerekeknek, Jézus azt is megmondta, hogyan fejezzük be imáinkat!
Olvasd fel a 3 Nefi 18:19-et!

• Mit mondott Jézus, hogyan fejezzük be imánkat? (Az Ã nevében. Imáinkat így
fejezzük be: Jézus Krisztus nevében, ámen.)

• Amikor az osztályban vagy a családban imádkozunk, és az imádkozó egyén
azt mondja, „ámen”, mi mit teszünk?

Mondd el, amikor a közös ima végén azt mondjuk, „ámen”, az azt jelenti, egyetér-
tünk azzal, amit az imádkozó mondott az imájában! Együtt imádkoztunk azzal,
aki az imát mondta.

Imában köszönjük meg áldásainkat Mennyei Atyánknak

Játék Mondd meg a gyerekeknek, hogy két nagyon fontos oka van annak, hogy imád-
kozunk! Segítségképpen, hogy a gyerekek felfedezzék az ima elsŒ fontos okát,
oszd Œket két csapatra! A két csapat tagjai felváltva nevezzenek meg valamit,
amit Mennyei Atyánk tett értük! Minden alkalommal olyasmit kell megnevezni,
amit elŒzŒleg nem említettek! Ha az egyik csapat nem tud azonnal felelni,
a másik csapat kerül sorra. Játsszátok néhány percig a játékot, vagy addig,
amíg egyik csapat sem tud olyasmire gondolni, amit még nem említettek!

Ha a gyerekek nem adták meg a következŒ lehetséges válaszokat, most említsd
meg Œket:

• Mennyei Atyánk adta nekünk az életünket.

• Ã adta a családunkat.

• Ã adta nekünk a földet.

• Ã küldte a földre Jézus Krisztust, hogy segítsen nekünk.

• Ã ígérte meg, hogy a legjobb módon válaszol imáinkra.

Megbeszélés Beszéljétek meg a gyerekekkel a következŒ kérdéseket:

• Amikor valaki ajándékot ad nektek, vagy jóindulatú és kedves hozzátok, 
mit kell mondanotok neki?

• Ki adott nekünk mindenki másnál több ajándékot? (Mennyei Atyánk.)

• Mi az elsŒ ok, hogy imádkoznunk kell? (Megköszönni Mennyei Atyánknak a sok
áldást, amit ad nekünk.)

Szentírás
megbeszélése
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Hangsúlyozd, hogy éppen úgy, ahogy megköszönjük szüleinknek, családtag-
jainknak vagy barátainknak azokat a dolgokat amiket értünk tesznek, Mennyei
Atyánknak is meg kell köszönnünk azokat a dolgokat, amiket értünk tesz!
Mennyei Atyánk boldog, amikor megköszönjük Neki.

Imában kérjük Mennyei Atyánk segítségét

Történet Mondd el a következŒ történetet a saját szavaiddal Istvánról, segítségképpen
a gyerekeknek, hogy felfedezzék a második okot, amiért imádkozunk!

István éppen most költözött szüleivel egy új városba. Az elsŒ napon az iskolában
senkit nem ismert az osztályában. István kezdte szörnyen érezni magát. Haza
akart menni. Fejét lehajtotta a padra, mert nem akarta, hogy bárki sírni lássa.

A tanár hamar észrevette, hogy István a padra hajtotta a fejét. Azt gondolta,
bizonyára beteg, ezért odament, hogy beszéljen vele. István zavarban volt,
hogy sír az iskolában, és megpróbálta abbahagyni. De annyira rosszul érezte
magát, hogy nem tudta.

Halkan, hogy senki meg ne hallja, imádkozott: „Kérlek, Mennyei Atyám, 
segíts abbahagyni a sírást.”

Hamarosan abba tudta hagyni. Elmondta a tanárának, hogy jobban érzi magát
és napja jóra fordult.

Megbeszélés • Mi segített Istvánnak, hogy jobban érezze magát?

• Nektek hogyan segítettek az imáitok?

Tevékenység Mondd el, a második ok, ami miatt imádkozunk az, hogy kérjük Mennyei Atyánk
segítségét! Segítségképpen a gyerekeknek, hogy megértsék néhány konkrét
módját, ahogyan segítséget kérhetnek imáikban, terítsd ki a papírokat a kérdé-
sekkel az asztalra vagy a padlóra! Minden gyerek válasszon egy darab papírt!
Olvass fel minden kérdést, és a gyerek, aki kiválasztotta, feleljen rá!

Segíts a gyerekeknek megérteni: ahhoz, hogy elnyerjük Mennyei Atyánk segítsé-
gét, keményen kell próbálkoznunk a jót választani! Azután ha segítségért imád-
kozunk és azt kérjük, ami Mennyei Atyánk tudomása szerint a legjobb számunkra,
akkor megadja, amiért imádkoztunk (lásd 3 Nefi 18:20).

Összegzés

Megbeszélés • Mit köszönnénk ma meg Mennyei Atyánknak a záróimánkban? (A válaszok
között lehet a lehetŒség, hogy eljöhettünk az elemibe, és többet tanultunk
az imáról.)

• Mit kérnénk ma Mennyei Atyánktól az imánkban?

Tanúbizonyság Tégy bizonyságot, mennyire fontos, hogy mindennap beszéljünk Mennyei
Atyánkkal! Emlékeztesd a gyerekeket, hogy imádkoznunk kell reggel, este,
és bármikor, ha konkrét segítségre van szükségünk, vagy különösen hálásak
vagyunk Mennyei Atyánknak!

Ösztönözd a gyerekeket, ne felejtsenek el imádkozni reggel és este mindennap
a héten!

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására! Az ima elŒtt készítsd fel úgy a
gyerekeket az imára, hogy halkan eléneklik az „Imádság dal” címı éneket, és
azt teszik, amit az ének mond! Emlékeztesd Œket, Mennyei Atyánk figyel, és hogy
az osztályban mindenki imádkozik, bár csak egy gyerek mondja ki a szavakat!
Emlékeztesd a gyerekeket, hogy mondjanak „ámen”-t az ima végén!

10. lecke
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SzínesítŒ 
tevékenységek A következŒ tevékenységek közül válaszd ki azokat, amelyek a legjobban

szolgálják az osztályodban lévŒ gyerekeket! Használhatod Œket magában
a leckében, illetve ismétlésként vagy összegzésként! További tanácsokért lásd:
„A tanítási óra” részt a „Segítség a tanítónak” fejezetben!

1. Adj minden gyereknek egy példányt vagy egy másolatot a lecke végén talál-
ható „Áhítatosan fogok imádkozni” címı kiosztandó anyagból! Adj a gyerekek-
nek zsírkrétát és színezzék ki a képeket! Bátorítsd Œket, hogy mutassák meg a
képeiket a családjuknak és mondják el nekik, mit tanultak aznap az imáról!

2. Segíts a gyerekeknek elénekelni vagy elmondani az „Imára hajtjuk most fejünk”
(Gyermekek énekeskönyve, 18. old.), ének elsŒ versszakát, miközben mutatják
az énekben leírtakat:

Imára hajtjuk most fejünk (hajtsátok meg a fejeteket és fonjátok össze 
a karotokat)

És becsukjuk szemünk (csukjátok be a szemeteket).
Atyánknak hálatelt szívvel (mutassatok a szívetekre)
Mondunk köszönetet (hajtsátok meg magatokat).

3. Énekeljétek el vagy mondjátok el a „Hittel imádkozom” címı ének második
versszakát (Children’s Songbook, 14. o.), hogy a gyerekek emlékezzenek
azokra a dolgokra, amiket mondaniuk kell, amikor imádkoznak!

ElŒször azt mondom: „Jó Mennyei Atyám”,
Megköszönök minden áldást;
Alázattal kérem, ami szükséges,
Jézus Krisztus nevében, ámen.
(© 1987, Janice Kapp Perry. Engedéllyel felhasználva.)

4. Adj a gyerekeknek papírt és zsírkrétát vagy ceruzát, és rajzolják le magukat,
amint imádkoznak! Rajzolhatnak képeket családi imáról, reggeli vagy esti
személyes imáról, étkezéskori imáról, vagy bármely más helyrŒl vagy idŒrŒl,
amikor imádkoznak.



Áhítatosan fogok imádkozni



Cél Inspirálni minden gyereket, hogy segítsenek másoknak tudomást szerezni 
Jézus Krisztusról.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd: Alma 17–19, 23!

2. Készülj fel a „Bízom, elhívnak misszióba” eléneklésére vagy a szövegének
a felolvasására (Gyermekek énekeskönyve, 91. o.)!

3. Szükséges anyagok:
a. Mormon könyve.
b. VAJ-plakát (lásd 1. lecke).
c. 2-17. kép: Móziás négy fia térdelve imádkozik; 2-18. kép: Ammon Lamóni

királyt tanítja.

4. Tedd meg a szükséges elŒkészületeket azokhoz a színesítŒ tevékenységek-
hez, amelyekre sort akarsz keríteni!

Javasolt 
órafelépítés Kérj meg egy gyermeket a nyitóima elmondására!

Ha ösztönözted a gyerekeket, hogy valamit tegyenek meg a héten, most beszá-
molhatnak róla!

Áttekintés Fızz megjegyzést a gyerekek imában használt áhítatához és nyelvezetéhez!
Adj gyors áttekintést az elŒzŒ leckérŒl, kihangsúlyozva az ima fontosságát.

A misszionáriusok beszélnek másoknak Jézus Krisztusról

Énekeljétek el vagy mondjátok el a gyerekekkel a „Bízom, elhívnak misszióba”
kezdetı ének szövegét!

Bízom, elhívnak misszióba,
Ha egy kicsit nagyobb leszek.
Bízom, addig megtanulok
Úgy tanítani, ahogy a misszión kell.

Bízom, az evangéliumot
Mindenkivel megoszthatom.
Én misszionárius leszek,
Hogy szolgáljam az Urat, míg ifjú vagyok.

• Ismertek misszionáriusokat?

A gyerekek beszéljenek misszionáriusokról, akiket ismernek, mint pl. olyan
családtagokról, akik missziót szolgálnak, vagy a területeteken szolgáló misszio-
náriusokról!

• Mit csinálnak a misszionáriusok?

Mondd el, ebben a leckében a gyerekek arról fognak tanulni, hogyan lehetnek
fiatal korukban misszionáriusok!

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység

Beszélhetek másoknak 
Jézus Krisztusról

11.
lecke
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Szentírástörténet Mutasd meg a gyerekeknek a Mormon könyvét, és mondd el Móziás fiainak törté-
netét, amint az Alma 17:6–12-ben található! Magyarázd el, Móziás fiai közül
bármelyik lehetett volna a következŒ király, de mindegyik inkább misszionárius
akart lenni! A lámánitákat akarták tanítani, akik abban az idŒben nagyon gono-
szak voltak. Móziás fiai azt akarták, hogy minden embernek legyen lehetŒsége
hallani az evangéliumot. Mondd el, mivel a lámániták olyan gonoszak voltak,
veszélyes volt Móziás fiainak elmenni és tanítani Œket!

• Szerintetek hogyan készültek fel Móziás fiai, mielŒtt elmentek a lámánitákat
tanítani?

Mutasd meg a 2-17. képet: Móziás négy fia térden állva imádkozik!

Mondd el, Móziás fiai imádkoztak, és kérték Mennyei Atyánkat, segítsen nekik jó
misszionáriusoknak lenni! Mennyei Atyánk azt mondta nekik, Œrködni fog felettük,
és képesen lesznek sok embert tanítani (lásd Alma 17:10–11). Olvasd fel az
Alma 17:12-t! Emeld ki, az ima segített erŒt adni Móziás fiainak, hogy elmenjenek
tanítani a lámánitákat!

Szentírástörténet Mondd el, hogy Móziás fiai mind más-más területre mentek tanítani! Mutasd meg
a 2-18. képet: Ammon Lamóni királyt tanítja, és mondd el az Alma 17:17–25-ben
található történetet! Magyarázd el, hogy Ammon, Móziás egyik fia önként lett a
lámánita király, Lamóni szolgája! Ammont azzal bízták meg, hogy Œrizze a király
juhait. Ammon volt Lamóni király legjobb szolgája. Ammon olyan jó példát muta-
tott, hogy Lamóni király és népe hallani akartak az evangéliumról.

Mondd el, Ammon és fivérei munkálkodása nyomán lámániták ezrei csatlakoztak
az egyházhoz (lásd Alma 23:5)!

Megbeszélés • Miért tették kockára az életüket Ammon és fivérei, hogy a lámánitáknak az
evangéliumot tanítsák? (Az evangélium boldogságot hozott nekik, és meg
akarták osztani más emberekkel is.)

• Mit tett Ammon, ami segített neki a lámánitáknak tanítani az evangéliumot?
(Imádkozott segítségért; keményen dolgozott; jó példa volt.)

Mi is lehetünk misszionáriusok

Mondd el, az egyik módja annak, hogy misszionáriusok lehetünk az, hogy mások-
nak beszélünk Jézus Krisztusról! Fontos, hogy mindenkinek legyen tudomása
Jézusról és az Ã egyházáról.

Történet Mondj el egy történetet egy olyan gyerekrŒl, akik segített másoknak, hogy tudo-
mást szerezzenek Jézus Krisztusról és az egyházáról! Felhasználhatod a követ-
kezŒ történetet:

Dani néha nehéz órákat élt át a cövekkonferencián, mivel úgy tınt neki, hogy a
beszédek zöme felnŒtteknek szól. De amikor Dani hallotta a cövekelnököt,
amint ezt mondja, „gyerekek, ti is lehettek misszionáriusok”, Dani felfigyelt rá,
és azon kezdett gondolkodni, hogyan lehet misszionárius és beszélhet másoknak
Jézusról.

Másnap reggelinél Dani megbeszélte szüleivel, hogy felhívja Molnárnét, a közvet-
len szomszédjukat, hogy tanuljon az egyházról. Dani szülei jó ötletnek tartották,
így Dani átment Molnár néni otthonába és megkérdezte, szeretne-e Jézusról és
az egyházáról hallani. Molnár néni azt mondta, szeretne, és hamarosan a misszio-
náriusok tanították.

• Mi történt volna, ha Dani nem kérdezte volna meg Molnár nénit, hogy akar-e
tanulni Jézusról és az egyházáról?
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Dani édesanyja és édesapja kezdte Dani példáját követni. Beszéltek az egyház-
ról barátaiknak és más embereknek, akikkel találkoztak. Néhány ember nem akart
hallani az egyházról, de mások igen, és néhányan megkeresztelkedtek. Amikor
Molnár néni megkeresztelkedett, megköszönte Daninak, hogy segített neki többet
megtudni az ÜdvözítŒrŒl.

Megbeszélés Danit példának véve mutass rá, hogy a gyerekek lehetnek misszionáriusok,
és beszélhetnek másoknak Jézus Krisztusról és az egyházáról!

• Kinek beszélhettek Jézusról?

Segíts a gyerekeknek olyan emberekre gondolni, akiknek beszélhetnek Jézusról,
mint például barátok, szomszédok, rokonok, akik nem tagjai az egyháznak, vagy
akik nem járnak az egyházba!

Mondd el, mindegyikünk lehet úgy is misszionárius, hogy jó példát mutat, kedves
és figyelmes másokhoz, és az evangélium szerint él! Emlékeztesd a gyerekeket,
hogy a jó példamutatás volt az egyik módja annak, hogy Ammon jó misszionárius
volt!

Történet Mondd el a következŒ történetet a saját szavaiddal a gyerekekrŒl, akik misszioná-
riusok voltak:

Egy nap két misszionárius kopogtatott egy otthon ajtaján. Egy Nagyné nevı
asszony nyitott ajtót. A misszionáriusok elmondták, hogy Az Utolsó Napok
Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházából valók. Nagyné behívta Œket és azt
mondta, többet szeretne megtudni az egyházról. A misszionáriusokat ez
nagyon boldoggá tette.

Nagyné elmondta a misszionáriusoknak, hogy egyszer egy család szomszédsá-
gában élt, akik az egyházhoz tartoztak. Azt mondta, a gyerekek abban a család-
ban mindig nagyon udvariasak és kedvesek voltak. Mindenkivel szépen játszot-
tak és más emberek tulajdonát tisztelettel kezelték. Nagyné azt mondta, szeretne
hallani arról az egyházról, ami arra tanította azokat a gyerekeket, hogy olyan
kedves szomszédok legyenek.

• Miként voltak a gyerekek Nagyné szomszédságában misszionáriusok?

• Miként lehettek jó példák szomszédaitok és barátaitok számára?

Szituációs játék Magyarázd el a gyerekeknek, néhány helyzetet fognak eljátszani, melyekben
misszionáriusok lehetnek azáltal, hogy kedvesek és figyelmesek!

A gyerekek hallgassanak meg egy szituációt, majd válogasd ki azokat, akik
eljátsszák, amit tenniük kell abban a szituációban! Adj minden gyereknek lehetŒ-
séget a részvételre legalább egy szituációban! Használd a következŒ példákat,
vagy alkoss magad:

1. szituáció (három gyerek szükséges hozzá)

Ketten sétáltok az utcán. Láttok egy kisgyereket, amint egy nagyon nagy fára
kezd felmászni. Tudjátok, hogy ezt megtenni nagyon veszélyes a gyereknek.

• Mit tennétek?

2. szituáció (két gyerek szükséges hozzá)

Látjátok az egyik szomszédotokat egy hatalmas csomag élelmiszerrel a karján.
Az egyik élelmiszeres szatyor kiszakad, és a narancsok szétgurulnak a földön.

• Mit tennétek?
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3. szituáció (három vagy több gyerek szükséges hozzá)

A barátaitokkal játszotok. Egy gyerek, aki nemrég költözött a környékre, csatla-
kozni akar hozzátok.

• Mit tennétek?

4. szituáció (négy vagy több gyerek szükséges hozzá)

Új család költözik a szomszédotokba. Nem tagjai az egyháznak. Úgy gondol-
játok, hogy a gyerekeknek tetszene, ha eljönnének a jövŒ heti elemis programra.

• Mit tennétek?

A szituációs játék után köszönd meg a gyerekeknek, hogy jó misszionáriusok
voltak!

Összegzés

VAJ-plakát Mutass rá a VAJ-plakátra, vagy a gyerekek vessenek egy pillantást a VAJ-
gyırıjükre! Mondd el nekik, hogy ha misszionáriusok, akkor a jót választják és
Jézus Krisztust követik! A gyerekek ismételjék el a plakát szavait (vagy mond-
ják meg, mit jelentenek a kezdŒbetık a gyırıjükön)!

Tanúbizonyság Dicsérd meg a gyerekeket, mert jó misszionáriusok akarnak lenni! Tégy bizony-
ságot arról, hogy fontos, hogy minden embernek tanítsanak Jézus Krisztusról és
az egyházáról! Boldoggá tesz minket, ha Jézus Krisztusról és egyházáról
tanulunk.

Segíts minden gyereknek, hogy gondolkodjanak egy módszeren, ami által a jövŒ
héten misszionáriusok lehetnek! Ezek az ötletek ne legyenek bonyolultak vagy
idŒigényesek! Emlékeztesd a gyerekeket arra, hogy lehetnek misszionáriusok, ha
barátságosak és segítenek másoknak, valamint ha meghívnak embereket, hogy
tanuljanak az egyházról!

Bátorítsd Œket, hogy beszéljenek a családjukkal, hogy mi módon lehetnek
misszionáriusok!

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására!

SzínesítŒ 
tevékenységek A következŒ tevékenységek közül válaszd ki azokat, amelyek a legjobban

szolgálják az osztályodban lévŒ gyerekeket! Használhatod Œket magában
a leckében, illetve ismétlésként vagy összegzésként! További tanácsokért lásd:
„A tanítási óra” részt a „Segítség a tanítónak” fejezetben!

1. Az Elemi elnökének a jóváhagyásával hívd meg a területeteken szolgáló
misszionáriusokat, vagy egy nemrég visszatért misszionáriust, vegyen részt az
óra utolsó néhány percében, és beszéljen a gyerekeknek arról, mit tehetnek
annak érdekében, hogy most legyenek misszionáriusok!

2. Beszélj a gyerekeknek egy olyan alkalomról, amikor a misszionáriusok segítet-
tek neked, vagy amikor te tudtál valaki másnak segíteni, hogy Jézus Krisztusról
és az egyházáról tanuljon. Mondd el, milyen érzéssel töltött el ez a tapasztalat!

3. A gyerekek rajzoljanak képeket magukról mint misszionáriusokról! Címezzetek
meg minden rajzot a következŒk szerint:

(A gyerek neve)
misszionárius

Az Utolsó Napok Szentjeinek
Jézus Krisztus Egyháza

11. lecke
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4. Énekeljétek el vagy mondjátok el a következŒ énekek elsŒ verszakainak a
szövegét: ”Ó, bárcsak szolgálhatnék missziót” (Gyermekek énekeskönyve,
90. o.), ”A dolgok, amiket teszek” (Children’s Songbook, 170. o.), vagy a
”Mi leszünk Isten hírnökei” (Gyermekek énekeskönyve, 92. o.):

Ó, bárcsak szolgálhatnék missziót!

Ó, bárcsak szolgálhatnék missziót!
Nem baj, hogy még fiatal vagyok.
Megosztom az evangéliumot,
Hisz már van saját erŒs bizonyságom.

A dolgok, amiket teszek

Ifjú vagyok még elmenni
Az Úr igéjét hirdetni,
De tetteimmel mutatom,
Hogy szava igaz, jól tudom.

Mi leszünk Isten hírnökei

Úgy, mint Nefi, a mi szüleink
Hithıen az Urat szeretik.
Megértjük hát, mert megtanultuk:
Meg kell tennünk, amit kér Urunk.

Refrén:
Mi vagyunk ma Hélamán serege.
Fiatalon tanulunk,
És mi leszünk az Úr hírnökei,
Szolgálván jó Urunk.
(© 1983, Janice Kapp Perry. Engedéllyel használva.)



Cél Növelni minden gyerek vágyát a megkeresztelkedésre, és megértetni velük,
miként készülhetnek a keresztelŒre.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd: Máté 3:13–17, Tanok és szövetségek
20:72–74! Lásd még János 1:25–34, Az evangélium tanításai (31110 135),
20. fejezet.

2. Ha lehetséges, kérd meg az Elemi zenei vezetŒjét, hogy énekeljék a gyerekek-
kel a „KeresztelŒ” címı éneket (Gyermekek énekeskönyve, 54. o.) a nyitó- vagy
zárógyakorlatok alatt!

3. Gondoskodj egy olyan nagy alakú keménypapírról, ami befedi a 2-19. képet:
KeresztelŒ János megkereszteli Jézust! Vágd fel a papírt annyi kisebb
darabra, ahány gyerek van az osztályodban! Rakd a papírdarabokat a képre
úgy, hogy ne lehessen látni!

4. Készíts hat nagy lábnyomot keménypapírból!

5. Minden gyerek számára másold le vagy rajzold le a lecke végén található
rajzokat!

6. Készülj fel, hogy néhány részletet elmondasz a saját keresztelŒdrŒl, mint pl. ki
keresztelt meg, hol keresztelkedtél meg, és beszélj tömören a keresztelŒvel
kapcsolatos érzéseidrŒl! Ha gyermekként keresztelkedtél meg, hozhatsz
magadról egy képet abból az idŒbŒl.

7. Szükséges anyagok:
a. Biblia.
b. Ragasztószalag vagy folyékony ragasztó.
c. 2-19. kép: KeresztelŒ János megkereszteli Jézust (Evangéliumi mıvészet

képcsomag 208; 62133); 2-20. kép: Kisfiú keresztelŒje (62018).

8. Tedd meg a szükséges elŒkészületeket azokhoz a színesítŒ tevékenységek-
hez, amelyekre sort akarsz keríteni!

Megjegyzés az idŒsebb gyerekek tanítóinak: Az 5., 6. és 7. színesítŒ tevékeny-
ségeket fŒleg az idŒsebb gyerekeknek szánják, akik hamarosan megkeresz-
telkednek.

Javasolt 
órafelépítés Kérj meg egy gyermeket a nyitóima elmondására!

Ha ösztönözted a gyerekeket, hogy valamit tegyenek meg a héten, most beszá-
molhatnak róla!

Jézus Krisztus megkeresztelkedett

Tedd ki a letakart képet: KeresztelŒ János megkereszteli Jézust! Mondd el a
gyerekeknek, hogy a letakart képen két fontos ember van! Kérd meg a gyereke-
ket, próbálják kitalálni, ki azok az emberek, de mondd meg, semmit se mondja-
nak ki hangosan, míg a teljes kép látható nem lesz! Kérd meg mindegyiket,
egyenként vegyenek le egy darab papírt a letakart képrŒl!

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység

12.
lecke

Felkészülhetek 
a keresztelŒre
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Amikor minden darabot eltávolítottak, kérdezd meg:

• Kik vannak ezen a képen?

• Mit csinálnak?

Szentírástörténet Mondd el Jézus Krisztus megkeresztelésének történetét, ahogyan a Máté
3:13–17-ben található! Magyarázd el, KeresztelŒ János meglepŒdött, amikor
Jézus kérte, hogy keresztelje meg! János tudta, hogy Jézus soha nem követett el
bınt, ezért nem gondolta, hogy Jézusnak szüksége van a megkeresztelkedésre.
De Jézus azt mondta Jánosnak, hogy a megkeresztelkedés Mennyei Atyánk
parancsa, és engedelmeskedni akart Mennyei Atyánk minden parancsolatának.

Mutass rá a képen lévŒ folyóra, és magyarázd el, hogy János a Jordán folyó-
ban keresztelte meg Jézust! János alámerítéssel keresztelte meg Jézust. Az
alámerítés azt jelenti, hogy teljesen elborít a víz.

Olvasd fel a Máté 3:17-et, és mondd el, hogy ezek Mennyei Atyánk szavai. Mondd
el a gyerekeknek, hogy Mennyei Atyánk elégedett akkor is, amikor minket keresz-
telnek meg!

Játék Játsszatok a gyerekekkel „Kihagyott szavak” játékot! Olvasd fel az alábbi megál-
lapításokat, kihagyva az aláhúzott szavakat! Kérj meg egy gyereket, töltse ki a
megfelelŒ szavakkal! Ha a gyerek nem emlékszik a válaszra, kérd meg a követ-
kezŒt, mindaddig, míg a helyes választ megadják (ne hozd zavarba azt a gyere-
ket, amelyik nem tud felelni egy kérdésre)! Mindaddig folytassátok, míg minden
gyerek válaszolt egy kérdésre helyesen! Segíts, ahol szükséges! Ha kell, hasz-
nálj fel egy kérdést kétszer!

1. Jézus Krisztust KeresztelŒ János keresztelte meg.

2. Jézust a Jordán folyóban keresztelték meg.

3. Jézus azért keresztelkedett meg, hogy engedelmeskedjen Mennyei Atyánk
parancsolatának (tanításának).

4. Amikor Jézus megkeresztelkedett, teljesen elborította a víz.

5. Miután Jézus megkeresztelkedett, Ã és János hallotta Mennyei Atyánk
hangját.

6. Amikor nyolcévesek vagyunk, mi is követhetjük Jézus példáját és 
megkeresztelkedhetünk.

Követhetjük Jézus Krisztus példáját, ha megkeresztelkedünk

Mondd el a gyerekeknek, hogy amikor nyolcévesek, megkeresztelkedhetnek!
Már most kell készülniük arra, hogy amikor nyolcévesek lesznek, megkeresztel-
kedhetnek.

Mondd el, hogy amikor megkeresztelkedünk, szövetségeket kötünk Mennyei
Atyánkkal (ígéreteket teszünk neki)! Megígérjük, hogy engedelmeskedünk a
parancsolatainak, megbocsátunk másoknak, és követjük Jézus Krisztust. Viszon-
zásul befogad bennünket az egyházába, és megígéri, hogy vezet és segít
nekünk.

Beszélj az osztálynak a te keresztelŒdrŒl! Megemlítheted, hol kereszteltek meg
(medencében vagy folyóban), ki keresztelt meg, és kik voltak jelen, hogy lássák,
amint megkeresztelkedsz! Ha gyermekként keresztelkedtél meg, mutass magad-
ról egy képet abból az idŒbŒl! Beszélj nekik az érzésekrŒl, amiket a kereszteléssel
kapcsolatban éreztél, mint pl. izgalom vagy vágy, hogy az egyház tagja legyél!

Tanítói 
magyarázat



57

Mondd el a gyerekeknek, hogy egyszer majd Œk is megkeresztelkedhetnek, mint
Jézus Krisztus és te!

Történet Mondj egy történetet egy gyerekrŒl, akit megkereszteltek! Felhasználhatod
a következŒ történetet:

Márk családja akkor csatlakozott az egyházhoz, amikor hétéves volt. A család-
ban mindenki megkeresztelkedett, kivéve Márkot. Ã még nem volt elég idŒs.
Márk nagyon csalódott volt, hogy nem tud megkeresztelkedni a családjával, de
az édesanyja elmondta, hogy hamarosan elég idŒs lesz ahhoz, hogy megkeresz-
telkedjen, és a várakozás idejét felkészüléssel kell töltenie.

• Hogyan készülhetett Márk a keresztelkedésre?

A következŒ év során Márk nagyon igyekezett, hogy a jót válassza és azt tegye,
amit Jézus vár el tŒle. Végül Márk nyolcéves lett. Fehérbe öltözött, és édesapja
megkeresztelte. Amint Márkot édesapja kiemelte a vízbŒl, Márk nagyon boldog
volt, hogy alámerítéssel keresztelkedhetett, ahogyan Jézus tette. Boldog volt,
hogy Jézus egyházának a tagja lehet.

Már most készülhetünk a keresztelésre

Lábnyom-játék Mutasd meg a 2-20. képet, amin egy kisfiút keresztelnek, és ha lehet, ragaszd fel
az osztály ajtajára!

• Miként követi ez a gyermek Jézus példáját?

Emlékeztesd a gyerekeket arra, hogy már most készülhetnek a keresztelŒre!
Mutasd meg a papírlábnyomokat, és a lecke végén lévŒ hat rajz egyikét! Mondd
el a gyerekeknek, hogy a rajzok lépéseket képviselnek, melyek a keresztelkedés-
hez vezetik Œket! Beszéljetek meg minden ábrázolt lépést, és tégy fel az alábbi
kérdésekhez hasonlókat! Miután minden lépést megbeszéltetek, az egyik gyerek
tegyen egy lábnyomot a padlóra, utat képezve a keresztelést ábrázoló képig!

1. Hit és tanulás Jézus Krisztusról és Mennyei Atyánkról.

• Miért kell tanulnunk Jézus Krisztusról és Mennyei Atyánkról?

• Hol tanulhatunk róluk?

2. Mennyei Atyánkhoz imádkozni.

• Miként segít az ima felkészülni a keresztelkedésre?

3. Megbocsátónak lenni és szeretni másokat.

• Mi történik, amikor megbocsátunk?

• Miként mutathatjuk ki mások iránti szeretetünket?

4. A jót választani mindennap.

• Hogyan választhatjuk a jót?

5. Szentírástörténeteket olvasni vagy hallgatni.

• A szentírások tanulmányozása hogyan segített nektek?

6. Nyolcévesnek lenni.

• Nyolcéves korotok elŒtt mit tehettek, hogy felkészüljetek a keresztelésre?

Miután minden lábnyom lekerült a padlóra, engedd a gyerekeknek, hogy egyen-
ként elmenjenek a keresztelést ábrázoló képig a lábnyomokon lépkedve! Segíts a
gyerekeknek elmondani, amint az egyes lábnyomokon lépegetnek, hogy miként
készülhetnek a keresztelŒre!

12. lecke
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Összegzés

Kiosztandó anyag Adj minden gyereknek egy-egy sorozatot a hat rajzból, hogy hazavigyék! Írd fel
magad, vagy a gyerekek írják fel a nevüket a papírjaikra!

Tanúbizonyság Tégy bizonyságot a gyerekeknek a keresztelŒ fontosságáról! Mondd el a gyere-
keknek, hogy Mennyei Atyánk boldog akkor, amikor megkeresztelnek minket!

Javasold a gyerekeknek, hogy a rajzok másik oldalát használva tanítsák a család-
jaiknak, hogy mit tanultak a keresztelŒrŒl! Ösztönözz minden egyes gyereket,
hogy a hat bemutatott lépés követésével készüljön a keresztelŒjére!

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására!

MielŒtt a gyerekek elhagyják az osztálytermet, még egyszer menjenek végig
a lábnyomokon, ami kivezeti Œket a terembŒl!

SzínesítŒ 
tevékenységek A következŒ tevékenységek közül válaszd ki azokat, amelyek a legjobban

szolgálják az osztályodban lévŒ gyerekeket! Használhatod Œket magában
a leckében, illetve ismétlésként vagy összegzésként! További tanácsokért lásd:
„A tanítási óra” részt a „Segítség a tanítónak” fejezetben!

1. Egy darab papírra rajzolj egy lábnyomot minden gyereknek! Minden
lábnyomra írd rá: Követni fogom Jézus Krisztust! A gyerekek színezzék ki
vagy díszítsék fel a lábnyomokat!

2. Ha van keresztelŒmedence az épületben, ahol a gyıléseiteket tartjátok,
nézzétek meg a gyerekekkel!

3. Énekeld el vagy mondd el a „Szeretem a szülinapjaimat” címı ének elsŒ két
versszakának a szövegét (Children’s Songbook, 104. o., vagy Csillagocska,
1999. okt., 16. o.)! Az ének szövege a segédkönyv végén található.

4. Énekeljéltek el vagy mondjátok el a „KeresztelŒ” (Gyermekek énekeskönyve,
54. o.), vagy az „Amikor Jézus megkeresztelkedett” (Children’s Songbook,
102. o., vagy Csillagocska, 1997. szept., 5. o.) énekek szövegét! A „KeresztelŒ”
címı ének szövege a segédkönyv végén található.

Amikor Jézus megkeresztelkedett

Jézus keresztelésén,
lent a Jordán vizénél
Az IstenségbŒl hárman
ott voltak biztosan.
Jézus keresztelésén
az Atya szólt a mennybŒl,
És leszállt a Szentlélek
csendben, mint egy galamb.

Az én keresztelŒmön
most követem e példát:
A papság hatalmával
alámerítkezem.
Így én is tagja leszek
Atyám királyságának,
És velem lesz a Szellem,
ki majd mindig vezet.
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5. Tedd ki a 2-20. képet: Kisfiú keresztelŒje, a 2-19. kép mellé: KeresztelŒ János
Jézust kereszteli! Nézzétek át a gyerekekkel, mit tudnak a megkeresztelkedés-
rŒl! Segíts nekik megérteni, hogy a keresztelŒ olyan különleges élmény, amit
örömmel kell várni! Ez az egyik legfontosabb dolog, ami valaha történni fog
velük. Beszéljétek meg a következŒ tényeket:

a. Amikor megkeresztelkedünk, Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus
Egyháza tagjaivá válunk. (Ha a fiatalabb gyerekek aggódnak, hogy nem
tagjai az egyháznak, biztosítsd Œket, hogy a nyolc év alatti gyerekeket
is tagoknak tekinthetik. Azonban mihelyt nyolcévesek lesznek, meg kell
keresztelkedniük, hogy hivatalosan az egyház tagjai lehessenek.)

b. Legalább nyolcévesnek kell lennünk, hogy megkeresztelkedjünk.
c. A püspök vagy a gyülekezeti elnök találkozik velünk, hogy a keresztelŒnkrŒl

beszélgessen velünk.
d. Fehér ruhát viselünk, amikor megkeresztelnek bennünket (utalj a 

2-20. képre).
e. Alámerítéssel keresztelnek bennünket, és teljesen ellep bennünket a víz.

(GyŒzŒdj meg arról, hogy a gyerekek megértik, csupán egy-két pillanatig
vannak a víz alatt, hogy a víz nem nagyon mély, és hogy a keresztelŒ
személy biztosan tartja Œket.)

f. A keresztelŒ személynek papnak kell lenni, vagy melkisédeki papságvi-
selŒnek.

g. Ugyanúgy keresztelnek meg bennünket, ahogyan Jézus Krisztust
keresztelték. Példát mutatott nekünk.

6. Az Elemi elnökének a jóváhagyásával hívj meg egy papságviselŒt, hogy
beszéljen a gyerekeknek arról, hogy mi történik majd, amikor megkeresztel-
kednek! Magyarázza el, hogyan fog állni a gyerek és a keresztelést végzŒ
személy, és miként fogják tartani a karjukat! Magyarázza el, hogy a kereszte-
lést végzŒ személy óvatosan fogja a gyereket a víz alá meríteni, és gyorsan
ismét felemeli onnan! Emlékeztesd a gyerekeket, hogy amikor ily módon
megkeresztelik Œket, úgy keresztelkedtek meg, ahogyan Jézust megkeresz-
telték!

A püspökötök vagy a gyülekezeti elnökötök jóváhagyásával a papságviselŒ
bemutathatja az osztályteremben, miként végeznek egy keresztelŒt.
(A papságviselŒ nem mondhatja el a keresztelési imát a bemutató alatt!)

7. Magyarázd el, hogy a keresztelési ima egyike azon kevés imáknak, amelyeket
pontosan mindig ugyanúgy kell elmondani! Jézus Krisztus a szentírásokban
kinyilatkoztatta ennek az imának a szövegét. Olvasd fel az imát a Tanok és
szövetségek 20:73-ból (onnan, hogy Jézus Krisztus megbízatásából. . .)!

12. lecke
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Cél Segíteni a gyerekeket, hogy megértsék: miután megkeresztelkednek, megkapják
a Szentlélek ajándékát, hogy segítsen nekik.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd: Tanok és szövetségek 49:13–14, 130:22, 
1., 4. hittétel! Lásd még: Moróni 10:5; Tanok és szövetségek 9:8–9; 85:6; 
és Az evangélium tanításai (31110 135), 21. fejezet!

2. Készítsd el keménypapírból a következŒ „kérdésvirágokat”:

Ragaszd rá a virágokat kb. 15–20 cm-es hurkapálcikákra, és tedd be Œket egy
vázába vagy kancsóba!

3. Készülj fel a „Tudom, hogy Atyám él” eléneklésére vagy a szövegének a felol-
vasására (Gyermekek énekeskönyve, 8. o.)! Az ének szövege a segédkönyv
végén található.

4. Szükséges anyagok:
a. A Tanok és szövetségek egy példánya.
b. 2-19. kép: KeresztelŒ János megkereszteli Jézust (Evangéliumi mıvészet

képcsomag 208; 62133).

5. Tedd meg a szükséges elŒkészületeket azokhoz a színesítŒ tevékenységek-
hez, amelyekre sort akarsz keríteni!

Javasolt 
órafelépítés Kérj meg egy gyermeket a nyitóima elmondására!

Ha ösztönözted a gyerekeket, hogy valamit tegyenek meg a héten, most beszá-
molhatnak róla!

Elnyerhetjük a Szentlélek ajándékát

Tedd ki a 2-19-as képet: KeresztelŒ János megkereszteli Jézust! Nézzétek át
a múlt heti leckét úgy, hogy minden gyerek választ egy kérdésvirágot! Tégy fel
Jézus Krisztus keresztelŒjével kapcsolatban egy kérdést a virágon lévŒ kérdŒ-
szóval kezdŒdŒen! Ha a gyerek, aki a virágot választotta, nem tud felelni
a kérdésre, az osztály többi tagja segítsen (légy óvatos, ne hozz zavarba egy
gyereket sem, aki nem tudja a választ)!

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység

Ki? Mi? Miért? Mikor? Hol?

13.
lecke

A Szentlélek ajándéka
segíthet nekem
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Lehetséges kérdések:

• Ki keresztelte meg Jézus Krisztust? (KeresztelŒ János.)

• Hol keresztelkedett meg Jézus? (A Jordán folyóban.)

• Mi a víz alá merítés? (Teljesen elborít a víz.)

• Miért keresztelkedett meg Jézus? (Engedelmeskedett Mennyei Atyánk
parancsának és példát mutatott nekünk.)

• Mikor keresztelkedhetünk meg? (Amikor nyolcévesek vagyunk.)

A gyerekek mondják meg, ki a két férfi a 2-19. képen!

• Kinek a hangját hallotta Jézus Krisztus és KeresztelŒ János, miután Jézus
megkeresztelkedett?

Emlékeztesd a gyerekeket, hogy Mennyei Atyánk figyelte Jézus keresztelŒjét, és
örült, hogy Jézus megkeresztelkedett! Mondd el a gyerekeknek, hogy egy másik
különleges személy is ott volt Jézus keresztelŒjén! Ez a személy segít Mennyei
Atyánknak és Jézusnak. Szentléleknek vagy Szent Szellemnek nevezik Ãt.

Hittétel A gyerekek álljanak fel, és veled együtt ismételjék el az elsŒ hittételt!

Szentírás Magyarázd el, a Szentlélek olyan, mint Mennyei Atyánk és Jézus Krisztus, mivel
szeret bennünket és segíteni akar nekünk! De a Szentléleknek nincs húsból és
csontból való teste, mint ahogy Mennyei Atyánknak és Jézusnak van. Olvasd fel
a Tanok és szövetségek 130:22-t, a Szentléleknek szótól! Magyarázd el, hogy
nem láthatjuk a Szentlelket, de segíthet, hogy azt tegyük, ami helyes! Meleg,
boldog érzést ad a bensŒnkben, amikor a jót választjuk.

Szentírás Mondd el a gyerekeknek, hogy miután megkeresztelkednek, a melkisédeki
papságot viselŒ férfiak két nagy áldást adnak nekik! Olvasd fel a Tanok és szöve-
ségek 49:14-et, és mondd el a gyerekeknek, hogy ez a szentírás megmondja,
mi az egyik nagy áldás! Magyarázd el: az aki ezt megteszi kifejezés bármely
személyre utal, akit megkeresztelnek!

Hittétel Segíts a gyerekeknek memorizálni a negyedik hittétel részét: „[Hiszünk] a kézrá-
tétel[ben] a Szentlélek adományozásáért”. Mondd el a gyerekeknek, hogy
a Szentlélek ajándéka az egyik legnagyobb áldás, amit a keresztelŒnk után
kaphatunk!

Magyarázd el, hogy amikor birtokunkban van a Szentlélek ajándéka, a Szentlélek
segíteni fog nekünk megtudni, mely dolgok igazak és helyesek! A Szentlélek
segíthet nekünk akár a keresztelŒnk és konfirmációnk elŒtt is, de miután megkap-
tuk ezt az ajándékot, a Szentlélek állandó társunk lehet. Ez azt jelenti, hogy amed-
dig próbáljuk azt tenni, ami helyes, az Œ befolyása mindig velünk lehet.

Az egyház tagjaivá konfirmálhatnak bennünket

Magyarázd el, a másik áldás, amit a keresztelés után megkapunk, a konfirmálás,
mely által Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza tagjává válunk!
Ezt nevezik konfirmációnak. A gyerekek ismételjék el néhányszor a konfirmáció
szót!

Mondd el „Roberta konfirmációjának”-nak a történetét, ahogyan az a lecke végén
található! Gyıjtsd magad köré a gyerekeket úgy, hogy láthassák a képeket,
miközben a történetet meséled (lásd 66. o.)!

Történet 
képekkel

Tanítói 
magyarázat

Tanítói 
magyarázat

Tanítói 
magyarázat
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Megbeszélés A történet elmondása után tedd fel a következŒ kérdéseket:

• Mit kapott Roberta? (A Szentlélek ajándékát.)

• Ki mondta az adományozó imát? (Az édesapja.)

• Milyen felhatalmazása van Roberta édesapjának? (A melkisédeki papság.)

• Szerintetek mi volt a meleg érzés Roberta bensŒjében? (A Szentlélek hatása.)

A gyerekek mondják el ismét a történetet! Mindig más gyerek beszéljen az egyes
képekrŒl!

A Szentlélek segíteni fog megtudnunk, mi az igazság

Mondd el, a Szentlélek segíthet megtudnunk, hogy az egyház igaz! Néha olyan
boldogok és hálásak vagyunk, hogy el akarjuk mondani másoknak, amit érzünk.
Ez gyakran megtörténik, amikor bizonyságot teszünk böjti és bizonyságtételes
gyılésen.

• Tettetek-e már valaha bizonyságot böjti és bizonyságtételes gyılésen?

Ha bármelyik gyerek tett már bizonyságot, mondja el, hogyan érzett!

Mondd el, hogy amikor néhány embert eltölt a Szentlélek, még sírhatnak is egy
kissé! Ezek nem a bánat könnyei, hanem a boldogságé. Mondd el a gyerekek-
nek, hogy néha lehet meleg, békés érzésük a bizonyságtételes gyılés alatt,
vagy amikor imádkoznak, olvassák a szentírásokat, vagy figyelnek az egyház-
ban! Ez a békés érzés a Szentlélek suttogása, amint tudatja velük, hogy ezek
a dolgok igazak és helyesek.

Ének Énekeljétek el vagy mondjátok el a „Tudom, hogy Atyám él” szövegét a gyere-
kekkel!

Mondd el, a „Szellem” ebben az énekben a Szentlélekre utal! A Szentlélek segít
nekünk megtudni, hogy Mennyei Atyánk valóságos és szeret bennünket.

A Szentlélek vezethet és figyelmeztethet bennünket

A saját szavaiddal mondd el Sara Jane Jenne Cannon történetét! Kérd meg
a gyerekeket, figyeljenek, mit suttogott a Szentlélek neki!

Sara Jane pionírlány volt, aki réges-régen kelt át az amerikai pusztaságon, hogy
új otthont találjon. Miután Utah-ba érkezett, nagynénjével élt egy befejezetlen
házban. A falak tetejére egy vászontetŒ volt kifeszítve, melyet egy nagy kŒ rögzí-
tett minden sarkon.

Sara Jane egy nap otthon varrt, amikor egy hangot hallott, mely ezt mondta: „Gyor-
san menj arrébb!” Nem volt senki más a közelében, de Sara Jane átment a szoba
másik részébe. Miután átment, az egyik kŒ, mely a tetŒt tartotta, leesett a szobába.
Ha Sara Jane nem mozdult volna, a kŒ agyonütötte volna. (Lásd „Move Away
Quickly”, Remarkable Stories from the Lives of Latter-day Saint Women, szerk.
Leon R. Hartshorn, 2 köt. [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1973–75], 2:34.)

• Ki szólította meg Sara Jane-t?

• Mit mondott neki a Szentlélek?

• Mit tett Sara Jane?

• Mi történt volna, ha Sara Jane nem figyelt volna?

Emlékeztesd a gyerekeket, hogy a Szentlélek nem mindig beszél hallható
hangon! Sokszor csak érzéseket ad, hogy mit kell tennünk.

Történet és
beszélgetés

Tanítói 
magyarázat

13. lecke
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Összegzés

Ismétlés Kérd meg a gyerekeket, mondják el, mit tudnak a SzentlélekrŒl! Az ismétléshez
újra használhatod a kérdésvirágokat. Feltehetsz ilyen kérdéseket:

• Milyen értékes ajándékot kaphattok, miután megkeresztelkedtek? (A Szentlélek
ajándékát.)

• Ki a Szentlélek? (Olyan lény, aki segít Jézusnak és a Mennyei Atyának;
egy szellem; valaki, aki vigasztalhat és segíthet bennünket.)

• Mikor kapjuk meg a Szentlélek ajándékát? (Miután megkeresztelkedünk;
amikor az egyház tagjaivá konfirmálnak bennünket.)

• Hol érezhetjük a Szentlélek sugalmazásait? (A szívünkben és az elménkben.
A válaszok, hogy „otthon”, „az egyházban” vagy „bárhol vagyunk, mikor a jót
választjuk”, szintén elfogadhatók.)

• Miért küldte Mennyei Atyánk a Szentlelket, hogy velünk legyen? (Segíteni és
vigasztalni bennünket; vezetni és figyelmeztetni; megmondani, mi az igaz;
a szeretet és a békesség érzését adni nekünk.)

Tanúbizonyság Oszd meg az érzéseidet a gyerekekkel a SzentlélekrŒl, és hogy miként segít és
vezet bennünket! Elmesélhetsz egy személyes élményedet, amikor a Szentlélek
bizonyságot tett neked vagy segített téged!

Bátorítsd a gyerekeket, hogy válasszák a jót, így a Szentlélek mindig velük lehet!

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására!

SzínesítŒ 
tevékenységek A következŒ tevékenységek közül válaszd ki azokat, amelyek a legjobban

szolgálják az osztályodban lévŒ gyerekeket! Használhatod Œket magában
a leckében, illetve ismétlésként vagy összegzésként! További tanácsokért lásd:
„A tanítási óra” részt a „Segítség a tanítónak” fejezetben!

1. Hozz valamit, amit ajándékként kaptál, de már nem hasznos, mert eltört,
elkopott vagy elhasználódott, mint pl. egy elrepedt tál, egy régi ruhadarab,
vagy egy kiürült ételesdoboz!

Mutasd meg a gyerekeknek a már nem hasznos ajándékot! Mondj el nekik
bármilyen érdekes információt az ajándékról, mint pl. ki adta neked, és mikor
vagy miért adta neked! Segíts a gyerekeknek megérteni, hogy bár ez az aján-
dék egykor fontos volt neked, többé már nem hasznos, mivel törött, kopott
vagy elhasználódott!

Magyarázd el, amikor megkeresztelkedtetek és konfirmáltak benneteket,
egy másfajta ajándékot kaptatok! Ez nagyon értékes ajándék, ami nem kopik
vagy használódik el. Ez a felbecsülhetetlen ajándék egyre értékesebb,
amikor használják.

• Mi ez az ajándék?

Amikor a gyerekek kitalálták (vagy megmondtad nekik), hogy ez az ajándék a
Szentlélek ajándéka, mondd el nekik, sok ajándékot fognak kapni életük során,
de a Szentlélek ajándéka a legértékesebb ajándék, amit kapni fognak, míg itt
vannak a földön.
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2. Énekeljétek el vagy mondjátok el az „A szelíd, halk hang” címı ének szövegét
(Children’s Songbook, 106. o.)!

Szelíd, halk hangján a Szellem szól hozzám.
Ã vezet és megóv engem minden gonosztól.
Ha helyesen cselekszem, átvezet az éjjelen.
Ã vezet, és megóv, és megáldja lelkem.

Miközben elénekeled vagy elmondod az ének utolsó részét, mutogasd el
a zárójelben lévŒ mozdulatokat!

Hallgasd, hallgasd (kezeteket tölcsérszerıen tegyétek a fületek elé)
A Szentlélek mit súg majd (tegyétek a mutatóujjatokat az ajkatokra)!
Hallgass, hallgass (kezeteket tölcsérszerıen tegyétek a fületek elé)
A szelíd hangra (kezeteket tegyétek a szívetekre)!

3. Játsszátok el a gyerekekkel a következŒ némajátékot, hogy megmutasd,
lehet Œket vezetni halk, csendes hanggal:

Mutass a gyerekeknek egy kicsi tárgyat, amit el fogsz rejteni a játékhoz!
Az egyik gyerek menjen ki egy pillanatra a csoportból, míg elrejted a tárgyat!
Amikor a gyerek visszatér, mondd meg neki, hogy nagyon gondosan kell
figyelnie, hogy megtalálja a tárgyat! Csapj egy kis zajt, mint pl. halk koppin-
tások egy ceruzával, a tenyered összeütése, vagy egy ének dúdolása, hogy
mutasd a gyereknek az utat, merre forduljon, hogy megtalálja az elrejtett
tárgyat! Finoman kopogj, amikor a gyerek a megfelelŒ irányba néz! Kopogj
gyorsabban (vagy dúdolj hangosabban), amikor a gyerek közelebb kerül
a rejtekhelyhez, mindaddig, míg a tárgyat meg nem találja! Ismételjétek meg
a játékot, egy másik gyereknek is lehetŒséget adva, hogy keresse a tárgyat,
ahányszor csak akarják!

Mondd el a gyerekeknek, hogy vezethetik Œket életükben azáltal, hogy figyel-
nek a Szentlélek halk, szelíd hangjára! Emlékeztesd Œket, hogy a Szentlélek
nem mindig beszél hangosan! Néha gondolatokat vagy érzéseket ad, mint pl.
a meleg érzés, amikor valamit jót teszünk, vagy rossz érzést, amikor rosszat
teszünk (vagy tenni akarunk). Gondosan kell figyelnünk, hogy megtudjuk,
mit akar mondani nekünk a Szentlélek.

4. Segíts a gyerekeknek körberajzolni a két kezüket egy darab papíron különbözŒ
színı zsírkrétával! Tegyék a kezeket egymásra, a kézrátételt ábrázolva, ami
által megkapják a Szentlélek ajándékát. Minden képre írd rá a gyermek nevét!

5. Énekeld el vagy mondd el „A Szentlélek” címı ének szövegét (Gyermekek
énekeskönyve, 56. o.) vagy a „Szeretem a szülinapjaimat” harmadik versszakát
(Children’s Songbook, 104. o., vagy Csillagocska, 1999. okt., 16. o.)! Az énekek
szövege a segédkönyv végén található.

13. lecke
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Roberta konfirmációja
Roberta számára ez különleges nap.
Éppen most keresztelték meg. Most
fogják Az Utolsó Napok Szentjeinek
Jézus Krisztus Egyháza tagjává
konfirmálni, és megkapja a Szentlélek
ajándékát. (Megmagyarázhatod a
gyerekeknek, hogy bár Robertát az
édesapja keresztelte és konfimálta,
bármely más, érdemes papságviselŒ
elvégezheti ezeket a szertartásokat!)

Miután Robertát édesapja segíti
kijönni a vízbŒl, édesanyja száraz
ruhával várja. A nedves haját hamar
szépen megfésülik, Œ pedig
mosolyog és boldog!

Amikor Roberta kész, visszatér csa-
ládjához és barátaihoz, akik várnak
rá. Édesapjával egy székhez megy
a terem elejébe.
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Roberta lehajtja a fejét és becsukja
a szemét. A férfiak kezüket a fejére
helyezik, míg édesapja nevén szó-
lítja, az egyház tagjává konfirmálja,
és a Szentlélek ajándékát adomá-
nyozza neki.

A konfirmáció befejezése után
Roberta kezet ráz a körben álló férfiak-
kal, akik gratulálnak neki. Roberta
csodás, meleg érzést érez a bensŒjé-
ben, és tudja, hogy a jót választotta.

A püspök [a gyülekezeti elnök]
Roberta által kiválasztott férfiakat kér
meg, hogy jöjjenek ki és álljanak
körbe. Roberta édesapját, nagyapját,
nagybátyját és házitanítóit kérte
meg. Mindezek a férfiak melkisédeki
papságviselŒk.



Cél Segíteni a gyerekeknek megérteni, hogy választhatják a jót, ahogyan Jézus
Krisztus tette, amikor a Sátán megpróbálta megkísérteni.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd a Máté 4:1–11-et!

2. Készíts egy egyszerı koronát kartonpapírból vagy hasonló anyagból, 
az ábra szerint:

3. Rajzold le vagy készíts másolatot a „Válaszd a jót!” játéktábláról (a lecke végén
lévŒ ábra szerint) egy keménypapírra!

4. A játék kérdéseit (71–72. o.) írd fel külön-külön papírdarabkákra, és tedd Œket
egy kis zsákba vagy dobozba!

5. Készülj fel a „Tégy bátran jót!” kezdetı ének eléneklésére, vagy a szövegének
a felolvasására (Gyermekek énekeskönyve, 80. o.)! Az ének szövege a segéd-
könyv végén található.

6. Választható: Másold le elder Pinegar levelét és tedd be egy borítékba!

7. Szükséges anyagok:
a. Biblia.
b. Néhány kŒ.
c. Két gomb vagy más, különbözŒ formájú vagy színı kis tárgyak, amiket

bábuként használnak a „Válaszd a jót!” ismétlŒ játékban.
d. VAJ-plakát (lásd 1. lecke).
e. 2-21. kép: Elder Rex D. Pinegar; 2-22. kép: Ãsi templom (Evangéliumi

mıvészet képcsomag 118; 62300).

8. Tedd meg a szükséges elŒkészületeket azokhoz a színesítŒ tevékenységek-
hez, amelyekre sort akarsz keríteni!

Javasolt 
órafelépítés Kérj meg egy gyermeket a nyitóima elmondására!

Ha ösztönözted a gyerekeket, hogy valamit tegyenek meg a héten, most beszá-
molhatnak róla!

Magunk hozhatunk döntéseket

Mutasd meg a „Válaszd a jót!” játéktáblát, és kérd meg a gyerekeket, nagyon
figyeljenek az órán, hogy válaszolni tudjanak a játék kérdéseire!

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység

Merd a jót választani!14.
lecke
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Megbeszélés • ElŒfordult-e már, hogy valaki megkérdezett benneteket, meg mertek-e tenni
valamit?

A gyerekek mondjanak eseteket, amikor valaki unszolta Œket, hogy merjenek vala-
mit megtenni!

Levél Mondd el a gyerekeknek, kaptál egy levelet elder Rex D. Pinegartól, az egyház
egyik általános felhatalmazottjától! Magyarázd el: egy olyan élményt mond el,
amikor vakmerŒséget követett el, amikor hétéves volt! Mutasd meg a 2-21. képet:
Elder Rex D. Pinegar, és olvasd fel vagy mondd el a levelet! (Ha másolatot készí-
tettél a levélrŒl, tedd egy borítékba, és inkább azt a levelet olvasd fel, mint a
segédkönyvben lévŒt!)

„Drága barátaim!

»Nem mered megtenni!« – ezek a szavak, amiket a fiúk és lányok gyakran halla-
nak a barátaiktól, akik azt akarják, hogy bizonyítsátok nekik: bátrak, erŒsek vagy
merészek vagytok. Kérhetnek olyasvalamit is, amirŒl a szüleitek vagy tanáraitok
megmondták, hogy ne tegyétek meg – valamit, amirŒl tudjátok, hogy rossz
megtenni. Megtanultam, hogy amikor valami olyat teszünk meg, amirŒl tudjuk,
hogy rossz, inkább a gyengeségünket bizonyítjuk semmint az erŒnket. Az ember
csak akkor mutat igazi bátorságot és erŒt, amikor van ereje a jót megtenni.

Valaha, amikor hétéves voltam, volt egy barátom, akit nagyon szerettem. Gyakran
mentünk együtt haza az iskolából. A bátorságról beszélgettünk és az ügyesség-
rŒl, amivel sok mindent meg lehet tenni.

Néha biztattuk egymást, hogy átugorjunk egy árkot vagy felmásszunk egy fára,
hogy bizonyítsuk, bátrak vagyunk, vagy hogy meg tudnánk tenni dolgokat, amiket
idŒsebb fiúktól vagy lányoktól láttunk.

Egy nap, amikor nálunk voltunk, kiálltunk az országút mellé, és arról beszélge-
tünk, ki a leggyorsabb futó az iskolában. Amikor makacsul ragaszkodtam ahhoz,
hogy gyorsabban tudok futni, mint a barátom, hozzám fordult és ezt mondta:
»Ha olyan gyors vagy, merj átrohanni az úton, mielŒtt az az autó ideér!«

Az útra néztem és nem messze láttam egy autót. Egy szó nélkül az útra robog-
tam, hogy bizonyítsam, gyors és bátor vagyok. Egy pillanattal késŒbb az autó
fékje csikorgott! A lökhárító eltalált, és öntudatlan tömegként értem földet.

Amikor kinyitottam a szememet, a fájó testem, sértett hiúságom, és édesanyám
aggódó arca rádöbbentett, hogy sem gyors, sem bátor nem voltam. Csak eszte-
len voltam. Csak szomorúságot hoztam magamra és másokra.

A lecke, amit megtanultam értékes maradt egész életemen át. Megtanultam,
hogy az egyedüli merészség, amit az embernek valaha is el kell fogadnia,
a MERÉSZSÉG, HOGY HELYESEN CSELEKEDJEN.

Ha elfogadjátok a merészséget valami rossz megtételére, valamit, amit Mennyei
Atyánk vagy a szüleitek nem akarják, hogy megtegyétek, szomorúak és csalódot-
tak lesztek. Amikor mertek helyesen cselekedni, jó érzésetek lesz magatokkal
kapcsolatban.

Mint egy barát a másikat, úgy bátorítalak benneteket, hogy legyetek engedel-
mesek szüleitek és az Úr tanításai iránt. Azáltal, hogy meritek a jót tenni,
Jézus Krisztus barátaivá váltok, és legnagyszerıbb áldásait fogjátok élvezni

Kívánom, hogy mindig MERJÉTEK A JÓT TENNI.

Szeretettel, barátotok: Rex D. Pinegar („Friend to Friend”, Friend, 1974. okt., 
10–11. o.).
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Megbeszélés • Milyen döntést hozott a fiatal Rex Pinegar? (Úgy döntött, hogy átszalad az
autó elŒtt.)

• A jót választotta?

• Mit kellett volna tennie?

• Mit gondoltok, mit tanult ebbŒl a balesetbŒl?

• Amikor valaki unszol benneteket, hogy mertek-e megtenni valamit, 
meg kell tennetek?

• Emlékeztesd a gyerekeket, hogy elder Pinegar ezt mondta nekik: „merjétek
a jót tenni”!

• Mit jelent merni a jót tenni?

Mondd el, nem mindig könnyı a jót választani, különösen amikor valaki arra
unszol bennünket, hogy merjük megtenni a rosszat! Mindannyian azt akarjuk,
hogy a barátaink erŒsnek és bátornak gondoljanak bennünket, és nem akarjuk,
hogy sértegessenek minket. Mondd el, merni a jót tenni azt jelenti, hogy a helyes
dolgot tesszük még akkor is, amikor az nehéz!

Ének A gyerekek álljanak fel és énekeljék el vagy mondják el a „Tégy bátran jót!”
kezdetı ének elsŒ versszakának a szövegét! Ha a gyerekek nem ismerik az
éneket, énekeld el nekik vagy mondd el néhányszor, hogy segíts megtanulni a
szövegét! Javasold nekik, hogy legközelebb, amikor valaki valami ostobaságra
akarja rávenni Œket, gondoljanak ennek az éneknek a szövegére! Az ének
szövege emlékeztetni fogja Œket arra, hogy a jót válasszák, és segíteni fog nekik,
hogy legyen bátorságuk megtenni azt.

VAJ-gyırı Kérd meg a gyerekeket, vessenek egy pillantást a VAJ-gyırıjükre, ha viselik azt!
Emeld ki, hogy a gyırıjük is segíthet, hogy emlékezzenek a jó választására!

Mondd el a gyerekeknek: azt, ha mernek megtenni valami rosszat, kísértésnek
nevezzük! A gyerekek ismételjék el a kísértés szót néhányszor! Mondd el,
a Sátán megpróbálja megkísérteni az embereket, hogy rossz döntéseket hozza-
nak! Mennyei Atyánk és Jézus Krisztus azt akarja, hogy mindenki helyes dönté-
seket hozzon, mivel tudják, az egyedüli útja a boldogságnak az, hogy mindig
megpróbáljuk a jót választani. A Sátán nem akarja, hogy boldogok legyünk, és
tudja, a rossz döntések boldogtalanná tesznek bennünket.

A Sátán azt akarta, hogy Jézus Krisztus rossz döntéseket hozzon

Szentírástörténet Mondd el Jézus Krisztus megkísértésének történetét a pusztában, ahogyan az
a Máté 4:1–11-ben található! Magyarázd el, miután Jézus megkeresztelkedett,
egyedül akart maradni, hogy böjtöljön és imádkozzon, hogy közelebb érezhesse
magát Mennyei Atyánkhoz. Negyven napon és negyven éjen át böjtölt. Ez azt
jelenti, hogy semmit nem evett negyven napig.

• Hogy érzitek magatokat, amikor sokáig nem esztek semmit?

• Szerintetek mit érzett Jézus, miután negyven napig böjtölt?

Mondd el, hogy a Sátán úgy gondolta, ez jó alkalom lesz, hogy megkísértse
Jézust, mivel nagyon éhes és gyenge lesz, hiszen nem evett. A Sátán meg akarta
kísérteni Jézust, hogy rossz módon használja a hatalmát.

Hozd be a köveket, a papírkoronát és a 2-22. képet az Œsi templomról! Kérd meg
a gyerekeket, figyeljenek gondosan, hogy megértsék, mi közük ezeknek a dol-
goknak a kísértésekhez, amiket a Sátán ajánlott fel Jézusnak!

Tanítói 
magyarázat
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Mutasd fel a köveket! Olvasd fel a Máté 4:3-at! Mondd el, a Sátán elŒször arra
akarta rávenni az ÜdvözítŒt, hogy változtassa a köveket kenyérré! Jézus tudta,
nem helyes arra használni a hatalmát, hogy ezt megtegye, bár éhes volt. Ehelyett
azt mondta a Sátánnak, az étel nem olyan fontos, mint az, hogy a jót tegyük
(lásd Máté 4:4).

Mutasd fel a 2-22. képet az Œsi templomról! Mondd el, a Sátán ezután megpró-
bálta rávenni az ÜdvözítŒt arra, hogy bizonyítsa, hogy Ã Isten Fia azáltal, hogy
leveti magát a templomról. A Sátán azt mondta Jézusnak, ha levetné magát és
az angyalok megmentenék a sérüléstŒl, az bebizonyítaná, hogy Œ Isten Fia
(lásd Máté 4:6). Jézus visszautasította annak megtételét, amire a Sátán akarta
rávenni. Tudta, nem helyes ostoba dolgokat tenni és elvárni azt, hogy Mennyei
Atyánk megvédi Œt (lásd Máté 4:7).

Mutasd fel a koronát! Mondd el, hogy a Sátán még egy kísértéssel próbálkozott!
A Sátán azt mondta Jézusnak, hogy a világ királyságainak összes gazdagságát
és hatalmát birtokolhatná, ha leborulna és imádná Œt (lásd Máté 4:8–9). Jézus
tudta, hogy egyedül Mennyei Atyánkat kell imádnia. Megparancsolta a Sátánnak,
hogy távozzon.

Szentírás Olvasd fel a Máté 4:10-bŒl, amit Jézus a Sátánnak mondott: „Eredj el Sátán”!
A gyerekek álljanak fel és ismételjék ezeket a szavakat!

Mondd el, hogy Jézus mindig a jót választotta, mivel szerette a jót és megígérte,
hogy Mennyei Atyánk minden parancsolatának engedelmeskedik!

Választhatjuk a jót, ahogyan Jézus tette

VAJ-plakát Tedd ki a VAJ-plakátot, és a gyerekek ismételjék a rajta lévŒ szavakat! Mondd el,
hogy Jézushoz hasonlóbbakká válunk, ha mindig megpróbálunk jó döntéseket
hozni! Mennyei Atyánk segíteni fog bennünket, ha megpróbáljuk a jót választani.

IsmétlŒ játék Segíts a gyerekeknek eljátszani a „Válaszd a jót!” játékot! Mondd el, a játék segí-
teni fog nekik, hogy emlékezzenek, miként választotta Jézus Krisztus mindig a jót,
és hogyan választhatják Œk is a jót!

Oszd az osztályt két csapatra, és adj minden csapatnak egy gombot vagy egy
más kis tárgyat bábuként! Minden csapat tegye a bábuját a játéktáblán a „Start”
mezŒre! A gyerekek mindegyik csapatból felváltva választanak kérdéseket
a papírról, amit elŒkészítettél (a kérdéseket felhasználhatod egynél többször is).
Olvasd fel az egyes kérdéseket, és a csapat tagjai együtt válaszoljanak rá!
Ha helyesen válaszoltak, akkor a bábujukkal annyi mezŒ mennek elŒre, ami
a kérdés után van feltüntetve. Ha rosszul válaszoltak meg egy kérdést, a bábu
ugyanazon a mezŒn marad.

Ha egy csapat egy „VAJ” mezŒre ér, felmászhatnak a létrán a fölötte lévŒ mezŒre.
Ha egy „RV” (rossz választás) mezŒre érnek, egy mezŒvel lejjebb csúsznak.

A játék kérdései

1. Miért futott ki Rex Pinegar egy autó elé? (Menj elŒre két mezŒt!)

2. Elder Pinegar örült vagy szomorú volt, hogy meg merte tenni? (Menj elŒre
egy mezŒt!)

3. Hány napig böjtölt és imádkozott Jézus Krisztus a pusztában? (Menj elŒre
két mezŒt!)

4. Ki próbálta megkísérteni Jézust? (Menj elŒre három mezŒt!)

5. Mit jelent böjtölni? (Menj elŒre öt mezŒt!)

14. lecke
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6. Hányféleképpen próbálta a Sátán megkísérteni Jézust? (Menj elŒre
két mezŒt!)

7. Mit akart a Sátán, mit tegyen Jézus a kövekkel? (Menj elŒre négy mezŒt!)

8. Mit akart a Sátán, mit tegyen Jézus a templom tetejérŒl? (Menj elŒre
három mezŒt!)

9. Mit ígért a Sátán Jézusnak, ha leborul és imádja Œt? (Menj elŒre öt mezŒt!)

10. Megtette Jézus azt, amit a Sátán akart? (Menj elŒre három mezŒt!)

11. Mit akar Mennyei Atyánk és Jézus Krisztus, mit tegyünk, amikor valaki valami
rossz vagy ostobaság megtételére akar rávenni minket? (Menj elŒre
öt mezŒt!)

12. Mit kell tennünk, amikor döntést kell meghoznunk? (Menj elŒre hat mezŒt!)

13. Mi a kísértés? (Menj elŒre hat mezŒt!)

14. Boldogok vagy boldogtalanok leszünk, ha rossz döntést hozunk? (Menj elŒre
egy mezŒt!)

15. Amikor valaki unszol benneteket, hogy mertek-e megtenni valamit, meg kell
tennetek? (Menj elŒre két mezŒt!)

Válaszok a kérdésekre

1. Mert engedett barátja unszolásának, hogy meg meri-e tenni.

2. Szomorú.

3. Negyven.

4. A Sátán.

5. Semmit nem enni és nem inni.

6. Három.

7. Változtassa Œket kenyérré.

8. Vesse le magát, hogy bebizonyítsa, Œ Mennyei Atyánk Fia.

9. A világ összes királyságát és hatalmát.

10. Nem.

11. Válaszd a jót!

12. Válaszd a jót!

13. Merni megtenni valami rosszat.

14. Boldogtalan.

15. Nem.

Összegzés

Magyarázd el, bár Jézus Krisztust megkísértették, mindig a jót választotta!
Emlékeztesd a gyerekeket, amikor döntéseket kell hozniuk, megkérdezhetik
maguktól: „Mit akarna Mennyei Atyánk és Jézus, mit tegyek?” Elénekelhetik a
„Tégy bátran jót!” (vagy a „Válaszd a jót!”) éneket is, és vethetnek egy pillantást a
VAJ-gyırıikre. Ezek a dolgok emlékeztetik Œket, hogy a jót válasszák.

VAJ-plakát A gyerekek ismételjék el a VAJ-plakát szövegét!

Tanítói 
magyarázat
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Tanúbizonyság Tégy bizonyságot a gyerekeknek, hogy a jó választása boldoggá teszi Œket!
Beszélhetsz nekik olyan esetrŒl, amikor valaki arra akart rávenni, hogy merj eszte-
len döntést hozni! Mondd el a meghozott döntést, és hogy miként érezted magad
utána!

Bátorítsd a gyerekeket, válasszák a jót, amikor valaki arra akarja Œket rávenni,
hogy merjenek megtenni valami esztelenséget!

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására!

SzínesítŒ 
tevékenységek A következŒ tevékenységek közül válaszd ki azokat, amelyek a legjobban 

szolgálják az osztályodban lévŒ gyerekeket! Használhatod Œket magában
a leckében, illetve ismétlésként vagy összegzésként! További tanácsokért lásd:
„A tanítási óra” részt a „Segítség a tanítónak” fejezetben!

1. Segíts a gyerekeknek elmondani a következŒ szöveget, vagy énekeljék el a
„Ha jó a kedved” címı ének dallamán (Gyermekek énekeskönyve, 125. o.),
miközben eljátsszák a cselekvéseket:

Ha jól választok, igazat mondok (mutassatok az ajkatokra [vagy tapsoljatok]
és forduljatok körbe).

Ha jól választok, igazat mondok (mutassatok az ajkatokra és forduljatok körbe).
Az Urat úgy szeretem, és ezért jót cselekszem;
Ha jól választok, igazat mondok (mutassatok az ajkatokra és forduljatok körbe).

Elénekelhetitek vagy elmondhatjátok ezt az éneket még néhányszor, az „igazat
mondok” kifejezést felcserélve a következŒkhöz hasonló kifejezésekre:
„kedves leszek én” vagy „imádkozok én”.

2. Segíts a gyerekeknek eljátszani, hogyan mernék a jót tenni a szituációkban,
ahol döntéseket kell hozniuk! Használd a következŒ szituációkat, vagy néhány
sajátodat:

a. Egy barátod unszol, hogy merj ellopni egy kis cukorkát a boltból.
b. Az elemis osztályodban a többiek egy új fiút gúnyolnak az öltözködési

stílusa miatt.
c. A kishúgod eltöri a kedvenc játékodat.
d. Édesanyád éppen most kért meg, hogy végezz el egy pár dolgot neki,

amikor a barátod átjön és megkér, hogy menj ki és játssz vele.
e. A barátaid rá akarnak venni, hogy merj kifutni a forgalmas utcára, hogy

visszahozd a labdát, amivel játszanak.
f. Egy idegen cukorkát kínál neked.

3. Mutasd meg a 2-38. képet, Az elsŒ látomást, és röviden mondd el az elsŒ láto-
más történetét, ahogyan az Joseph Smith történetében, az 1:14–20-ban talál-
ható! Mondd el, amikor Joseph Smith elmondta másoknak, hogy látta Mennyei
Atyánkat és Jézus Krisztust, sokan nem hittek neki! Kigúnyolták és sértegették.
Azt akarták, mondja azt, hogy a látomás nem volt igaz (lásd JST 1:21–26).
De Joseph Smith merte a jót tenni – azt tette, amit Mennyei Atyánk és Jézus
Krisztus elvárt tŒle.

4. Adj minden gyereknek egy példányt a VAJ-pajzsból (a segédkönyv végén
található) és zsírkrétát vagy ceruzát! A gyerekek színezzék ki a pajzsaikat!
Mondd el nekik, merni a jót tenni olyan, mint egy pajzs, ami megvédi Œket az
esztelen választások következményeitŒl! Kérd meg Œket, otthon valami olyan
helyre tegyék ki a pajzsukat, ahol emlékezteti Œket a jó választására!

14. lecke
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Cél MegerŒsíteni minden gyerekben a vágyat, hogy Jézus Krisztust kövesse.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd: Máté 4:18–22, Lukács 5:1–11, 
János 14:15, 15:17!

2. Vágj ki három pár nagy lábnyomot papírból! Írd a lábnyomokra a következŒket:
a. „Kövessetek!” / így szól Urunk.
b. Tartsd be / a parancsolataimat!
c. Szeressétek / egymást!

3. Készülj fel elénekelni vagy elmondani a „Kövessetek!” (Himnuszok) címı
himnusz elsŒ versszakát!

4. Szükséges anyagok:
a. Biblia.
b. VAJ-plakát (lásd 1. lecke).
c. Két darab papír és ceruza minden gyereknek.
d. A 2-23. kép: Édesapja lábnyomában lépkedŒ gyermek; 2-24. kép:

A halászok elhívása (Evangéliumi mıvészet képcsomag 209; 62496).

5. Tedd meg a szükséges elŒkészületeket azokhoz a színesítŒ tevékenységek-
hez, amelyekre sort akarsz keríteni!

Javasolt 
órafelépítés Kérj meg egy gyermeket a nyitóima elmondására!

Ha ösztönözted a gyerekeket, hogy valamit tegyenek meg a héten, most beszá-
molhatnak róla!

Jézus Krisztus azt akarja, hogy kövessük Ãt

A gyerekek játsszák el a „Kövesd a vezért!” játékot! A gyerekek álljanak egy
sorba a terem egyik felében! A sorban elsŒ helyen álló gyerek átszalad, átugrál,
átszökdel, vagy másképp átmegy a terem másik felébe. A többiek követik az elsŒ
gyereket, utánozva annak mozdulatait. Majd az elsŒ gyerek a sor végére megy,
és a második gyerek lesz a vezetŒ. Folytasd ezt addig, míg minden gyermek
sorra nem került abban, hogy vezér legyen!

Mondd meg a gyerekeknek, hogy a mai leckében Jézus Krisztus követésérŒl
fognak tanulni!

Történet Tedd ki a 2-23. képet: Édesapja lábnyomában lépkedŒ gyermek, és mondd el
a következŒ történetet a saját szavaiddal!

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység

„Kövessetek!” –

így szól Urunk

15.
lecke

Kövessetek!
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Sanyi elment édesapjával tüzifát gyıjteni. Tél volt és nagyon nagy hó volt. Sanyi
és édesapja összeszedett egy-egy öl fát, és hazafelé indultak. Sanyi nagyon
nehezen haladt a nagy hóban a súlyos teherrel. Sanyi édesapja azt mondta neki,
haladjon a lábnyomában, amit a hóban hagy. Amikor édesapja lábnyomában
haladt, Sanyinak sokkal könnyebb volt haladni.

• Miért követte Sanyi édesapja lábnyomát?

• Szerintetek miért volt könnyebb Sanyinak a hóban járni, amikor édesapja
lábnyomában lépkedett?

Szentírástörténet Tedd ki a 2-24. képet, A halászok elhívása! Mondd el a Máté 4:18–22-ben és
a Lukács 5:1–11-ben található történetet! Mondd el: amikor Jézus Krisztus
a földön volt, férfiakat hívott el, hogy legyenek a tanítványai, vagy segítŒi!

Miközben a történetet meséled, a megfelelŒ idŒben olvasd fel a Máté 4:19-et!
Magyarázd el: az „azt mívelem, hogy embereket halásszatok” kifejezés azt jelenti,
Jézus azt akarta, hogy ezek a férfiak segítsenek neki az embereket tanítani!

• Miért követték ezek a halászok Jézust?

• Mit tennétek, ha Jézus kérné, kövessétek Ãt és legyetek a tanítványai?

Megbeszélés Hasonlítsátok össze a történetet, amelyben Jézus Krisztus elhívja a tanítványait,
a Sanyiról és az édesapjáról szóló történettel! Ahogyan Sanyi édesapja kérte
Sanyit, hogy kövesse Œt, Jézus is kér mindannyiunkat, hogy kövessük Ãt. Sanyi
édesapja tudta, könnyebb lesz a fiának haladni, ha az Œ lábnyomában lépked.
Az ÜdvözítŒ tudja, hogy az életünk könnyebb lesz, és boldogabbak leszünk, ha
követjük Ãt.

• Mit jelent Jézust követni?

• Miért könnyebb az életünk, amikor követjük Jézust?

Ének Énekeld el vagy mondd el a „Kövessetek!” címı himnusz elsŒ versszakát,
és magyarázz meg minden ismeretlen szót a gyerekeknek .

„Kövessetek!” – így szólt Urunk;
Lába nyomában kell járnunk,
Mert egyek így lehetünk csak
Isten Egyszülött Fiával.

Mondd el, követhetjük Jézust úgy, hogy megpróbálunk Ãhozzá hasonlítani és
engedelmeskedünk a parancsolatainak! Amikor az Ã útját tanuljuk, és azt
tesszük, amit Ã kér, az Ã lábnyomában lépkedünk.

Lábnyom-játék Mutasd meg a két lábnyomot a ”Kövessetek!” és az „így szól Urunk” felirattal!
Olvasd el a szavakat a gyerekekkel! A gyerekek ismételjék el a kifejezést
néhányszor!

Tedd ki a VAJ-plakátot az osztály elé! Az egyik gyerek helyezze a padlóra a
lábnyomokat a terem végében. (Ahogyan haladtok a leckével, és minden pár
lábnyom a padlóra került, egy ösvényt kell formálniuk, melyen egy gyerek
elmehet a VAJ-plakáton lévŒ ÜdvözítŒ képéhez.)

Jézus azt akarja, hogy tartsuk be a parancsolatokat

Mondd el, Jézus Krisztus követése azt jelenti, örömmel tesszük meg azt, amire
kér! Kérd meg a gyerekeket, figyeljenek, míg felolvasod az egyik dolgot, amit
Jézus kért, hogy tegyünk meg.

Szentírás
megbeszélése
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Olvasd fel a János 14:15-öt! Mondd el, hogy ezek Jézus szavai! A gyerekek
ismételjék el veled együtt a szentírást!

• Mit mondott Jézus, mit kell tennünk?

• Mit jelent Jézus parancsolatait betartani?

Lábnyom-játék Mutasd meg a „Tartsd be” és „a parancsolataimat!” feliratú lábnyomokat, majd
a gyerekek ismételjék el a kifejezést! Kérj meg egy gyereket, tegye ezeket a
lábnyomokat kis távolságra az elsŒ pár lábnyomtól! (A lábnyomoknak elég közel
kell lenni egymáshoz, hogy egy gyerek lépkedni tudjon rajtuk.)

Megbeszélés Körvonalazz a gyerekeknek néhány szituációt, melyekben követhetnék Jézust!
A gyerekek felváltva mondják el, mit tennének az egyes szituációkban! Az alábbi
szituációkat felhasználhatod, vagy alkoss néhányat, amely jobban megfelel az
osztályodnak!

1. Játszotok az iskolában, és találsz egy pénztárcát, amiben pénz van.

• Hogyan követed Jézust?

2. Kész vagy a lefekvéshez, és olyan fáradt vagy, hogy azonnal le akarsz feküdni.

• Hogyan követed Jézust, mielŒtt befeküdnél az ágyba?

3. Édesanyád megkért, vigyázz a húgodra, hogy ne szaladjon ki az utcára.
Néhány barátod eljön és hív, hogy menj velük játszani.

• Hogyan követed Jézust?

4. Új fiú érkezik az iskolátokba, és néhány gyerek gúnyolja.

• Hogyan követed Jézust?

5. Néhány barátod meghív, tarts velük rokonlátogatásra, de nem fognak
visszaérni idŒben, hogy elmehess az egyházba.

• Hogyan követed Jézust?

Kérd meg a gyerekeket, körvonalazzanak más szituációkat, amelyekben Jézus
követését választhatnák! Emeld ki: amikor Jézust követjük azáltal, hogy azt
tesszük, amit elvár tŒlünk, a jót választjuk!

Jézus azt akarja, hogy szeressük egymást

Szentírás Segítségképpen, hogy a gyerekek felfedezzenek egy másik módot, ahogyan
Jézus lábnyomában lépkedhetnek, olvasd fel a János 15:17-et! Mondd el: ezek
Jézus szavai! A gyerekek ismételjék el veled együtt a szentírást!

• Mit akar Jézus, kiket szeressünk?

Lábnyom-játék Mutasd meg a lábnyomokat, melyeken a „Szeressétek” és az „egymást!” feliratok
vannak! Olvasd el a szavakat a gyerekekkel, és ismételtesd el velük a kifejezést!
Kérj meg egy gyereket, hogy helyezze el a lábnyomokat az elŒzŒekhez hason-
lóan!

Történet Mondd el vagy olvasd fel a következŒ történetet arról, hogy miként követte egy
fiatal, Heber nevı fiú Jézus Krisztust!

Heber reszketett a hidegben, és összébb húzta magán vékony kabátját. Hamaro-
san a születésnapja lesz, és minden vágya egy meleg kabát. De tudta, édes-
anyja szomorú lesz, ha azt kér, mivel nem engedheti meg magának, hogy vegyen
egyet a fiának. Heber édesapja meghalt, amikor Œ még csecsemŒ volt, és Heber
édesanyja keményen dolgozott, hogy megkeresse a számukra szükséges pénzt.
Gyakran varrt késŒ estig ruhákat másoknak.

15. lecke
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Heber születésnapján édesanyja boldog születésnapot kívánt, és átnyújtott neki
egy gyönyörı kabátot, amit neki varrt. Heber alig várta, hogy felvehesse, és
érezze, milyen jó melegen tartja Œt.

Néhány héttel késŒbb, mialatt egy megbízatást teljesített, látott egy fiút, aki csak
egy pulóvert viselt. Heber tudta, mennyire fázhatott. Szinte gondolkodás nélkül
levette a kabátját és odaadta a fiúnak.

Amikor Heber édesanyja meglátta, hogy a régi kabátját viseli, megkérdezte,
mi történt az új kabátjával.

Heber megmagyarázta: „Láttam egy fiút, akinek sokkal nagyobb szüksége volt
rá, mint nekem, ezért egyszerıen neki adtam.”

Édesanyja megkérdezte: „Nem adhattad volna inkább a régit neki?”

Heber az édesanyjára nézett, remélve, hogy megérti, és látta, hogy a szeme
megtelik könnyekkel. Szorosan átölelte a fiát és ezt mondta: „Hát persze,
hogy nem, Heber”. (Lásd Lucile C. Reading, „The Coat”, Children’s Friend,
1966. nov., 5. o.)

• Hogyan követte Heber Jézus Krisztust?

Mondd el a gyerekeknek, hogy a történetben szereplŒ kisfiú Heber J. Grant, aki
felnŒve az egyház hetedik elnöke lett!

Megbeszélés A gyerekek gondolkodjanak, miként mutathatják ki a mások iránti szeretetüket!
Feltehetsz a következŒkhöz hasonló kérdéseket, hogy segítsd Œket ötleteket
kigondolni:

• Ha láttok valakit, aki elesik és megüti magát, mit tehetnétek, hogy kimutassátok
a szereteteteket?

• Ha valakinek az iskolában nincs ebédje, mit tehetnétek, hogy kimutassátok
a szereteteteket?

Magyarázd meg, másokat szeretni több, mint érzések vagy szavak! Tetteink által
mutatjuk meg szeretetünket. Kérd meg a gyerekeket, beszéljenek arról, hogyan
mutatták ki mások iránti szeretetüket az elmúlt héten!

A jót fogjuk választani és követni fogjuk Jézus Krisztust

Lábnyom-játék Adj minden gyereknek lehetŒséget, hogy lábnyomról lábnyomra lépkedjen, majd
álljon meg a VAJ-plakáton lévŒ Jézus kép mellett! Minden gyerek mondjon egy
dolgot, amit ezen a héten meg fog tenni, hogy kövesse Jézust!

Emlékeztesd Œket, akkor követjük Jézus Krisztust, amikor a jót választjuk!
Utalj a VAJ-plakátra, és a gyerekek ismételjék: „A jót fogom választani”!

Összegzés

Tevékenység Adj két darab papírt és ceruzát minden gyereknek! A gyerekek készítsenek két
lábnyomot úgy, hogy a saját cipŒjüket rajzolják körül! A papírjuk tetejére írd rá,
vagy írják rá Œk: Követni fogom Jézus Krisztust! Vigyék haza a lábnyomaikat,
hogy segítsen nekik emlékezni elkötelezettségükre, hogy követik Jézust!

Tanúbizonyság Mondd el a gyerekeknek, hogyan tett boldoggá Jézus Krisztus követése! Tégy
bizonyságot arról, hogy ha követjük Œt, Jézus visszavezet bennünket Mennyei
Atyánkhoz, hogy ismét Vele éljünk!
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Bátorítsd Œket, hogy mindig próbálkozzanak Jézus lábnyomában lépkedni!
Javasold, hogy beszéljék meg a papír lábnyomaikat szüleikkel!

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására! Javasold a gyereknek, hogy
kérje Mennyei Atyánkat, segítsen a gyerekeknek Jézus Krisztust követni és a jót
választani!

SzínesítŒ 
tevékenységek A következŒ tevékenységek közül válaszd ki azokat, amelyek a legjobban

szolgálják az osztályodban lévŒ gyerekeket! Használhatod Œket magában
a leckében, illetve ismétlésként vagy összegzésként! További tanácsokért lásd:
„A tanítási óra” részt a „Segítség a tanítónak” fejezetben!

1. Mondd meg a gyerekeknek, valamit fogsz csinálni (mint pl. tapsolás, bóloga-
tás vagy menetelés)! Kérd, hogy ismételjék, amit csináltál! Egyszerre csak
egy dolgot csinálj; majd még egyet tégy hozzá, és a gyerekek ismételjék
mindkét cselekvést! Folytasd úgy, hogy egyszerre csak egy cselekvést tegyél
az elŒzŒhöz! Nézd meg, hány gyerek képes emlékezni és ismételni a helyes
sorrendben!

Hasonlítsd ezt az ÜdvözítŒ követéséhez! Meg kell próbálni követni az
Ã példáját, nemcsak egy dologban, hanem mindenben, amit teszünk.

2. Készíts egy papírbaba-láncot mindenkinek az osztályban! (Az idŒsebb gyere-
kek élvezhetik, ha maguk készítik a saját papírláncaikat.) Hajts össze egy
papírcsíkot harmónika-alakban! Rajzolj egy babát a papír külsŒ hajtására (lásd
az alábbi illusztrációt), és vágd ki a babát! Készíts egy láncot minden gyerek-
nek, és írd rá minden lánc aljára: Szeressétek egymást! Mondd el, egymás
szeretete az egyik legfontosabb dolog, amit Jézus kért, hogy tegyünk meg!

3. Énekeld el vagy mondd el a „Próbálok úgy élni, mint Jézus” (Gyermekek
énekeskönyve, 40. o.), „Mindenkit szeress!” (Gyermekek énekeskönyve, 74. o.),
vagy „Tartsd be a törvényt!” (Gyermekek énekeskönyve, 68. o.) énekek elsŒ
versszakát! A „Próbálok úgy élni, mint Jézus” és a „Mindenkit szeress” címı
énekek szövege megtalálható a segédkönyv végén. A „Tartsd meg a törvényt!”
ének szövege a következŒ oldalon van.

Szeressétek egymást!

15. lecke
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Tartsd meg a törvényt!

Tartsd meg a törvényt,
Tartsd meg a törvényt,
Mert lelki nyugalmat
és békét ez ad!
Ã – meglátod – megáld;
Ã – meglátod – megáld.
Próféta szólt így:
Tartsd meg a törvényt,
Mert nyugalmat és békét ez ad!



Cél Segíteni minden gyereknek megérteni, hogy Jézus Krisztusnak megvan
a hatalma a gyógyításra, és hogy a papsági áldások segíthetnek meggyógyítani
a betegeket.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd: Máté 9:18–19, 23–26; Márk 5:22–24, 35–43;
Lukács 8:41–42, 49–56; Jakab 5:14–15; és Tanok és szövetségek 42:48!

2. Másold le vagy rajzold körül a lecke végén található rajzokat és vágd szét
Œket! Ezeket a rajzokat a „Mi vagyok én?” tevékenységnél fogjátok használni.

3. Szükséges anyagok:
a. Biblia és Tanok és szövetségek.
b. Egy elsŒsegély-csomag, vagy zsák, melyben néhány olyan tárgy van,

amely segít az embereket meggyógyítani, amikor betegek vagy megsérül-
nek, mint pl.ragtapasz, kötszer és köhögés elleni szirup.

c. Egy kis üveg megszentelt olaj.
d. 2-25. kép: Jézus megáldja Jairus lányát (Evangéliumi mıvészet képcsomag

215; 62231); 2-26. kép: Jézus betegeket gyógyít; 2-27. kép: Betegek megál-
dása (62342).

4. Tedd meg a szükséges elŒkészületeket azokhoz a színesítŒ tevékenységek-
hez, amelyekre sort akarsz keríteni!

Javasolt 
órafelépítés Kérj meg egy gyermeket a nyitóima elmondására!

Ha ösztönözted a gyerekeket, hogy valamit tegyenek meg a héten, most beszá-
molhatnak róla!

Néha megbetegszünk

Mutasd meg a gyerekeknek az elsŒsegély-csomagot vagy a zsákot, és mondd
meg, hogy van benne néhány dolog, mely segít nekünk, amikor betegek vagyunk
vagy megsérülünk! Adj a gyerekeknek támpontokat az egyes tárgyakra vonatko-
zóan, ami segít kitalálni, mi az (például: „Segít távol tartani a baktériumokat és
a szennyezŒdést a sebektŒl és a vágásoktól”.)

Amikor a gyerekek kitalálják az egyes tárgyakat, mutasd meg nekik, és tömören
beszéljétek meg, a használata hogyan segít meggyógyítani az embereket!
Emlékeztesd a gyerekeket, hogy ne használják ezeket a tárgyakat szüleik segít-
sége nélkül!

Mondd el, szinte mindenki megbetegszik vagy megsérül. Néha a betegségek
vagy a sérülések csak rövid ideig tartanak, és szüleink könnyen gondoskodhat-
nak rólunk, de máskor a betegségeink súlyosak és szüleinknek el kell vinni
bennünket az orvoshoz, hogy segítsen.

Mondd el, van egy más módja is annak, ahogyan segítséget kaphatunk, amikor
betegek vagyunk! Amikor Jézus Krisztus a földön élt, sok embert megáldott és
meggyógyította Œket. A papság erejét használta, hogy meggyógyítsa Œket.

Tanítói 
magyarázat

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység
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Jézus Krisztusnak hatalma
van a gyógyításra
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Jézus Krisztus meggyógyította a betegeket

Szentírástörténet Mutasd meg a 2-25 képet: Jézus megáldja Jairus lányát, és mondd el a történe-
tet, hogyan támasztja fel Jézus Jairus lányát, ahogyan az a Lukács 8:41–42,
49–56-ban található (lásd még Máté 9:18–19, 23–26 és Márk 5:22–24, 35–43)!

Mondd el, Jairusnak nagy hite volt! Hitte, ha Jézus eljön, és megáldja a beteg
lányát, meggyógyul. Mikor Jézus Jairus házába tartott, sok ember tolongott
körülötte a segítségét kérve. Miközben Jézus egy másik beteg nŒn segített,
egy férfi lépett hozzá egy üzenettel Jairustól.

Olvasd fel a Lukács 8:49–50-et!

• Mit mondott a hírvivŒ Jairusnak? (Lásd Lukács 8:49.)

• Mit mondott Jézus Jairusnak? (Lásd Lukács 8:50.)

Mondd el, amikor Jézus megérkezett Jairus otthonába, azt mondta az emberek-
nek, hogy ne sírjanak, mert a lány nem halt meg. De az emberek kinevették Jézust
és gúnyolták, mert azt gondolták, hogy a lány halott (lásd Lukács 8:52–53).

Jézus mindenkit kiküldött, kivéve tanítványait, Pétert, Jakabot és Jánost, valamint
Jairust és Jairus feleségét. Majd Jézus kézen fogta a lányt és mondta neki, hogy
keljen fel. A lány felkelt az ágyából, ismét teljesen egészségesen.

• Mit gondoltok, miért küldött ki Jézus mindenkit a házból, kivéve Pétert, Jakabot,
Jánost és a lány szüleit? (Mert feltehetŒen a többiek kinevették Œt, és nem
hitték, hogy képes meggyógyítani a lányt. Nem volt hitük.)

• Jézus miért volt képes meggyógyítani Jairus lányát? (Megvolt a papsága;
a lány szüleinek volt hitük.)

Mutasd meg a 2-26. képet: Jézus betegeket gyógyít, és kérd meg a gyerekeket,
képzeljék el, milyen érzés lenne, ha Jézus eljönne megáldani Œket, amikor bete-
gek! Hangsúlyozd, hogy Jézus mindegyiküket éppen úgy szereti, mint azokat a
gyerekeket szerette, akik akkor éltek a földön, amikor Ã! Bár Ã most nincs itt a
földön, igazlelkı embereknek megadta a papságot, az arra való hatalmat, hogy
helyette cselekedjenek. Adhatnak áldásokat, hogy meggyógyítsanak bennünket,
éppen úgy, ahogyan Jézus tenné, ha itt lenne.

A férfiak, akik viselik a papságot, szolgálnak nekünk

Megbeszélés Tedd ki a 2-27. képet: A betegek szolgálata!

• Mi történik ezen a képen?

Mondd el, amikor a férfiak, akik viselik a melkisédeki papságot, áldást adnak
valakinek, aki beteg, úgy nevezzük, szolgálnak a betegeknek! A gyerekek
ismételjék néhányszor a szolgál szót!

Mutasd meg a gyerekeknek az üveg megszentelt olajat! Mondd el, ezt az olajat
külön megáldották azok a férfiak, akik viselik a papságot! Amikor valaki beteg és
segítségre van szüksége, hogy meggyógyuljon, két férfi, aki viseli a melkisédeki
papságot, használja az olajat és áldást ad a beteg embernek (lásd Jakab 5:14–15).

• Szolgáltak-e már valaha nektek?

A gyerekek beszéljenek bármilyen papsági áldásról, amelyben részük volt vagy
láttak a családjukban. Beszélhetsz a gyerekeknek olyan esetrŒl, amikor papság-
viselŒk szolgáltak neked vagy a családod egy tagjának.

Történet Mondj el egy történetet valakirŒl, aki meggyógyult papsági áldás által! Egy igaz
történetet magadról vagy valaki másról, akit a gyerekek ismernek – mint pl.
egyházközségi vagy gyülekezeti tag – lenne a leghatásosabb. Ha nem tudsz
ilyen történetet, felhasználhatod a következŒt:

Tanítói 
magyarázat
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Amikor Edina hazaért az iskolából, édesapja nyitott ajtót és elmondta, hogy a
kisöccse aznap délelŒtt megszületett. A csecsemŒ a vártnál korábban érkezett,
és nagyon apró és gyenge volt. Az orvos azt mondta, lehet, hogy a baba nem él
tovább néhány óránál.

Edina látta, mennyire aggódik az édesapja, és szomorú volt, mivel azt akarta,
hogy a baba éljen.

Edina édesapja elhívta az egyik házitanítójukat, hogy jöjjön és segítsen neki
áldást adni a babának. Amikor a házitanító megérkezett, mindannyian bementek
a hálószobába, ahol Edina édesanyja és az új testvér volt. Edina édesapja és
házitanítója gyengéden az új jövevény fejecskéjére helyezték a kezüket, és Edina
édesapja megáldotta Œt, hogy éljen, hogy teljesítse a küldetését a földön. Meleg
vigasz és békesség töltötte el Edinát. Tudta, a papság hatalma miatt kisöccse
felnŒ és erŒs lesz. (Átdolgozva a „Moments to Remember”-bŒl, Children’s Friend,
1963. febr., 41. o.)

Mondd el, Mennyei Atyánk és Jézus minden embert szeretnek, akik kérik, hogy
gyógyítsák meg Œket, de néha az emberek nem gyógyulnak meg, még akkor
sem, amikor szolgálnak nekik. Néhányan nem gyógyulnak meg, mert Mennyei
Atyánk tudja, erŒsebb emberekké válhatnak azáltal, hogy megtanulnak a beteg-
ségükkel vagy fogyatékosságukkal együttélni. Mások azért nem gyógyulnak
meg, mert elérkezett az idŒ, hogy meghaljanak és visszamenjenek Mennyei
Atyánkhoz (lásd T&Sz 42:48). Hinnünk kell abban, hogy Mennyei Atyánk minden
imára tudja a legjobb választ.

Tevékenység Néhány gyerek jöjjön ki az osztály elé és tartsa magasra a rajzokat a „Ki vagyok
én?” tevékenységhez! A többiek mondják meg, mit ábrázolnak a rajzok!

Mondd el, hogy leírást fogsz olvasni néhány dologról és emberrŒl, akik betegek
szolgálatában vesznek részt! A gyerekek határozzák meg, mely rajz mely leírás-
nak felel meg!

1. Akkor használnak engem, amikor egy beteg embernek adnak áldást.
A papságviselŒ néhány cseppet önt belŒlem a beteg ember fejére. Mi vagyok?
(Megszentelt olaj.)

2. Megmutattam az embereknek, hogyan éljenek. A bennem való hit segíthet az
embereknek, hogy legyŒzzék a betegséget. Ki vagyok? (Jézus Krisztus.)

3. Különleges áldásra van szükségem. Lázas vagyok. Megkértem édesapámat,
adjon nekem áldást, hogy segítsen jobban érezni magam. Ki vagyok?
(Egy beteg gyerek.)

4. Különleges hatalmat kaptam, amit papságnak neveznek. Arra használhatom
azt a hatalmat, hogy áldásokat adjak az embereknek. Ki vagyok? (Egy férfi,
aki viseli a melkisédeki papságot.)

5. Amikor egy beteg ember áldást kér, olyan férfiakat hívnak, akik viselik a melki-
sédeki papságot. Rendszerint meghatározott számú férfiak vesznek részt.
Én vagyok az a szám. Mi vagyok? (Kettes szám.)

6. Amikor a papságot viselŒ férfiak megáldják a beteget, engem a beteg ember
fejére helyeznek. Mi vagyok? (Kezek.)

Összegzés

Mutasd meg ismét az elsŒsegély-csomagot vagy a zsákot!

• Mire használjuk ezeket a tárgyakat?

IsmétlŒ 
beszélgetés

Tanítói 
magyarázat
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• Mi más segíthet nekünk meggyógyulni, amikor betegek vagyunk vagy
megsérültünk?

Tanúbizonyság Tégy bizonyságot Jézus Krisztus nagyságáról és gyógyító hatalmáról! Mondd el
a gyerekeknek, mennyire hálás vagy, hogy Jézus megadta a melkisédeki papsá-
got az igazlelkı férfiaknak, így megáldhatnak bennünket, amikor betegek
vagyunk!

Kérd meg a gyerekeket, gondolják végig, miként oszthatják meg a tanultakat
a családjukkal! Bátorítsd Œket, mondják el a családjuknak a történetet, miként
gyógyította meg az ÜdvözítŒ Jairus lányát!

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására!

SzínesítŒ 
tevékenységek A következŒ tevékenységek közül válaszd ki azokat, amelyek a legjobban

szolgálják az osztályodban lévŒ gyerekeket! Használhatod Œket magában
a leckében, illetve ismétlésként vagy összegzésként! További tanácsokért lásd:
„A tanítási óra” részt a „Segítség a tanítónak” fejezetben!

1. Írd fel a táblára: Hiszünk a gyógyítás ajándékában, és mondd el, hogy Joseph
Smith adta ezt a nagyszerı igazságot a hetedik hittétel részeként! A gyerekek
álljanak fel és ismételjék el a mondatot! Segíts, hogy memorizálják azt úgy,
hogy egyszerre egy-két szót letörölsz! A gyerekek továbbra is ismételjék a
mondatot, míg az egészet letörlöd és meg nem tanulják!

2. Énekeljétek vagy mondjátok el a „Hit” címı ének elsŒ versszakának a szövegét
úgy, hogy közben elvégzitek a felsorolt tevékenységeket (Gyermekek énekes-
könyve, 50. o., vagy Csillagocska, 1995. szept., 6–7. o.)! Emlékeztesd a gyere-
keket, hogy a hit fontos a gyógyuláshoz!

A hit tudás, hogy fényes Napunk (a kezekkel formáljatok kört a fejetek felett),
mindig felkel (lassan engedjétek le a karotokat a vállatokig).

A hit tudás, hogy az Úr imáimra (kulcsoljátok össze a karotokat, mintha
imádkoznátok) megfelel (készítesetek tölcsért a kezetekkel a fületek elé,
mintha a választ hallgatnátok).

A hit olyan, mint a mag (a bal kezeteket tartsátok csésze alakban,
és játsszátok el, hogy jobb kezetekkel magot vettek):

elültetve kihajt (használjátok a jobb kezeteket, hogy eljátsszátok, 
amint a csésze alakban tartott bal kézbŒl kinŒ egy növény).

A hit betölti a szívemet (kezeiteket helyezzétek a szívetek fölé).
Amikor jót teszek (tapsoljatok).

3. Mondd el a történetet, melyben Jézus Krisztus meggyógyítja a nefitákat,
ahogyan az a 3 Nefi 17:5–9-ben található! Ha lehet, a történet illusztrálására
használd a 317. képet az Evangéliumi mıvészet képcsomagból (vagy a 
62541-est a gyülekezeti ház könyvtárából)! A gyerekek a saját testükön érintse-
nek meg néhányat azok közül a testrészek közül, amelyet Jézus gyógyított,
mint pl. szem, fül és láb! Beszélgessetek a gyerekekkel arról, hogy milyen cso-
dálatosan érezhették magukat a nefiták, amikor Jézus meggyógyította Œket!
Olvasd fel a 8. vers utolsó részét (onnan, hogy és azt is látom), és emlékeztesd
a gyerekeket, hogy fontos a Jézus Krisztusba vetett hit!

4. Minden gyerek számára másold le vagy rajzold le a lecke végén található
képeket! Adj a gyerekeknek zsírkrétát és színezzék ki a képeket! Bátorítsd
Œket, használják fel a képeket arra, hogy a családjuknak elmondják, miként
áldhatók meg a beteg emberek a papsági áldások által!





Cél Segíteni a gyerekeknek megérteni, miként segíthet nekünk a papság.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd: Márk 4:35–41! Lásd még: Az evangélium
tanításai (31110 135), 13. fejezet!

2. Készülj fel elénekelni vagy elmondani az „Ó, Mester, a vihar tombol”
(Himnuszok) szöveg elsŒ versszakát és refrénjét! Arra is készülj fel, hogy
néhány nehezebb szó jelentését megmagyarázd a gyerekeknek!

3. Szükséges anyagok:
a. Biblia.
b. Zseblámpa vagy egy kis lámpa. Ha ez nem lehetséges, használd az

osztályterem villanyát!
c. 2-20. kép: Kisfiú keresztelŒje (62018); 2-27. kép: Betegek szolgálata (62342);

2-28. kép: A vihar lecsendesítése (Evangéliumi mıvészet képcsomag 214;
62139); 2-29. kép: Az úrvacsora kiosztása (62021); 2-30. kép: Kislány konfir-
málása (62020); 2-31. kép: CsecsemŒ megáldása, 2-32.kép: Új házasok
a templom elŒtt; 2-33. kép: Egy apa megáldja a lányát.

4. Tedd meg a szükséges elŒkészületeket azokhoz a színesítŒ tevékenységek-
hez, amelyekre sort akarsz keríteni!

Megjegyzés: Légy tapintatos az osztályodban lévŒ azon gyerekek érzéseit ille-
tŒen, akiknek nincs apa az otthonukban, vagy akiknek az édesapja nem viseli
a papságot!

Javasolt 
órafelépítés Kérj meg egy gyermeket a nyitóima elmondására!

Ha ösztönözted a gyerekeket, hogy valamit tegyenek meg a héten, most beszá-
molhatnak róla!

A papság a legnagyobb hatalom

Használj elemlámpát, egy kis lámpát vagy a terem villanyát, hogy bemutasd az
erŒ (hatalom) szó jelentését! Kezdjétek úgy a beszélgetést, hogy lekapcsolod
a villanyt! Emeld ki, bár úgy tınik, minden alkatrész a helyén van, az elemlámpa
vagy a lámpa nem ad világosságot!

• Minek kell történnie, mielŒtt fényt bocsát ki?

Egy gyerek mutassa be, mit történik, amikor a lámpát bekapcsolja! Magyarázd el,
az elemlámpának vagy lámpának szüksége van elektromos energiára, mielŒtt
fényt bocsát ki!

Szentírástörténet Mondd el a gyerekeknek, hogy ez a lecke egy másfajta erŒrŒl (hatalomról) szól –
erŒrŒl, mely hatalmasabb az elektromosságnál! Kérd meg a gyerekeket, hallgas-
sák meg a következŒ történetet, és gondolkodjanak el azon, milyen hatalmat
használnak benne! Mondd el a Márk 4:35–41-ben található történetet!

• Mit éreznétek, ha egy hajón lennétek, amikor heves vihar tombol?

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység

A papság segít nekem17.
lecke
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Magyarázd el, a tanítványok felébresztették Jézus Krisztust, mert megrémültek
a vihartól! Olvasd fel, mit kérdeztek a tanítványok Jézustól a Márk 4:38 utolsó
részében (onnan, hogy Mester)! A tanítványok féltek, hogy a vihar elsüllyeszti
a hajót és mindannyian meghalnak.

Mutasd meg a 2-28. képet: A vihar lecsendesítése, és olvasd fel a Márk 4:39-et,
hogy megértsék, mit tett Jézus! A gyerekek ismételjék Jézus szavait: „Hallgass,
némulj el!”

Magyarázd el: a tanítványok meghökkentek, hogy a vihar olyan gyorsan lecsen-
desedett! Olvasd fel azt a részt a Márk 4:41-bŒl, amikor azt kérdezik egymástól:
„Kicsoda hát ez, hogy mind a szél, mind a tenger engednek neki?”! Jézus tanítvá-
nyai meglepŒdtek, hogy hatalma van uralni a szelet és a hullámokat.

Ének Készülj fel elénekelni vagy elmondani az „Ó, Mester, a vihar tombol” kezdetı
himnusz elsŒ versszakát és refrénjét! MielŒtt elkezded, mondd el a gyerekeknek,
ez az ének arról a történetrŒl szól, amit az imént hallottak! Kérd meg Œket, figyelje-
nek Jézus szavaira („Hallgass, némulj el” – „Légy nyugodt!”) a refrénben! (Fiatal
gyerekeknek talán nehéz lehet ennek az éneknek a szövegét megérteni, de a
Szellem segíthet nekik, hogy megértsék az ének jelentését. A nehezebb szavak
némelyikét megmagyarázhatod a gyerekeknek.)

A gyerekeket úgy is segítheted, ha a különbözŒ cselekvéseket eljátsszák, miköz-
ben énekelsz vagy a szöveget mondod. Mozoghatnak elŒre és hátra, mintha egy
hánykolódó hajón lennének, kezükkel tehetnek hullámzó mozdulatokat, kifejezhe-
tik a félelmet a tanítványok arcán és így tovább.

Ó, Mester, a vihar tombol,
A víz a magasba csap,
A sötét mindent beárnyékol,
Nem világít ránk a nap.
Alszol, Uram, és nem látod,
Hogy itt elpusztulunk?
Segítség nincsen a láthatáron –
Segítsél, mert meghalunk!

Refrén:
A víz enged szavának: „Légy nyugodt,
Légy nyugodt!”
Akár haragos a vad tenger,
Vagy démon vagy ember vagy bármi legyen,
A hajót nincs víz, ami elnyelje,
Mert ott pihen Mindenek Mestere.
Minden megtartja e parancsot:
”Légy nyugodt, légy nyugodt!”
Minden megtartja e parancsot:
”Légy, légy nyugodt!”

• Milyen kiemelkedŒ hatalma volt Jézus Krisztusnak, ami képessé tette Ãt a
vihar megállítására? (A papság hatalma, mely hatalom Mennyei Atyánk nevé-
ben cselekedni.)

A gyerekek mondják hangosan: papság!

Megáldhat bennünket a papság

Mondd el, sok férfinak az egyházban megvan ugyanez a hatalma! Mennyei
Atyánk és Jézus Krisztus megadta a papságot az érdemes férfiaknak az egyház-

Tanítói 
magyarázat
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ban. Amikor ezeket a férfiakat Mennyei Atyánk irányítja, használhatják a papságot
arra, hogy segítsenek nekünk és megáldjanak bennünket.

• Kiket ismertek, akik viselik a papságot?

Egyenként mutasd meg a képeket a papsági szertartásokról! A gyerekek fogják
meg a képeket vagy mutassanak rájuk, és segíts nekik elmondani, mi történik az
egyes képeken! Hangsúlyozd, mindezeket a dolgokat olyan férfiak teszik, akik
viselik a papságot! A gyerekek meséljenek bármely olyan élményrŒl, melyben
részük volt e szertartásokkal kapcsolatban!

Mutasd meg a 2-27-es képet: A betegek szolgálata! Emlékeztesd a gyerekeket
azokra a dolgokra, amiket a 16. leckében tanultak a betegek szolgálatáról! Segíts
nekik emlékezni, hogy a férfiak, akik viselik a papságot, adhatnak áldásokat azok-
nak az embereknek, akik betegek, hogy segítsenek nekik meggyógyulni!

• Szolgáltak-e valaha nektek, mert betegek voltatok?

Mutasd meg a 2-29. képet: Az úrvacsora kiosztása! Mondd el, az ároni papsági
papok vagy azok a férfiak, akik viselik a melkisédeki papságot, megáldhatják az
úrvacsorát, és a diakónusok az ároni papságban kioszthatják azt! A gyerekek
beszéljenek idŒsebb családtagjaikról vagy barátaikról, akik segítenek az úrva-
csora szertartásában!

Mutasd meg az 2-20-as képet: KeresztelkedŒ fiú! Emlékeztesd a gyerekeket,
mindegyikünket egy olyan férfi keresztel, aki viseli a papságot, éppen úgy, mint
Jézus Krisztus viselte. KeresztelŒ János is viselte a papságot, ezért alkalmas
volt arra, hogy megkeresztelje Jézust.

• Volt-e valaki közületek valaha keresztelŒn? (Ha a gyerekek közül bárki már
megkeresztelkedett, megkérheted Œket, beszéljenek a keresztelŒjükrŒl.)

Mutasd meg a 2-30-as képet: Kislány konfirmálása! Emlékeztesd a gyerekeket,
hogy miután megkeresztelkednek, a férfiak, akik viselik a melkisédeki papságot,
mindegyiküket Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza tagjává
fogják konfirmálni! Ekkor kapják meg a Szentlélek ajándékát is a papság hatalma
által.

Mutasd meg a 2-31-es képet: CsecsemŒ megáldása! Mondd el a gyerekeknek,
hogy a csecsemŒk kaphatnak papsági áldást az egyházban, amikor nevet adnak
nekik! A gyerekek említsenek olyan általuk ismert csecsemŒt, akit nemrég ily
módon áldottak meg! (Ha a gyerekek közül néhányan aggódnak, mert Œket nem
áldották meg így csecsemŒ korukban, biztosítsd Œket, hogy még sok más lehetŒ-
ségük lesz papsági áldást kapni!)

Mutasd meg a 2-32-es képet: Új házaspár a templom elŒtt! Mondd el, amikor
a gyerekek idŒsebbek, alkalmasak lesznek arra, hogy elmenjenek a templomba
házasságot kötni! A férfiak, akiknek megvan a papság pecsételŒ hatalma,
összeadhatnak igazlelkı párokat a templomban. A templomi házasság lehetŒvé
teszi egy családnak, hogy örökre együtt legyenek.

Történet Mondd el a gyerekeknek, hogy kaphatnak papsági áldást, amikor problémájuk
van! Mutasd meg a 2-33. képet: Egy apa megáldja a lányát, és mondj el egy
történetet egy lányról, akit megáldott a papság, amikor problémája volt! Felhasz-
nálhatod a következŒ történetet:

Szilvia készülŒdött az elsŒ napra az iskolában. Nagyon izgatott volt az iskolakez-
dés miatt, de most, amikor végül eljött az elsŒ nap, rémült volt.

Egész reggel csendes volt. Édesanyja a kedvenc reggelijét készítette el, de
Szilvia nem mosolygott, amikor meglátta. Enni próbált, de nem tudott.

Kép 
megbeszélése
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Szilvia elmondta édesanyjának, hogy betegnek érzi magát. Édesanyja megtapin-
totta a homlokát, hogy meggyŒzŒdjön róla, nem lázas-e. Megnézte a torkát,
de nem volt piros. Megkérdezte, hogy hol érez fájdalmat. A kislány azt mondta,
furcsa érzése van a bensŒjében.

Szilvia édesapja azt mondta, valószínıleg azért érzi magát furcsán belül, mert ez
az elsŒ napja az iskolában. Azért fél egy kicsit, mert egész nap távol lesz otthon-
ról, és nem tudja, mi vár rá. Szilvia édesapja megmagyarázta, hogy neki is ugyan-
ilyen érzése volt, amikor elkezdte az új munkáját.

A kislány édesapja felajánlotta, hogy ad neki egy áldást, mielŒtt elmegy az
iskolába.

Az áldás segít, hogy eltınjön a félelem és a furcsa érzés Szilviából. Szilvia édes-
apja kezét a kislánya fejére helyezte, és az alkalomhoz illŒ áldást adott neki.

Amikor Szilvia hazajött azon a délutánon, boldog volt. Azt mondta az édesanyjá-
nak, szereti az iskolát, és hogy a tanítója kedves. Szilvia nagyon örült, hogy
édesapja az alkalomhoz illŒ áldást adott neki, mely segített, hogy jobban érezze
magát az iskolában

Mondd el, ezt a fajta áldást gyakran apai áldásnak nevezik! Ha édesapánk nem
képes arra, hogy áldásokat adjon, megkérhetünk más férfiakat, akik viselik
a melkisédeki papságot, mint pl. házitanítóinkat, egyéb családtagjainkat, vagy
a püspököt illetve gyülekezeti elnököt, hogy adjanak nekünk áldásokat, amikor
szükségünk van azokra.

Összegzés

Ismétlés képpel • Mikor lehet szükségünk vagy akarhatunk papsági áldást?

Mutass meg minden képet, aszerint, ahogy a gyerekek említik a képen bemuta-
tott szertartásokat! A gyerekek együtt mondják hangosan az egyes szertartások
vagy áldások neveit! Említsd meg, ezek csupán kevesek azon dolgok közül,
amiket a papsági hatalom képes megtenni értünk!

Tanúbizonyság Tégy bizonyságot háládról, hogy birtokoljuk a papságot – ugyanazt a hatalmat,
ami Jézusnak is megvan –, hogy segítsen bennünket életünkben!

Bátorítsd a gyerekeket, kérjenek papsági áldást édesapjuktól (vagy más melkisé-
deki papságviselŒtŒl), amikor szükségük van rá!

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására! Javasold a gyereknek, fejezze
ki háláját a papsági áldásokért!

SzínesítŒ 
tevékenységek A következŒ tevékenységek közül válaszd ki azokat, amelyek a legjobban

szolgálják az osztályodban lévŒ gyerekeket! Használhatod Œket magában
a leckében, illetve ismétlésként vagy összegzésként! További tanácsokért lásd:
„A tanítási óra” részt a „Segítség a tanítónak” fejezetben!

1. Az Elemi elnökének jóváhagyásával hívd meg az egyik gyerek szülŒjét az
osztályodba, hogy beszéljen a gyerek névadásáról és áldásáról! Kérd meg a
szülŒt, mondja el, mit éreztek a szülŒk, hogyan öltöztették fel a csecsemŒt
szép ruhába, és milyen különleges volt, hogy a házitanítók, családtagok és
más közeli barátok figyeltek vagy részt vettek! Arra is kérd meg a szülŒt,
mondja el, mit érzett az apa, hogy képes a papság hatalmát használni, hogy
nevet adjon és megáldja a gyermeket!

2. A gyerekek játsszák el a Márk 4:35–41-ben lévŒ történetet!

17. lecke
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3. Adj a gyerekeknek papírt és zsírkrétát vagy ceruzát, és mindegyikük rajzoljon
egy képet egy papsági szertartásról, mint pl. az úrvacsora kiosztása! Minden
gyerek rajzát címezd meg a lerajzolt szertartás neve szerint!

4. A következŒ énekek papsági szertartásokról szólnak. Közülük egyet vagy
többet énekelj el, vagy mondd el a szövegét: „Újra itt a papság” (Gyerme-
kek énekeskönyve, 60. o.), „MielŒtt úrvacsorát veszek” (Children’s Songbook,
73. o.), „A templomot szeretem” (Gyermekek énekeskönyve, 99. o.),
„KeresztelŒ” (Gyermekek énekeskönyve, 54. o.), „A Szentlélek” (Gyermekek
énekeskönyve, 56. o.)! A „KeresztelŒ” és „A Szentlélek” címı énekek szö-
vege a segédkönyv végén található.

Újra itt a papság

Újra itt a papság,
Eljött az igazság,
És Isten újra szól hozzánk;
Hatalma visszaállt!

MielŒtt úrvacsorát veszek

Oly csendben ülök, mielŒtt úrvacsorát veszek.
Tudom, Jézus a földre jött, értem halt meg.

A gyermekekre gondolok, akikhez Ã beszélt
Nagyon sok évvel ezelŒtt, mikor itt élt.

A víz és kenyér segít majd, hogy olyanná legyek,
Mint a gyermekek, kiket Ã úgy szeretett.

A templomot szeretem

A templomot szeretem.
Egy nap majd elmegyek,
A Szellemet hogy halljam
És odafigyeljek.
Mert a templom Isten háza,
Mely oly gyönyörıséges.
Fiatalon készülök oda.
Ez szent kötelességem.

A templomot szeretem.
Egy nap majd bemegyek,
Hogy szövetségre lépjek,
S engedelmeskedjek.
Mert a templom az a szent hely,
Hol összepecsételnek.
Isten gyermekeként tudom ezt:
Családom örök lehet.
(© 1980, Janice Kapp Perry. Engedéllyel használva.)



Célj Segíteni minden gyermeknek megérteni, hogy Mennyei Atyánk mindig hallja
imáinkat és válaszol rájuk a legjobb módon.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd: Lukács 1:5–17! Lásd még: Az evangélium
tanítása (31110), 8. fejezet!

2. Készülj fel a „Szót fogadok” ének eléneklésére, vagy a szövegének a felolvasá-
sára (Gyermekek énekeskönyve, 71. o.)! Az ének szövege a segédkönyv
végén található.

3. Készülj fel egy személyes élmény elmondására, amikor Mennyei Atyánk
segített neked egy imára adott válasszal!

4. Szükséges anyagok:
a. Biblia.
b. 2-34. kép: KeresztelŒ János névadója.

5. Tedd meg a szükséges elŒkészületeket azokhoz a színesítŒ tevékenységek-
hez, amelyekre sort akarsz keríteni!

Javasolt 
órafelépítés Kérj meg egy gyermeket a nyitóima elmondására!

Ha ösztönözted a gyerekeket, hogy valamit tegyenek meg a héten, most beszá-
molhatnak róla!

Imádkozhatunk segítségért

A gyerekekkel együtt énekeljétek el vagy mondjátok el a ”Szót fogadok” mindhá-
rom versszakának a szövegét!

• Miért kell engedelmeskednünk szüleinknek és Mennyei Atyánknak?
(Mert segíthetnek nekünk megtenni azt, ami a legjobb számunkra.)

Történet Mondd el a következŒ történetet:

Lili rosszat álmodott egyik éjszaka. Azt álmodta, hogy eltévedt és meg volt
rémülve. Amikor felébredt, sírni kezdett.

• Mit tennétek Lili helyében?

Lili az édesapjáért kiáltott, aki bejött és megölelte Œt. Lili jobban érezte magát,
és nemsokára újra elaludt.

• Miért kiáltott Lili az édesapjáért? (Segítségre volt szüksége, és tudta,
hogy édesapja segíteni fog neki.)

• Kiért kiáltotok, amikor segítségre van szükségetek? (A válaszok között
lehetnek: Mennyei Atyánk, szülŒk, más családtagok és barátok.)

• Hogyan hívjuk Mennyei Atyánkat és kérjük a segítségét? (Imában.)

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység

18.
lecke

Az imák a legjobb módon
hallgattatnak meg
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Történet Mondd el a gyerekeknek a következŒ történetet John A. Widtsoe-ról, aki felnŒve
a Tizenkét Apostol Kvórumának egyik tagja lett:

„John édesapja meghalt, amikor Œ még fiatal volt, és John édesanyja keményen
dolgozott, hogy felnevelje a gyermekeit. John munkát akart szerezni, hogy
segítse Œt. Nem volt könnyı olyan munkát találni, amit iskola után tudott végezni,
de végül talált egyet. Egy nap a férfi, akinek dolgozott, azt mondta neki, hogy sok
héten át jó munkát végzett, és kifizetett neki egy arany ötdollárost.

John ezt mondta: »Öt dollár! Ez aztán a pénz! Ujjongtam! Felét odaadom édes-
anyámnak; veszek egy új könyvet, a többit félreteszem. A fényes, új aranypénz
a nadrágom zsebébe vándorolt, és futottam haza, hogy beszámoljak anyámnak
a jó szerencsémrŒl.

A hazafelé vezetŒ úton a kezemet a zsebembe dugtam, hogy érezzem a pénzt.
Nem volt benne. Ismét átkutattam a zsebemet. Az aranypénz nem volt ott!
A helyében egy lyukat találtam a zsebemen, melyen át a pénz kicsúszott. Iszonyú
volt! Annyira sajnáltam, hogy leültem az árokpartra és sírtam.«

John visszament az úton, az aranypénzt keresve. A járda, ahol elhaladt,
deszkapallókból állt, és minden repedést kikutatott a deszkák között. 
De a pénzét nem találta meg. Végül arra a meglátásra jutott, hogy a pénz 
mindörökre elveszett.”

A gyerekek tegyenek úgy, mintha Œk lennének John, az elveszett pénzt keresve,
és menjenek körbe a termen lassan néhány pillanatig, mintha kutatnák a pénz!
Majd üljenek vissza a helyükre!

• Ha ti lennétek John, mi lenne a következŒ tettetek?

John ezt mondta: „Aztán eszembe jutott, hogy az Úr tudja, hol van az aranypénz,
és ha segítene és Ã is szeretné, hogy megtaláljam, biztos hamar rálelnék.

Így hát térdre ereszkedtem egy nagy fa mögött, és elmondtam mindent az Úrnak
a bajomról, és kértem Œt, ha úgy gondolja, hogy az a legjobb dolog számomra,
segítsen megtalálni [az aranypénzt]. Amikor felemelkedtem, sokkal jobban érez-
tem magam. Biztosan éreztem, az Úr meghallotta az imámat.

[Már sötétedett.] Az ember már semmit sem látott nagyon tisztán a földön, külö-
nösen nem egy kis aranypénzt. De rögtön elindultam, ezúttal nem nagyon lassan,
mert tudtam, az Úr segít. Körülbelül félúton a második háztömbnél, ott, a fıben
feküdt az én elveszett arany ötdollárosom. Majdnem kiabáltam örömömben.
Mennyire boldog lesz anyám, és mennyire örvendeztem, hogy megvehetem
a könyvet, amit terveztem! Nekitámaszkodtam a sövénynek és így szóltam:
»Ó, Uram, köszönöm, hogy megtaláltam a pénzemet«.

Azóta tudom, hogy az Úr hallja az imákat. És az óta a nap óta nagyon óvatos
vagyok, hogy ne legyenek lyukak a zsebeimen” (John A. Widtsoe, „The Lost Gold
Piece”, Children’s Friend, 1947. szept., 369. o.).

Megbeszélés • Hányszor imádkozott John a pénze miatt?

• Miért imádkozott John elŒször? (Kérte a Mennyei Atyát, segítsen megtalálni
a pénzét.)

• Mi volt a válasz John imájára?

• Miért imádkozott John másodszor? (Megköszönni Mennyei Atyánknak,
hogy segített neki.)

• Hogyan segített nektek Mennyei Atyánk, amikor imádkoztatok?

A történet 
folytatása

Tevékenység
(választható)
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Hangsúlyozd ki a gyerekeknek, éppen úgy, ahogy földi szüleink, Mennyei Atyánk
is szeret bennünket, és segíteni akar nekünk! Amikor segítséget kérünk, Mennyei
Atyánk hall bennünket. Mondj a gyerekeknek egy esetet, amikor Mennyei Atyánk
segített neked egy imára adott válasszal!

Az imák különbözŒ módon hallgattatnak meg

Szentírástörténet Mutasd fel a Bibliát, és mondd el a gyerekeknek, hogy a következŒ történet
a Bibliából való!

Tedd ki a 2-34. képet: KeresztelŒ János névadója, és mondd el a Lukács 
1:5–17-ben található történetet!

Magyarázd el, Zakariás és Erzsébet mindketten igaz emberek voltak, és sok évig
imádkoztak gyermekért! Akkor már mind a ketten öregek voltak, és még mindig
nem volt gyermekük.

Mondd el, hogy Zakariás meglepŒdött és egy kicsit megrémült, amikor elŒször
meglátta az angyalt a templomban! A Lukács 1:13–14-bŒl olvasd fel, mit mondott
az angyal Zakariásnak! Mondd el: amit az angyal ígért, az megtörtént, és
Zakariásnak és Erzsébetnek fia született!

Hangsúlyozd, hogy Mennyei Atyánk meghallotta Zakariás és Erzsébet minden
imáját! De mindaddig nem jött el az ideje, hogy gyermekük szülessen. Az angyal
elmondta Zakariásnak, hogy a csecsemŒ, János, felnŒvén nagy próféta lesz,
KeresztelŒ János. János azért született ebben az idŒben, hogy elŒkészíthessen
sok embert, hogy higgyenek Jézus Krisztusban és kövessék Ãt.

Mondd el, hogy néha Erzsébethez és Zakariáshoz hasonlóan imádkozunk vala-
miért, ami jó lesz nekünk késŒbb, de nem most! Mennyei Atyánk hallja minden
imánkat és válaszol rájuk olyan módon és idŒben, ahogyan az a legjobb
számunkra.

Emlékeztesd a gyerekeket, hogy amikor John Widtsoe az elveszett aranypén-
zéért imádkozott, eszébe jutott, hogy Mennyei Atyánk tudja, hol van a pénz, és
segít neki megtalálni, ha úgy gondolja, hogy ez a legjobb számára. John azonnal
megtalálta a pénzt, mivel a legjobb az volt neki, hogy megtalálja.

Mondd el, néha kérhetünk olyasmit szüleinktŒl, amirŒl tudják, hogy nem jó
számunkra, és nemet kell mondaniuk! Hasonlóképpen imádkozhatunk valamiért,
amirŒl Mennyei Atyánk tudja, nem lenne jó nekünk, ezért nemet kell mondania.

Történet Mondd el a következŒ történetet a saját szavaiddal!

Amikor Laci erŒs köhögéssel otthon volt, havazott – az elsŒ nagy hóesés volt a
télen. Laci könyörgött édesanyjának, hogy engedje ki játszani a hóban, de
édesanyja nemet mondott. Félt, hogy köhögése rosszabbodna.

Laci igazán akart a hóban játszani, ezért imádkozott Mennyei Atyánkhoz, hogy
édesanyja gondolja meg magát. Amikor a barátja, Bence átjött és megkérdezte,
játszhat-e a hóban, Laci azt mondta, ebédelnie kell, de ebéd után játszhat, mert
imádkozott, hogy édesanyja engedje ki játszani a hóban.

Ebéd után Laci ismét megkérdezte édesanyját, játszhat-e odakint. Elmondta
édesanyjának, imádkozott, hogy engedje kimenni. Laci anyukája szomorúnak
látszott. Megkérdezte Lacit, vajon gondolt-e arra, akarja-e Mennyei Atyánk, hogy
kimenjen ma játszani a hóban, mikor ez még betegebbé tehetné.

• Gondoljátok, hogy Mennyei Atyánk hallotta Laci imáját?

• Hogyan válaszolt Mennyei Atyánk az imára?

Tanítói 
magyarázat

Tanítói 
magyarázat

18. lecke
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Amikor Bence visszajött, Laci azt mondta, nem mehet ki. Bence azt mondta,
Mennyei Atyánk nem válaszolt Laci imájára. Laci megmagyarázta, hogy Mennyei
Atyánk igenis válaszolt az imájára, de a válasz „nem” volt.

Összegzés

Tanúbizonyság Tégy bizonyságot a gyerekeknek, hogy Mennyei Atyánk tudja, mi a legjobb min-
degyikünknek, és mindig a legjobb módon válaszol imáinkra! Néha a válasz
„igen”, néha „nem”, máskor viszont megkér bennünket, várjunk még ideig, mielŒtt
megkapjuk, amiért imádkoztunk.

Áttekintés • Hogyan válaszolt Mennyei Atyánk John Widtsoe imájára?

• Hogyan válaszolt Mennyei Atyánk Erzsébet és Zakariás imájára?

• Hogyan válaszolt Mennyei Atyánk Laci imájára?

Bátorítsd a gyerekeket, fogadják el Mennyei Atyánk imáikra adott válaszait,
még akkor is, amikor a válasz „nem” vagy „nem most”!

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására!

SzínesítŒ 
tevékenységek A következŒ tevékenységek közül válaszd ki azokat, amelyek a legjobban

szolgálják az osztályodban lévŒ gyerekeket! Használhatod Œket magában
a leckében, illetve ismétlésként vagy összegzésként! További tanácsokért lásd:
„A tanítási óra” részt a „Segítség a tanítónak” fejezetben!

1. Mondd el a gyerekeknek: azt fogják színlelni, hogy szülŒk, és eldöntik, mi a
legjobb a gyermekeiknek! Kérd meg Œket, válaszoljanak „igen”, „nem”, vagy
„nem most”-tal gyermekeik minden kívánságára! Körvonalazz néhány dolgot,
amit a gyerekek kérhetnek, felhasználva az alábbi szituációkat, vagy néhány
sajátodat! Beszéljétek meg, mi a legjobb válasz az egyes szituációkra!

a. Majdnem vacsoraidŒ van. A gyerekednek melege van és éhes, és egy
jégkrémet akar enni.

• Mit mondasz?

• Miért mondod azt?

b. Hideg, esŒs nap van. A gyereked fürdŒruhában akar kimenni játszani.

• Mit mondasz?

• Miért mondod azt?

c. A gyerekeid befejezték minden munkájukat. Kora délután van. Megkérdezik,
hogy kimehetnek-e játszani.

• Mit mondasz?

• Miért mondod azt?

d. A gyereked egy játékra gyıjti a pénzt, és most végre elegendŒ gyılt össze.
Azt kéri, hogy most azonnal elmehessen a boltba megvenni a játékot. 
Te (a szülŒ) néhány percen belül indulsz a boltba.

• Mit mondasz?

• Miért mondod azt?
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e. A gyereked szereti a lovakat, és azt kéri, hogy legyen egy saját lova.
Még csak ötéves.

• Mit mondasz?

• Miért mondod azt?

f. Gyermekeid nem vigyáznak eléggé játékaikra vagy könyveikre. Ahelyett,
hogy vigyáznának a játékaikra és könyveikre, újakat akarnak vásásrolni.
A boltban meglátják az egyik kedvenc könyvüket, és megkérdezik, hogy
megvehetik-e.

• Mit mondasz?

• Miért mondod azt?

Mondd el, hogy a szülŒk azt akarják tenni, ami a legjobb a gyermekeinek!
Mennyei Atyánk is azt akarja cselekedni, ami a legjobb a gyermekeinek.
Mennyei Atyánk mindig válaszol az imáinkra, és oly módon teszi ezt, amely a
legjobb számunkra. Ahogyan földi szüleink néha azt mondják „igen”, néha azt,
„nem”, máskor meg azt, hogy „nem most”, Mennyei Atyánk is néha azt vála-
szolja imáinkra, „igen”, néha „nem”, néha pedig a válasza „nem most”.

2. Az Elemi elnökének a jóváhagyásával hívj meg néhány vendéget, hogy eléne-
keljék az „Egy gyermek imája” (Gyermekek énekeskönyve, 6. o.) címı éneket
a gyerekeknek!

3. Énekeld el vagy mondd el a „Mondd el, Uram” (Gyermekek énekeskönyve,
75. o.) vagy a ”Jó Atyám segítsége” (Children’s Songbook, 18. o.) címı énekek
szövegét!

Mondd el, Uram

Mondd el, Uram, hozzád imádkozom,
Mit tegyek ma, és mit kell mondanom?
Tanítsd, hogyan tegyem akaratod;
Segíts megérteni szeretŒ szód!

Óvó kezed fog vezetni engem;
Hangod hallom, engedelmeskedem.
Minden percben tudom, hogy közel vagy;
ErŒd által félelmem elsuhan.

Jó Atyám segítsége

Jó Atyám segítsége
Mindennap kell nekem.
Válasszam a jót mindig,
Boldog így lehetek!
Válasszam a jót mindig,
Boldog így lehetek!

18. lecke



Cél Segíteni minden gyermeknek érezni azt, hogy Jézus Krisztus szeret és megáld
minden gyermeket.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd: Máté 25:34–40, Márk 10:13–16, 3 Nefi 17!

2. Ha lehet, készítsd elŒ a következŒ anyagokat az ismétlŒ játékhoz!
a. Keménypapírból vágj ki egy kb. tányér nagyságú kört! Színezd ki a kör

egyharmadát pirossal, egyharmadát sárgával, és egyharmadát kékkel!

b. Készíts 12 db színes kártyát vagy papírdarabkát: 4 pirosat, 4 sárgát és
4 kéket (nagyobb osztályban több kártyára lesz szükséged)!

c. Minden kártyára írj fel egy ismétlŒ kérdést, az alábbiakhoz hasonlókat:

Kiket szeret Jézus Krisztus?

Honnan tudjátok, hogy Jézus szeret titeket?

Mire gondolt Jézus, amikor ezt mondta: „Engedjétek hozzám jŒni a
gyermekeket”?

Mit próbáltak a tanítványok (segítŒk) tenni, amikor a szülŒk odavitték a
gyermekeiket, hogy lássák Jézust?

Miként mutatta meg Jézus, hogy szereti a beteg és a sérült embereket
Amerikában?

Mit tett Jézus, miután megáldotta a gyermekeket Amerikában?

A szülŒk Amerikában kiket láttak a gyermekeik között állni, miután Jézus
megáldotta Œket?

Miért áldotta meg Jézus a gyermekeket?

Miként mutathatjuk ki a Jézus iránti szeretetünket?

d. Tedd a kártyákat egy kis dobozba vagy zsákba, és rajzolj egy kérdŒjelet
a külsejére!

e. Hozz egy gombot vagy egy érmét, amit a színes körre lehet dobni!

3. Készülj fel a „Ha olvasom Jézusunk történetét” címı ének eléneklésére, vagy
mindhárom versszak szövegének a felolvasására (Gyermekek énekeskönyve,
35. o.)! Az ének szövege a segédkönyv végén található.

Jézus Krisztus 
szeret engem

19.
lecke
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4. Szükséges anyagok:
a. Biblia és Mormon könyve.
b. 2-35. kép: Krisztus és a gyermekek (Evangéliumi mıvészet képcsomag 216;

62467; 2-36. kép: Jézus megáldja a nefita gyerekeket.

5. Tedd meg a szükséges elŒkészületeket azokhoz a színesítŒ tevékenységek-
hez, amelyekre sort akarsz keríteni!

Javasolt 
órafelépítés Kérj meg egy gyermeket a nyitóima elmondására!

Ha ösztönözted a gyerekeket, hogy valamit tegyenek meg a héten, most beszá-
molhatnak róla!

Jézus Krisztus szerette és megáldotta a kisgyermekeket

Mutasd meg a dobozt vagy a zsákot az ismétlŒ játékhoz szükséges kártyákkal!
Mondd el a gyerekeknek, hogy a lecke végén játszani fognak! Nagyon kell figyel-
niük a leckére, hogy tudják majd a választ a játék kérdéseire.

A gyerekekkel énekeljétek el vagy mondjátok el a „Ha olvasom Jézusunk történe-
tét” mindhárom versszakát! (Ha a gyerekek nem ismerik az éneket, tanítsd meg
vagy énekeld el nekik!) Beszéljétek meg az ének szövegét, és a gyerekek
képzeljék el, milyen csodás lenne, ha Jézus Krisztus átölelné Œket, vagy a kezét
a fejükre tenné!

Szentírástörténet Tedd ki a 2-35. képet: Krisztus és a gyermekek, és mutasd meg a Bibliát! Mondd
el, a történet, amit el fogsz mondani, a Bibliában található! Mondd el a Márk
10:13–16-ban található történetet!

Magyarázd el, a tanítványok féltek, hogy a gyerekek félbeszakítják és zavarják
Jézust a tanításban! De az ÜdvözítŒ azt akarta, hogy a gyerekek a közelébe jöjje-
nek. Olvasd fel, mit mondott Jézus a Márk 10:14-ben (ettŒl kezdve: Engedjétek
hozzám jŒni a gyermekeket)!  

• Mit tett Jézus, amikor a gyerekek odamentek hozzá?

Olvasd fel a Márk 10:16-ot! Segítségképpen, hogy a gyerekek megértsék, mit tett
Jézus, juttasd eszükbe a dolgokat, amiket a 17. leckében tanultak a papságról!
Mondd el, hogy azok az áldások, amiket apáink vagy más papságviselŒk adnak
nekünk, hasonlóak ahhoz, amit Jézus adna nekünk!

• Miért akarta Jézus, hogy odamenjenek a gyerekek hozzá? (Mert szerette Œket
és meg akarta áldani Œket.)

Emeld ki: annak ellenére, hogy Jézus a felnŒttek tanításával volt elfoglalva, Jézus
szakított idŒt arra, hogy megölelje és megáldja a gyermekeket, mert nagyon
szerette Œket!

Tanúbizonyság Tégy bizonyságot arról, hogy Jézus szereti a gyerekeket! Ismét elénekelhetitek a
gyerekekkel együtt a „Ha olvasom Jézusunk történetét” kezdetı éneket.

Szentírástörténet Mutasd meg a 2-36-as képet: Jézus megáldja a nefita gyermekeket! A gyerekek
nézzék meg a képet és mondják el, mit látnak rajta! Mutasd meg a Mormon köny-
vét! Mondd el: Jézus Krisztus ugyanúgy tanította az embereket Amerikában, mint
a Szentföldön lakókat, és hogy az Amerikában tett látogatása a Mormon könyvé-
ben van leírva! Mondd el a 3 Nefi 17-ben található történetet!

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység
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Mondd el, amikor Jézus Krisztus befejezte Amerika népének tanítását, nem akar-
ták, hogy elmenjen! Jézus nagyon szerette az embereket, ezért megáldott és
meggyógyított minden embert, akik betegek vagy sérültek vagy fogyatékosak
voltak (lásd 3 Nefi 17:7–10).

Majd Jézus kérte, hozzanak hozzá minden kisgyermeket. Maga köré gyıjtötte
Œket és egy gyönyörı imát mondott (lásd 3 Nefi 17:11–15).

Mondd el a gyerekeknek, a Mormon könyve azt mondja, ennek az imának
a szavai olyan nagyszerıek és fenségesek voltak, hogy képtelenség volt leírni
Œket (lásd 3 Nefi 17:15)!

Mondd el, Jézus ezután fogta a gyerekeket egyenként, és megáldotta Œket és
Mennyei Atyánkhoz imádkozott értük! Amint a szülŒk figyeltek, angyalokat láthat-
tak gyermekeikkel (lásd 3 Nefi 17:21–24). Minden ember érezhette ott Jézus irán-
tuk érzett hatalmas szeretetét.

Megbeszélés • Szerintetek mit éreztek a gyerekek, amikor Jézus megáldott Œket és imádkozott
értük?

• Milyen érzés az, amikor Jézusra gondoltok?

Jézus Krisztus szeret bennünket

Megbeszélés Magyarázd el, bár Jézus Krisztus most nincs itt személyesen, éppen úgy szeret
bennünket, mint azokat a gyerekeket, akik akkor éltek, amikor Ã a földön volt!

• Honnan tudjuk, hogy Jézus szeret minket? (A válaszok tartalmazhatják a követ-
kezŒket: Ã teremtette a földet számunkra; Ã adta a parancsolatokat, amik
szerint élünk; Ã adott életet nekünk; Ã irányítja az egyházát és beszél hozzánk
a prófétái által; Ã mutat nekünk jó példát.)

Juttasd a gyerekek eszébe, hogy Mennyei Atyánk irányítása alatt Jézus Krisztus
teremtette a földet és minden növényt és állatot azon!

Kérd meg a gyerekeket, nevezzenek meg egy kedvenc állatukat vagy növényü-
ket! Emlékeztesd Œket, amikor látják azokat a dolgokat, amiket Jézus teremtett,
emlékezhetnek arra, hogy Jézus szereti Œket!

Ismét mutasd meg a képeket: 2-35: Krisztus és a gyermekek, 2-36: Jézus
megáldja a nefita gyermekeket!

• Gondoljátok, hogy ezek a gyerekek boldogok, mert Jézus szereti Œket?

• Boldogok vagytok, mert Jézus szeret benneteket?

Bebizonyíthatjuk Jézus Krisztusnak, hogy szeretjük Ãt

Mondd el, annak ellenére, hogy Jézus Krisztus nincs a földön, bebizonyíthatjuk,
hogy hálásak vagyunk az Ã irántunk érzett szeretetéért, valamint azt, hogy
szeretjük Ãt! Mondd el: a parancsolatok betartása az egyik módja annak, hogy
bebizonyíthatjuk Jézusnak, szeretjük Ãt!

Szentírás Olvasd fel a Máté 25:40-et, hogy elmondj a gyerekeknek egy másik módot, ami
által bebizonyíthatjuk Jézusnak, hogy szeretjük Ãt! (Magyarázd el, a Király Jézus
Krisztusnak egy másik neve!) Mondd el, hogy ebben a szentírásban az ÜdvözítŒ
azt mondja nekünk, hogy ha másokkal kedvesek vagyunk, az olyan, mintha
vele lennénk kedvesek! Amikor másokkal jóindulatúan bánunk, bebizonyítjuk
Jézusnak, hogy szeretjük Ãt.

Tanítói 
magyarázat

Kép 
megbeszélése

A gyerekek
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IsmétlŒ játék Játsszátok el a következŒ játékot, hogy segítsen a gyerekeknek emlékezni, mit
tanultak ma a leckébŒl! (Ha nem volt lehetŒséged elŒkészíteni a játék anyagát,
szükség szerint alakítsd át a játékot, vagy olvasd fel a kérdéseket, melyek a felké-
szülés részben vannak felsorolva, és a gyerekek felváltva válaszoljanak azokra.)

Vedd ki a kártyákat a dobozból vagy a zsákból, és helyezd Œket írott oldalukkal
lefelé a padlóra vagy az asztalra, színek szerint csoportosítva! A színes kört tedd
a kártyák mellé!

Az egyik gyerek dobja a gombot vagy az érmét a körre, majd válasszon egy
kártyát annak a színnek megfelelŒen, amely színre a gomb esett a körön! Olvasd
fel a kérdést a kártyáról, és a gyerek válaszoljon rá! Kerüljön sorra minden
gyerek!

Ha a gyerek, aki a kártyát húzta, nem tud válaszolni a kérdésre, te vagy az osztály
többi tagja szükség szerint adhat segítséget. Ha az idŒ engedi, ismét játsszátok
el a játékot segítség nélkül! Dicsérd meg a gyerekeket, mert sokat tudnak Jézus-
ról és irántuk való szeretetérŒl!

Összegzés

Tanúbizonyság Mondd el a gyerekeknek, hogy Jézus Krisztus szereti mindegyiküket, és mindig
szeretni fogja Œket! Jézus szeret a gyerekekkel lenni, és segíteni akar nekik és
meg akarja áldani Œket. Tégy bizonyságot arról, hogy Jézus szeret és értékel
minden gyereket az osztályodban!

Bátorítsd Œket, hogy a hét folyamán gondoljanak mindazokra a dolgokra,
melyeket Jézus tett értük, mert szereti Œket! Ráveheted a gyerekeket arra, hogy
készítsenek egy listát vagy rajzoljanak egy képet a dolgokról, amelyekre gondol-
nak, és hozzák el a listát vagy a képeket az Elemibe a következŒ héten!

Emlékeztesd Œket, bebizonyíthatják Jézusnak, hogy szeretik Ãt azáltal,
hogy engedelmeskednek a parancsolatoknak és jóindulatúak másokhoz!

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására! Javasold a gyereknek,
fejezze ki köszönetét Jézus Krisztusért és a szeretetéért!

Miközben a gyerekek elhagyják a termet, súgd oda minden gyereknek:
„Jézus szeret téged, és én is”!

SzínesítŒ 
tevékenységek A következŒ tevékenységek közül válaszd ki azokat, amelyek a legjobban

szolgálják az osztályodban lévŒ gyerekeket! Használhatod Œket magában
a leckében, vagy ismétlésként vagy összegzésként! További tanácsokért lásd:
„A tanítási óra” részt a „Segítség a tanítónak” fejezetben!

1. Hozz be az osztályba egy kis tükröt, ami egy darab keménypapírhoz van csa-
tolva! A gyerekek ne lássák a tükröt! Mutasd fel a papír hátoldalát, és mondd
meg az osztálynak, egy titkos képed van valakirŒl, akit Jézus Krisztus nagyon
szeret! A gyerekek álljanak fel és egyenként nézzék meg a „képet”! Kérd meg
Œket, tartsák titokban a képet, míg mindenki sorban meg nem nézte! Emlékez-
tesd Œket, hogy Jézus mindegyiküket szereti!

2. Énekeljéltek el vagy mondjátok el a „Jézus mindig szerette a kisgyermekeket”
(Children’ s Songbook, 59. o.), vagy az „Érzem, Jézus szeret” (Gyermekek
énekeskönyve, 42. o.) címı énekek szövegét! Az énekek szövege a segéd-
könyv végén található.

19. lecke
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3. Segíts a gyermekeknek a következŒ eljátszós verssel:

Jézus szeret minden gyermeket

Jézus szeret minden gyermeket (tárjátok ki a karotokat)
a kicsinyeket, még piciket (kézzel mutasd, mekkora egy térdedig érŒ

gyermek),
a bölcsŒben a csecsemŒt (tégy úgy, mintha egy csecsemŒt ringatnál),
s azt is, aki nagyra nŒtt (emeld fel a karod magasra a fejed felett).
(Finger Fun for Little Folk, Thea Cannon könyvébŒl. © 1949, the Standard
Publishing Company, Cincinnati, Ohio. Engedéllyel felhasználva.)

Tetszés szerint ismételjétek meg ezt!

4. Minden gyerek számára másold le a lecke végén található rajzot: Krisztus
a gyermekekkel! A gyerekek rajzolják meg a képen lévŒ gyerekek arcát, majd
színezzék ki a képeiket! Ha nem tudsz minden gyereknek egy másolatot készí-
teni, készíts egy példányt, és engedd, hogy az osztályodban minden gyermek
színezzen ki egy gyereket a képen!

Mondd el a gyerekeknek, hogy ha abban az idŒben ott lettek volna, amikor
Jézus Krisztus a földön élt, a karjaiba vette volna és megáldotta volna Œket is!
Emlékeztesd Œket, hogy bár éppen most Jézus nincs a földön, mégis szeret
minden embert a földön!





Cél MegerŒsíteni minden gyerek vágyát, hogy többet tudjon meg Jézus Krisztus
tanításairól.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd: Tanok és szövetségek 19:23–24 és Joseph
Smith története 1:14–20! Lásd még Máté 3:13–16; 4:1–11; 6:9; Márk 10:13–16;
3 Nefi 18:19; Az evangélium tanításai (31110 135), 10. fejezet!

2. Írd fel egy darab papírra: Jézus Krisztus tanításai hatalmas kincs! Hajtsd
össze a papírt és tedd bele egy kis dobozba vagy tartóba! Rejtsd el a dobozt
az osztályteremben, meggyŒzŒdve arról, hogy könnyen megtalálható!
(Ha az osztályodban lévŒ gyerekek nem tudnak olvasni, rejts el helyette
egy képet Jézusról, vagy egy Bibliát vagy Mormon könyvét!)

3. Szükséges anyagok:
a. Mindegyik szentírás.
b. Egy számodra értékes tárgy.
c. Egy babzsák vagy más, puha tárgy.
d. 2-37. kép: Hegyi beszéd (Evangéliumi mıvészet képcsomag 212; 62166); 

2-38. kép: Az elsŒ látomás (Evangéliumi mıvészet képcsomag 403; 62470);
2-39. kép: A próféta Joseph Smith (Evangéliumi mıvészet képcsomag 401;
62002); az élŒ próféta képe (egyházi folyóiratból vagy a gyülekezeti ház
könyvtárából).

4. Tedd meg a szükséges elŒkészületeket azokhoz a színesítŒ tevékenységek-
hez, amelyekre sort akarsz keríteni!

Javasolt 
órafelépítés Kérj meg egy gyermeket a nyitóima elmondására!

Ha ösztönözted a gyerekeket, hogy valamit tegyenek meg a héten, most beszá-
molhatnak róla! Ha megkérted a gyerekeket a múlt héten, hogy készítsenek listá-
kat vagy képeket azokról a dolgokról, amiket Jézus tett értük, mert szereti Œket,
most megbeszélhetitek ezeket a listákat vagy képeket néhány percig.

Sok kincsünk van

Mutasd meg a gyerekeknek azt a személyes értékkel bíró tárgyat, amit magaddal
hoztál! Mondj néhány részletet a tárgyról, mint pl. hogyan használod, hol sze-
rezted, vagy mióta van meg neked! Emeld ki, miért fontos neked, és milyen szo-
morú lennél, ha elveszne, ellopnák vagy eltörne! Mondd el, ez a tárgy egyike a
kincseidnek!

• Mi a kincs? (Valami, aminek nagy értéke van.)

Történet Mondj el egy történetet egy gyerekrŒl, akinek egy drága tulajdona volt!
Felhasználhatod a következŒ történetet:

Ruth egyik osztálytársának volt egy medálja, amit mindennap viselt az iskolában.
Ruth úgy gondolta, ez a leggyönyörıbb medál, amit valaha látott. Nagyon szere-
tett volna egy ugyanolyan medált.

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység
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Ruth születésnapjának reggelén édesanyja ajándékot nyújtott át neki. Egy kis
doboz volt, szép papírba csomagolva, átkötve szalaggal. Ruth egy gyönyörı
arany medált talált benne. Szív alakú volt, a közepén egy csillogó rózsaszín kŒvel.
Ruth alig hitt a szemének.

Megbeszélés • Mit gondoltok, mit érzett Ruth a medállal kapcsolatban?

• Nektek milyen kincseitek vannak? (Sugallhatsz néhány ötletet: pl. kedvenc
állat, kedves játék vagy könyv, vagy ruhadarab.)

Jézus Krisztus igéje hatalmas kincs

Mondd el: mindegyikünknek lehet egy kincse, mely hatalmasabb, mint (nevezz
meg néhány dolgot, amit a gyerekek kincsükként említettek)! Ez a kincs többet ér,
mint bármely tárgy, ami a miénk lehet. Ez a kincs nem vehetŒ meg pénzen, nem
törhet el, nem lophatják el. Ez a kincs olyan becses, hogy sok ember hajlandó
mindent feladni, hogy birtokolhassa. Néhányan még az életüket is hajlandók felál-
dozni érte.

Mondd el a gyerekeknek, azért, hogy kitalálják, mi ez a hatalmas kincs, kincsva-
dászatra indulnak! Mondd el, egy kincset rejtettél el a teremben! Kérd meg
a gyerekeket, csendben keressék a kincset!

Amikor megtalálták a dobozt vagy a tartót, az egyik gyerek nyissa ki és olvassa
fel az üzenetet! Ezután a gyerekek veled együtt ismételjék el az üzenet szavait!
(Ha Jézus képét rejtetted el vagy szentírást, mondd el, ez a tárgy képviseli Jézus
Krisztus tanításait! Mondd el a gyerekeknek, Jézus Krisztus tanításai a mi legna-
gyobb kincsünk!)

• Jézus Krisztus tanításai miért olyan hatalmas kincsünk?

Hangsúlyozd, hogy Jézus Krisztus tanításai azért kincs számunkra, mert megmu-
tatják, hogyan legyünk boldogok Mennyei Atyánk és Jézus követése által!

Szentírás Olvasd fel a Tanok és szövetségek 19:23 elsŒ részét (onnan, hogy hallgass
a szavaimra)! Mondd el, hogy ezeket Jézus Krisztus mondta! Azt akarja,
hogy tanuljunk róla és tanításairól.

Jézus Krisztus tanításait a szentírásokból tanulhatjuk meg

Mutasd meg az 2-37-es képet: A hegyi beszéd! A gyerekek mondják el, mi törté-
nik a képen!

Mondd el, hogy amikor az ÜdvözítŒ a földön volt, városról városra járt tanítván az
embereket arról, hogyan kell élniük, hogy boldogok lehessenek és egy nap
visszatérhessenek, hogy Mennyei Atyánkkal éljenek! Sok ember szerette hallani
a tanításait és követte Ãt, bárhová ment. Néha emberek ezrei gyıltek köré, hogy
hallgassák és tanuljanak.

• Szerintetek mit éreztek az emberek Jézust hallgatva?

Mondd el, hogy néha Jézus tanítványai (segítŒi) megpróbálták elküldeni az
embereket, mivel Jézus fáradt volt és pihenésre volt szüksége! Jézus mindig azt
mondta nekik, engedjék az embereknek, hogy maradjanak és hallják a tanításait.
Azt akarta, hogy minden ember hallja és tanuljon, hogy örömöt és boldogságot
találjanak, mely örökké tart.

Mutasd meg a szentírásokat! Mondd el, hogy Jézus sok tanítását megtanulhatjuk
a szentírásokból! Lapozz az Újszövetség címoldalához! Mondd el: néhány dolog,
amit Jézus tanított, míg a földön volt, az Újszövetségben van leírva!

Tanítói 
magyarázat
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Játék Mondd el: míg Jézus a földön volt, sok mindent példa által tanított! Azt akarja,
kövessük a példáját, és azt tegyük, amit Ã tett. Játsszátok az „Arra gondolok,
hogy” játékot a gyerekekkel, hogy segíts nekik emlékezni néhány dologra, amiket
Jézus tett és tanított!

A játék játszásához olvasd el a következŒ események leírását Jézus Krisztus
életébŒl, és egyenként tedd fel a hozzájuk tartozó kérdéseket! A gyerekek jelent-
kezzenek, amikor tudják a választ egy kérdésre! Dobd oda a babzsákot vagy
más, puha tárgyat egy gyereknek, aki jelentkezik, és kérd meg, válaszoljon
a kérdésre! Adj minden gyereknek lehetŒséget, hogy legalább egy kérdésre
válaszoljon!

1. Arra az idŒre gondolok, amikor Jézus a Jordán folyóban állt KeresztelŒ
Jánossal (lásd Máté 3:13–15).

• Mi történt Jézussal a Jordán folyóban?

• Hogyan keresztelkedett meg Jézus? (Alámerítéssel.)

• Mi tanítottak nekünk, hogyan keresztelkedjünk? (Alámerítéssel.)

2. Egy nagyon különleges valakire gondolok, aki jelen volt, amikor KeresztelŒ
János megkeresztelte Jézust. Nem volt látható mindenki által, de Jézus és
János tudta, hogy ott van (lásd Máté 3:16).

• Kire gondolok? (A Szentlélekre.)

• Mit tanítottak nekünk, mit tegyünk, hogy megkapjuk a Szentlélek ajándékát?
(Keresztelkedjünk meg és konfirmáljanak bennünket.)

3. Arra az idŒre gondolok, amikor Jézus étel nélkül volt negyven nap és negyven
éjjel (lásd Máté 4:1–11).

• Ki próbálta megkísérteni Jézust?

• Mit tett Jézus? (A jót választotta és megparancsolta a Sátánnak, hogy
távozzon.)

• Mi tanítottak nekünk, mit tegyünk, amikor megkísértenek bennünket?
(Válasszuk a jót!)

4. Arra az idŒre gondolok, amikor Jézus tanítványai megpróbálták elküldeni
a gyerekeket tŒle (lásd Márk 10:13–16).

• Mit mondott Jézus a tanítványainak? (Azt akarja, hogy a gyerekek maradja-
nak, mert szereti Œket.)

• Kiket szeret Jézus? (Mindannyiunkat.)

• Miért tanít bennünket Jézus? (Szeret bennünket és azt akarja, hogy
boldogok legyünk.)

5. Olyan idŒkre gondolok, amikor Jézus arra tanította az embereket, hogyan
imádkozzanak (lásd Máté 6:9 és 3 Nefi 18:19).

• Mit tanított Jézus, kihez imádkozzunk?

• Mit tanított Jézus, hogyan fejezzük be imánkat?

• Mikor kell imádkoznunk? (Fogadj el minden választ és emlékeztesd a gyere-
keket, hogy mindenkor imádkozhatunk, amikor csak közel akarjuk magunkat
érezni Mennyei Atyánkhoz, köszönetet akarunk mondani neki, vagy a segít-
ségét akarjuk kérni!)
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Jézus Krisztus tanításait az élŒ prófétától tanulhatjuk meg

Magyarázd el: Jézus Krisztus tanításaiból nagyon sokat megtanulhatunk a
szentírások olvasása révén, de a szentírások nem tartalmazzák Jézus minden
tanítását! Jézus nem hagyta abba a tanítást, amikor elhagyta a földet. Most
próféták által tanít bennünet. Jézus beszél a prófétájával, és elmondja neki, mit
kell tudnunk. A próféta azután Jézus tanításait átadja nekünk.

Szentírástörténet Mutasd meg a 2-38. képet: Az elsŒ látomás, és a gyerekek segítsenek neked
elmondani a történetet, ami a Joseph Smith története 1:14–20-ban található!

Hangsúlyozd: Joseph Smith-et Mennyei Atyánk készítette fel, hogy próféta legyen
és az igazat tanítsa! Mennyei Atyánk és Jézus megjelent Joseph-nek, és
megmondta neki, hogy a földön akkor egyik egyház sem volt igaz. KésŒbb
Joseph segített Jézusnak visszahozni az igaz egyházat.

• Ma mi a neve Jézus Krisztus igaz egyházának? (Az Utolsó Napok Szentjeinek
Jézus Krisztus Egyháza.)

A gyerekek ismételjék el együtt a nevet!

Tedd ki a 2-39. képet: Joseph Smith próféta! Mondd el, hogy Joseph Smith lett
Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza elsŒ prófétája! Ã segített
az egyház korai tagjainak megtudni, mit akar Jézus, mit tegyenek.

Tedd ki az élŒ próféta képét a Joseph Smith képe mellé!

• Ki Œ?

Mondd el, Jézus Krisztus éppen úgy beszél az élŒ prófétával, mint Joseph 
Smith-tel beszélt! Amikor a próféta szavait halljuk, Jézus tanításait halljuk.

Tanúbizonyság Mondd el a gyerekeknek, milyen csodálatos, hogy van prófétánk! Tégy bizonysá-
got, hogy a jelenlegi próféta igaz próféta, aki az ÜdvözítŒ tanításait továbbítja
nekünk!

Jézus Krisztus tanításai fontosak nekünk

Történet Mondd el a gyerekeknek, hogy néha talán elfelejtjük, milyen csodálatos az
egyház tagjának lenni és ismerni az ÜdvözítŒ tanításait! Szükséges emlékeznünk
arra, milyen hatalmas kincs Jézus tanításai.

Mondj el egy történetet egy általad ismert valakirŒl, aki kifejezte, milyen fontos
Jézus Krisztus tanításainak a tanulása és egyháza tagjának lenni! Ha nem
ismersz ilyen történetet, használd a következŒt!

Anna beszélgetett a misszionáriusokkal, és tudta, Jézus Krisztus tanításait
tanították nekik. Tag akart lenni Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus
Egyházában, de édesapja nem engedte, hogy megkeresztelkedjen. Nem értette,
mennyit jelent Annának az, hogy Jézus tanításait tanulja, és Jézus egyházának
tagjává válik. Azt kérte, várjon. Anna várt, de továbbra is járt az egyházba és
imádkozott, hogy egyszer majd édesapja értse meg, milyen sokat jelent neki az,
hogy az egyház tagja legyen.

Karácsonykor Anna édesapja megkérdezte, mit szeretne karácsonyra. Anna azt
mondta, az egyetlen dolog, amit szeretne, az Œ engedélye, hogy megkeresz-
telkedhessen. Édesapja úgy határozott, ha a keresztelŒ olyan fontos Annának,
megadja a beleegyezését. Anna megkeresztelkedett szentestén. Ez volt az
egyetlen ajándék, amit kapott, de a legnagyobb kincs volt, ami sok örömet szer-
zett neki.

Kép 
megbeszélése

Tanítói 
magyarázat

20. lecke



106

• Milyen ajándékot akart Anna?

• Miért volt ez az ajándék olyan fontos?

Összegzés

Megbeszélés Beszéljétek meg a gyerekekkel, mennyire hálásak lehetünk Jézus Krisztus
tanításaiért! Hálásak lehetünk, mert:

• Megkeresztelkedhetünk, ahogyan az ÜdvözítŒ tette.

• Megkaphatjuk a Szentlélek ajándékát, miután megkeresztelkedtünk.

• Imádkozhatunk, amikor segítségre van szükségünk.

• Megtanulhatjuk, hogyan választhatjuk a jót.

• Tudjuk, hogy Mennyei Atyánk és Jézus Krisztus szeret bennünket.

• Vannak szentírásaink és próféta, hogy tanítson bennünket.

Tanúbizonyság Tégy bizonyságot, hogy ez Jézus Krisztus igaz egyháza, és mondd meg a gyere-
keknek, mennyire hálás vagy, hogy tagja vagy és tanulhatod Jézus tanításait!

Kérd meg mindegyik gyereket, álljon fel és fejezze ki háláját Jézus tanításaiért!
(Ne követeld egy gyerektŒl sem, hogy megtegye ezt!) (Segíts nekik, 
ha szükséges!)

Emeld ki, hogy az ÜdvözítŒ és tanításai iránti hála kifejezése a bizonyságtétel
egyik formája! Mondd meg a gyerekeknek, hogy éppen most osztották meg
bizonyságukat!

Ösztönözd a gyerekeket, osszák meg bizonyságukat otthon a családjukkal!
Javasold, amikor a Szellem sugallja nekik, a böjti és bizonyságtételes gyılésen
is tehetnek bizonyságot, és megoszthatják, amit tudnak Jézus tanításairól és
Jézus Krisztus igaz egyházáról!

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására!

SzínesítŒ 
tevékenységek A következŒ tevékenységek közül válaszd ki azokat, amelyek a legjobban

szolgálják az osztályodban lévŒ gyerekeket! Használhatod Œket magában
a leckében, illetve ismétlésként vagy összegzésként! További tanácsokért lásd:
„A tanítási óra” részt a „Segítség a tanítónak” fejezetben!

1. Minden gyerek számára másold le a lecke végén található rajzok oldalát!
Magyarázd el, néhány ember kedvenc vagyonát egy kincsesládában tartja,
mint amilyen a rajzos oldal közepén látható!

• Milyen dolgokat tennétek egy kincsesládába?

Emlékeztesd a gyerekeket, hogy a legbecsesebb dolgaink közül néhányat
nem tehetünk kincsesládába, mint pl. Jézus Krisztus tanításait! Beszéljétek
meg Jézus tanításait, melyeket a négy rajz ábrázol (keresztelés, ima, úrva-
csora, szeretet)!

A gyerekek húzzanak vonalakat a tanításokat ábrázoló rajzoktól a kincseslá-
dáig, majd színezzék ki a rajzokat!

2. A gyerekek felváltva játsszák el a dolgokat, amiknek a megtételét Jézus
tanította nekünk! A többiek találják ki, milyen tanítást adnak elŒ! A példák
között lehetnek: ima, tisztelettudás, tizedfizetés, segítés a szülŒknek, 
vagy jóindulatúnak lenni a testvéreinkhez.
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3. Énekeld el vagy mondd el a ”Próbálok úgy élni, mint Jézus” (Gyermekek
énekeskönyve, 40. o.), „Jézus mindig szerette a kisgyermekeket” (Children’s
Songbook, 59. o.), vagy „Jézusnak napsugár lennék” (Gyermekek énekes-
könyve, 38. o.) énekeket! Az énekek szövege a segédkönyv végén található.

20. lecke
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Cél Minden gyereket arra ösztönözni, hogy mutasson áhítatot Mennyei Atyánk és
Jézus Krisztus iránt.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd: Lukács 2:1–16, 3 Nefi 17:11–12, 21–24!

2. A lecke végén található minta alapján készíts kivágókat szájról, szemrŒl, fülrŒl,
kézrŒl és karról, lábfejrŒl és lábról! A kivágókat tedd bele egy zsákba vagy
dobozba!

3. Készítsd elŒ a következŒ szócsíkot!

4. Készülj fel a következŒ énekek eléneklésére vagy szövegeinek elmondására:
„Békésen, csendesen” (Gyermekek énekeskönyve, 11. o.) és „Atyám házába
áhítattal lépek” (Gyermekek énekeskönyve, 13. o.)!

5. Szükséges anyagok:
a. Biblia és Mormon könyve.
b. 2-36. kép: Jézus megáldja a nefita gyermekeket; 2-40. kép: Áhítatos

gyermek; 2-40. kép: Jézus születése (Evangéliumi mıvészet 
képcsomag 200; 62116).

6. Tedd meg a szükséges elŒkészületeket azokhoz a színesítŒ tevékenységek-
hez, amelyekre sort akarsz keríteni!

Javasolt 
órafelépítés Ha ösztönözted a gyerekeket, hogy valamit tegyenek meg a héten, most beszá-

molhatnak róla!

A nyitóima elŒtt énekeljétek el vagy mondjátok el a ”Békésen, csendesen”
kezdetı ének szövegét!

Békésen, csendesen Rád gondolunk, jó Urunk;
Békésen, csendesen, halkan száll most a dalunk.
Békésen, csendesen imában kérünk,
Töltse el a Szentlélek e nap a szívünk!

Tedd ki a 2-40. képet: Áhítatos gyermek! Mondd el a gyerekeknek, hogy a képen
lévŒ gyermek arra készül, hogy imában beszélgessen Mennyei Atyánkkal!

• Hogyan készülünk fel az imára? (Összefonjuk a karunkat, becsukjuk
a szemünket és lehajtjuk a fejünket.)

• Miért fonjuk össze a karunkat, csukjuk be a szemünket és hajtjuk le a fejünket,
hogy az imára felkészüljünk?

Emeld ki, amikor ezeket tesszük, könnyebb a közelünkben érezni Mennyei Atyán-
kat, miközben imádkozunk! Mondd el, amennyire fontos tudni, hogy földi szüleink
figyelnek ránk, amikor beszélgetünk velük, éppen annyira fontos érezni, hogy
Mennyei Atyánk a közelünkben van, amikor imádkozunk!

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység

Áhítat

21.
lecke

Áhítatos tudok lenni
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Kérj meg egy gyermeket a nyitóima elmondására!

A nyitóima után röviden fejezd ki háládat a szeretŒ Mennyei Atya iránt, és a kivált-
ságért, hogy imában beszélünk Vele!

Az áhítat a szeretet és a megbecsülés érzése

Tedd ki az „áhítat” szócsíkot az áhítatos gyermek képe mellé! Olvasd fel a szót
a szócsíkról, a gyerekek pedig ismételjék el!

• Mi az áhítat?

Hangsúlyozd, az áhítat többet jelent, mint csendben lenni! Az áhítat a Mennyei
Atyánk és Jézus Krisztus iránti szeretet és megbecsülés sajátos érzése.

Kérd meg a gyerekeket, hogy gondoljanak arra az érzésre, amit akkor érzenek,
amikor szüleik segítenek nekik imádkozni vagy történeteket olvasnak nekik Jézus-
ról, vagy amikor látják és hallják Mennyei Atyánk és Jézus Krisztus gyönyörı
teremtményeit! Mondd el, ezek a meleg, békés érzések az áhítat érzései! Ezek az
érzések segítenek nekünk tudni, hogy Mennyei Atyánk Szelleme közel van.

Mutasd meg az 2-36-as képet: Jézus megáldja a nefita gyermekeket! A gyerekek
beszéljenek a képrŒl (lásd 3 Nefi 17:11–12, 21–24)!

• Szerintetek mit éreztek a nefita gyerekek Jézus Krisztus iránt?

Mutasd meg a 2-41. képet: Jézus születése, és kérd meg a gyerekeket, meséljék
el Jézus születésének a történetét (lásd Lukács 2:1–16)! Alaposan nézzék meg
a képen lévŒ embereket!

• Szerintetek mit éreztek az emberek a kis Jézust látva?

• Szerintetek mit éreztetek volna, ha láttátok volna a kis Jézust?

Mondd el, amikor szeretetteljesen gondolunk Mennyei Atyánkra és Jézusra,
áhítatosak vagyunk!

A tetteinkkel bizonyítjuk az áhítatunkat

Megbeszélés • Hogyan bizonyítjuk az áhítat érzését (ami szeretet és megbecsülés) Mennyei
Atyánk és Jézus Krisztus iránt?

Mondd el, fontos, hogy meglegyen bennünk az áhítat érzése, nem számít, hol
vagyunk, de az egyházban különösen emlékeznünk kell arra, hogy áhítatosnak
kell lennünk! A gyülekezeti ház Mennyei Atyánk háza, és amikor áhítatosak
vagyunk Mennyei Atyánk házában, tudja, hogy szeretjük Ãt.

Ének Énekeljétek el vagy mondjátok el a gyerekekkel az „Atyám házába áhítattal lépek”
címı ének szövegét!

Szeretem jó Atyámat,
És így a házába
Áhítattal lépek be,
És így Ã közel lesz.

Tevékenység Mutasd meg a zacskót vagy a dobozt a kivágókkal! A gyerekek egyenként
vegyenek ki egy kivágót a zacskóból, megmutatva a kivágót a többieknek, és
kérdezd meg: „Mit kell tenni ezzel a testrészünkkel (mutassa meg a kivágót),
hogy kimutassuk áhítatunkat Mennyei Atyánk házában?”

Kép 
megbeszélése

Beszélgetés
a szócsíkról
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Lehetséges válaszok:

Száj: csendesen beszélni, mosolyogni, énekeket énekelni, imádkozni, becsukni,
amikor valaki más beszél.

Szem: a tanítóra vagy a beszélŒre nézni, becsukni ima alatt.
Kéz és kar: nyugodtan tartani, felemelni, hogy válaszoljunk egy kérdésre,

összefonni ima alatt.
Lábfej, láb: csendben járni, nyugodtan tartani.
Fül: figyelni arra, amit mondanak.

Tevékenység Segíts a gyerekeknek a szöveget mondani, és játsszátok el a cselekvéseket
a következŒ pihentetŒ játék alatt:

Mindig áhítatos vagyok
A fejem búbjától (tegyék a kezüket a fejükre)
A lábam ujjáig (érintsék meg a lábujjukat).
Amikor csak megyek (járjanak helyben csendesen)
Csendben lépegetek.
Amikor beszélek,
Szavaim halkak (tegyék az ujjukat az ajkukra),
Nem hangosak és harsányak (ingassák fejüket jobbról balra).
Amikor figyelek (tegyék a kezüket a fülükhöz),
A szám csukva van (cipzárazzák össze az ajkaikat).
Karomat összefonom (fonják össze karjukat),
Amikor imádkozom,
Fejemet meghajtom (hajtsák le fejüket),
Szemem becsukom (csukják be a szemüket).
Mindig áhítatos vagyok,
A fejem búbjától (tegyék a kezüket a fejükre)
A lábam ujjáig (érintsék meg a lábujjukat).
(Átdolgozva: Diana Eckersell Janson, „I’m Always Reverent”, Friend,
1993. szept., 32. o.)

Segíthetünk másoknak, hogy áhítatosak legyenek

Emlékeztesd a gyerekeket, hogy tetteik hatással vannak a körülöttük lévŒkre!
Ez egy másik alapos ok, hogy áhítatosak legyünk az egyházban.

• Milyen érzés számotokra, ha valaki mellettetek zajong az Elemiben?

Emeld ki, ha valaki zajos körülöttetek, nehéz Mennyei Atyánkra és Jézus
Krisztusra gondolni! Hasonlóképpen, amikor mi csapunk zajt vagy más, tisztelet-
len dolgot teszünk, megnehezítjük mások számára, hogy áhítatosak legyenek.
Ösztönözd a gyerekeket, hogy úgy viselkedjenek, ami Œket is és másokat is segít
áhítatosnak lenni!

Történet Mondj el egy történetet egy általad ismert gyerekrŒl, aki segített egy barátjának,
hogy áhítatosabb legyen, vagy mondd el a következŒ történetet:

Panni nagyon boldog lány volt. Szeretett mosolyogni, nevetni és énekelni. De
leginkább beszélni szeretett. Mindig sok mondanivalója volt, és bárkihez beszélt,
aki figyelt rá. Panni legjobb barátja Mariann volt, aki legalább annyira szeretett
beszélni, mint Panni.

Egy vasárnap Panni meglátogatta Mariann elemis osztályát. A nyitógyakorlatok
alatt Panni az új cipŒjérŒl kezdett beszélni Mariannak, de Mariann csak megrázta
a fejét és csendet intett Panninak.

Tanítói 
magyarázat

21. lecke
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Mivel senki nem figyelt rá, Panni abbahagyta a beszélgetést, és hamarosan
érdeklŒdni kezdett a történt iránt, amit a tanító mondott. Az ÜdvözítŒrŒl tanult és
élvezte az Elemit.

Mikor a lányok elmentek, tanítójuk megköszönte nekik, hogy áhítatosak voltak az
órán. Az óra után Mariann elmagyarázta Panninak, miért nem beszélgetett vele az
Elemi alatt. Mariann azt mondta, szereti Mennyei Atyánkat és Jézust, és mindig
megpróbál áhítatos lenni az egyházban.

Megbeszélés • Miért akart Mariann áhítatos lenni az Elemiben?

• Hogyan segített Mariann Panninak, hogy áhítatos legyen?

• Miként tudtok másoknak segíteni, hogy áhítatosak legyenek?

Összegzés

Tanúbizonyság Tégy bizonyságot a gyerekeknek, hogy az áhítatos viselkedés segít nekik többet
tanulni Mennyei Atyánkról és Jézus Krisztusról, valamint szeretetet érezni irántuk!
Megoszthatsz egy személyes élményedet, amikor különleges áhítatos érzésed
volt Mennyei Atyánk és Jézus iránt.

Adj alkalmat a gyerekeknek, hogy kifejezzék a szeretet és tisztelet érzését
Mennyei Atyánk és Jézus iránt!

Ösztönözd Œket, hogy legyenek áhítatosak, amikor más gyılésekre mennek,
vagy elhagyják a gyülekezeti házat az Elemi után!

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására!

SzínesítŒ 
tevékenységek A következŒ tevékenységek közül válaszd ki azokat, amelyek a legjobban

szolgálják az osztályodban lévŒ gyerekeket! Használhatod Œket magában
a leckében, illetve ismétlésként vagy összegzésként! További tanácsokért lásd:
„A tanítási óra” részt a „Segítség a tanítónak” fejezetben!

1. Segíts a gyermekeknek a következŒ ujj-játék eljátszásában:

Csendben, mint a hulló hó (emeljétek fel a karotokat magasra, és engedjétek
le, ujjaitokat mozgatva),

Csendben, mint a virág nŒ (szorítsátok ökölbe a kezeteket, majd lassan
nyissátok ki, mint ahogyan a virág nyílik),

Csendben, mint a pillangó (fonjátok össze a hüvelykujjatokat és mozgassátok
ujjaitokat, mint a szárnyakat),

Halkan, halkan elrepül,
Ilyen csendes leszek (tegyétek egyik kezeteket a szívetekre),
Ha az Elemibe megyek (fonjátok össze a karotokat).

2. Dobj egy babzsákot vagy más puha tárgyat egy gyereknek, és kérd meg,
mondjon egy módot, ahogyan kimutathatja az áhítatát (a válaszok között lehet-
nek: egyenesen ülni, figyelni, Jézusra gondolni, jelentkezni, csendben járni,
tiszteletet mutatni mások iránt és összefonni a karunkat)! Majd a gyerek dobja
vissza a babzsákot neked! Addig folytasd, míg minden gyerek sorra került
néhányszor! Bátorítsd Œket, hogy gondoljanak sok módra, ami által áhítatot
mutathatnak!

3. Segíts a gyerekeknek, hogy eljátsszanak néhány jelenetet, amiben az áhítat is
benne foglaltatik! Használd a következŒ ötleteket, vagy néhány sajátodat:

• Az óra alatt mondani akarsz valamit az elemis tanítódnak. Hogy teheted
meg ezt áhítatosan?
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• Nem ismered az éneket, amit az osztályod énekel. Mit tehetsz, hogy áhítatos
légy?

• Az öcséd beszél hozzád az úrvacsora alatt. Mit tehetsz, hogy segítsd Œt
áhítatosnak lenni?

• Akkor mész be egy terembe, amikor az emberek imádkoznak. Miként fejez-
heted ki az áhítatodat?

4. Segíts a gyermekeknek a következŒ ujj-játék eljátszásában:

Ez itt az egyház (kulcsoljátok össze az ujjaitokat és zárjátok össze a kezeteket,
hogy az ujjaitok belül legyenek),

Ez itt a tornya (nyújtsátok ki a mutatóujjatokat egy tornyot képezve).
Nyisd ki az ajtót (tárjátok ki a kezeteket, ujjaitokat összekulcsolva),
Sok ember itt van (mozgassátok meg az ujjaitokat).
Csukd be az ajtót (ismét zárjátok össze a kezeteket, hogy az ujjaitok belül

legyenek),
Figyeld az imát!
Nyisd ki az ajtót (tárjátok ki a kezeteket, ujjaitokat összekulcsolva),
és kimennek azon át (vegyétek szét a kezeteket).

A játék befejezése után mondj el egy történetet egy gyerekrŒl, aki ezt az ujj-
játékot használja az istentisztelet alatt! Amikor a gyerek körülnéz, és tudomásul
veszi, hogy mindenki más csendben ül, elhatározza, hogy az „ujj embereket” is
áhítatra neveli, és csendesen az ölébe teszi a kezét.

5. Énekeljéltek el vagy mondjátok el az „Az áhítat is szeretet” (Gyermekek
énekeskönyve, 12. o.), vagy az „Atyám, áhítatosan” (Gyermekek énekes-
könyve, 10. o.) címı énekek szövegét!

Az áhítat is szeretet

Az áhítat több, mint csendben üldögélni,
Atyánkra jó emlékezni.
Az áldásaimra gondolni szeretek –
Az áhítat is szeretet.
Mikor áhítatos vagyok, tanúsítom:
Az útját követni fogom.
És mikor áhítatos vagyok, tudom:
Istenem elkísér utamon.
(© 1987, Maggie Olauson. Engedéllyel használva.)

Atyám, áhítatosan

Atyám, áhítatosan
Viselkedek a házadban,
Összefonom két kezem,
És imára hajtom fejem.
Hallgatom a szavakat,
Hozzád közel érzem magam.
Csak a jóra gondolok,
És áhítatosan szólok.
Atyám, áhítatosan
Viselkedek a házadban.

21. lecke





Cél A gyerekeket arra bátorítani, hogy igyekezzenek a békességre otthon.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd: Máté 5:1–12 (vagy 3 Nefi 12:1–12) 
és 7:1–5, 12 (vagy 3 Nefi 14:1–5, 12)!

2. Készíts egy nagyméretı másolatot a következŒ ábra szerint az osztályodban
minden gyereknek és magadnak (a magadét tedd félre a 26. leckéhez)!

3. Ha lehet, szerezz néhány képet családokról, amint jó hangulatú közös dolgokat
csinálnak együtt!

4. A papír tetejére írd fel minden gyereknek az osztályban: Áldottak a békességre
igyekezŒk!

5. Készülj fel a „Mosolyok” címı ének eléneklésére, vagy a szövegének a felolva-
sására (Gyermekek énekeskönyve, 128. o.)! Az ének szövege a segédkönyv
végén található.

6. Szükséges anyagok:
a. Biblia vagy Mormon könyve.
b. Ceruza vagy zsírkréta.
c. VAJ-plakát (lásd 1. lecke).
d. 2-37. kép: A hegyi beszéd (Evangéliumi mıvészet képcsomag 212; 62166);

2-42. kép: Családi mulatság.

7. Tedd meg a szükséges elŒkészületeket azokhoz a színesítŒ tevékenységek-
hez, amelyekre sort akarsz keríteni!

Javasolt 
órafelépítés Kérj meg egy gyermeket a nyitóima elmondására!

Ha ösztönözted a gyerekeket, hogy valamit tegyenek meg a héten, most beszá-
molhatnak róla!

Otthonainkban lehetnek boldog vagy szomorú érzéseink

Adj minden gyereknek egy papírarcot! A gyerekek énekeljék el vagy mondják el a
„Mosolyok” ének szövegét veled, úgy forgatva az arcok mogorva tekintetı vagy
mosolygós felét, ahogyan a szöveg diktálja!

Megbeszélés Tedd ki a 2-42. képet: Családi mulatság, és a többi képet, amit szereztél, amin a
családtagok kellemes dolgokat mıvelnek együtt! Kérd meg a gyerekeket, fordít-
sák a papírarcaikat úgy, ami szerintük a képen lévŒ emberek érzéseit mutatja!

• Szerintetek miért boldog mindenki?

FigyelemfelkeltŒ
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Kérd meg a gyerekeket, fordítsák úgy a papírarcaikat, amik megfelelnének a
családtagok érzéseinek, ha vitatkoznának és veszekednének!

• A vita és a veszekedés miért tenné szomorúvá a család tagjait?

Tevékenység A gyerekek fordítsák kifelé a papírarcuk a szomorú felét, és mindenki mondjon
valamit, ami szomorúvá tenne egy családot! Majd fordítsák kifelé a papírarcuk
boldog felét, és mondjanak dolgokat, amik boldoggá tesznek egy családot!

• Azt szeretitek-e jobban, amikor a családotok boldog, vagy amikor szomorú?

Szedd össze az arcokat, hogy ne vonják el a gyerekek figyelmét! Az óra végén
visszaadhatod nekik, hogy hazavihessék.

Jézus Krisztus arra tanított bennünket, hogy legyünk békességre igyekezŒk

Megbeszélés Tedd ki a 2-37. képet: A hegyi beszéd, és a gyerekek mondják el, mit tudnak a
képrŒl! Mondd el, Jézus Krisztus felment egy hegyoldalra és nagyon sok fontos
dologra tanította az embereket, beleértve néhány módját annak, hogy miként
tehetjük boldoggá otthonainkat!

Olvasd fel a Máté 5:9-et (vagy a 3 Nefi 12:9-et)! Mondd el, Jézus arra tanította az
embereket, hogy igyekezzenek békességet teremteni! A gyerekek ismételjék el
veled együtt a békességre igyekezŒk kifejezést!

• Mi a békességre igyekezés?

Mondd el, békességre igyekvŒ olyan valaki, aki segít másoknak boldognak lenni
ahelyett, hogy haragos legyen! A békesség nyugalmat, boldogságot jelent, ezért
a békességre igyekvŒ nyugodt, boldog hellyé teszi az otthont.

Mondd el, Mennyei Atyánk és Jézus Krisztus békességre igyekvŒk, és minde-
gyikünk igyekezhet békességre! Jézus elmondta, hogyan.

Olvasd fel a Máté 7:12-t (vagy a 3 Nefi 14:12-t)! Segíts a gyerekeknek megérteni,
hogy úgy kell bánniuk másokkal, mint ahogy Œk maguk szeretnék, hogy velük
bánjanak! Ekkor békességre igyekezŒk lesznek, és segíteni fognak boldog
érzést teremteni otthonaikban.

Szituációs játék Körvonalazz néhány szituációt a gyerekeknek, és segíts nekik kigondolni és elját-
szani, mi módon igyekeznének békességre minden egyes szituációban! Segíts a
gyerekeknek, hogy olyan módokat gondoljanak ki, mely mindenkit boldoggá
tehet, aki a szituációban szerepel! Használd a következŒ szituációkat, vagy
néhány sajátodat:

1. Csendben nézegetsz egy könyvet, amikor a húgod bejön és kitépi a kezedbŒl
a könyvet, mert Œ akarja olvasni.

• Mit szeretnél, hogyan bánjanak veled?

• Mit fogsz mondani vagy tenni, ha békességre igyekezel?

2. Kimész a konyhába, hogy kedvenc sütidbŒl vegyél. Az öcséd odarohan a sütis
tányérhoz, kikapja az utolsó darabot és megeszi. Dühös vagy.

• Mit szeretnél, hogyan bánjanak veled?

• Mit fogsz mondani vagy tenni, ha békességre igyekezel?

3. Barátoddal együtt képeket rajzolsz. Azért bosszant téged, mert lilára színezel
egy fát. Sérti az érzéseidet, ezért gondolatban csúnyán sértegeted Œt.

• Mit szeretnél, hogyan bánjanak veled?

• Mit fogsz mondani vagy tenni, ha békességre igyekezel?
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Szentírás Olvasd fel ismét vagy mondd el más szavakkal a Máté 7:12-t (vagy a 3 Nefi 14:12-t)
az osztálynak!

VAJ-plakát Tedd ki a VAJ-plakátot! Mondd el a gyerekeknek: amikor úgy bánnak másokkal,
ahogyan Œk szeretnék, hogy velük bánjanak, Jézus Krisztust követik és a jót
választják! A gyerekek ismételjék el veled együtt a plakát szavait!

Mindannyian igyekezhetünk békességre

Történet Saját szavaiddal mondd el a következŒ történetet a békességre igyekezŒkrŒl!

Egy püspök megkért néhány fiatalt, segítsenek neki. Azt szerette volna, hogy
a fiatalok egy hónapig igyekezzenek, hogy békesség legyen otthonaikban,
de senkinek ne szóljanak arról, mit csinálnak. Azt mondta nekik, legyenek kedve-
sek, figyelmesek és mutassanak jó példát. Megkérte Œket, segítsenek abba-
hagyni a veszekedéseket, és találják meg a módját, miként mutathatják ki a
családjuk tagjai iránti szeretetüket. A fiataloknak egy hónap múlva kellett vissza-
menni a püspökhöz és elmondani, mit történt.

Egy hónap múlva ismét mindannyian találkoztak és elmondták, mit végeztek.
Minden fiatal arról számolt be, hogy otthonaik boldogabb helyekké váltak, mert
erŒfeszítéseket tettek, hogy békességet teremtsenek. (Lásd Franklin D. Richards,
Conference Report, 1974. okt., 153. o.; vagy Ensign, 1974. nov., 106. o.)

Megbeszélés • Mit kért a püspök a fiataloktól, mit tegyenek?

• Mi történt, amikor megtették?

• Miként lehetsz békességre igyekvŒ a saját otthonodban?

Adj minden gyereknek egy darab papírt, melyre felírtad: Áldottak (boldogok)
a békességre igyekezŒk! Olvasd fel a papír tetején lévŒ szavakat, és a gyerekek
ismételjék el együtt! Adj a gyerekeknek ceruzát vagy zsírkrétát, és rajzolják le
a családjaikat, amikor boldogok!

Bátorítsd Œket, hogy otthon olyan helyre tegyék ki, ahol emlékezteti Œket,
hogy legyenek békességre igyekvŒk!

Összegzés

Ének Oszd ki a papírarcokat és énekeljétek el vagy mondjátok el ismét a „Mosolyok”
címı ének szövegét! Emlékeztesd a gyerekeket, ha békességre igyekeznek,
a komor tekinteteket mosolygóvá változtathatják!

Tanúbizonyság Tanúsítsd, Mennyei Atyánk és Jézus Krisztus azt akarja, hogy békességre igye-
kezzünk! Emlékeztesd a gyerekeket arra, hogy amikor megpróbálnak otthon
békességre igyekezni, Œk és családjaik boldogabbak lesznek!

Ösztönözz minden gyereket, hogy próbáljanak meg a jövŒ héten békességre
igyekezni otthon! Kérd meg Œket, készüljenek fel, hogy a legközelebbi órán
beszámoljanak tapasztalataikról!

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására! Javasold a gyereknek,
kérje Mennyei Atyánkat, segítsen az osztály tagjainak otthonaikban békességre
igyekezni!

Mıvészet
tevékenység
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SzínesítŒ 
tevékenységek A következŒ tevékenységek közül válaszd ki azokat, amelyek a legjobban

szolgálják az osztályodban lévŒ gyerekeket! Használhatod Œket magában
a leckében, illetve ismétlésként vagy összegzésként! További tanácsokért lásd:
„A tanítási óra” részt a „Segítség a tanítónak” fejezetben!

1. Mutasd meg a 2-3. képet: Jézus, a Krisztus, vagy egy másik képet Jézusról!
Kérd meg a gyerekeket, tegyenek úgy, mintha Jézus Krisztus eljönne hozzájuk
látogatóba! Kérd meg Œket, gondolják el, mennyire izgatottan várnák Jézus
látogatását!

• Mit tesztek, hogy felkészüljetek rá?

• Hogyan viselkedtek, amikor Jézus jön?

A gyerekek játsszanak el néhány dolgot, amit megtennének, ha Jézus jönne
hozzájuk látogatóba! Mondd el: ha Jézus az otthonukban lenne, nagyon
erŒsen próbálkoznának, hogy békességre igyekezzenek azáltal, hogy mindent
megosztanak, kedvességet tanúsítanak egymás iránt és nem veszekednek!
Akkor élveznék azt a jó érzést, amit Jézus hozott az otthonukba.

Mondd el a gyerekeknek, az egyik módja, amit elsajátíthatnak, miként töreked-
jenek otthon a békességre az, hogy arra gondolnak, miként viselkednének, ha
Jézus látogatna el az otthonukba!

2. Énekeljétek vagy mondjátok el a „Boldog család” címı éneket (Gyermekek
énekeskönyve, 104. o.)! Az ének szövege a segédkönyv végén található.

Emlékeztesd a gyerekeket, amikor békességre igyekeznek, segítenek
boldoggá tenni a családjaikat!

3. Énekeljétek el vagy mondjátok el a ”Ha jó a kedved” (Gyermekek énekes-
könyve, 125. o.) címı ének szövegét, a gyerekek által javasolt mozdulatokkal
helyettesítve az üsd a tenyered részt!

Ha jó a kedved, üsd a tenyered!
Ha jó a kedved, üsd a tenyered!
Ha köztünk vagy és jó a kedved,
Másoknak is mutasd ezt meg,
Ha jó a kedved, üsd a tenyered!

4. Annak bizonyítására, hogy a gyerekek képesek uralkodni a mások tetteivel
szembeni reakcióikon, két gyerek álljon egymással szembe! Az egyik gyerek
próbáljon meg komoly arcot vágni (ne fejezzen ki érzelmeket) míg a másik
gyerek próbálja megmosolyogtatni, megnevettetni vagy rávenni, hogy valami-
lyen más arckifejezést mutasson! Mindenki, aki részt akar venni a játékban,
egyenként próbálja meg!

Segíts a gyerekeknek megérteni, meg kell próbálniuk uralkodni saját reak-
cióikon, amikor valaki más valamit tesz, ami elızi a békességet otthonról!
Például amikor egyik testvérük rájuk kiált, elsŒ gondolatuk az, hogy visszakia-
bálnak, de ha megpróbálnak békességre igyekezni, találhatnak jobb módszert
a reagálásra.



Cél Segíteni a gyerekeknek, hogy megértsék: Jézus Krisztus számára minden ember
fontos.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd: Lukács 15:1–7 és János 10:1–18!

2. Ragaszd fel egy kartonra a 2-44-es képet, Az elveszett bárány! Majd vágd fel
különbözŒ formájú darabokra, de vigyázz, hogy a bárány képe egy darabban
maradjon! (A kivágott darabokat tedd félre, hogy felhasználhasd leendŒ
osztályoknál!) Óra elŒtt azt a kirakódarabot, amin a bárány van, rejtsd el vala-
hol az osztályteremben, ahol nem könnyı rátalálni!

3. A lecke végén lévŒ sablont használva készíts egy másolatot, vagy rajzold körül
a bárányt mindenkinek az osztályban, beleértve magadat is! Minden bárányra
írd fel egy gyerek nevét!

4. Szükséges anyagok:
a. Biblia.
b. 2-43. kép: Egy pásztor.

5. Tedd meg a szükséges elŒkészületeket azokhoz a színesítŒ tevékenységek-
hez, amelyekre sort akarsz keríteni!

Javasolt 
órafelépítés Kérj meg egy gyermeket a nyitóima elmondására!

Ha ösztönözted a gyerekeket, hogy valamit tegyenek meg a héten, most beszá-
molhatnak róla! Megkérheted Œket, számoljanak be tapasztalataikról, amint
otthon békességre igyekeztek!

A pásztorok törŒdnek a juhaikkal

Mutasd meg a 2-43. képet: Egy pásztor!

• Ki Œ?

Mondd el, a képen lévŒ férfi olyan pásztor, mint amilyenek akkor éltek, amikor
Jézus Krisztus a földön volt!

• Milyen ruhát visel?

Mutass rá a pásztor köpenyére! Mondd el, ez a juhbŒrbŒl vagy gyapjúból készült
köpeny megvédi a pásztort a forró sivatagi naptól és a hideg éjszakáktól! A fején
lévŒ fejfedŒ szintén a naptól védi. A pásztor vizestömlŒt is hord magával, és egy
botot, amit pásztorbotnak neveznek.

• Mi a pásztor feladata?

Mondd el, a pásztor a juhoknak viseli gondját! A juhok ismerik a pásztor hangját,
és követik, amerre vezeti Œket. Emeld ki, a pásztor nem hátulról tereli a nyájat!
ElŒttük megy, mutatva, merre menjenek. A pásztor zöld legelŒkre vezeti a juhokat,
ahol jó, ennivaló füvet találnak. Elvezeti Œket a vízhez is. Este visszavezeti Œket
a karámba, mely fallal vagy sövénnyel van körülvéve, vagy egy barlangba, ahol a
juhok biztonságban vannak a vadállatoktól és a tolvajoktól. A pásztor Œrködik
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a karám bejáránál és megvédi a juhait. A pásztor megszámolja a juhait,
hogy megbizonyosodjon róla, egy sem veszett el.

A pásztornak minden egyes bárány fontos

Történet Mondd el, minden pásztor, akár Jézus idejében, akár ma, törŒdik a juhaival és
megvédi Œket! Mondd el a következŒ történetet a saját szavaiddal!

Kati és Józsi egy tanyán éltek. A családjuk birkákat tenyésztett, és Katinak és
Józsinak megvolt a saját, kis bárányokból álló nyája. Jól gondját viselték a bárá-
nyaiknak. Jó pásztorok voltak.

Egy éjjel nagy vihar volt. A szél elfújta a karám sövényének azt a részét, ahol Kati
és Józsi bárányait Œrizték. A mennydörgés egyik csattanása megrémítette
a bárányokat, és mind kirohantak a karámból.

Amikor reggel lett, Kati és Józsi kiszaladtak, hogy gondjaikba vegyék a bárányai-
kat. De a bárányokat sehol sem találták. Kati és Józsi aggódtak. Követni kezdték
a bárányok nyomait a nedves földön. Nem sokára megtalálták mindet, egy kivé-
telével.

• Mit gondoltok, mit tett Kati és Józsi?

Visszaterelték a bárányokat a karámba, és elmentek megkeresni az elveszett
bárányt. Észrevettek olyan nyomokat, melyek más irányba vezettek, mint a többi
nyom. Ezeket követték.

Kati és Józsi végül megtalálták a bárányt. A lába beszorult egy lyukba, és kime-
rült és gyenge volt. Gyengéden hazavitték a bárányt, és Józsi addig karjaiban
tartotta, míg Kati megtisztogatta a karcolásokat a lábán. Nagyon boldogok voltak,
hogy megtalálták minden bárányukat.

• Miért folytatták az elveszett bárány keresését, miután a többit megtalálták?

Kirakós játék Rakd ki a kirakós játék darabjait, amit készítettél a padlóra vagy az asztalra,
és segíts a gyerekeknek összerakni.

Amikor a gyerekek rájönnek, hogy egy darab hiányzik, mondd meg, a hiányzó
darabon egy juh képe van!

• Mit tesz egy jó pásztor, amikor egy juha elvész?

Szentírástörténet Mutasd fel a Bibliát, és mondd el a gyerekeknek, a Bibliában Jézus Krisztus
elmondja, mit cselekszik egy jó pásztor, amikor egy juha elvész! Magyarázd el,
míg Jézus a földön volt, gyakran tanította a népet történetek elmondásával!
E történetek egyike egy pásztorról és az elveszett juháról szólt. Olvasd fel
a Lukács 15:4-et!

• Mit mond a Biblia, mit kell tenni egy jó pásztornak?

Szituációs játék Kérd meg a gyerekeket, tegyenek úgy, mint a jó pásztorok! Mutassák, mintha
felvennének a köpenyt és pásztorbotot vinnének, majd keressék az elveszett
kirakós darabot, amin a bárány van! Amikor a kirakós darab megvan, dicsérj meg
minden pásztort, és együtt fejezzék be a kirakós játékot!

Kérdezd meg a gyerekeket, mit éreztek, amikor megtalálták a darabot!

Szentírás Mondd el, mit érzett a példázatban a pásztor, amikor megtalálta a bárányát,
ahogyan az a Lukács 15:5–6-ban van elmesélve! Vesd össze az, amit a gyerekek
tapasztaltak azzal, amit Jézus elmondásában a jó pásztor tenne és érezne!
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Jézus Krisztus a Jó Pásztor, és mi vagyunk az Ã bárányai

Olvasd fel a János 10:14-et!

• Ki a jó pásztor ebben a szentírásban?

Mondd el, a szentírás szavai Jézus Krisztus szavai! Ã a Jó Pásztor.

• Kik a juhok Jézus nyájában? (Magyarázd el, hogy a nyáj egy csapat juhot
jelent!)

Segíts a gyerekeknek megérteni, Œk juhok Jézus nyájában! Mondd el, az Üdvö-
zítŒ pásztorhoz hasonlította magát, mivel szeret és törŒdik mindegyikünkkel,
mint ahogy a pásztor törŒdik a juhokkal! Azt akarja, hogy mindegyikünk bizton-
ságban és boldog legyen. Ahogyan a pásztor ismer minden egyes juhot, Jézus
ismer mindegyikünket. Mi mindannyian fontosak vagyunk számára.

Tevékenység Mutasd meg a papírbárányokat a gyerekek neveivel rajtuk! Mutass fel egy
bárányt és mondd: „(egy gyerek neve) Jézus nyájának egyik báránya”! Majd
tedd le a bárányt az asztalra vagy a padlóra! Mindaddig folytasd ezt, amíg
mindenkit megemlítettél, magadat is beleértve! Amikor olyan gyerekhez érsz,
aki nincs jelen, valami ilyesmit mondj: „(gyerek neve) Jézus nyájának egyik
báránya, és Jézus tudja, hogy ma nincs itt az Elemiben. Azt akarja, hogy minden
báránya itt legyen”!

E tevékenység után vedd fel a bárányokat, és a gyerekek együtt számolják meg
Œket! Emeld ki: ennyi gyereknek kell az osztályban lenni, vagyis ennyi báránynak
kell a nyájban lenni! Vesd össze ezt a számot a mai napon az osztályban jelen
lévŒ gyerekek számával! Mondd el nekik, hogy reméled, mindannyian eljönnek
minden héten, kivéve ha betegek vagy elutaznak, mert segíteni akarsz, törŒdni
akarsz velük és tanítani akarod Œket! Hangsúlyozd, milyen fontos Jézusnak, hogy
minden báránya eljöjjön az Elemibe!

Javasold, legyenek a gyerekek pásztorok, és keressék meg az elveszett bárá-
nyokat – a gyerekeket, aki nem voltak ma az Elemiben –, és segítsenek vissza-
vezetni Œket az Elemibe!

Összegzés

Tanúbizonyság Tégy bizonyságot, hogy minden egyes gyermek fontos Jézus Krisztusnak,
és hogy Jézus szereti Œket és törŒdik mindegyikükkel!

Add oda minden gyereknek a bárányt, amire fel van írva a neve! Ösztönözd
a gyerekeket, vigyék haza a bárányukat, és osszák meg a családjukkal, amit
a pásztorokról és a Jó Pásztorról tanultak!

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására!

SzínesítŒ 
tevékenységek A következŒ tevékenységek közül válaszd ki azokat, amelyek a legjobban

szolgálják az osztályodban lévŒ gyerekeket! Használhatod Œket magában
a leckében, illetve ismétlésként vagy összegzésként! További tanácsokért lásd:
„A tanítási óra” részt a „Segítség a tanítónak” fejezetben!

1. A gyerekek írjanak pár sort vagy rajzoljanak egy képet, amit egy olyan gyerek-
nek adnak, aki nem volt aznap az Elemiben! Ilyesvalami lehet rajta: „Hiányoztál
nekünk az Elemiben!” vagy „Gyere, tarts velünk az Elemibe!”.

2. A gyerekek színezzék ki a bárányaikat vagy ragasszanak rá vattapamacsokat,
hogy bolyhosak legyenek!

Szentírás
megbeszélése

23. lecke
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3. Segíts a gyerekeknek elmutogatni a verset: „Jézus szeret minden gyermeket”!

Jézus szeret minden gyermeket (tárjátok ki a karotokat)
a kicsinyeket, még piciket (kézzel mutasd, mekkora egy térdedig érŒ

gyermek),
a bölcsŒben a csecsemŒt (alkoss bölcsŒt a karoddal),
s azt is, aki nagyra nŒtt (emeld fel a karod magasra a fejed felett).
(Finger Fun for Little Folk, Thea Cannon könyvébŒl. © 1949, the Standard
Publishing Company, Cincinnati, Ohio. Engedéllyel felhasználva.)

4. Énekeljéltek el vagy mondjátok el a „Jézus mindig szerette a kisgyermekeket”
(Children’s Songbook, 59. o.), vagy az „Érzem, Jézus szeret” (Gyermekekek
énekeskönyve, 42. o.) címı énekek szövegét! Az énekek szövege a segéd-
könyv végén található.

5. Énekeld el vagy mondd el a „Drága a Pásztor szívének” (Himnuszok) címı
himnusz elsŒ versszakát!

Drága a Pásztor szívének,
Drága a báránya mind;
Drága az Œ szeretete,
Drágább, mint bármilyen kincs.
Drágák a Pásztor szívének
Az elveszett juhai;
Elmegy Œ értük a hegyre,
Ha kell, a mély vízbe is.
Kóborolnak a pusztában,
Éhen, elveszve, fázva;
Siet, hogy megmentse Œket,
Visszahozza nyájába.





Cél Minden gyereket arra ösztönözni, hogy érezzen hálát és mutassa ki azt Mennyei
Atyánk iránt.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd: Lukács 17:11–19 és 1 Thessaloni-
kabeliek 5:18!

2. Készülj fel az „A világ gyermekei” (Gyermekek énekeskönyve, 4. o.) címı ének
eléneklésére, vagy a szövegének a felolvasására!

3. Szükséges anyagok:
a. Biblia.
b. Egy kis csésze, egy nagy kanál, egy vizeskacsó, és egy tálca, amely elég

nagy ahhoz, hogy a csészét és a vizeskancsót megtartsa.
c. Zsírkréta és papír minden gyereknek.
d. Kréta, tábla és törlŒ.
e. 2-45. kép: A tíz leprás (Evangéliumi mıvészet képcsomag 221; 62150).

4. Tedd meg a szükséges elŒkészületeket azokhoz a színesítŒ tevékenységek-
hez, amelyekre sort akarsz keríteni!

Javasolt 
órafelépítés Kérj meg egy gyermeket a nyitóima elmondására!

Ha ösztönözted a gyerekeket, hogy valamit tegyenek meg a héten, most beszá-
molhatnak róla!

Sok áldást kaptunk

Tedd ki az üres csészét, a kanalat és a vizeskancsót! Kérd meg a gyerekeket,
gondoljanak a sok áldásra, amit Mennyei Atyánk adott nekik, és magyarázd meg,
hogy mindig, amikor megneveznek egy áldást, egy kanálnyi vizet kivehetnek
a kancsóból és beletehetik a csészébe!

Helyezd a csészét és a vizeskancsót a tálcára, hogy felfogja a kicsorduló csep-
peket, és helyezd a tálcát egy sima felületre, mint pl. az asztal vagy a padló!

Felhasználhatod a következŒ kérdéseket, hogy segíts a gyerekeknek áldásaik
megnevezésében:

• Milyen csodálatos teremtményeket adott nekünk Mennyei Atyánk?

• Kik azok a különleges emberek, akikkel megáldott bennünket?

• Milyen dolgok megtételére képes a csodálatos testünk?

A gyerekek felváltva nevezzék meg áldásaikat, és öntsék a kanálnyi vizet a
csészébe mindaddig, amíg a csésze megtelik és túlcsordul! Mondd el, hogy
Mennyei Atyánk szeret bennünket és sok áldást adott nekünk! Amikor ezekre az
áldásokra gondolunk, hálásak vagyunk és megtelünk szeretettel Mennyei Atyánk
iránt. Mennyei Atyánk annyi áldást adott nekünk, hogy szeretetünk túlcsordulhat,
mint ahogyan a csészében a víz túlcsordult.

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység

Kimutathatom a hálámat24.
lecke
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Éreznünk kell a hálát és ki kell mutatnunk azt

Mondd el a következŒ történetet a saját szavaiddal!

Laura születésnapja közelgett, és nagymamája egy különleges ajándékot akart
neki készíteni. Bár a nagyi látása már gyengülŒben volt, és a kézzel varrás nehe-
zére esett, mégis elhatározta, hogy egy babát készít Laurának. Sok órát töltött a
babakészítéssel, aminek fonott haja, hímzett arca és gyönyörı csipkeruhája volt.
Laura születésnapján nagyi becsomagolta a babát és odaadta a kislánynak.

Mondd el a gyerekeknek, hogy két különbözŒ befejezését fogod elmondani
a történetnek! Kérd Œket, nagyon figyeljenek, és döntsék el, melyik befejezés
a jobb!

1. befejezés

Laura alig várta a szülinapját és az ajándékát. Gyorsan kinyitogatta mindegyiket.
Amikor a nagyi ajándékához ért, kinyitotta a csomagot, csak egy pillantást vetett
a babára, majd félrelökte azt és nyúlt a következŒ ajándékért.

• Szerintetek tetszett Laurának a baba?

• Mit gondoltok, mit érzett Laura nagymamája?

2. befejezés

Laura alig várta a szülinapját és az ajándékait; minden ajándékot óvatosan nyitott
ki. Amint kinyitotta a nagymama csomagját, meleg érzés öntöttel el. Óvatosan
érintette meg a baba gondosan befont haját, hímzett arcát és csipkés ruháját.
Majd a nagymamájához futott és szorosan megölelte. „Ó, köszönöm, nagyi” –
suttogta.

• Szerintetek tetszett Laurának a baba?

• Mit gondoltok, mit érzett Laura nagymamája?

• Melyik befejezésben mutatott Laura szeretetet és megbecsülést a sok óra
iránt, amit nagymamája a baba készítésével töltött?

Megbeszélés Írd fel a táblára: hála, és mondd ki a gyerekekkel! Magyarázd el, a hála olyan
érzés, melyben köszönetünket fejezzük ki! Amikor valaki iránt hálát érzünk valami
miatt, amit értünk tett vagy adott, ki kell mutatni a hálánkat.

• Hogyan mutatta ki Laura háláját a babáért a történet második befejezésében?

Mondd el, amikor hálát érzünk vagy kimutatjuk, boldogok vagyunk, és a személy,
akinek megköszönjük, szintén boldog! Beszélgessetek a szeretet és boldogság
érzésérŒl, amiben Laura és nagymamája osztozott, mert Laura hálát érzett és
kimutatta azt!

Mutasd meg a 2-45. képet: A tíz leprás, és mondd el a Lukács 17:11–19-ben
található történetet!

Magyarázd el: a lepra bŒrbetegség, mely elpusztítja a test részeit! Az emberek
féltek a leprásoktól, mert azt gondolták, elkapják a leprások betegségét, 
így a leprásoknak távol kellett tartaniuk magukat a családjuktól és a barátoktól.

Hangsúlyozd, amikor a leprások megtették, amit Jézus Krisztus mondott nekik,
kigyógyultak a leprájukból! Ismét élhettek a családjukban és a barátaikkal.

• Mit éreznétek, ha Jézus Krisztus megtette volna értetek ezt a hatalmas csodát?

A gyerekek figyeljenek, amint felolvasod a Lukács 17:15–17-et, és állapítsák meg,
hogyan mutatták ki hálájukat a leprások?

Szentírástörténet
és beszélgetés

Történet és
beszélgetés
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• Hány leprás gyógyult meg?

A gyerekek tartsák fel a tíz ujjukat!

• Hány leprás tért vissza köszönetet mondani Jézusnak?

A gyerekek zárják be kilenc ujjukat! Hangsúlyozd, a tízbŒl egyetlen egy ember
mutatott hálát Jézus e hatalmas csodájáért!

• Mit gondoltok, miért csak egyetlen egy ember tért vissza megköszönni 
Jézusnak?

Imáinkban köszönetet mondhatunk Mennyei Atyánknak

Olvasd fel a gyerekeknek az 1 Thessalonikabeliek 5:18-at!

• Mit mond ez a szentírás, mit kell tennünk?

Emlékeztesd a gyerekeket, hogy Mennyei Atyánk sok áldást adott mindegyikünk-
nek! Boldog, amikor megköszönjük áldásainkat.

• Hogyan köszönhetjük meg Mennyei Atyánknak a sok áldást, amit ad nekünk?

Ének Énekeld el vagy mondd el az ”A világ gyermekei” címı ének szövegét!

A nap végén szerte a világon
Atyánk minden gyermeke imát mond;
Egyenként köszönetet mond Ãneki:
„Köszönöm”, ezt mondják gyermekei.
„Gracias.” „Malo.” „Wir danken dir.”
A világban mindenhol felhangzik.
Néhol „tak”, máshol „merci”,
„Kansha shimasu”, köszönjük.
Jó Mennyei Atyánk hallja
És megérti Œket.
Ã ismeri is Œket,
És szeret, szeret mindenkit.

Megbeszélés • Mikor imádkozunk?

Beszélgessetek különbözŒ alkalmakról, amikor imádkozunk és a dolgokról, 
amikért köszönetet mondhatunk Mennyei Atyánknak minden egyes imában!
Például, amikor étkezések elŒtt imádkozunk, megköszönhetjük Mennyei Atyánk-
nak, hogy ennivalót adott. Hangsúlyozd annak fontosságát, hogy ne felejtsünk el
köszönetet mondani Mennyei Atyánknak imáinkban!

Tetteink által mutathatjuk ki hálánkat

Beszélgetés Mondd el, tetteink által is kimutathatjuk hálánkat! Amikor engedelmeskedünk a
parancsolatoknak és azt tesszük, amit Mennyei Atyánk kért tŒlünk, megmutatjuk,
hogy szeretjük Mennyei Atyánkat és nagyra becsüljük, amit adott nekünk.

Írj le néhány szituációt, amelyekben egy ember tettei által mutathatta ki háláját!
Kérd meg a gyerekeket, mondják el, miként tudták az egyes emberek kimutatni
hálájukat azáltal, hogy engedelmeskedtek Mennyei Atyánknak! Használd a
következŒ példákat, vagy néhány sajátodat:

1. Dorka a legidŒsebb gyermek a családban. Van két öccse és két húga. Hálás
a családjáért.

• Miként mutathatná ki Dorka Mennyei Atyánknak, hogy hálás a családjáért?
(A család minden tagja iránt kimutatta szeretetét és kedvességét.)

Szentírás
megbeszélése
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2. Viktor apróbb munkákat végez a szomszédjának, hogy egy kis plusz pénzt
keressen. Hálás, hogy Mennyei Atyánk segített neki munkát találni.

• Hogyan mutathatná ki Viktor háláját Mennyei Atyánk iránt? (Azáltal, hogy
keresetébŒl tizedet fizet.)

3. Emese szeret focizni. Hálás Mennyei atyánknak, hogy erŒs, egészséges testet
adott neki.

• Mit tehetne Emese, hogy kimutassa háláját Mennyei Atyánknak a testéért?
(Engedelmeskedik a Bölcsesség szavának; jó ételeket eszik és vigyáz
a testére.)

4. A misszionáriusok tanították Zoli családjának az evangéliumot, és a család
megkeresztelkedett. Zoli nagyon hálás a misszionáriusokért.

• Mit tehetne Zoli, hogy kimutassa Mennyei Atyánk iránti háláját? (Felkészül
a missziós szolgálatra, amikor idŒsebb.)

5. Anna örömmel vár minden vasárnapot. Szeret az Elemibe járni. Hálás az
egyházért.

• Mit tehetne Anna, hogy kimutassa Mennyei Atyánknak, mennyire hálás?
(Elmegy minden gyılésre, tisztelettudó az egyházban.)

Összegzés

Adj a gyerekeknek papírt és zsírkrétát, és rajzoljanak képeket olyasmikrŒl,
amikért hálásak! Kérd meg a gyerekeket, beszéljenek képeikrŒl az osztály többi
tagjának!

Tanúbizonyság Mondd el a gyerekeknek, mennyire hálás vagy, hogy a tanítójuk vagy! Magyarázd
el, hogyan mutatod ki háládat Mennyei Atyánknak ezért az áldásért! Tedd bizony-
ságodat, hogy Mennyei Atyánk sok áldást adott nekünk, és boldog, amikor hálát
érzünk és köszönetet mondunk áldásainkért!

Ösztönözd a gyerekeket, hogy ne felejtsék el megköszönni Mennyei Atyánknak
az áldásaikat imáik és tetteik által a jövŒ héten!

Amint a gyerekek készülnek a záróimára, kérdezd meg Œket, miket köszönhetné-
nek meg Mennyei Atyánknak az órai záróimában! Kérj meg egy gyermeket a
záróima elmondására!

SzínesítŒ 
tevékenységek A következŒ tevékenységek közül válaszd ki azokat, amelyek a legjobban

szolgálják az osztályodban lévŒ gyerekeket! Használhatod Œket magában
a leckében, illetve ismétlésként vagy összegzésként! További tanácsokért lásd:
„A tanítási óra” részt a „Segítség a tanítónak” fejezetben!

1. Kérd meg a gyerekeket, mondják meg, mik a kedvenc állataik, zöldségeik és
gyümölcseik! Hangsúlyozd, Mennyei Atyánk megtervezte, Jézus Krisztus
pedig megteremtette mindezeket a dolgokat a mi örömünkre! Nem szabad
elfelejtenünk, hogy kimutassuk hálánkat ezekért a dolgokért.

2. Mutass képrŒl néhány állatot! Beszéljétek meg, milyen gondoskodásra van
szükségük az állatoknak, pl. víz, étel, ápolás és szeretet! Mondd el: az állatok-
ról és más teremtményekrŒl való gondoskodás bizonyítja Mennyei Atyánknak,
hogy hálásak vagyunk Neki!

3. Hangsúlyozd, Mennyei Atyánk megtervezte, és Jézus Krisztus teremett meg
mindent, amire az élethez és a boldogságunkhoz szükségünk van! Be kell
bizonyítanunk, hogy mennyire hálásak vagyunk a sok áldásunkért.

Mıvészet
tevékenység

24. lecke
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4. Énekeljétek el vagy mondjátok el a következŒ énekek szövegét: „Atyánkhoz
száll köszönetünk” (Gyermekek énekeskönyve, 15. o.), „Tudhat-e egy kisgyer-
mek?” (Gyermekek énekeskönyve, 14. o.), vagy „Köszönöm, jó Atyám”
(Gyermekek énekeskönyve, 9. o.). A „Köszönöm, jó Atyám” kezdetı ének
szövege a segédkönyv végén található.

Mondd el a gyerekeknek, hogy az éneklés által is köszönetet tudunk mondani
Mennyei Atyánknak! Mondd el, a Mennyei Atyánkat dicsérŒ énekek olyanok,
mint az imádságok (lásd T&Sz 25:12)!

Atyánkhoz száll köszönetünk,

Atyánkhoz száll köszönetünk,
Mert Ã adja mindenünk.

Szemünk, fülünk és kezünk,
Lábunk, ruhánk, ételünk.

Apa, anya, csecsemŒ,
Mennyei Atyánk adta Œt.

Atyánkhoz száll köszönetünk,
Mert Ã adja mindenünk.

Tudhat-e egy kisgyermek?

Tudhat-e egy kisgyermek
Hálát adni Teneked?
Igen: Legyek csak kedves
És jó minden tettemben!
Szeressem Istenemet,
És ezt mondjam szívemben:
Köszönöm, Atyám!
Köszönöm, Atyám!
Köszönöm, Mennyei Atyám!



Cél Minden gyereket ösztönözi arra, hogy ne felejtsen el köszönetet mondani mások
tetteiért, amiket a jóindulat és a szeretet diktál.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd: Lukács 17:11–19 és Tanok és szövet-
ségek 78:19!

2. Készíts elŒ egy kis köszönŒlevelet a minta szerint:

3. Szükséges anyagok:
a. Biblia és Tanok és szövetségek.
b. Ceruza vagy zsírkréta és egy darab papír minden gyereknek.
c. Tábla, kréta és törlŒ.
d. 2-45. kép: A tíz leprás (Evangéliumi mıvészet képcsomag 221; 62150).

4. Tedd meg a szükséges elŒkészületeket azokhoz a színesítŒ tevékenységek-
hez, amelyekre sort akarsz keríteni!

Megjegyzés: E lecke során különösen igyekezz azt mondani a gyerekeknek,
„köszönöm”, amikor helyénvaló!

Javasolt 
órafelépítés Kérj meg egy gyermeket a nyitóima elmondására!

Ha ösztönözted a gyerekeket, hogy valamit tegyenek meg a héten, most beszá-
molhatnak róla!

Van egy különleges szó, amit használhatunk

Mondd el a gyerekeknek, van egy különleges szó, amit meg akarsz osztani
mindannyiukkal! Ezt a különleges szót bárki használhatja, de nem elég gyakran
használjuk. Suttogj „köszönöm”-öt az egyik gyereknek, és a gyerek suttogjon
„köszönöm”-öt egy másiknak! Mindaddig folytassátok, míg minden gyerek
hallotta a szót! Az utolsó gyerek álljon fel, és mondja ki hangosan a szót!

• Mikor mondjuk: „köszönöm”?

Mondd el, mi mindannyian szeretjük, amikor mások jót tesznek velünk, de néha
elfelejtjük megköszönni nekik!

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység

Köszönöm. Örülök, hogy te vagy a tanítóm.

Szeretettel:

Rebeka

25.
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Ne felejtsd el mondani:
„Köszönöm”!
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Szentírástörténet Mutasd meg a 2-45. képet: A tíz leprás, és kérd meg a gyerekeket, mondják el,
mire emlékeznek a képrŒl az elŒzŒ leckébŒl! A gyerekek el is játszhatják a tíz
leprás történetét (lásd Lukács 17:11–19).

A képrŒl beszélve mutass rá arra a leprásra, aki köszönetet mond Krisztusnak!

• Ez a férfi miért jött vissza Jézushoz?

• Mit tettek a többiek?

Emlékeztesd a gyerekeket, hogy Jézus Krisztus meggyógyította mind a tíz
leprást, de csak egy emlékezett arra, hogy köszönetet mondjon! Jézus bizonyára
boldog volt, hogy az az egy ember nem felejtette el, de bizonyára szomorú volt,
hogy a többiek elfelejtették.

Megbeszélés • Miért kell köszönetet mondanunk Mennyei Atyánknak és Jézus Krisztusnak?

• Ki másnak kell köszönetet mondanunk? (Családunknak, tanárainknak,
barátainknak, bárki másnak, aki valami jót tesz értünk.)

Köszönetet tudunk mondani másoknak

Mondd el a következŒ történetet a saját szavaiddal, egyszerı rajzzal ábrázolva
a táblán (mint pl. horgászbot, hal, sütemény):

Karcsi élvezte a kempingezést és a horgászást, és szinte minden szombatot
szeretett horgászással tölteni a közeli folyó partján. De aztán az édesapja
meghalt, és sok minden megváltozott Karcsi életében. Többé már nem volt senki,
aki elvigye horgászni.

Karcsi szomorú és magányos volt. Az elemis tanítója, Szabó testvér észrevette,
milyen szomorú, és szerette volna boldoggá tenni. Szabó testvér meghívta
Karcsit, menjenek el horgászni.

Karcsi boldog volt, hogy ismét mehet horgászni. Már kész volt, és várt, amikor
Szabó testvér érte jött. Karcsi és Szabó testvér csodás napot töltött a folyónál.
Sok halat fogtak, és aznap este megették a halat vacsorára Karcsi édesanyjával
és testvéreivel.

Karcsi meg akarta köszönni Szabó testvérnek, hogy elvitte horgászni.

• Mit tehet Karcsi, hogy megköszönje Szabó testvérnek?

Miután a gyerekek válaszoltak, köszönd meg nekik a javaslataikat, és mondd el,
minek a megtételét határozta el Karcsi!

Karcsi elhatározta, hogy köszönetképpen valami kedves dolgot fog tenni Szabó
testvérnek. Karcsi segített édesanyjának süteményt sütni, és másnap átvitte
Szabó testvér otthonába. Karcsi odaadta Szabó testvérnek a süteményt, és ezt
mondta: „Köszönöm, hogy elvittél horgászni”.

• Szerintetek mit érzett Szabó testvér, amikor Karcsi elhozta neki a süteményt?

• Mit gondoltok, mit érzett Karcsi?

Szentírás Olvasd fel a Tanok és szövetségek 78:19-et! Mondd el, ez a szentírás azt mondja,
ha hálásak vagyunk, boldogok leszünk!

• Mit éreztek, amikor ezt mondjátok valakinek: „köszönöm”?

• Mit éreztek, amikor valaki ezt mondja nektek: „köszönöm”?

Kérd meg a gyerekeket, mondjanak eseteket, amikor valaki megköszönt nekik
valamit, amit megtettek, és mondják el, mit éreztek, amiért megköszöntek nekik
valamit! Személyes tapasztalatodról is beszámolhatsz!

A gyerekek
részvétele

Történet és
beszélgetés
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Sokféleképpen mondhatjuk: „Köszönöm”!

Történet Mondd el a következŒ történetet a saját szavaiddal!

Váradi nŒtestvér elemis tanító volt. Élvezte a tanítást és szerette az osztályába
járó gyerekeket. Megpróbált jól felkészülni minden vasárnapi órára. Szerette
Mennyei Atyánkat és Jézus Krisztust, és elmondta a bizonyságát a gyerekeknek,
és hogy mennyire szereti Jézus mindegyiküket. Kimutatta szeretetét és odafigye-
lését az osztályába járó gyerekek iránt. Soha nem felejtette el a születésnapjukat
és az egyéb különleges alkalmakat.

Egy vasárnap, miután hazament az egyházból, valaki kopogott Váradi nŒtestvér
ajtaján. Rebeka volt, az egyik kislány az osztályából. Rebeka átnyújtott valamit
Váradi nŒtestvérnek egy szép, rózsaszínı borítékban.

• Ki tudjátok találni, mi volt a borítékban?

Vedd elŒ a kis köszönŒlevelet, amit elŒkészítettél, és olvasd fel az osztálynak!

• Szerintetek mit érzett Váradi nŒtestvér, amikor elolvasta a levelet?

Megbeszélés • Hogyan mondott köszönetet Rebeka a tanítójának?

• Milyen egyéb módon fejezhetjük ki köszönetünket?

• Ki tesz meg értetek szép dolgokat?

A gyerekeknek az utolsó kérdésre adott válaszait sorold fel a táblán! Miután
minden gyereknek volt lehetŒsége válaszolni, utalj a táblán lévŒ listára, és
kérdezd meg Œket, mit köszönhetnének meg az egyes személyeknek! Például
kérdezd meg a gyerekektŒl:

• Miért mondhatnátok köszönetet a püspökségnek?

• Mit köszönhetnétek meg az elemis karmesternek vagy zongoristának?

Adj a gyerekeknek ceruzát vagy zsírkrétát és papírt, hogy köszönŒleveleket írja-
nak! Írd rá vagy segíts nekik a levelükre ráírni: Köszönöm, és ceruzával vagy
zsírkrétával díszítsék ki a levelet!

Mondd el, hogy ezt a köszönŒlevelet odaadhatják valakinek, akinek köszönetet
akarnak mondani! A gyerekek mondják el, kinek fogják odaadni a levelüket!
Emlékeztesd a gyerekeket: ha másoknak köszönetet mondunk, nem csupán
azokat teszi boldoggá, akiknek köszönetet mondunk, hanem bennünket is!

Összegzés

Az óra vége elŒtt minden gyereknek köszönj meg valamit, amit jól tett az Elemi
ideje alatt! Légy Œszinte és konkrét! Megköszönheted egy gyereknek, hogy –

• tisztelettudóan ült az óra alatt,

• figyelt a leckére,

• elmondta a nyitóimát,

• kedvesen bánt másokkal,

• énekelt a nyitógyakorlat alatt,

• jelentkezett, mielŒtt megszólalt,

• válaszolt egy kérdésre,

• mosolygott az óra alatt.

Tanítói 
magyarázat

Mıvészeti
tevékenység

25. lecke
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Tanúbizonyság Fejezd ki háládat minden egyes gyerekért, aki az osztályodba jár! Emlékeztesd
Œket, mennyire boldoggá tehet valakit egy egyszerı „köszönöm”!

Ösztönözd a gyerekeket, számolják meg, hányszor használhatják a hét során
a különleges „köszönöm” szót a családjukban és a barátaik körében!

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására!

SzínesítŒ 
tevékenységek A következŒ tevékenységek közül válaszd ki azokat, amelyek a legjobban

szolgálják az osztályodban lévŒ gyerekeket! Használhatod Œket magában
a leckében, illetve ismétlésként vagy összegzésként! További tanácsokért lásd:
„A tanítási óra” részt a „Segítség a tanítónak” fejezetben!

1. Kérd meg a gyerekeket, álljanak fel és helyezzék el székeiket olyan távolságra
egymástól, hogy körbejárhassák!

Segíts a gyerekeknek elénekelni vagy elmondani a „Van két fülem” (Children’s
Songbook, 269. o.) címı ének elsŒ versszakát és a refrént, miközben mutatják
az énekben leírtakat:

Két fülem igazságot hall (mutassatok a füleitekre),
Két szemem csak jót lát (mutassatok a szemetekre).
Két lábam elvisz engemet,
Menjek akárhová (járjátok körül a széketeket).

Refrén:
Ha dolgozom vagy játszom (tegyetek úgy, mintha labdát pattogtatnátok),
Rájuk figyelek.
Köszönöm jó Atyámnak,
Hogy így teremtett meg (üljetek le, fonjátok össze a karotokat és hajtsátok meg

a fejeteket).

2. Fızz fel egy gombot vagy egy gyırıt egy zsinegre vagy fonálra, ami elég
hosszú ahhoz, hogy minden gyerek megfoghassa, és kösd össze a végeit!
A gyerekek üljenek körbe és fogják meg a zsineget. Adják körbe a gombot
vagy a gyırıt gyerektŒl gyerekig, míg azt nem mondod, „állj”! A gyerek, akinél
a gomb vagy a gyırı van, az adott pillanatban, mondja: „Hálás vagyok 
(____________-nak/nek) (valamiért)”! A játékot mindaddig folytassátok, míg
minden gyerek legalább egyszer sorra került!

3. Énekeljétek el vagy mondjátok el a ”Hálás vagyok, hogy én én lehetek”
(Children’s Songbook, 11. o.) szövegét!

Amikor este lefekszem
És lehunyom szemem,
Meglátom a sok áldásom,
Mit adott Istenem.
Látok mindenkit, ki szeret:
Barátot, tanítót.
Azt tudni, hogy én ki vagyok,
Nagy áldás és oly jó!

4. Készíts elŒ sótésztát a gyerekeknek, hogy formázzanak belŒle valamit, amiért
hálásak (a sótészta receptje a 43. oldalon található)! Kérd meg Œket, vigyék
haza az alkotásaikat, és tegyék annak a helynek a közelébe, ahol imádkozni
szoktak! Ily módon lesz emlékeztetŒjük, hogy imában köszönjék meg áldásai-
kat Mennyei Atyánknak.
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5. Mondd el a járediták történetét, amikor a bárkáikban voltak, ahogyan az Éther
2:16–18 és 6:4–11-ben található! Ábrázolhatod a bárkáikat úgy, hogy két
egyforma tálkát a pereménél összeillesztesz.

Kérd meg a gyerekeket, képzeljék el, hogy az Úr azt mondta nekik és a család-
jaiknak, építsenek olyan bárkákat, mint a járeditáké! Kérd meg Œket, tegyenek
úgy, hogy messze kint vannak az óceánon ezekben a kis bárkákban, majdnem
egy éve! Sodródnak az óceánon, és olykor teljesen elmerülnek. A bárkákban
sok állat is van velük.

• Mit éreznétek egy ilyen utazással kapcsolatban?

Olvasd fel az Éther 6:9-et, hogy megértsétek, mit éreztek a járediták az utazá-
sukkal kapcsolatban! Segíts a gyerekeknek megérteni, hogy még ha nehéz
idŒket élünk is meg, mindig sok megköszönni valónk van! Ha például betegek
vagyunk, hálásak lehetünk azokért az emberekért, akik ápolnak bennünket.
Ha mindig keressük azokat a dolgokat, amikért hálásak lehetünk, észre fogjuk
venni a sok áldásunkat.

6. A jövŒ hét folyamán küldj köszönŒlevelet az osztályodban lévŒ gyerekeknek,
elmondva mindegyiknek, mennyire értékeled, hogy az osztályodba jár! Említs
meg valami konkrétumot, amit az egyes gyerek tett, ami segítette az osztályt!

25. lecke



Cél Segíteni minden gyereknek megérteni, hogy a jó megtétele boldoggá tesz
bennünket, míg rosszat tenni boldogtalanságot hoz.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd a Lukács 15:11–24-et!

2. Készülj fel a „Mosolyok” (Gyermekek énekeskönyve, 128. o.) és a „Válaszd
a jót!” (Gyermekek énekeskönyve, 82. o.) címı énekek eléneklésére, vagy
a szövegeinek elmondására! Az énekek szövege a segédkönyv végén
található.

3. Szükséges anyagok:
a. Biblia.
b. Egy kis kŒ vagy bab minden gyereknek.
c. A mosolygó/komor arc a 22. leckébŒl.
d. Ceruza vagy zsírkréta minden gyereknek.
e. Egy nagy papírkör minden gyereknek.
f. 2-46. kép: A tékozló fiú (Evangéliumi mıvészet képcsomag 220; 62155).

4. Tedd meg a szükséges elŒkészületeket azokhoz a színesítŒ tevékenységek-
hez, amelyekre sort akarsz keríteni!

Megjegyzés: Emlékezz arra, hogy a nyolc évnél fiatalabb gyermekek még nem
vonhatók felelŒsségre, és nincs szükségük a bınbánatra! Ösztönözd a gyereke-
ket, tegyék azt, ami jó, de ne ébressz bennük bıntudatot a dolgokért, amit tettek!

Javasolt 
órafelépítés Kérj meg egy gyermeket a nyitóima elmondására!

Ha ösztönözted a gyerekeket, hogy valamit tegyenek meg a héten, most
beszámolhatnak róla!

A rossz megtétele nyugtalanít bennünket

Az egyik gyerek vegye le a cipŒjét és tegyen bele egy kis követ vagy babot!
Majd vegye fel újra, és tegyen pár lépést a teremben! Mondja el a többieknek,
milyen érzés a lábának!

Emeld ki, amikor a dolgok nem mennek jól, kényelmetlenül érezzük magunkat és
boldogtalanok vagyunk, és sokat gondolunk arra, ami rossz!

Kérd meg a gyereket, vegye ki a tárgyat és ismét járkáljon a teremben! Mondja el
a többieknek, mennyivel jobb érzés a lábának!

Adj egy követ vagy egy szem babot minden gyereknek, és akik ki akarják
próbálni, tegyék a követ vagy a babot a cipŒjükbe! Álljanak fel és tegyenek pár
lépést, hogy érezzék, milyen kényelmetlen a tárgy! Szedd össze a köveket vagy
a babokat, és a gyerekek ismét álljanak fel, hogy megtapasztalják, milyen jó
érzés a lábuknak, amikor a tárgyat eltávolítják!

Hasonlítsd a követ vagy babot egy rossz cselekedethez! Amikor valami rosszat
tettünk, kényelmetlenül érezzük magunkat és boldogtalanok vagyunk. De amikor

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység

A jó választása boldog
érzéssel tölt el

26.
lecke
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sajnálkozunk, mert valamit rosszul tettünk és megpróbáljuk helyrehozni a rossz
választásunkat, ez olyan, mint amikor kivesszük a követ vagy a babot a cipŒnk-
bŒl: a kényelmetlen érzés eltınik, és ismét boldogok lehetünk.

Mondd el, a mai lecke arról szól, miként helyettesíthetŒk a kényelmetlen érzések
a boldog érzésekkel!

A boldogtalan érzéséket helyettesíthetjük boldog érzésekkel

• Milyen érzés az, ha valami rosszat tesztek?

Mondd el a következŒ történetet a saját szavaiddal egy lányról, aki valami rosszat
tett és boldogtalannak érezte magát! Kérd meg a gyerekeket, figyeljenek és talál-
ják ki, mit tett a lány, hogy a boldogtalan érzést a boldog érzéssel helyettesítse!

Angéla barátnŒjének, Máriának gyönyörı játék-élelmiszerkészlete volt, apró
gyümölcsökkel és zöldségekkel. Angéla szeretett ezekkel az élelmiszerekkel
játszani, és azt kívánta, bárcsak az övéi volnának. Egy nap, amikor Mária nem
nézett oda, Angéla egy maroknyi apró gyümölcsöt és zöldséget a zsebébe tett.
Angéla hazavitte az élelmiszereket anélkül, hogy bárkinek szólt volna róla.

• Gondoljátok, hogy Angéla jól szórakozott játék közben a játékételekkel,
amiket elvitt?

Angéla nem játszhatott nyíltan a játék-élelmiszerekkel, mert nem akarta, hogy
édesanyja megtudja, hogy elvette azokat. Az ágya alá rejtette a gyümölcsöket
és zöldségeket, és be kellett másznia az ágy alá, amikor játszani akart velük.
Angéla boldogtalan volt belül, annak ellenére, hogy most megvoltak a játékai,
amiket akart.

• Mit tehetne Angéla, hogy megváltoztassa a boldogtalan érzését?

Dicsérd meg a gyerekeket a megfelelŒ javaslataikért, és magyarázd el, mit tett
Angéla:

Angéla édesanyja észrevette, hogy az ágya alatt játszik, és megkérdezte, mit csi-
nál. Angéla megmutatta édesanyjának a játék-élelmiszereket és elmondta, milyen
boldogtalannak érzi magát. A kislány édesanyja segített megérteni, mit kell ten-
nie, hogy ismét boldog legyen. Angéla visszavitte a játékokat Máriának, és meg-
mondta neki, sajnálja, hogy elvitte. Miután visszaadta a játékokat, Angéla boldog
volt és megkönnyebbült. Boldog volt, hogy jóvá tudta tenni a helytelen döntését.

• Mit tett Angéla, ami rossz volt?

Megbeszélés Tedd ki a mosolygó/komor arcról készült rajzot! Mutasd meg elŒször a boldogta-
lan arcot, majd a boldogot!

• Melyik arc mutatja, mit érzett Angéla, miután elvette a játékot? (Kérj meg egy
gyereket, fordítsa az arcot a boldogtalan felére!)

• Mit tett Angéla, hogy jóvátegye a rossz választását?

• Melyik arc mutatja, hogy mit érzett Angéla, miután visszavitte a játékot?
(Kérj meg egy gyereket, fordítsa az arcot a boldog felére!)

Mondd el a gyerekeknek, mindannyian követünk el helytelen dolgokat néha!
A rossz dolgok megtétele boldogtalanná tesz bennünket. De amikor azt mondjuk,
sajnáljuk, és megpróbáljuk helyre hozni a rossz döntésünket, ismét boldognak
érezhetjük magunkat.

Történet és
beszélgetés
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Jézus Krisztus azt akarja, hogy boldognak érezzük magunkat

Magyarázd el, ha azt mondjuk, sajnáljuk és megpróbáljuk helyrehozni a rossz
döntésünket, akkor a bınbánat két lépését tesszük meg!

A gyerekek ismételjék el a bınbánat szót néhányszor!

Magyarázd el, Jézus Krisztus azt akarja, hogy a jót válasszuk, de tudja, néha
rossz dolgokat fogunk tenni! LehetŒvé tette nekünk, hogy megbánjuk, amikor
rosszat teszünk. Megígérte, ha bınbánatot tartunk, hibáink megbocsáttatnak,
és ismét boldognak érezzük magunkat. A bınbánat fontos része a Jézus
egyházában való tagságnak.

Emlékeztesd a gyerekeket arra, hogy rossz dolgot tenni olyan, mint amikor kŒ
kerül a cipŒnkbe! Kényelmetlenül érezzük magunkat. A bınbánat olyan, mint
kivenni a követ a cipŒbŒl. Jó érzés, hogy túl vagyunk egy problémán.

Szentírástörténet Mutasd meg a Bibliát és magyarázd el, ebben a szentíráskötetben az ÜdvözítŒ
egy történetet mond egy olyan fiúról, aki valami rossz megtételét választotta,
majd megbánta tettét és azt tette, ami jó! Kérd meg a gyerekeket, figyeljék meg,
mit tett a fiú és hogyan segített neki az apja!

A Lukács 15:11–24-ben található történetet mondd el a saját szavaiddal! Mutasd
meg a 2-46. képet: A tékozló fiú, a megfelelŒ idŒben!

Mondd el, néha ezt a történetet „A tékozló fiú”-nak is nevezik! Mondd el, a tékozló
azt jelenti, pazarló! Magyarázd el, a fiatalabb fiú a pénzét akarta, mert nem akart
többé keményen dolgozni! Az akarta tenni, ami jól esik neki. Amikor megkapta
a pénzét, elpazarolta. Rossz dolgokra költötte.

Magyarázd el, amint elfogyott a pénze, rádöbbent, hogy ostoba volt és rossz
dolgokat mıvelt! Elhatározta, visszatér az apjához és megmondja, sajnálja, amit
tett. Úgy gondolta, többé már nem elég jó ahhoz, hogy az apja fiának nevezzék,
de elhatározta, hogy hazamegy és megkéri, hadd legyen egy az apja szolgálói
közül.

• Mit gondoltok, mit érzett a fiú, amikor rádöbbent, hogy rossz dolgokat tett?

Olvasd fel a Lukács 15:20–24-et!

• Mit tett az apa, amikor a fia hazatért?

• Szerintetek mit érzett a fiú, amikor az apja köszöntötte?

Magyarázd el, ahogyan ennek a fiatalembernek az apja boldog volt, hogy a fiatal-
ember a rossz dolgokat jókra cserélte fel, a szüleink és Mennyei Atyánk éppen
úgy boldogok, amikor megpróbáljuk helyrehozni a rossz döntéseinket! Mi is bol-
dogok vagyunk, amikor úgy döntünk, hogy a jót cselekedjük.

Boldog érzéseink lehetnek, amikor helyrehozzuk a rossz döntéseinket

Tevékenység Adj minden gyereknek egy papírkört és ceruzát vagy zsírkrétát! A gyerekek
rajzolják le a saját mosolygó/komor arcukat! Mutasd meg a kész mosolygó/komor
arcot, hogy lemásolhassák, és szükség szerint segíts nekik!

Körvonalazz néhány szituációt, melyben valaki rossz döntést hozott! A gyerekek
tartsák fel a papírarcaikat, hogy mutassák, mit éreztek az egyes emberek, miután
meghozták a rossz döntést! Majd kérdezd meg, hogyan tudná kijavítani az egyén
a rossz döntést, és a gyerekek használják a papírarcokat, megmutatva, mit érez-
nének az egyes emberek, miután megtették! Használd a következŒ példákat,
vagy néhány sajátodat:

Tanítói 
magyarázat
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1. Tibi az iskolából hazafelé menet átmászott egy kerítésen, és elszakította
a legjobb nadrágját. Tudta, édesanyja bosszankodni fog, mert sokszor
elmondta neki, az iskolai ruhájában ne másszon a kerítésre.

• Mit kell Tibinek tennie?

2. Karina édesanyja adott neki két szem cukrot, egyiket neki, a másikat a
húgának. Míg a húga nem volt otthon, Karina megette mindkét szem cukrot.

• Mit kell Karinának tennie?

3. Beni átment játszani a barátjához, de a barátja nem volt otthon. ElmenŒben
Beni meglátta a barátja egyik játékát az udvaron. Beni hazavitte a játékot és
játszott vele.

• Mit kell Beninek tennie?

4. Rita talált egy pénztárcát az iskolába menet. KésŒbb, amikor egy lány
megkérdezte, nem látta-e a pénztárcát, Rita nemet mondott.

• Mit kell Ritának tennie?

5. Feri az öccsével játszott a hátsó kertben. Az öccse Ferinek nem tetszŒ dolgot
tett, és Feri megütötte, mire a testvére sírva fakadt.

• Mit kell Ferinek tennie most?

Ének A gyerekek tartsák fel a mosolygó/komor arcokat, és énekeljék el vagy mondják el
a „Mosolyok” címı ének szövegét, forgatva a papírarcokat, amikor kell!

Összegzés

Tanúbizonyság Tégy bizonyságot a gyerekeknek, hogy boldog érzéseink lehetnek, amikor a jót
választjuk! Akkor is lehetnek boldog érzéseink, amikor helyrehozzuk a rossz
választásainkat. Mondd el, amint megtanuljuk jobban követni Jézus Krisztus
tanításait, kevesebb rossz döntést fogunk hozni!

Javasold, hogy a gyerekek vigyék haza a papírarcaikat, és mondják el a
családjuknak, mit tanultak a boldog és boldogtalan érzésekrŒl!

Ének Énekeljétek el vagy mondjátok el a „Válaszd a jót!” címı ének szövegét a
gyerekekkel!

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására! Juttasd eszébe a gyereknek,
hogy kérje Mennyei Atyánkat, segítsen nekik felismerni és helyrehozni a rossz
döntéseiket!

SzínesítŒ 
tevékenységek A következŒ tevékenységek közül válaszd ki azokat, amelyek a legjobban

szolgálják az osztályodban lévŒ gyerekeket! Használhatod Œket magában 
a leckében, illetve ismétlésként vagy összegzésként! További tanácsokért lásd:
„A tanítási óra” részt a „Segítség a tanítónak” fejezetben!

1. A „Boldog érzéseink lehetnek, amikor helyrehozzuk a rossz döntéseinket” címı
részben lévŒ szituációkat felhasználva segíts a gyerekeknek átgondolni,
miként elŒzhetŒk meg vagy kerülhetŒk el a rossz döntések! A megoldásaikat
eljátszhatják.

2. Énekeljétek el vagy mondjátok el a „Ha jó a kedved” (Gyermekek énekes-
könyve, 125. o.) címı ének szövegét, segítve a gyerekeknek új verseket és
mozdulatokat kitalálni a boldog választásokról!

26. lecke
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Például:

Ha jó a kedved, segíts másoknak (tapsoljatok)!
Ha jó a kedved, segíts másoknak (tapsoljatok)!
Ha köztünk vagy és jó a kedved, válassz jól és mutasd ezt meg,
Ha jó a kedved, segíts másoknak (tapsoljatok)!

Egyéb lehetŒségek:

mondd az igazat (kétszer érintsétek meg a szátokat)
oszd meg játékod (elŒször az egyik kezeteket, majd a másikat nyújtsátok ki)
mondd el imádat (fonjátok össze a karotokat és hajtsátok le a fejeteket)

Befejezhetitek egy utolsó verssel, melyben minden ötlet egyesítve van:

Ha jó a kedved, üsd a tenyered (tapsoljatok), mondd az igazat (kétszer
érintsétek meg a szátokat), oszd meg játékod (elŒször az egyik kezeteket,
majd a másikat nyújtsátok ki), mondd el imádat (fonjátok össze a karotokat
és hajtsátok le a fejeteket)!

3. Ültesd körbe a gyerekeket! Tégy fel egy ismétlŒ kérdést, majd dobj oda egy
babzsákot vagy más puha tárgyat a gyereknek, akitŒl a választ várod a
kérdésre! Miután a gyerek válaszolt, dobja vissza a babzsákot neked!
Mindaddig folytassátok, míg minden gyerek legalább egy kérdésre válaszolt!

Lehetséges kérdések:

• Milyen érzés volt a lábadnak, amikor kŒ vagy bab volt a cipŒdben?

• Milyen érzés az, ha valami rosszat teszünk?

• Miért nem élvezte Angéla a játékot a lopott játékkal?

• Mit tett Angéla, hogy megváltoztassa a boldogtalan érzését?

• Mit érzünk, amikor megpróbálunk helyrehozni egy rossz döntést?
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Cél Ösztönözni a gyerekeket, segítsenek másoknak, hogy boldognak érezzék
magukat azáltal, hogy osztoznak velük.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd: Márk 6:30–44 és János 6:1–13!

2. Készíts egy kis édességet minden gyereknek és magadnak! Ha böjti vasárnap
van, válassz az ételen kívül valami mást meglepetésként, és alakítsd át a
leckét szükség szerint!

3. Készülj fel az „»Adj«, szólt a kis patak” (Gyermekek énekeskönyve, 116. o.)
ének harmadik versszakának az eléneklésére, vagy a szövegének a felolvasá-
sára! Az ének szövege a segédkönyv végén található.

4. Szükséges anyagok:
a. Biblia.
b. Néhány tárgy, amit meg lehet osztani, mint pl. labda, könyv és egy narancs.

Tedd ezeket a tárgyakat egy papír- vagy textilzsákba!
c. 2-47. kép: Az ötezer megvendégelése (62143); 2-48. kép: Ugrókötél (62523);

2-49. kép: Fiúk süteményen osztoznak; 2-50. kép: Gyerekek építŒkockákon
osztoznak.

5. Tedd meg a szükséges elŒkészületeket azokhoz a színesítŒ tevékenységek-
hez, amelyekre sort akarsz keríteni!

Javasolt 
órafelépítés Kérj meg egy gyermeket a nyitóima elmondására!

Ha ösztönözted a gyerekeket, hogy valamit tegyenek meg a héten, most
beszámolhatnak róla!

Osztozhatunk

Mutass meg egyenként minden tárgyat, amiket a papír- vagy textilzsákban hoztál,
és beszéljetek róluk a következŒ kérdések felhasználásával:

• Hány ember élvezhetni ezt (a tárgy neve), ha csak magam használom?

• Hány ember élvezheti ezt, ha megosztom?

• Miként oszthatnám meg?

Megbeszélés Miután minden tárgyat megbeszéltetek a gyerekekkel, kérdezd meg:

• Mitek van, amiket megoszthatnátok valaki mással? Hogyan oszthatnátok meg?

Bátorítsd a gyerekeket, nevezzenek meg konkrét tárgyakat, és mondják el,
kikkel oszthatnák meg, és hogyan oszthatnák meg velük!

Ha a gyerekek még nem említették ezeket a dolgokat, sugalld nekik, hogy
megoszthatjuk az idŒnket, tehetségeinket és az evangéliumot!

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység

27.
lecke

Segíthetek másoknak
boldognak lenni azáltal, hogy
megosztom a dolgaimat
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• Hogyan oszthatjuk meg az idŒnket?

• Hogyan oszthatjuk meg a tehetségeinket?

• Hogyan oszthatjuk meg az evangéliumot?

Jézus Krisztus tanított bennünket az osztozásra

Mutasd meg a Bibliát és magyarázd el, van benne egy történet egy fiatal fiúról,
aki segített Jézus Krisztusnak és sok más embernek, mert megosztotta, amije
volt. Mondd el a János 6:1–13-ban található történetet (lásd még Márk 6:30–44)!
A kellŒ idŒben mutasd meg a 2-47. képet: Az ötezer megvendégelése!

• Hány kenyere és hala volt a fiatal fiúnak? (Lásd János 6:9.)

• Szerintetek hány embert táplálna öt kenyér és két hal?

• Hány embert táplált Jézus Krisztus? (Lásd János 6:10.)

Segíts a gyerekeknek megérteni, igen nagy számú emberrŒl van szó! Hasonlítsd
össze a megvendégelt embereket egy kb. ötezres embercsoporttal, ami megszo-
kottabb a gyerekeknek (például: „Jézus annyi embert vendégelt meg, ahányan a
városunkban vannak”, vagy „Jézus annyi embert táplált, amennyi a helyi stadion-
ba befér”)!

Mondd el, a fiú maga is megehette volna az ennivalót! De mivel hajlandó volt
megosztani, az ÜdvözítŒ csodát tett, ami több ezer emberen segített.

• Szerintetek mit éreztek az emberek, amikor a fiú megosztotta az élelmét?

• Szerintetek mit érzett a fiú, aki megosztotta az élelmét?

Ének Énekeljétek vagy mondjátok el az „»Adj«, szólt a kis patak” címı ének harmadik
versszakát!

Emlékeztesd a gyerekeket, hogy Jézus Krisztus sok mindent megosztott velünk,
és azt akarja, hogy mi is osszuk meg azokat másokkal!

Boldoggá tehetjük magunkat és másokat, ha osztozunk

Mondd el a gyerekeknek, ahogyan a Jézus idejében élt fiú talált módot az
osztozásra, mi is találhatunk sok módot arra, hogy osztozzunk és segítsünk
másoknak boldognak lenni! Mutasd meg egyenként a képeket a gyerekekrŒl,
amin éppen valamin osztoznak (2-48, 2-49, és 2-50) és tedd fel a következŒ
kérdéseket az egyes képekkel kapcsolatban:

• Mit csinálnak a gyerekek ezen a képen?

• Mit osztanak meg?

• Mit gondoltok, mit éreznek az osztozásról? Miért?

A gyerekek beszéljenek olyan alkalmakról, amikor megosztottak valamit, és hogy
mit éreztek, amikor megosztották azt!

Emeld ki: amikor megosztunk, nemcsak segítjük másokat, hogy boldogságot
érezzenek, hanem mi is boldognak érezzük magunkat!

Dicsérd meg a gyerekeket, ha hajlandóságot mutattak arra, hogy megosszanak;
majd beszéld meg velük azokat a jó érzéseket, amiket az osztozás adhat minden-
kinek! Hangsúlyozd: az osztozás boldog érzéseket adhat nekünk!

Történet Mondj el egy történetet egy gyerekrŒl, aki boldog volt, és másokat is boldoggá
tett, mert megosztotta dolgait! Felhasználhatod a következŒ történetet:

A gyerekek
részvétele

Kép 
megbeszélése

Szentírástörténet
és beszélgetés
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Dávidnak egy új doboz zsírkrétája volt, és éppen egy szép képet színezett,
amikor édesanyja behozta a kishúgát a szobába. Anya kérte Dávidot, ossza meg
a krétáit Anettel, és segítsen neki színezni. Dávid nem akarta megosztani.
Anett nem színezett nagyon jól, és Dávid félt, hogy esetleg eltöri egy krétáját.
Odaadott neki egy olyan színıt, ami nem nagyon tetszett neki.

Hamarosan Dávidnak szüksége lett a krétára, amit Anettnek odaadott, ezért
megpróbálta visszavenni. Anett sírni kezdett. Dávidot kellemetlenül érintette,
hogy megríkatta a húgát, és rájött, hogy a kislány is szeret színezni, még ha nem
is csinálja nagyon jól. Dávid rápillantott a zsírkrétáira és úgy döntött, bŒven elég
arra, hogy mindketten használják. Megengedte Anettnek, hogy kivegyen egy
színt, és a kislány boldogan színezte a papírját. Dávid is boldog volt. (Marjorie A.
Parker, „Inside the Lines” címı munkájából, Friend, 1993. febr., 28–29. old.).

• Miért volt Anett boldog?

• Miért volt Dávid boldog?

Összegzés

Tevékenység Mutasd meg az édességet, amit hoztál!

• Mit éreznétek, ha ezt a kis édességet mind magamnak tartanám meg?

• Mit akarna Jézus, mit tegyek ezzel az édességet?

Oszd el az ételt két gyerek között és kérdezd meg Œket:

• Mit akarna Jézus, mit tegyetek az édességetekkel?

A két gyerek ossza meg, amije van, mindenkivel az osztályban! Mondd el az
osztálynak, mit érzel, amiért megosztották azt, amijük volt, és mit éreztél volna,
ha az összes ételt megtartották volna maguknak!

Kérd meg a két gyereket, akik megosztották az édességüket, hogy mondják el,
mit éreztek, majd kérd meg a többieket, mondják el, Œk mit éreztek, hogy kaptak
belŒle!

Tanúbizonyság Tégy bizonyságot a gyerekeknek arról, hogy a megosztás boldogságot
eredményez! Beszélhetsz olyan esetrŒl, amikor boldoggá tett az, hogy
megosztottál valamit!

Bátoríts minden gyereket, osszák meg valamijüket valakivel a héten!

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására! Emlékeztesd a gyereket, kérje
Mennyei Atyánkat, segítse a gyerekeket, hogy készségesen osztozzanak!

SzínesítŒ 
tevékenységek A következŒ tevékenységek közül válaszd ki azokat, amelyek a legjobban

szolgálják az osztályodban lévŒ gyerekeket! Használhatod Œket magában 
a leckében, illetve ismétlésként vagy összegzésként! További tanácsokért lásd:
„A tanítási óra” részt a „Segítség a tanítónak” fejezetben!

1. Mondd el a gyerekeknek, hogy egyházként van egy hittételünk, mely szerint
hiszünk abban, hogy jóakaratúnak kell lennünk! Jóakaratúnak lenni azt jelenti,
hogy osztozunk másokkal, és más egyéb jóindulatú cselekedeteket hajtunk
végre, mely megmutatja az irántuk érzett szeretetünket. Segíts a gyerekeknek
memorizálni a tizenharmadik hittétel részét: „Hisszük, hogy jóakaratúnak . . .
kell lennünk”!

27. lecke
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2. Énekeljétek el vagy mondjátok el az „Ima” címı éneket (Children’s Songbook,
22. o.)! Emlékeztesd a gyerekeket, Mennyei Atyánk sok csodálatos áldást
adott és boldog, amikor áldásainkat megosztjuk másokkal!

Mennyei Atyám, e csodás napon
Add, hogy kedves legyek, amikor játszom!
Segíts, hogy mindig igazságosan
Megosszam áldásaim másokkal!

3. Hozz sótésztát a gyerekeknek, és segíts mindegyiknek, hogy valami olyan
tárgyat készítsenek, amit szeretnének megosztani a barátaikkal vagy a
családtagjaikkal (a sótészta receptje a 43. oldalon található)!

4. Mutass egy ceruza- vagy zsírkrétatartót! Mondd el, csak egy ceruza- vagy
krétatartód van, de azt szeretnéd, ha minden gyerek rajzolna képeket!
Add oda a tartót egy gyereknek!

• Mit tehet (a gyerek neve) a zsírkrétákkal (vagy a ceruzákkal), hogy mindenki
rajzolhasson?

Adj minden gyereknek egy darab papírt, és a gyerekek osztozzanak meg
a krétákon vagy ceruzákon, és rajzoljanak olyan képeket, melyek Œket
ábrázolják, amint osztoznak!

5. A gyerekek játsszák el, hogy misszionáriusok (kopogtatnak ajtókon, szentírás-
okat olvasnak, tanítanak és egyéb misszionáriusi tevékenységeket végeznek)!

• Mit osztanak meg a misszionáriusok?

• Szerintetek mit éreznek a misszionáriusok, amikor az evangéliumot
másokkal megosztják?
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Cél Minden gyereket arra ösztönözni, hogy legyen kedves másokhoz.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd: Lukács 10:25–37 és János 13:34–35,15:12!
Lásd még: Máté 22:36–40, és Az evangélium tanításai (31110 135), 30. fejezet.

2. Készülj fel a „Jézus így szólt: »Légy kedves!«” kezdetı ének eléneklésére,
vagy a szövegének a felolvasására (Gyermekek énekeskönyve, 39. o.)!
Az ének szövege a segédkönyv végén található.

3. Szükséges anyagok:
a. Biblia.
b. 2-1. kivágó: sebesült ember; 2-2. kivágó: pap; 2-3. kivágó: lévita; 

2-4. kivágó: szamaritánus.

4. Tedd meg a szükséges elŒkészületeket azokhoz a színesítŒ tevékenységek-
hez, amelyekre sort akarsz keríteni!

Javasolt 
órafelépítés Kérj meg egy gyermeket a nyitóima elmondására!

Ha ösztönözted a gyerekeket, hogy valamit tegyenek meg a héten, most
beszámolhatnak róla! A gyerekek mondják el, a hét folyamán miként osztottak
meg valamit másokkal.

Jézus Krisztus arra tanított bennünket, hogy legyünk kedvesek mindenkihez

Mutasd meg a gyerekeknek a Szentföld térképét, ami a lecke végén található!

• Mi ez? (Térkép.)

Ha a gyerekek nem ismerik a térképeket, magyarázd el, a térkép egy terület rajza,
mint pl. egy országé vagy egy városé! Az emberek arra használják a térképet,
hogy megmutassa nekik, hogyan juthatnak el az egyik helyrŒl a másikra. Mutass
rá néhány sajátosságra a térképen, mint pl. szárazföld, tenger és folyók!

Magyarázd el, ez a térkép a Szentföldet mutatja, ahol Jézus Krisztus élt, amikor
a földön volt!

Mutass rá Júdeára! Magyarázd el, a népet, akik a Szentföld e részén éltek,
zsidóknak nevezték!

Mutass rá Samáriára! Magyarázd el, a népet, akik Samáriában éltek, szamaritá-
nusoknak nevezték!

Magyarázd el, Jézus idejében a zsidók és a szamaritánusok nem értették meg
és nem szerették egymást! A zsidók úgy érezték, jobbak a szamaritánusoknál.
A zsidók nem ettek egy szamaritánus otthonában, vagy nem ettek olyan ételt,
amit szamaritánusok készítettek. A zsidók olyannyira nem szerették a szamaritá-
nusokat, hogy ha Galileába kellett utazniuk (mutass rá Galileára), inkább megke-
rülték Samáriát, annak ellenére, hogy a Samárián át vezetŒ út rövidebb volt.
Mutasd meg, mennyivel messzebb lenne megkerülni Samáriát, mint keresztül-
menni rajta, hogy Galileába jussanak!

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység

28.
lecke

Tudok kedves lenni
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Mondd el, amikor Jézus Krisztus a földön volt, gyakran mondott történeteket,
hogy segítsen az embereknek megérteni a tanításait! Az egyik ilyen történet egy
szamaritánusról szólt.

Mondd el az irgalmas szamaritánus történetét, ahogyan az a Lukács 
10:30–37-ben található! Kérj meg néhány gyereket, segítsenek neked, 
és mutassák fel a kivágókat a kellŒ idŒben!

Miközben a történetet meséled, hangsúlyozd a következŒ részleteket:

1. A sebesült férfi JeruzsálembŒl Jerikóba utazott (mutass rá a térképen 
a két városra).

2. Az elsŒ férfi, aki megállás és segítség nélkül elhaladt mellette, egy zsidó
pap volt. A papok a templomban dolgoztak, és magukat igazlelkı és szent
embereknek gondolták.

3. A másik férfi, aki segítség nélkül elhaladt, egy lévita volt. A léviták is a
templomban dolgoztak és nagyon fontosak voltak a zsidó vallásban.

4. A harmadik férfi egy szamaritánus volt. Ã állt meg, hogy segítsen a sebesült
férfinak.

Magyarázd el, mivel a szamaritánus olyan jóságos volt, irgalmas szamaritánus-
nak nevezik!

A gyerekek adják vissza a kivágókat!

Szituációs játék Néhány gyerek játssza el az irgalmas szamaritánus történetét, vagy mindenki
játssza el a „Kövess engem Jerikóba!” játékot a következŒket téve:

Az egyik gyerek feküdjön le a padlóra vagy üljön le egy székre, színlelve,
hogy megsebesült! Te és a többiek tegyenek úgy, hogy a Jerikóba vezetŒ úton
utaznak. A gyerekek kövessenek téged és tegyék azt, amit te!

ElŒször tégy úgy, mint a pap, amint megy az úton! Kezdj el körbe sétálni a terem-
ben! Hirtelen meglátod, hogy valaki az út szélén fekszik. Súlyosan megsebesült.

• Mit tett a pap?

Menj át az út túlsó szélére, jelezve, hogy nem fogsz segíteni a sebesült férfin!

Majd tégy úgy, hogy te vagy a lévita! Sétálj körbe a teremben! Valakit meglátsz az
út szélén feküdni. A ruháit ellopták és súlyosan megsebesült.

• Mit tett a lévita?

Állj meg és nézz a sérült emberre! Majd folytasd utad anélkül, hogy segítettél
volna az embernek!

Most tégy úgy, hogy te vagy a szamaritánus! Sétálj körbe a teremben! Meglátsz
valakit, a súlyosan megsérülve fekszik az út szélén.

• Mit tett a szamaritánus?

Játsszátok el a szamaritánus jóságos cselekedeteit! (Ha az osztályod nagy,
kijelölhetsz gyerekeket, hogy játsszák el a szolgálat különbözŒ részleteit!)
Tégy úgy, hogy kitisztogatod a férfi sebeit, felteszed a szamárra, elviszed egy
fogadóba, és megígéred a fogadósnak, hogy mindenért fizetsz, amire a férfinak
szüksége van!

Mondd meg a gyerekeknek, hogy most, amikor már gondoskodtak a sebesült
emberrŒl, visszamehetnek a helyükre! Le kell ülniük és a kezüket csendben az
ölükbe tenni.

Szentírástörténet
kivágókkal
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Megbeszélés • Melyik férfi volt jóságos?

• Melyik férfi tette azt, amit az ÜdvözítŒ akart, hogy megtegyen?

Magyarázd el, miután Jézus elmesélte ezt a történetet, azt mondta, nekünk is azt
kell tennünk, amit az irgalmas szamaritánus tett, és mindenkihez jóságosnak kell
lennünk!

Tudunk másokkal jóságosan bánni

Magyarázd el, nem mindig könnyı mindenkivel jóságosnak lenni, különösen ha
valaki rossz érzéseket kelt bennünk, vagy rosszindulatúan bánik velünk.

Történet Mondd el a következŒ történetet a saját szavaiddal egy lányról, aki nagy leckét
tanult meg, amikor egy másik gyerek rosszindulatúan bánt vele! Kérd meg 
a gyerekeket, figyeljék meg, miként oldotta meg a problémáját!

Lujza és Berci barátok voltak, és szerettek együtt játszani. Egy délután azonban
vitába keveredtek. Lujza sértegette Bercit, Berci pedig a földre lökte Lujzát.
Amikor a kislány sírni kezdett, grimaszokat vágott rá.

• Mit tennétek Lujza helyében?

Lujza elment megkeresni az édesapját. Tudta, hogy Œ segíteni fog rajta. Lujza
elmondta az édesapjának, Berci hogyan lökte a földre, és hogy komisz volt
hozzá. Kérte az édesapját, menjen ki és büntesse meg Bercit.

Lujza édesapja megmondta, Berci megbüntetése nem lenne a legjobb megol-
dás. Azt tanácsolta Lujzának, inkább menjen be a konyhába és kenjen meg két
szelet kenyeret dzsemmel. Majd azt mondta neki, adja az egyik szelet kenyeret
Bercinek. Ha ezt tenné, mondta Lujza édesapja, ellenség helyett barátot kapnak.

Lujza megtette, amit az édesapja mondott neki. Amikor kiment és felajánlotta a
dzsemes kenyeret Bercinek, a fiú egy pillanatig nézte Lujzát, majd elvette az
ajándékot. Berci és Lujza egymásra mosolyogtak és leültek, hogy élvezettel
megegyék a dzsemes kenyeret. Ismét barátok voltak. (Átdolgozva: Lucile C.
Reading, „A Piece of Bread and Jam”, Children’s Friend, 1967. ápr., 13. o.)

Megbeszélés • Mit akart Lujza tenni, miután Berci ellökte?

• Mi az elsŒ reakciónk, amikor valaki rosszindulatú velünk?

• Mi történt, amikor Lujza kedves volt Bercihez?

• Mi történt volna, ha Lujza nem lett volna kedves Bercihez?

Emlékeztesd a gyerekeket, hogy Jézus azt akarja, legyünk kedvesek, még akkor
is, ha mások nem kedvesek velünk!

Szentírás Mutasd meg a Bibliát és olvasd fel a János 15:12-t! Mondd meg, ezek a szavak
Jézus Krisztus szavai! Megparancsolta, szeressük egymást! Amikor kedvesek
vagyunk egymáshoz, a szeretetünket bizonyítjuk.

Ének Énekeljétek el vagy mondjátok el a „Jézus így szólt: »Légy kedves!«” kezdetı
ének szövegét a gyerekekkel! Mondd el, ez az ének emlékeztethet bennünket
arra, hogy legyünk kedvesek, és tegyük azt, amit Jézus várna el tŒlünk!

Megbeszélés Vázolj fel néhány szituációt, melyben a gyerekek választhatják, hogy kedvesek
lesznek, és kérdezd meg Œket, mit tennének ilyen helyzetben! Juttasd eszükbe,
hogy gondoljanak az ének szövegére, ha segítségre van szükségük annak
eldöntésében, hogy mit tegyenek! Használd a következŒ példákat, vagy néhány
sajátodat:

28. lecke
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1. Amint mész az utcán, látod, hogy valaki biciklibalesetet szenvedett. Amint
közelebb érsz, látod, egy fiú az, aki mindig bosszant téged. A nadrágja szárát
elkapta a biciklije lánca. Segítség nélkül nem tud megmozdulni.

• Mit tehetnél, hogy kedves legyél a fiúhoz?

2. Különleges születésnapi összejövetelt terveztél a jövŒ hétre, és minden
gyereket meg akarsz hívni a szomszédságotokban, egy kivételével. A lány új a
szomszédságotokban. Soha nem mosolyog, és nem nagy szórakozás vele
játszani.

• Mit tehetnél, hogy kedves legyél ehhez a lányhoz?

3. Miközben a barátaiddal játszottál, elestél. Egyik barátod ügyetlennek nevezett
és kinevetett téged. Most a barátod esett el és sír.

• Mit tehetnél, hogy kedves legyél a barátodhoz?

4. Az iskolában egy osztálytársad sínt használ, ami segít neki a járásban. Amikor
minden gyerek kimegy játszani, Œt hátrahagyják, mert lassan jár. Gyakran ül
magában, figyelve, ahogy mindenki más labdázik.

• Mit tehetnél, hogy kedves legyél ehhez a fiúhoz?

Összegzés

Áttekintés A gyerekek tekintsék át a leckét a következŒ kérdésekre válaszolva:

• Mit tanultunk a mai leckében?

• Miért fontos kedvesnek lenni?

• Amikor kimutatjuk a kedvességünket, kinek a példáját követjük?

Szentírás Olvasd fel a János 13:34–35-öt! Mondd el a gyerekeknek, amikor szeretünk
másokat és kedvesek vagyunk hozzájuk, azt bizonyítjuk, hogy Jézus Krisztus
tanítványai (követŒi) vagyunk!

Tanúbizonyság Tanúsítsd a gyerekeknek, Jézus azt akarja, kedvességünk által mutassuk ki a
mások iránti szeretetünket! Emlékeztesd Œket, mindenkihez kedvesnek kell len-
nünk, még azokhoz is, akik nem mindig bánnak velünk kedvesen! Tégy bizonysá-
got Jézus követésének fontosságáról azáltal, hogy a kedvességet választjuk!

Ösztönözd a gyerekeket, tegyenek erŒfeszítéseket, hogy kedvesek legyenek
másokhoz a következŒ héten! Juttasd eszükbe, hogy gondoljanak a „Jézus így
szólt: »Légy kedves!«” címı ének szövegére, amikor emlékezniük kell, hogyan
bánjanak másokkal! Kérd meg Œket, figyeljék meg, mi történik, amikor a kedves-
séget választják! Javasold nekik, úgy jöjjenek a jövŒ héten, hogy legyenek
készen a tapasztalataik elmondására.

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására!

SzínesítŒ 
tevékenységek A következŒ tevékenységek közül válaszd ki azokat, amelyek a legjobban

szolgálják az osztályodban lévŒ gyerekeket! Használhatod Œket magában 
a leckében, illetve ismétlésként vagy összegzésként! További tanácsokért lásd:
„A tanítási óra” részt a „Segítség a tanítónak” fejezetben!

1. Adj a gyerekeknek papírt és zsírkrétát vagy ceruzát, és rajzoljanak képeket
annak a különféle módjairól, ahogy a kedvesség által kimutathatják a mások
iránti szeretetüket! Írd fel minden gyerek képe alá: Tudok kedves lenni
másokhoz!
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2. Segíts a gyerekeknek elénekelni a „Legyünk kedvesek mindenkihez” címı
éneket, vagy elmondani a szövegét (Gyermekek énekeskönyve, 83. o.)!

Legyünk kedvesek mindenkihez,
Fontos arany szabály.
Én is követem e jó tanácsot,
És szebb lesz a világ.

Segíts a gyerekeknek olyan emberekre gondolni, akikhez jóságosak lehetné-
nek (mint pl. családtagok, barátok vagy osztálytársak), és olyan módokra,
melyek által kimutathatnák ezen emberek iránti kedvességüket! Segíts nekik
megérteni a kedvesség fontosságát azok iránt, akik nem jóságosak irántunk,
vagy akik úgy tınik, különböznek tŒlünk!

3. A gyerekekkel énekeljétek el az „A kedvesség ajándék” címı éneket, vagy
mondjátok el a szövegét (Children’s Songbook, 145. o.)!

A kedvesség ajándék,
mely boldogságot hoz.
Ha kedves vagyok, szívem
úgy dalol.

Miután elénekeltétek az éneket vagy elmondtátok a szövegét, köss egy darab
zsineget vagy fonalat minden gyerek ujjára vagy csuklójára! Mondd el a gyere-
keknek, a zsineg emlékezteti Œket arra, hogy mindenkihez jóságosak legyenek,
és javasold nekik, hogy viseljék a zsineget vagy fonalat az Elemi hátralévŒ
idejében!

28. lecke
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Cél Ösztönözni a gyerekeket, engedjék, hogy Jézus Krisztus követŒiként ragyogjon
a világosságuk.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd: Máté 5:14–16!

2. Másold le és vágj ki négy papírgyertyát és négy papírkosarat, a lecke végén
lévŒ mintát használva! A papírgyertyákra írd rá a következŒ neveket:

Zsuzsi

Józsi

Erik és Péter

?

Óra elŒtt tedd ki a három gyertyát a nevekkel, és takard le Œket egy papírkosár-
ral! A negyedik gyertyát („?”) és kosarat tedd félre késŒbbi használatra!

3. A gyertya sablont használva készíts egy papírgyertyát minden gyereknek!

4. Készülj fel a „Válaszd a jót!” (Gyermekek énekeskönyve, 82. o.) és a „Jézusnak
napsugár lennék” (Gyermekek énekeskönyve, 38. o.) énekek eléneklésére
vagy a szövegének az elmondására! Az énekek szövege a segédkönyv végén
található.

5. Szükséges anyagok:
a. Biblia.
b. Gyertya és egy gyertyatartó.
c. Egy kosár vagy doboz, ami teljesen eltakarja a gyertyát.
d. VAJ-plakát (lásd 1. lecke).
e. Ceruza vagy zsírkréta.

6. Tedd meg a szükséges elŒkészületeket azokhoz a színesítŒ tevékenységek-
hez, amelyekre sort akarsz keríteni!

Megjegyzés: Ne gyújtsd meg a gyertyát, amit az óra alatt használsz! Az egyházi
szabályzat tiltja a gyertyagyújtást a gyülekezeti házakban.

Javasolt 
órafelépítés Kérj meg egy gyermeket a nyitóima elmondására!

Ha ösztönözted a gyerekeket, hogy valamit tegyenek meg a héten, most
beszámolhatnak róla! Beszámolhatnak a kedvesség kimutatásával kapcsolatos
élményeikrŒl. Suttogj, amikor a gyerekekkel beszélsz!

Jézus Krisztus azt tanította: „fényljék a ti világosságotok”

Továbbra is suttogj a gyerekeknek, megkérdezve, mit csináltak a héten, vagy mit
szeretnek az Elemiben, mindaddig, míg a gyerekek közül valaki suttogni nem
kezd! Néhány perc múlva magyarázd el: egy kísérlet részeként suttogtál, hogy
megmutasd, hogyan teszik gyakran az emberek azt, amit más emberek tesznek
körülöttük! Emeld ki, a gyerekek azért kezdtek el suttogni, mert te is suttogtál
nekik! Követték a példádat.

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység

29.
lecke

Jó példát tudok mutatni
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Mondd el a gyerekeknek, ahogyan Œk követték a te példádat, gyakran a barátaik
is követik az Œ példájukat! Jézus Krisztus azt akarja, hogy jó példát mutassunk.

• Mit jelent jó példának lenni?

Mondd el, a barátaink gyakran teszik azt, amit tŒlünk látnak! Ha azt látják, hogy
mi jó dolgokat teszünk és a jót választjuk, könnyebb lesz nekik is a jót választani!

Rejtvény Kérd meg a gyerekeket, fejtsék meg a következŒ rejtvényt!

Viaszból vagyok,
kanóc van bennem,
célom, hogy fényt adjak,
egy gyufa meggyújthat.
Mi vagyok?

Miután a gyerekek megfejtették a rejtvényt, mutasd meg a gyertyát, amit hoztál,
és beszéljétek meg, mire használják!

Szentírástörténet Mondd el, amikor Jézus Krisztus a földön élt, nem volt elektromos világítás!
Miután a nap lement és sötét lett, az emberek néha gyertyákat égettek otthonaik-
ban, hogy a fényénél lássanak.

Mondd el a gyerekeknek, egy nap Jézus egy leckét tanított a tanítványainak arról,
hogy jó példát kell mutatni másoknak (lásd Máté 5:14–16)! Segítségképpen,
hogy a tanítványok megértsék, miként tudnának tetteikkel másoknak segíteni,
Jézus tetteiket egy gyertya fényéhez hasonlította. Olvasd fel, mit mondott Jézus
a tanítványainak, ahogyan az a Máté 5:15-ben található!

Tedd a gyertyát a kosár vagy doboz alá!

• Mi történne, ha sötét lenne, és meggyújtanánk a gyertyát, de utána betakar-
nánk egy kosárral (dobozzal)? (Senki nem láthatná a fényt.)

Vedd le a kosarat vagy dobozt, és tedd a gyertyát a gyertyatartóba!

• Mi történne, ha sötét lenne, és a gyertyát a gyertyatartóba tennénk, majd
meggyújtanánk a gyertyát? (A gyertya megvilágítaná a szobát, és mindenki
láthatna.)

Mondd el, Jézus azt akarta, hogy a tanítványai olyanok legyenek, mint a gyertya,
és világítsanak másoknak! Ha a tanítványok követnék Jézus tanításait és jó
példát mutatnának, akkor mások látnák, mit kell tenniük.

Megbeszélés Olvasd fel a Máté 5:16-ból, mit mondott Jézus a tanítványainak! Magyarázd el,
Jézus azt akarja, hogy ezt az utasítást is kövessük!

• Mit jelent ebben a szentírásban az úgy fényljék a ti világosságotok kifejezés?
(Legyetek jó példák.)

• Mi történhet, amikor jó példát mutatunk a barátainknak és a körülöttünk
élŒknek?

A gyerekek tudnak jó példát mutatni

Mondd el a gyerekeknek, mi mindannyian tudjuk Jézus Krisztus utasításait
követni, ha fényleni engedjük a világosságunkat a jó példamutatás által! Amikor
Jézus követését választjuk, mások tanulhatnak róla, ha figyelnek minket.

Kérd meg az egyik gyereket, fedje fel a papírgyertyát úgy, hogy leveszi róla
a papírkosarat, amely eltakarja! Olvasd el a nevet vagy neveket a gyertyán!
Majd mondd el a gyertyára vonatkozó történetet! Ismételd meg a másik két
kosárral és gyertyával, elmondva a másik két történetet is!

Tárgyi 
szemléltetés
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Zsuzsi története Zsuzsit meghívták barátnŒje, Karola születésnapi zsúrjára. Izgatott volt, hogy
elmegy a zsúrra, és biztos volt benne, hogy jól fogja magát érezni. Ám amikor
hazajött, nem látszott olyan lelkesnek, mint amikor elindult. Zsuzsi anyukája
megkérdezte, milyen volt a zsúr.

Zsuzsi elmondta, hogy jeges teát szolgáltak fel a zsúron. Karola anyukája azt
mondta, ez éppen olyan, mint egy felnŒttek összejövetele.

• Szerintetek mit tett Zsuzsi, amikor teával kínálták?

Zsuzsi elmondta Karola anyukájának, hogy nem iszik teát, és elmagyarázta,
szülei és az elemis tanítója azt tanították neki, hogy a tea nem jó a testének.

Zsuzsi anyukája büszke volt a lányára, mert nem ivott teát. Elmondta, Karola és
anyukája nem tagjai az egyháznak, és nem ugyanazokban a dolgokban hisznek,
mint Zsuzsi családja.

Néhány hónappal késŒbb Zsuzsi és anyukája kapott egy levelet Karola anyukájá-
tól. Karola édesanyja elmondta, hogy miután Zsuzsi így ragaszkodott ahhoz,
amiben hisz, Karola és családja elhatározta, hogy megtud többet az egyházról.
Misszionáriusok tanították Œket. Karola édesanyja azt mondta, reméli, jó példát
mutathat valaki másnak, ahogyan Zsuzsi mutatott neki.

• Hogyan világított Zsuzsi?

Józsi története Józsi és családja nemrég költöztek új környékre. Józsi elsŒ új barátja egy Pali
nevı fiú volt, aki nem volt az egyház tagja. Józsi és Pali mindketten szerették
a focit. Egyszer Pali meghívta Józsit, hogy a jövŒ vasárnap menjenek el egy
focimeccsre. Józsi tudta, hogy nem járhat vasárnap focimeccsekre, de nyugtalan
volt, ha nem megy el, megbántja Palit.

• Mit tennétek Józsi helyében?

Józsi elhatározta, inkább az egyházba megy, mint focimeccsre, és hívta Palit is,
menjen el vele az egyházba. Pali beleegyezett, hogy elmenjen Józsival az
egyházba.

• Hogyan mutatott Józsi jó példát?

Egyszer egy asszony meglátogatott néhány misszionáriust Hollandiában. Arra
kérte a nŒtestvéreket, tanítsák meg, hogyan imádkozzon. Az asszony elmondta,
hogy fiai, Erik és Péter az Elemibe járnak, és nagyon szeretik. Az Elemiben
megtanulták, hogyan kell imádkozni.

Az asszony elmondta, hogy néhány nappal azelŒtt a kislánya nagyon beteg lett.
Egy pár pillanatra kiment a szobából, és amikor visszatért, Erik és Péter a kisbaba
ágyánál térdeltek. Péter azt kérte Mennyei Atyánktól, áldja meg a kisbabát és
gyógyítsa meg. Az édesanya nagyon örült, hogy a fiai megtanulták az Elemiben,
hogyan kell imádkozni, és azt akarta, hogy a misszionáriusok Œt is tanítsák meg,
hogyan imádkozzon. A misszionáriusok megtanították az asszonyt, hogyan imád-
kozzon. Boldogok voltak, hogy Erik és Péter jó példát mutatott édesanyjuknak.

• Hogyan világított Erik és Péter?

Amikor minden történetet elmeséltél, mutasd meg a gyertyát, amin a „?” van,
papírkosárral lefedve! Kérj meg egy gyereket, vegye le a kosarat! Mondd el, 
a „?” a gyertyán minden gyereket jelent, akik jó példát mutatnak! Kérd meg a
gyerekeket, beszéljenek olyan esetrŒl, amikor jó példát mutattak!

A gyerekek
részvétele

Erik és Péter
története

29. lecke
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Tudunk világítani

Szentírás Ismét olvasd fel a Máté 5:16-ot! Emlékeztesd a gyerekeket, hogy Jézus azt
mondja nekünk, hogy világítsunk! Hangsúlyozd, fontos, hogy világítsunk azáltal,
hogy jó példát mutatunk! Emeld ki, Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus
Egyháza tagjaiként követnünk kell Jézus Krisztus tanításait, és segíteni másoknak
is, hogy kövessék Jézus tanításait!

Ének Énekeljétek el vagy mondjátok el a „Jézusnak napsugár lennék” kezdetı ének
szövegét a gyerekekkel! Segíts nekik megérteni, Jézus „napsugarainak” lenni azt
jelenti: világítani, ahogy a szentírás mondja!

Tevékenység Mondd el a gyerekeknek, néhány szituációt fogsz felvázolni, és két választási
lehetŒséget adsz nekik minden egyes helyzetben! Kérd meg Œket, nagyon
figyeljenek minden egyes választásra! Ha a választás jó, a gyerekeknek magasra
kell tartani egyik ujjukat, a gyertyáikat ábrázolva a gyertyatartóikban. Ha a válasz-
tás nem jó, be kell takarniuk az ujjukat a másik kezükkel, jelezve, hogy elrejtik
a világosságukat a véka alá. Minden szituáció után beszéljétek meg, melyik
választás a jobb, és miért példa az a világításra!

Használd a következŒ példákat, vagy néhány sajátodat:

1. Egész délelŒtt játszottál néhány barátoddal a szomszédban, és rengeteget
mókáztatok. Ebéd után egy lány, aki a családot látogatja az utca túloldalán,
kijön, mintha játszani akarna veletek. Mit teszel?

a. Mivel te és a barátaid nem ismeritek a lányt és nem tudja, mit játszotok,
nem hívod, hogy játsszon veletek.

b. Az mondod a barátaidnak: „Hívjuk ide azt az új lányt, jöjjön és játsszon
velünk. Mintha játszani akarna velünk.”

2. A barátaiddal labdázol. Nagyon erŒsen ütöd meg a labdát, és az eltalálja
a szomszéd ablakát és betöri. Mit teszel?

a. Elmondod a szomszédnak, hogy labdáztatok és olyan erŒsen ütötted meg
a labdát, hogy eltalálta az ablakot és betörte. Megmondod, hogy sajnálod
és felajánlod, hogy kifizeted a törött ablakot.

b. Szemügyre veszed a törött ablakot. Mivel nem nagyon tört be, azt mondod
a barátaidnak, senki sem fogja soha észrevenni azt. Tovább labdáztok és
óvatosabbak próbáltok lenni.

3. Ebédért álltok sorban az iskolában (vagy az elemis órára vártok). A sorban
néhány gyerek nyugtalan és játszani kezd. A mögötted álló gyerek meglök
téged. Mit teszel?

a. Állsz a sorban anélkül, hogy valakit meglöknél.
b. Meglököd azt, aki téged meglökött.

Emlékeztesd a gyerekeket arra, milyen fontos jó példát mutatni azáltal, hogy a jót
választjuk!

Összegzés

VAJ-plakát Mutass rá a VAJ-plakátra és emlékeztesd a gyerekeket, hogy a jót választjuk,
ha az ÜdvözítŒ tanításait követjük!

Ösztönözd Œket, mutassanak jó példát másoknak, mint Zsuzsi, Józsi, Erik és
Péter!
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Adj minden gyereknek egy papírgyertyát! Írd fel magad, vagy írják fel a gyerekek
a nevüket a gyertyájukra!

Segíts a gyerekeknek kigondolni, hogyan világíthatnak jó példájuk által otthon,
az iskolában és az egyházban!

Minden gyerek mondjon egy ötletet, hogyan mutat jó példát ezen a héten.

A gyerekek vigyék haza a gyertyáikat, hogy emlékeztesse Œket, jó példamutatás
által kell világítaniuk!

Tanúbizonyság Tanúsítsd a gyerekeknek a jó példamutatás fontosságát! Megoszthatsz egy
személyes élményt, amikor jó példa voltál, vagy amikor valaki más példája
segített Jézus Krisztusról tanulnod.

Ének Énekeljétek el vagy mondjátok el a „Válaszd a jót!” ének szövegét a gyerekekkel!

Kérj meg egy gyereket a záróima elmondására, és Œ kérje a Mennyei Atyát,
segítsen nekik, hogy jó példát mutassanak másoknak!

Miközben a gyerekek elhagyják a termet, mondd nekik, csendben tegyék ezt, és
a papírgyertyáikat tartsák maguk elŒtt! (Ha gyerekeknek várni kell valakire, aki
értük jön az osztályteremhez, kérd meg Œket, mutassák meg a gyertyáikat annak,
aki értük jön!)

SzínesítŒ 
tevékenységek A következŒ tevékenységek közül válaszd ki azokat, amelyek a legjobban

szolgálják az osztályodban lévŒ gyerekeket! Használhatod Œket magában 
a leckében, illetve ismétlésként vagy összegzésként! További tanácsokért lásd:
„A tanítási óra” részt a „Segítség a tanítónak” fejezetben!

1. A gyerekek adják elŒ a szituációk jobb megoldásait, amiket a „Tudunk világí-
tani” részben beszéltetek meg! A gyerekek eljátszhatják Zsuzsi, Józsi,
valamint Erik és Péter történeteit is.

2. Énekeljétek el vagy mondjátok el a „Kövesd, mit teszek!” címı éneket
(Children’s Songbook, 276. o.)! Az ének szövege a segédkönyv végén
található. A gyerekek felváltva vezessék az éneket, bemutatva egy részt, 
a többiek pedig utánozzák!

Vagy játsszátok el a „Kövesd a vezért!” játékot úgy, hogy minden gyerek
lehessen legalább egyszer a vezér!

Mutass rá, ebben az énekben vagy játékban mindenki a vezetŒ példáját
követi! Emlékeztesd a gyerekeket, amikor a jót választják, jó példát mutatnak a
körülöttük lévŒknek!

3. Énekeljétek el vagy mondjátok el a „Ragyogj!” címı éneket (Gyermekek
énekeskönyve, 96. o.)!

Fényem kicsiny lehet talán
– Hitem és az imám –,
De lásd, fénylŒ napként ragyog,
Hisz onnan adatott.

Refrén:
Ragyogj! Ragyogj! Ragyogj fényesen!
Ragyogj! Ragyogj! A nap elérkezett.

Tevékenység
gyertyával

29. lecke
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Kis fényem el nem rejthetem,
Ezt mondta Istenem.
Azért kaptam, hogy feltartsam
Magasra másoknak.

Refrén

4. Tégy fel minden gyereknek egy ismétlŒ kérdést, suttogva, ahogyan azt a
figyelemfelkeltŒ tevékenységben tetted! A gyerekek suttogva válaszoljanak!
Dicsérd meg Œket, mert nagyon figyeltek és gondolkodtak!
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Cél Minden gyereket arra ösztönözni, hogy engedelmesség által kövesse Jézus
Krisztus példáját.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd: 2 Mózes 20:12, Máté 26:36–46,
János 8:28–29 és Kolossébeliek 3:20! Lásd még: Az evangélium tanításai
(31110 135), 35. fejezet.

2. Készítsd el a következŒ szócsíkot:

3. Írd fel egy papírjelvényre minden gyereknek: Tudok engedelmeskedni!
Hozz ragasztószalagot vagy gombostıt, hogy a jelvényt minden gyerek ingjére
vagy ruhájára feltızd, vagy hozz zsineget, hogy a gyerekek nyakába akaszt-
hasd a jelvényeket!

4. Készülj fel a „Szót fogadok” ének eléneklésére, vagy a szövegének a felolvasá-
sára (Gyermekek énekeskönyve, 71. o.)! Az ének szövege a segédkönyv
végén található.

5. Szükséges anyagok:
a. Biblia.
b. 2-51. kép: Libák kislibákkal; 2-52. kép: Jézus imádkozik a Gecsemánéban

(Evangéliumi mıvészet képcsomag 227; 62175).

6. Tedd meg a szükséges elŒkészületeket azokhoz a színesítŒ tevékenységek-
hez, amelyekre sort akarsz keríteni!

Megjegyzés az idŒsebb gyerekek tanítóinak: Az elsŒ színesítŒ tevékenységet
használhatod figyelemfelkeltŒ tevékenységként.

Javasolt 
órafelépítés Kérj meg egy gyermeket a nyitóima elmondására!

Ha ösztönözted a gyerekeket, hogy valamit tegyenek meg a héten, most
beszámolhatnak róla! A gyerekek mondják el, a hét folyamán miként mutattak
jó példákat!

Az engedelmesség boldogságot hoz

Mutasd meg a 2-51. képet: Libák kislibákkal! Kérj meg egy gyereket, tartsa addig
a képet, míg a saját szavaiddal elmondod a következŒ történetet elder Theodore
M. BurtonrŒl, aki az egyház egyik általános felhatalmazottja volt:

Amikor Theodore M. Burton még csak ötéves volt, meglátogatta nagymamáját
a farmján. Theodore szeretett kinn játszani a farmon. E látogatás alkalmával
Theodore nagymamája figyelmeztette Œt, ne menjen túl közel a kotlóshoz, aminek
kiscsirkéi vannak, mert a tyúk azt hiheti, bántani akarja a kiscsirkéit. Theodore
megígérte, nem megy túl közel.

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység

Engedelmes

30.
lecke

Engedelmes tudok lenni
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De amikor Theodore meglátta a sárga, pelyhes kiscsibéket, muszáj volt egyet
megérintenie. A kiscsibe elszaladt, de a kotlóstyúk Theodore-hoz rohant és
kemény csŒrével megcsípte a kezét. Theodore sírva szaladt a nagyanyjához.

Theodore nagymamája átölelte, míg abbahagyta a sírást, és ekkor elmagyarázta,
hogy a tyúkanyó azt gondolta, Theodore bántani akarja a kiscsibéit. Megpróbálta
megvédeni a csibéit, amikor megcsípte a kisfiút.

Nagymama ismét kiküldte Theodore-t, emlékeztetve, maradjon távol a tyúktól.
Arra is figyelmeztette, hogy a libamamához se menjen túl közel, mivel neki is
kislibái vannak. A libamama nagyobb volt, mint a tyúk, ezért lehet, hogy igazán
megsebezne valakit, aki megérintené a kicsinyeit. Theodore megígérte, hogy nem
fogja megérinteni a kislibákat.

Theodore nem ment a tyúkanyó közelébe. De amikor meglátta a libamamát és
a kislibáit, közelebb ment, hogy jobban lássa Œket. Szárnyait kitárva, a nyakát
nyújtogatva a libamama hangosan rásziszegett. Theodore megrémült, és vissza-
szaladt a házba. (Lásd Theodore M. Burton, „Friend to Friend: Grandmother’s
Lesson”, Friend, 1973. okt., 18–19. o.)

Megbeszélés • Miért mondta Theodore nagymamája neki, hogy ne menjen közel a tyúkhoz
vagy a libához?

• Mit érzett Theodore, amikor nem engedelmeskedett a nagymamájának?

• Miért érzett így?

• Mit gondoltok, mit tanult Theodore ebbŒl a tapasztalatból?

Mondd el a gyerekeknek, hogy Theodore nagymamája elmondta a kisfiúnak,
vannak emberek, akik védik Œt, éppen úgy, ahogyan a tyúk és a liba védi 
a kicsinyeit! Mondd el, szüleink, családunk, Mennyei Atyánk és Jézus Krisztus
Œrködnek fölöttünk és védenek bennünket! Megtanítják nekünk, mit tegyünk,
hogy biztonságban legyünk és boldogan éljünk. Fontos, hogy megtanuljunk
engedelmeskedni nekik.

Szócsík Mutasd meg a szócsíkot, amin az „engedelmes” szó van! A gyerekek mondják ki
a szót hangosan néhányszor! Mondd el, akkor vagyunk engedelmesek, amikor
azt tesszük, amit Mennyei Atyánk, szüleink és vezetŒink akarnak, hogy tegyünk!

Mondd ki az engedelmeskedik szót, az osztály pedig ismételje el! Mondd el,
engedelmeskedni ugyanaz, mint engedelmesnek lenni!

Tudunk engedelmeskedni Mennyei Atyánknak, ahogy Jézus Krisztus tette

Szentírás Mondd el, a Bibliában Jézus Krisztus azt tanította, fontos, hogy engedelmesked-
jünk Mennyei Atyánknak! Olvasd fel a következŒ részletet a János 8:28–29-bŒl:
„semmit sem cselekszem magamtól, hanem a mint az Atya tanított engem. . . . én
mindenkor azokat cselekszem, a melyek néki kedvesek.”

Mondd meg, ezek Jézus Krisztus szavai, és azt jelentik, hogy Jézus mindig azt
tette, amit Mennyei Atyánk akart, hogy tegyen. Csak olyasmiket tett, amikrŒl tudta,
Mennyei Atyját boldoggá teszi.

Szentírástörténet Tedd ki a 2-52. képet: Jézus imádkozik a Gecsemánéban, és röviden mondd el
a Máté 26:36–39-ben található történetet!

Olvasd fel, amit Jézus Krisztus mondott az imájában: „Atyám! ha lehetséges,
múljék el tŒlem e pohár” (Máté 26:39)! Mondd el, hogy Jézus nem akart
szenvedni és meghalni, ha lett volna más mód, hogy segítsen visszatérnünk
Mennyei Atyánkhoz!

156



Olvasd fel, mit mondott Jézus ezután: „mindazáltal ne úgy legyen, a mint én
akarom, hanem a mint te” (Máté 26:39)! Mondd el, ez azt jelenti, Jézus hajlandó
volt megtenni azt, amit Mennyei Atyánk akart, bár nem volt könnyı! Magyarázd
el, nem fognak bennünket olyan valami megtételére kérni, ami annyira nehéz,
mint amit Jézus tett; azonban kérjen bármit is Mennyei Atyánk, hogy megtegyük,
engedelmeskednünk kell neki.

• Mely dolgokat kérte Mennyei Atyánk, hogy megtegyük? (A válaszok tartalmaz-
hatják: imádkozni, egymást szeretni, megkeresztelkedni és a konfirmáció
szertartásában részesülni, becsületesnek lenni.)

Tudunk engedelmeskedni szüleinknek

Magyarázd el, ha engedelmeskedünk Mennyei Atyánknak, szüleinknek is enge-
delmeskedni fogunk! (Ha néhány gyerek az osztályodban nem a szüleivel él,
ezt a beszélgetést szükség szerint igazítsd ehhez! Például a gyerekeknek a
nagyszüleiknek is engedelmeskedniük kell.) Mutass rá, a Tízparancsolat egyike
azt mondja, engedelmeskedjünk szüleinknek! Olvasd fel a 2 Mózes 20:12-t:
„Tiszteld atyádat és anyádat”! Mondd el, a szüleink iránti engedelmesség egyik
módja annak, hogy tiszteljük Œket!

• Miért kell engedelmeskednünk a szüleinknek?

Olvasd fel a Kolossébeliek 3:20-at (emlékeztesd a gyerekeket, hogy az Úr Jézus
Krisztus egy másik neve)! Segíts a gyerekeknek memorizálni a vers elsŒ részét:
„Ti gyermekek, szót fogadjatok a ti szüleiteknek mindenben”!

• Mit éreztek, amikor engedelmeskedtek a szüleiteknek?

• Mit éreznek a szüleitek, amikor engedelmeskedtek nekik?

Ének A gyerekek álljanak fel és énekeljék el vagy mondják el a „Szót fogadok”
mindhárom versszakát!

Bátorítsd Œket, most határozzák el, hogy engedelmeskedni fognak Mennyei
Atyánknak és szüleiknek!

Történet Mondj el egy történetet egy gyerekrŒl, aki boldog volt, mert engedelmeskedett
a szüleinek! Felhasználhatod a következŒ történetet:

Kata szeretett barátnŒje, Ili otthonában játszani. Kata anyukája azt mondta
Katának, hogy egy órát játszhatnak. Amikor Ili anyukája azt mondta, letelt az óra,
Katának nehéz volt hazamenni. Be akarta fejezni a játékot, amit elkezdtek Ilivel.
Kata egy pillanatig gondolkodott, és úgy döntött, hazamegy, ahogy édesanyja
megmondta neki. Gyorsan elbúcsúzott IlitŒl és hazafutott.

Amikor Kata hazaért, nagymamája várt rá. Nagymama azt akarta, hogy Kata
töltse nála az éjszakát, de sietnie kellett, hogy hazaérjen. Ha Kata nem jött volna
haza, ahogy az anyukája mondta neki, elmulasztotta volna az alkalmat, hogy
ellátogasson a nagymamájához.

• Mit gondoltok, mit érzett Kata?

Hangsúlyozd, nem mindig kapunk izgalmas jutalmat, amikor engedelmesek
vagyunk, de boldog és békés érzésünk lesz! Ez az érzés annak tudásából fakad,
hogy azt választottuk, ami jó.

Összegzés

Kérd meg a gyerekeket, hogy egyenként beszéljenek olyan alkalmakról, amikor
engedelmesek voltak, és hogy mit éreztek, vagy arról a módról, ahogy a jövŒben
engedelmesek lehetnek (mint pl. megtartani Mennyei Atyánk parancsolatait,

A gyerekek
részvétele

Szentírás
megbeszélése

30. lecke
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szülŒi engedélyt kérni, mielŒtt kimennek játszani, segíteni otthon takarítani,
vagy elsŒ szóra jönni, ha a szülŒ hív)!

Minden gyereknek, amikor befejezte a mondandóját, adj egy „Tudok engedel-
meskedni” jelvényt! Bátorítsd Œket, tegyék olyan helyre a jelvényeiket, ahol
gyakran a szemükbe ötlik, így a jelvény segít eszükbe juttatni az engedelmessé-
get! Javasold nekik, hogy magyarázzák el a jelvényüket a családjuknak és
osszák meg velük, amit a mai leckébŒl tanultak!

Tanúbizonyság Oszd meg a bizonyságodat, miként áldotta meg életedet a Mennyei Atyánk
és szüleid iránti engedelmességed! Beszélhetsz olyan esetrŒl, amikor az
engedelmesség boldoggá tett!

Ösztönözd a gyerekeket, engedelmeskedjenek szüleiknek a jövŒ hét során!

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására!

SzínesítŒ 
tevékenységek A következŒ tevékenységek közül válaszd ki azokat, amelyek a legjobban

szolgálják az osztályodban lévŒ gyerekeket! Használhatod Œket magában 
a leckében, illetve ismétlésként vagy összegzésként! További tanácsokért lásd:
„A tanítási óra” részt a „Segítség a tanítónak” fejezetben!

1. Rajzolj egy nagy kört a táblára két kisebb körrel a közepén (lásd az ábrát)!

Magyarázd el, ennek a játéknak az a célja, hogy a bekötött szemmel X-et írjunk
a legkisebb kör belsejébe! Kérj egy önként jelentkezŒt, hogy próbálja meg.
Kösd be az önként jelentkezŒ szemét, és adj neki krétát! 2–3-szor forgasd
körbe a bekötött szemı gyereket, majd vidd a tábla elé! A gyerek írjon X-et a
táblára. Majd kérd meg, tegyen még egy X-et, miután utasítást kapott, hogy
hová írja azt! Egy másik gyerek adjon ilyen utasításokat a bekötött szemı
gyereknek: „feljebb”, „lejjebb”, „balra”, „jobbra”!

Nézzétek meg a két X-et, és beszéljétek meg, mennyivel jobban csinálta
a bekötött szemı gyerek, amikor engedelmeskedett a másik gyerek
utasításainak!

• Miért csinálta jobban (a bekötött szemı gyerek neve) az X beírását,
amikor engedelmeskedett az utasításoknak?

Mindenkinek engedd meg, aki rész akar venni a játékban, hogy bekötött
szemmel megpróbálja beírni az X-et a körbe, miközben egy másik gyerek
utasításokat ad!
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Mutass rá, a bekötött szemı gyerekek sikeresebben írták be a jelet a körbe,
amikor engedelmeskedtek valaki utasításának, aki jobban láthatta a köröket!
Mondd el, néha Mennyei Atyánk és szüleink képesek jobban látni a dolgokat
az életünkben, mint mi! Azért adnak utasításokat, hogy segítsenek nekünk.
Amikor engedelmeskedünk Mennyei Atyánknak és szüleinknek, boldogok
leszünk.

2. Mondd el a következŒ történetet a saját szavaiddal!

Máté szerette a gyufát. Ha gyertyát kellett gyújtani vagy tüzet rakni, mindig
segíteni akart. Néha szülei megengedték neki, hogy meggyújtson egy szál
gyufát, de mindig mellette álltak, hogy vigyázzanak, óvatos-e.

Egyszer, amikor a szülei nem voltak a szobában, Máté meglátott egy doboz
gyufát az asztalon. Azt gondolta, milyen jó szórakozás lenne egyenként
meggyújtania a gyufaszálakat. Biztos volt benne, hogy óvatos lesz.

Majd Máténak eszébe jutott, hányszor mondta az édesanyja, hogy a gyufa
nem játékszer, és soha nem használhatja engedély nélkül. Máté csendesen
elfordult a gyufától és kiment játszani.

Beszéljétek meg a gyerekekkel a lehetséges következményeket, ha Máté
meggyújtotta volna a gyufaszálakat! Hangsúlyozd, hogy Máté engedelmes-
sége hasznos volt a családnak, akkor is, ha senki nem volt ennek tudatában.

Folytathatod a beszélgetést ezzel a kérdéssel:

• Mit kell Máténak tennie, ha a bátyja azt mondja, vigyék be a gyufát a
szobájukba, hogy játszhassanak vele?

Mondd el, amikor valaki rá akar venni valamire, amirŒl tudjuk, hogy rossz,
nem szabad engedelmeskednünk! Mennyei Atyánk nem várja el tŒlünk, hogy
engedelmeskedjünk, amikor azt mondják, valami olyan dolgot tegyünk meg,
ami nem helyes.

3. Készíts elŒ papírdarabkákat olyan egyszerı utasításokkal, mint a következŒk:

• Töröld le a táblát!

• Fogj kezet mindenkivel az osztályban!

• Énekeld el vagy mondd el a „Kövesd, mit teszek!” szövegét!

• Mondj valami kedveset mindenkirŒl az osztályban!

• Mondj öt dolgot, amiért hálás vagy!

• Játssz el valamit, amit meg fogsz tenni egy családtagodért a jövŒ héten!

Tedd a papírdarabkákat egy dobozba! A gyerekek egyenként húzzanak egy
papírt a dobozból, és engedelmeskedjenek a ráírt utasításnak!

4. Óra elŒtt készíts elŒ és rejts el nyomravezetŒ jeleket egy kis kincsvadászathoz
az osztálytermetekben! Minden jelnek a következŒ jelhez kell vezetni a gyere-
keket, míg az utolsó jel a kincshez nem vezeti Œket. A vadászat végén megta-
lált kincs lehet egy kis dolog vagy ajándék, amit minden gyerek megkap.

Beszéljétek meg a gyerekekkel, hogy engedelmeskedni kell az utasításoknak
minden jel esetében ahhoz, hogy megtalálják a kincset! Olvasd fel az elsŒ
nyomravezetŒ jelet a kincsvadászat kezdetén!

Miután a gyerekek befejezték a kincsvadászatot, segíts nekik megérteni, hogy
ha engedelmeskedünk Mennyei Atyánknak, a létezŒ legnagyobb kincset fogja
nekünk adni: megengedi, hogy örökre Vele éljünk.

30. lecke
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5. Nézzétek át Noé és a bárka történetét, amint az 1 Mózes 6–8-ban található!
Magyarázd el, mivel Noé engedelmes volt, Œ és a családja megmenekült 
a vízözöntŒl! Ösztönözd a gyerekeket, engedelmeskedjenek Mennyei Atyánk
és Jézus Krisztus parancsolatainak, ahogy Noé tette!

Adj minden gyereknek egy másolatot a lecke végén található kiosztandó
anyagból! A gyerekek színezzék ki a bárka képét, majd rajzoljanak egy képet,
ami azt mutatja, miként lehetnek engedelmesek!
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Cél Segíteni minden gyereknek, hogy megértse az ország törvényei iránti tisztelet és
engedelmesség fontosságát.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd: Máté 22:15–22 és Hittételek 1:12!

2. Készíts elŒ annyi sótésztát, hogy minden gyereknek jusson egy darab!
A sótészta receptje a 43. oldalon található. (Ha a sótészta nem áll rendelkezé-
sedre, hozz zsírkrétát és papírt, hogy azt használják a gyerekek!)

3. Egy papírlapon sorolj fel néhány szituációt, belevéve olyan törvényeket és
szabályokat, amiket a gyerekek ismernek! Körvonalazz minden gyereknek
legalább egy szituációt az osztályban, és számozd meg a szituációkat!
Az alábbi szituációkat használd, vagy alkoss másokat, amik jobban megfelel-
nek az osztályodban lévŒ gyerekeknek!

• Majdnem elkésel az iskolából. Ha átvágsz az utcán az úttest közepén,
ahelyett, hogy a zebrán mennél át, akkor hamarabb odaérsz. Mit fogsz
tenni, ha engedelmeskedsz a törvénynek?

• Édesapáddal éppen bevásárolsz, és kéred, hogy vegyen neked cukorkát.
Édesapád nemet mond, de miközben Œ az élelmiszer kifizetésével van
elfoglalva, észreveszed, hogy becsúsztathatod a zsebedbe a cukorkát
anélkül, hogy bárki észrevenné. Mit fogsz tenni, ha engedelmeskedsz 
a törvénynek?

• A kutyádat sétáltatod pórázon. Egy parkba érsz, és meg akarsz állni
játszani, de van egy felirat, ami azt mondja: „Kutyákat bevinni tilos!”.
Nem látsz felnŒttet a közelben, és ki tudnád kötni a kutyádat a pórázzal egy
fához, míg játszol. Mit fogsz tenni, ha engedelmeskedsz a törvénynek?

• Éppen átmész az utcán egy sarkon, ahol közlekedési lámpa van. Nem jön
autó, senki nincs senki a közelben. De a jelzŒlámpa piros. Mit fogsz tenni,
ha engedelmeskedsz a törvénynek?

• A könyvtárban vagy, és találtál egy könyvet, amit ki akarsz kölcsönözni,
de az olvasójegyedet otthon hagytad. A könyvtáros nincs elŒl, a pultnál,
és nem látna, ha kimennél a könyvvel. Mit fogsz tenni, ha engedelmeskedsz
a törvénynek?

4. Készíts annyi papírdarabkát, ahány szituációd van! Számozd meg a papírokat
és tedd bele Œket egy tálba vagy kosárkába!

5. Készíts minden gyereknek egy papírjelvényt!

Hisszük, hogy
a törvénynek
engedelmes-
kednünk kell.

Engedelmeskedni fogok 
a törvénynek
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6. Készítsd el a következŒ szócsíkot:

7. Szükséges anyagok:
a. Biblia.
b. Egy fémpénz (ha lehet, egy állami vezetŒ vagy az államot jelképezŒ címer

képmásával).
c. Gombostık, ragasztószalag vagy zsineg, hogy a jelvényeket a gyerekek

ruhájára tedd.
d. 2-53. kép: Adjátok meg, ami a császáré.

8. Tedd meg a szükséges elŒkészületeket azokhoz a színesítŒ tevékenységek-
hez, amelyekre sort akarsz keríteni!

Javasolt 
órafelépítés Kérj meg egy gyermeket a nyitóima elmondására!

Ha ösztönözted a gyerekeket, hogy valamit tegyenek meg a héten, most
beszámolhatnak róla!

A szabályok és a törvények segíthetnek nekünk

Adj minden gyereknek egy darab sótésztát, és mindegyikük formázzon egy
háziállatot! (Ha a sótészta nem elérhetŒ, vagy ez a tevékenység túl nehéz 
a gyerekeknek az osztályodban, adj nekik zsírkrétát és papírt, és rajzoljanak
egy háziállatot! Ehhez igazítsd a beszélgetést!)

Tedd le az állatokat az asztalra vagy a padlóra! Magyarázd el, hogy az állatok
gazdáinak nagyon jól gondját kell viselni az állatoknak, ételt, vizet és védelmet
kell nekik biztosítani. Ha az állatok elkóborolnak, elveszhetnek vagy megsé-
rülhetnek.

• Mit tehetnénk, hogy ezeket az állatokat megóvjuk az elkóborlástól?
(Sövényt építhetünk.)

Egy darab sótésztából gyúrj a tenyereddel az asztalon egy hosszú kötelet!
Kerítsd körül az állatokat sövényt formálva! Mondd el, a sövények jók, mert
segítenek biztonságban tartani az állatokat! (Hagyd az állatokat az asztalon az
óra hátralévŒ részében! Az óra végén a gyerekek vigyék haza az állataikat!)

Mondd el, vannak dolgok, amik minket is biztonságban tartanak! Ezeket
törvényeknek és szabályoknak nevezzük. A törvények és szabályok olyanok,
mint a sövények, mert megakadályozzák, hogy olyasmit tegyünk, ami veszélyes,
vagy bennünket vagy másokat boldogtalanná tehet. Amikor engedelmeskedünk
a törvényeknek és szabályoknak, azok segítenek nekünk, hogy biztonságban és
boldogok legyünk.

Megbeszélés Válassz egy egyszerı játékot, ami minden gyereknek ismerŒs, mint pl. „Ki nevet
a végén”! A gyerekek mondják el neked a szabályokat, majd beszéljétek meg,
mi történne, ha úgy akarnátok eljátszani a játékot, hogy nem engedelmeskedné-
tek a szabályoknak! Segíts a gyerekeknek megérteni, hogy a szabályok szüksé-
gesek a játékokhoz, hogy sikeresen és vidáman játsszatok!

• A játékok szabályain kívül milyen másfajta szabályok vannak?

• Milyen szabályok vannak az otthonotokban?

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység

Hisszük, hogy a törvénynek engedelmeskednünk kell.
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Minden gyerek mondjon egy szabályt, amit a családja követ, mint pl. „Tegyétek
a helyére a játékokat, amikor befejeztétek a játszást!” Amikor minden gyerek említ
egy szabályt, kérdezd meg:

• Hogyan segít neked ez a szabály?

Amikor mindenki mondott egy családi szabályt, mutass rá: otthonainkon kívül
más helyeken is vannak szabályok!

• Milyen szabályok vannak az iskolában? Az Elemiben?

• Miként segítenek benneteket ezek a szabályok?

Az országunk törvényeket ad nekünk

Mondd el, ahogyan otthon, az iskolában, az Elemiben vannak szabályok, a váro-
sunkban és az országunkban is vannak! Ezeket a szabályokat törvényeknek
nevezik. A törvények segítenek megvédeni bennünket, éppen úgy, ahogyan az
otthoni, iskolai és elemis szabályok teszik. Mondj el egy történetet egy gyerekrŒl,
aki megtanulta, hogyan védenek és segítenek a törvények, amikor engedelmes-
kedünk nekik! Használd a következŒ történetet, vagy egy sajátodat:

Pisti mindig szeretett volna egy saját kutyát, így nagyon izgatott volt, amikor
egy gyönyörı kölyökkutyát kapott születésnapjára. Elnevezte a kutyát Fricinek.
Pisti és Frici rengeteget mókáztak együtt.

Pisti városának volt egy törvénye, ami szerint minden kutyát pórázon kell tartani,
amikor nem kerítéssel bekerített udvaron van. Egyszer Pisti elhatározta, hogy
magával viszi Fricit a barátjához. Nem találta Frici pórázát, és a barátja csak
néhány házzal odébb lakott, ezért Pisti úgy döntött, póráz nélkül viszi Fricit.

Amint mentek az utcán, Frici meglátott egy macskát az utca másik oldalán.
MielŒtt Pisti ráébredt, mi történt, Frici kirohant az útra és egy autó elütötte.

Könnyekkel a szemében Pisti felvette a kutyát és hazavitte. Pisti mamája elvitte az
állatorvoshoz, aki ellátta Frici törött lábát.

Amikor hazaértek, Pisti mamája megmondta neki, hogy Frici akár meg is halhatott
volna. Pisti rádöbbent, ha engedelmeskedett volna a törvénynek és pórázon
tartotta volna a kutyáját, Frici nem sérült volna meg. Pisti felismerte, hogy 
a törvény azért van, hogy védje Œt és a kutyáját, és elhatározta, soha többé nem
lesz engedetlen a törvény iránt.

• Mit gondoltok, Pisti városának miért volt törvénye a kutyák pórázon tartására
vonatkozóan?

• Miként lehetett volna megelŒzni Frici balesetét?

• Miért vannak törvények és szabályok, amiket be kell tartanunk?

Megbeszélés Magyarázd el, a törvényeket azért alkották, hogy segítsenek és védjenek
bennünket! Kérd meg a gyerekeket, nevezzenek meg néhány alapvetŒ törvényt
a területeteken! Beszéljétek meg, miért alkották az egyes törvényeket! Segíts
a gyerekeknek megérteni, miként hasznosak az egyes törvények!

Felhasználhatod a következŒ néhány ötletet, ha érvényesek a területeteken:

Közlekedési törvények

• Állj meg minden stoptáblánál! Ez segít elkerülnünk a baleseteket.

• Tartsd be a sebességhatárokat! A sebességhatárokat azért állították fel, hogy
az emberek biztonságosan vezethessenek, és gyorsan meg tudjanak állni egy
szükséghelyzetben.

Történet és
beszélgetés
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A házi kedvencekre vonatkozó törvények

• Tartsd a házi kedvencedet pórázon, amikor az udvarotokon kívül van!
A pórázra vonatkozó törvény megvédheti az állatokat a sebesüléstŒl (mint Pisti
kutyáját, Fricit), és védi az emberek tulajdonát az állatok okozta károktól.

• Ne légy kegyetlen az állatokhoz! Ez a fajta törvény védi az állatokat a kegyet-
lenkedésektŒl.

A személyi tulajdon védelmének törvényei

• Ne lopj! Ha elveszünk olyan dolgokat, amik valaki máshoz tartoznak, mindenki
boldogtalan lesz.

• Ne szemetelj! Ha mindenki szemetel, akkor a városunk csúnya és piszkos
lesz. A szüleinknek lehet, hogy fizetni kell (adó által), hogy kitakarítsák a várost.

Jézus Krisztus azt akarja, hogy engedelmeskedjünk a törvénynek

Megbeszélés • Mi az adó?

Mondd el, az adó pénz, amit a megyénknek vagy országunknak adunk, hogy
segítsünk fizetni azokat a dolgokat, amik mindenki hasznára vannak, mint pl.
rendŒrök, tızoltók, utak, iskolák! Röviden beszéljétek meg, milyen lenne, ha nem
lennének ezek a dolgok! Magyarázd el, vannak adótörvényeink, melyek bizto-
sítják, hogy mindenki segítsen fizetni ezekért a dolgokért!

Szentírástörténet Magyarázd el, az emberek számára Jézus Krisztus idejében is voltak adótörvé-
nyek! Mutasd meg a 2-53. képet: Adjátok meg, ami a császáré, majd mondd el
a Máté 22:15–22-ben található történetet!

Mondd el, az emberek megkérdezték Jézust, hogy kell-e nekik hódolatpénzt
fizetni az országuknak. A hódolatpénz olyan, mint az adó.

Mutasd meg a fémpénzt, amit hoztál! Mondd el, Jézus kérte az embereket,
mutassanak neki egy pénzérmét! Rámutatott arra a pénzérmére, amin a császár,
az ország vezetŒjének a képmása volt. (Ha a pénzérmén, amit hoztál, rajta
van egy állami vezetŒ képmása, illetve az államot jelképezŒ címer képe, mutass
rá!) Olvasd fel, amit Jézus mondott az embereknek a Máté 22:21-ben (azzal
kezdŒdŒen, hogy: Akkor monda nékik)! Mondd el, Jézus megmondta az
embereknek, engedelmeskedniük kell országuk és Mennyei Atyánk törvényeinek!
Jézus azt tanította az embereknek, fontos, hogy engedelmeskedjenek országuk
törvényeinek.

Hisszük, hogy a törvénynek engedelmeskednünk kell

Szócsík Olvasd el a szócsíkon lévŒ mondatot! Mondd el, ez egyik része a 12. hittételnek,
ami egyike az egyház hitrŒl szóló kijelentéseinek!

Az osztály ismételje el a mondatot néhányszor!

Játék Tedd a szituációk listáját és a tálat vagy kosárkát a számokkal az asztalra vagy
a padlóra! Mondd meg az osztálynak, hogy most játszhatják „A törvénynek
engedelmeskedni” játékot! Majd ülj le és várj egy-két pillanatot! Ha senki sem
reagál, kérdezd meg:

• Miért nem játssza senki a játékot? (Senki nem ismeri a szabályokat.)

Ha a gyerekek megpróbálják értelmezni a helyzetet, talán sorrendbe rakni
a számozott papírokat, dicsérd meg Œket a próbálkozásért, majd kérdezd meg:

• „A törvénynek engedelmeskedni” játékot játsszátok?

• Miért nem?

31. lecke
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Mutass rá, a szabályok és törvények segítenek irányítani bennünket és útmutatást
adnak! Magyarázd el a játékszabályt!

1. Húzz egy számot a tálból (kosárkából)!

2. Sorrendben haladjatok, azzal kezdve, aki az egyes számot húzta!

3. Állj fel, miközben te vagy soron!

4. Add oda a számodat a tanítónak, majd válaszolj a tanító kérdésére a többiek
segítsége nélkül!

5. Ülj csendben a székeden, mielŒtt sorra kerülnél és az után is!

Játsszátok a játékot, míg minden gyerek húz egy számot a tálból vagy
kosárkából!

Olvasd fel minden gyereknek a számához tartozó szituációt!

Amikor minden gyerek válaszolt egy kérdésre, add oda nekik a jelvényeket!
Dicsérd meg Œket a jó ötleteikért és a válaszaikért!

Összegzés

Kérdezd meg a gyerekeket, mit fognak mondani, amikor a családjuk a jelvé-
nyükrŒl kérdez! Amikor a válaszaikat megosztják, hangsúlyozd a törvények
iránti engedelmesség fontosságát, hogy boldogságban élhessünk együtt!

Tanúbizonyság Hangsúlyozd, a törvényeket a mi javunkra alkották! Megoszthatsz egy személyes
tapasztalatot, amikor hálás voltál, mert engedelmeskedtél a törvénynek!
Emlékeztesd a gyerekeket, hogy engedelmeskedjenek Mennyei Atyánk és
országuk törvényeinek!

Ösztönözd mindegyiket, hogy válasszanak egy törvényt, aminek gondosan
engedelmeskedni fognak a héten!

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására! Javasold a gyereknek,
hogy kérje Mennyei Atyánkat, segítse a gyerekeket emlékezni a törvényekre
és betartani azokat!

SzínesítŒ 
tevékenységek A következŒ tevékenységek közül válaszd ki azokat, amelyek a legjobban

szolgálják az osztályodban lévŒ gyerekeket! Használhatod Œket magában 
a leckében, illetve ismétlésként vagy összegzésként! További tanácsokért lásd:
„A tanítási óra” részt a „Segítség a tanítónak” fejezetben!

1. Segíts a gyerekeknek memorizálni a 12. hittételt: „Hisszük, hogy királyoknak,
elnököknek, uralkodóknak és elöljáróknak alá kell rendelnünk magunkat, 
és a törvénynek engedelmeskednünk kell, azt tisztelnünk kell és fenn kell
tartanunk.” Az ismeretlen szavakat magyarázd meg a gyerekeknek!

A fiatalabb gyerekek memorizálhatják a hittétel azon részét, ami a jelvényükre
van írva: „Hisszük, hogy a törvénynek engedelmeskednünk kell.”

2. Kérd meg az osztályt, gondoljanak öt olyan szabályra, amelyek a családokban
feltehetŒen érvényesülnek, amik segítik a család tagjait, hogy biztonságban
és boldogok legyenek! Minden gyerek tartsa fel az egyik ujját, ahogy az egyes
szabályokat megnevezik! Amikor öt szabályt megneveztek és minden gyerek-
nek öt ujja van kinyújtva, egy papírlapon rajzold körül minden gyerek kezét!
Minden kézre írd rá a gyermek nevét! Köszönd meg a gyerekeknek a segítŒ
kezeket, és ösztönözd Œket, hogy emlékezzenek és engedelmeskedjenek a
saját családi szabályaiknak!

A gyerekek
részvétele
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3. Játsszátok el a következŒ ujj-játékot a gyermekekkel:

Megállok (tartsátok fel mindkét kezeteket, a tenyeretekkel elŒre, 
mintha valamit megállítanátok),

Körülnézek (tegyétek a kezeteket a szemetek fölé, mintha árnyékolnátok Œket),
Figyelek (tegyétek a kezeteket a fületekhez)
És akkor biztosan tudom (mutassatok a homlokotokra),
Hogy én (mutassatok magatokra) biztonságosan cselekszem,
Nem számít, hova megyek (tárjátok ki a karotokat, távolságot jelezve).
Csak a zebrán kelek át (fızzétek össze a kinyújtott ujjaitokat),
Nem akárhol, nem biz’ ám (rázzátok a fejeteket);
ElŒre nézek (tegyétek a kezeteket a szemetek fölé, mintha árnyékolnátok Œket),
ElŒre gondolkodom (kopogtassátok oldalt a fejeteket),
És csak aztán indulok (járjatok helyben).

Juttasd a gyerekek eszébe, fontos, hogy betartsuk a közlekedési szabályokat!

31. lecke
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Cél Segíteni a gyerekeknek, hogy megértsék, tudják követni Jézus Krisztus példáját,
és ki tudják mutatni szeretetüket azáltal, hogy segítik egymást.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd: Márk 6:34–44; Lukács 17:11–19;
János 13:15, 34–35; 3 Nefi 17!

2. Vágj ki egy nagy papírszívet a figyelemfelkeltŒ tevékenységhez!

3. Minden gyereknek készíts egy példányt vagy rajzold körül az „Ahogy szeret-
tem” kiosztandó anyagból és szív kirakóból, ami a lecke végén található!
Ha lehetséges, a kirakót színes papírra másold le vagy rajzold körül! A kirakót
vágd szét darabokra a pontozott vonalak mentén!

4. Készülj fel a „Mindenkit szeress!” (Gyermekek énekeskönyve, 74. o.) és a
„Jézus így szólt: »Légy kedves!«” (Gyermekek énekeskönyve, 39. o.) énekek
eléneklésére, vagy a szövege felolvasására! A „Mindenkit szeress!” címı ének
szövege a segédkönyv végén található.

5. Szükséges anyagok:
a. Biblia és Mormon könyve.
b. Folyékony ragasztó.
c. 2-36. kép: Jézus megáldja a nefita gyerekeket; 2-45. kép: A tíz leprás

(Evangéliumi mıvészet képcsomag 221; 62150); 2-47. kép: Az ötezer
megvendégelése (62143); 2-54: Az utolsó vacsora (Evangéliumi mıvészet
képcsomag 225; 62174).

6. Tedd meg a szükséges elŒkészületeket azokhoz a színesítŒ tevékenységek-
hez, amelyekre sort akarsz keríteni!

Javasolt 
órafelépítés Kérj meg egy gyermeket a nyitóima elmondására!

Ha ösztönözted a gyerekeket, hogy valamit tegyenek meg a héten, most
beszámolhatnak róla!

Fontos, hogy szeressenek bennünket

Mutasd meg a nagy papírszívet a gyerekeknek!

• Mire gondoltok, amikor egy szívet láttok? (A szeretetre.)

• Honnan tudjátok, ha valaki szeret benneteket?

A gyerekek beszéljenek az emberekrŒl, akik szeretik Œket (mint pl. családtagok,
barátok és elemis tanítók), és hogy miként mutatják ki ezek az emberek a
szeretetüket!

• Mit éreztek, amikor az emberek kimutatják, hogy szeretnek benneteket?

• Mit gondoltok, mit éreznek más emberek, amikor kimutatjátok, hogy szeretitek
Œket?

Mutass rá, mindannyiunknak szüksége van arra, hogy tudjuk, szeretnek
bennünket!

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység

Mindenkit szeress!32.
lecke
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Jézus azt tanította, hogy szeressük egymást

Magyarázd el, mielŒtt Jézus Krisztus a földön élt, az emberek a „szemet szemért”
szabály szerint éltek! Ez azt jelentette, ha az emberek aljasok vagy ellenségesek
voltak másokkal, Œk is lehettetek aljasok és ellenségesek velük. Magyarázd el,
hogy amikor Jézus eljött a földre, egy másfajta életmódra tanította az embereket!

Szentírástörténet Mutasd meg az 2-54. képet: Az utolsó vacsora! Mondd el, hogy közvetlenül a
keresztre feszítése elŒtt Jézus találkozott a tanítványaival és utoljára ettek együtt!
Ez az étkezés az utolsó vacsora néven vált ismertté. E vacsora alatt az ÜdvözítŒ
megmondta a tanítványainak, hogy hamarosan itt fogja hagyni Œket, és néhány
parancsot adott nekik.

Mutasd meg a Bibliát és olvasd fel a János 13:34–35-öt! Mondd el, ezek a
szavak Jézus szavai! Ismét olvasd fel a 34. vers elejét (onnan, hogy egymást
szeressétek)!

• Mi a parancsolat?

Emeld ki, ebben a szentírásban Jézus nem csupán javasolja, hogy szeressük
egymást, hanem parancsba adta, hogy mindenkit szeressünk! Ha Jézust
követjük, szeretni fogunk másokat.

Ének Énekeljétek el vagy mondjátok el a „Jézus így szólt: »Légy kedves!«” kezdetı
ének szövegét! A gyerekek mutogassák el az éneket kísérŒ mozdulatokat!

Jézus így szólt: „Légy kedves! (forduljatok oda a szomszédotokhoz, 
és rázzatok kezet);

Mindenkit szeress!” (tárjátok ki a karotokat).
Hisz ha másokat szeretsz (kezeteket tegyétek a szívetekre),
Ãk is szeretnek (öleljétek meg saját magatokat).

Jézus Krisztus úgy mutatta ki a mások iránti szeretetét, hogy segített nekik

Szentírás Olvasd fel a János 13:15-öt!

• Mit jelent példának lenni?

• Ki mutatott jó példát nekünk?

Mondd el a gyerekeknek, hogy amit az elŒbb felolvastál a szentírásból, azt Jézus
Krisztus mondta! Magyarázd el, az egyik mód, ami által Jézus példát mutatott
nekünk az, hogy szerette az embereket és jót tett velük!

Mutasd meg a 2-45. képet: A tíz leprás! Kérd meg a gyerekeket, mondják el 
a történetet, amit a kép ábrázol (lásd Lukács 17:11–19)!

• Mit tett Jézus, hogy segítsen a leprásokon?

• Miért gyógyította meg Œket?

Mutasd meg a 2-47. képet: Az ötezer megvendégelése, és kérd meg a gyereke-
ket, mondják el a történetet, amit a kép ábrázol (lásd Márk 6:34–44)! Segíts,
ha szükséges!

• Mit tett Jézus, hogy segítsen az embereken?

• Miért segített rajtuk?

Mutasd meg a 2-36. képet: Jézus megáldja a nefita gyerekeket, és mondd el 
a 3 Nefi 17-ben található történetet! Mondd el, Jézus kész volt arra, hogy ott hagyja
a nefitákat Amerikában, és visszamenjen Mennyei Atyánkhoz, de a nefiták nem
akarták, hogy elmenjen (lásd 3 Nefi 17:4–5)! Jézus egy kicsivel még tovább
maradt, és meggyógyított minden beteg embert, és megáldott minden gyermeket.

Szentírástörténetek
és beszélgetés

Tanítói 
magyarázat
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• Miért maradt Jézus a nefitáknál?

• Miért gyógyította meg Jézus a betegeket és áldotta meg a gyerekeket?

Emeld ki, hogy e történetek mindegyikében Jézus Krisztus azért segített az
embereken, mert szerette Œket! Mi is kimutathatjuk az embereknek, hogy
szeretjük Œket úgy, hogy segítünk nekik.

Követhetjük Jézus Krisztus példáját, ha segítünk másoknak

Szentírás Olvasd fel ismét a János 13:35-öt! Mondd el, amikor a mások iránti szeretetünket
kimutatjuk, tudni fogják, hogy Jézus Krisztus példáját követjük!

Ének Énekeljétek el vagy mondjátok el a „Mindenkit szeress!” címı ének szövegét!

Történet Magyarázd el, hogy úgy tudjuk követni Jézus Krisztus példáját és mutathatjuk 
ki a mások iránti szeretetünket, ha segítünk nekik! Mondj el egy történetet egy
gyerekrŒl, aki valami jót cselekedett valakivel, hogy kimutassa, szereti azt az
embert! Felhasználhatod a következŒ történetet:

Tamás nagyon beteg lett és hosszú ideig ágyban kellett feküdnie. Nagyon hiá-
nyoztak neki azok a mókás játékok, amiket a barátaival annyira szeretettek
játszani. Mialatt beteg volt, a barátai eljöttek meglátogatni egyszer vagy kétszer.
De barátja, Jancsi gyakran meglátogatta. Sokszor, amikor a többi fiú kinn játszott,
Jancsi Tamás betegágya mellett ült beszélgetve és nevetve Tamással, segítve
neki, hogy jobban érezze magát.

• Mit tett Jancsi, hogy kimutassa, szereti Tamást?

• Mit gondoltok, mit érzett Tamás Jancsi iránt? Mit gondoltok, mit érzett Jancsi
Tamás iránt?

Magyarázd el sok módon ki tudjuk mutatni a szeretetünket mások iránt, ha
segítjük Œket! Cselekedhetünk jót a családunkkal, barátainkkal, szomszédainkkal,
idŒsebb emberekkel, azokkal, akik betegek vagy bárki mással, akinek szüksége
van a segítségünkre.

Tevékenység A gyerekek figyeljenek, amint elmondod egy olyan szituáció elsŒ felét, ami velük
is megtörténhet! Kérd meg Œket, fejezzék be az egyes szituációkat úgy, hogy
elmondják, mit tennének, hogy kimutassák szeretetüket! A gyerekek el is játsz-
hatnak egy vagy több szituációt. Használd a következŒ példákat, vagy néhány
sajátodat:

1. Te és édesapád a sarkon ültök, és várjátok, hogy jöjjön a busz. Látsz egy
idŒsebb férfit, amint azon igyekszik, hogy elérje a buszt. Bot van nála, ami
segíti a járásban, de nem tud nagyon gyorsan menni. A busz megjön, az ajtói
kinyílnak. Amint felmégy a lépcsŒn, látod, hogy valószínıleg nem fog idŒben
odaérni a buszhoz.

• Mit tehetnél, hogy kimutasd a szeretetedet ez iránt a férfi iránt?

2. Egy vasárnap reggel istentiszteletre mész. Egy fiatal anyát látsz, egyik karján
a gyermeke, a másikban néhány könyv.

• Mit tehetnél, hogy az ÜdvözítŒ példáját kövesd és kimutasd a szeretetedet
ez iránt az asszony iránt?

3. Amikor hazaérsz az iskolából, édesanyád varrni próbál. A kisöcséd azonban
nyıgösködik és sír, mivel azt akarja, hogy édesanyád egy történetet olvasson
neki.

• Mit tehetnél, hogy kimutasd a szeretetedet édesanyád és kisöcséd iránt?
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4. Egy vasárnap az Elemiben egy új lánnyal találkozol, aki egy másik országból
jött. Nagyon félénk és nem beszél sokat. KésŒbb látod, hogy a gyülekezeti
ház bejárati ajtajában áll és sír.

• Mit tehetnél, hogy kimutasd a szeretetedet és segíts az új lánynak?

Összegzés

Kirakójáték Adj minden gyereknek egy szívet és egy készlet szív-kirakójátékot! Segíts
minden gyereknek, hogy összeállítsák a kirakót, majd ragasszák a kirakót
a szívre! A gyerekekkel mondjátok ki hangosan a szavakat, amik a kirakón és
a szíven vannak!

A gyerekek vigyék haza a szíveket! Ösztönözd a gyerekeket, mondják el
családjuknak, mit tanultak ma a mások iránti szeretet kimutatásáról!

Ha az idŒ engedi, kérj meg minden gyereket, nevezzen meg egy személyt, akit
szeret, és mondjon egy módot, ahogyan kimutathatná a szeretetét az iránt az
ember iránt! Bátorítsd a gyerekeket, hogy segítségnyújtás által mutassák ki a
mások iránti szeretetüket!

Tanúbizonyság Tégy bizonyságot arról, hogy Mennyei Atyánk és Jézus Krisztus azt akarja, hogy
szeressük egymást! Mondd el a gyerekeknek, mit érzel, amikor kimutatod a
mások iránti szeretetedet!

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására! Javasold, hogy a gyerek kérje
Mennyei Atyánkat, segítsen a gyermekeknek, hogy kimutassák a mások iránti
szeretetüket, ahogyan az ÜdvözítŒ tette!

SzínesítŒ 
tevékenységek A következŒ tevékenységek közül válaszd ki azokat, amelyek a legjobban

szolgálják az osztályodban lévŒ gyerekeket! Használhatod Œket magában 
a leckében, illetve ismétlésként vagy összegzésként! További tanácsokért lásd:
„A tanítási óra” részt a „Segítség a tanítónak” fejezetben!

1. A gyerekek írjanak egy levelet valakinek, akit szeretnek, elmondva, mennyire
törŒdnek azzal az emberrel! A fiatalabb gyerekek rajzolhatnak egy képet azok-
nak az embereknek, akiket szeretnek. Ösztönözd a gyerekeket, mutassák meg
a leveleiket vagy rajzaikat azoknak az embereknek, akiknek készítették azokat!

2. Mondd el a következŒ történetet egy esetrŒl, amikor John Taylor, aki az egyház
harmadik elnöke lett, kimutatta szeretetét:

Amikor John Taylor fiatal fiú volt, barátja, Robert West súlyos betegségben
meghalt. Ezek után a fiú apja, Allee West elköltözött a faluból, hogy juhász
legyen. John tudta, hogy Allee néha magányos, ezért megkérdezte szüleit,
hogy meglátogathatja-e Allee-t. John szülei beleegyezésüket adták, és egy
kosarat megraktak ennivalóval, hogy John magával vigye.

Egy egész napba telt, míg John Allee házához ért és vissza, ezért korán reggel
elindult. Az út fárasztó volt, és sok domb volt, amin keresztül kellett mennie.
Egyszer, mialatt pihent, John kísértést érzett, hogy egyen a kosárban lévŒ
ételbŒl. De inkább felkelt és olyan gyorsan tette meg a hátra lévŒ utat, ahogy
lehetett.

Allee el volt ragadtatva, amint meglátta Johnt. Együtt ették meg az ételt és a
régi idŒkrŒl beszélgettek. (Lásd Deta Petersen Neeley és Nathan Glen Neeley,
A Child’s Story of the Prophet John Taylor [Salt Lake City: Deseret News Press,
1960], 12–18. o.)

32. lecke
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• Mit tett John, hogy kimutassa barátja édesapja iránti szeretetét?

• Mit gondoltok, mit érzett Allee West John Taylor tettével kapcsolatban?

• Mit gondoltok, mit érzett John Taylor?

Emlékeztesd a gyerekeket, hogy amikor kimutatjuk a mások iránti szeretetün-
ket, az emberek, akiknek segítünk, boldogok, és mi is azok vagyunk!

3. Segíts a gyerekeknek a szöveget mondani és eljátszani a következŒ játékos
verset:

Jézus szeret minden gyermeket

Jézus szeret minden gyermeket (tárjátok ki a karotokat)
a kicsinyeket, még piciket (kézzel mutasd, mekkora egy térdedig érŒ

gyermek),
a bölcsŒben a csecsemŒt (alkoss bölcsŒt a karoddal),
s azt is, aki nagyra nŒtt (emeld fel a karod magasra a fejed felett).
(Finger Fun for Little Folk, Thea Cannon könyvébŒl. © 1949, the Standard
Publishing Company, Cincinnati, Ohio. Engedéllyel felhasználva.)

Tetszés szerint ismételjétek meg ezt!

4. Két gyerek álljon ki az osztály elé! Beszéld meg az osztállyal, milyen sok
mindenben hasonlít ez a két gyerek egymáshoz, mint pl. két szemük és két
fülük van, ugyanazokat a dolgokat szeretik csinálni, vagy egyháztagok mind
a ketten! Majd beszéljétek meg, milyen sok mindenben különböznek egy-
mástól, mint pl. más a hajuk színe, a hobbijuk, vagy a családjuknak nem ugyan-
annyi tagja van! Emeld ki, nincs két teljesen egyforma ember! Mindannyian
különbözünk másoktól valamiben.

Mondd el, néha az emberek oly módon különböznek, ami bizonytalanná tesz
bennünket, hogy miként bánjunk velük! Beszélhetnek más nyelven, lehet
fogyatékosságuk, vagy valami más módon különbözhetnek tŒlünk. Magyarázd
el, Jézus Krisztus mindenkit szeret, és azt akarja, hogy mi is szeressünk
mindenkit! Éppen úgy kell szeretnünk és segítenünk azokat, akik látszólag
különböznek tŒlünk, mint akik látszólag olyanok, mint mi.

A gyerekek elénekelhetik vagy elmondhatják a szövegét a „Megyek veled”
(Gyermekek énekeskönyve, 78. o.) vagy „KülönbözŒek vagyunk” (Children’s
Songbook, 263. o.) énekeknek.

Megyek veled

Ha nem úgy jársz, mint a többiek,
Elfordulnak sokan tŒled,
De én nem! Én nem!
Ha nem úgy szólsz, mint a többiek,
Az emberek kinevetnek,
De én nem! Én nem!
Megyek veled, beszélgetek,
Így mutatom, hogy szeretlek.
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Jézus nem hagyott senkit,
Nagyon szeretett mindenkit,
Így én ezt teszem.
Megáldott minden embert,
Majd azt mondta: „Gyere, kövess!”
Így én ezt teszem.
Ezért én is
Megyek veled, beszélgetek,
Így mutatom, hogy szeretlek.

KülönbözŒek vagyunk

Ismerlek, ismersz te is.
Oly mások vagyunk, mint a tız és a víz.
Ismerlek, ismersz te is,
És tudjuk, hogy ez nagyon jól van így.

Segítek, segíts te is!
A bajból tanulunk, hát ne félj, csak bízz!
Segítek, segíts te is!
És tudjuk, hogy ez nagyon jól van így.

Szeretlek, szeretsz te is.
És a jókedvünk mindenkit felvidít.
Szeretlek, szeretsz te is.
És tudjuk, hogy ez nagyon jól van így.

32. lecke
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Ahogy szerettem,
Úgy szeressetek!
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Cél Segíteni minden gyereknek megérteni, hogy amikor tizedet fizetünk, Mennyei
Atyánk és Jézus Krisztus iránti szeretetünket mutatjuk ki.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd: Márk 12:41–44! Lásd még Az evangélium
tanításai (31110 135) 32. fejezetét, valamint James E. Talmage: Jesus the Christ,
3. kiad. [Salt Lake City: The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 1916]
561–562. o.!

2. Készíts elŒ két táblát összehajtogatott papírdarabok felhasználásával, ahogy
az ábra mutatja!

3. Készíts egy pénzes ládát a Márkról szóló történet illusztrálására! Bármilyen kis
dobozt felhasználhatsz, aminek fedele van, és oszd belül két részre! Lásd
a következŒ utasításokat és ábrákat, hogy kettéosztót készíts, ha szükséges.

Vágj ki kartonpapírból egy csíkot, ami ugyanolyan széles, mint a doboz
magassága, de 3 cm-rel bŒvebb, mint a doboz! Jelöld meg mindkét oldalán
1,5 cm szélességben, és hajtsd be az oldalakat, hogy szegélyük legyen!
Használj ragasztót a szegélyekhez és helyezd a kartoncsíkot a doboz belse-
jébe, hogy két részre oszd, az egyik rész nagyobb legyen, mint a másik!

A doboz oldalára vagy tetejére írd rá: „Tized”, a kisebb részre, és „Elkölteni
vagy félretenni” a nagyobbik részre!

a doboz
széles-
sége

d.

a doboz
magas-

sága

fedél

doboz

c.a.

b. Hajtsd be a szaggatott vonal mentén!
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4. Vágj ki barna papírból két kört, kis fémpénz nagyságúakat, amit fillérnek
neveznek, ahogy az ábra mutatja:

5. Szerezz be minden gyereknek egy Tized és egyéb felajánlások nyomtatványt
és egy felajánlási borítékot!

6. Készülj fel az „Az Úrnak adom tizedem” ének eléneklésére, vagy a szövegének
a felolvasására („I Want to Give the Lord My Tenth”, Children’s Songbook,
150. o.)!

7. Szükséges anyagok:
a. Biblia.
b. Tíz egyforma címletı fémpénz (esetleg papírpénz).
c. 2-55. kép: Az özvegyasszony fillérje.

8. Tedd meg a szükséges elŒkészületeket azokhoz a színesítŒ tevékenységek-
hez, amelyekre sort akarsz keríteni!

Javasolt 
órafelépítés Kérj meg egy gyermeket a nyitóima elmondására!

Ha ösztönözted a gyerekeket, hogy valamit tegyenek meg a héten, most
beszámolhatnak róla!

A tized egytizede annak, amit megkeresünk

Fogd a tíz pénzdarabot a kezedbe és mutasd meg a gyerekeknek!

• Mit tennétek ezzel a pénzzel, ha ti kerestétek volna meg?

Minden gyerek feleljen, és fızz pozitív megjegyzést minden válaszhoz! Nincs jó
vagy rossz válasz. Amikor mindenki válaszolt, folytassátok a beszélgetést!

Ha egy gyerek említette a tizedfizetést, fızd hozzá, hogy valaki valami nagyon
fontosat említett, amit meg kell tennünk, ha pénzt keresünk! Ha senki nem
említette a tizedfizetést, mondd meg a gyerekeknek, hogy szeretnél nekik
segíteni valami nagyon fontos dolog megtanulásában, amit meg kell tenniük,
amikor csak pénzt keresnek!

Magyarázd el: Mennyei Atyánk megparancsolta nekünk, hogy fizessünk tizedet
a pénzbŒl, amit megkeresünk! Amikor tizedet fizetünk, az egyháznak adunk
valamennyi pénzt abból, amit megkeresünk, hogy segítsünk azokért a dolgokért
fizetni, ami segíti az embereket, hogy tudomást szerezzenek Mennyei Atyánkról,
Jézus Krisztusról és az evangéliumról, mint pl. templomok, egyházi épületek,
tankönyvek és egyéb anyagok.

Tevékenység A gyerekek számolják meg a tíz pénzérmét veled, amint sorban az asztalra vagy
a padlóra helyezed Œket! Tedd a „Tized” feliratú táblát az asztalra vagy a padlóra!
Olvasd fel vagy a gyerekek olvassák fel a táblán lévŒ szót! Mondd el a gyerekek-
nek, hogy a megkeresett pénzünk egytizede az az összeg, amit tizedként
fizetünk! Az asztalon vagy padlón lévŒ tíz pénz egyike lenne az egytized. Kérj
meg egy gyereket, tegyen egy pénzt a tized tábla elé!

Tedd az „Elkölteni vagy félretenni” feliratú táblát a „Tized” feliratú tábla mellé!
Olvasd fel vagy a gyerekek olvassák fel a táblán lévŒ szavakat!

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység
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• Ha ezt a pénzt ti kerestétek volna meg, hányat hagytatok volna meg belŒle
elköltésre vagy megspórolásra a tized kifizetése után?

Egy gyerek egyenként tegye a kilenc pénzt az „Elkölteni vagy félretenni” feliratú
tábla elé, miközben az osztály számolja Œket!

Mutass rá az „Elkölteni vagy félretenni” feliratú táblára, és mondd el, hogy a pénz,
amit tizedként fizetünk, a megkeresett pénznek egy kicsi hányada!

Mondd el, minden megkeresett pénzbŒl kell tizedet fizetnünk! Felhasználhatsz
különbözŒ fémpénzeket és papírpénzeket, hogy a gyerekek jobban megértsék
a megkeresett pénz egytizedének tizedként való befizetésének gondolatát!

Amikor tizedet fizetünk, a jót választjuk

Történet Tedd a kilenc pénzt a doboz „Elkölteni vagy félretenni” rekeszébe, és mondd el
a saját szavaiddal Márk történetét, és a választását, hogy megfizeti a tizedét!
Az általad hozott pénzek nevét (pl. forint) helyettesítheted egyszerıen a pénz
szóval, amint a történetet meséled.

Legutóbb, amikor Márk a boltban volt, látott egy játékot, amit meg akart venni.
Márk dolgozott az édesanyjának, és pénzt takarított meg, hogy megvegye a játé-
kot. Kilenc pénzt keresett meg. Már csak egy pénz hiányzott, hogy megvegye a
játékot. Édesanyja azt mondta, ki fogja neki fizetni, ha elvégez neki egy munkát.

Szombaton korán reggel Márk felkelt, megette a reggelijét, majd elvégezte
édesanyjának a munkát, amit rábízott. Amikor befejezte, édesanyja azt mondta
neki, nagyon elégedett az elvégzett munkájával. Adott neki egy fénylŒ, új pénzt.
Márk izgatott volt, hiszen most már volt elég pénze, hogy megvegye a játékot.

Szaladt a pénzes dobozáért és beledobta a pénzt. (Tégy egy másik pénzt
a doboz „Elkölteni vagy félretenni” rekeszébe!) Majd Œ és édesanyja elmentek az
üzletbe.

Amikor bementek az üzletbe, Márk megtalálta a játékot. Boldog volt, hogy még
nem adták el. Gondosan megvizsgálta, és alig várta, hogy játszhasson vele.

Amikor Márk fizetni ment a játékért, a pénztáros mosolygott és azt mondta, tíz
pénzbe kerül. Márk levette a pénzes doboza fedelét, és számolni kezdte
a pénzét. (Vedd le a pénzes doboz tetejét, és számold meg a pénzeket, amik az
„Elkölteni vagy félretenni” rekeszben vannak!) Amikor a tizedikhez ért, eszébe
jutott: egy pénznek a tízbŒl a tizednek kell lenni.

Márk nem tudta, mit tegyen. Nagyon akarta a játékot. Meg tudná venni, de csak
ha odaadja a pénztárosnak a tized pénzét. Márk ránézett a pénztárosra,
a játékra, majd a tized pénzre.

• Mit tennétek Márk helyében?

Márk visszaejtette a tized pénzt a doboz tizedes rekeszébe. (Tégy egy pénzt a
doboz „Tized” rekeszébe!) Visszatette a kilenc pénzt az „Elkölteni vagy félretenni”
rekeszbe, és elment, hogy visszategye a játékot a polcra.

Márk édesanyja semmit sem szólt, de átkarolta Márkot és erŒsen magához
szorította. Márk tudta, hogy a helyes dolgot cselekedte.

Másnap az egyházban Márk odaadta a tizedborítékját a püspöknek. A püspök
kezet rázott Márkkal és azt mondta, Mennyei Atyánk boldog, hogy kifizette a
tizedét. Márk is boldog volt. Tudta, a helyes döntést hozta meg. (Átdolgozva:
Marshall T. Burton, „The Little Red Car”, Instructor, 1966. ápr., 158–159. o.)
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Megbeszélés • Milyen döntést kellett Márknak meghoznia?

• Miért volt ez nehéz döntés számára?

• Mit érzett Márk a meghozott döntése miatt? Miért?

• Ki más örült még Márk döntésének?

A tized fizetése a Mennyei Atyánk és Jézus Krisztus iránti szeretetet mutatja

Megbeszélés Mondd el, a Mennyei Atyánk és Jézus Krisztus iránti szeretetünket mutatjuk,
amikor tizedet fizetünk!

• Milyen áldásokat adott nektek Mennyei Atyánk és Jézus Krisztus?

Emeld ki, tíz pénzbŒl egy nem sok, hogy megköszönjük azt a sok áldást, amit
adtak nekünk!

Szentírástörténet Mutasd meg a barna papírköröket a gyerekeknek, rámutatva, milyen kicsik
a körök! Mondd el, ezek a körök ugyanolyan méretıek, mint a pénz, amit fillérnek
neveztek, amit akkor használtak, amikor Jézus Krisztus a földön volt. A fillér nem
sokat ért.

Mutasd meg a 2-55. képet: Az özvegyasszony fillérje, és mondd el, bár a fillér
nagyon kicsi és nagyon csekély értékı volt, egy asszony arra használta,
hogy Mennyei Atyánk iránti szeretetét kimutassa! Mondd el a Márk 12:41–44-ben
található történetet!

Magyarázd el, Jézus Krisztus korában a tizedet és a felajánlásokat a templomban
gyıjtötték nagy perselyekben, amiknek a teteje nyitott volt! (Mutass rá a perselyre
a képen!) Egyszer Jézus figyelte az embereket, amint jönnek és a pénzüket
a perselybe teszik. Amikor Jézus látta az özvegyasszonyt, amint a pénzét bele-
dobja, odahívta a tanítványait. Azt mondta a tanítványainak, hogy az özvegyasz-
szony nagyszerı tettet hajtott végre, mert szereti Mennyei Atyánkat annyira, hogy
még akkor is ad, amikor nincs nagyon sok pénze.

A Márk 12:43-ból olvasd fel, mit mondott Jézus a tanítványainak! Magyarázd el,
hogy az özvegyasszony csak egy kis összeget adott, azokhoz az összegekhez
képest, amit néhány gazdag ember fizetett, de Jézus tudta, odaadta, amije volt,
mert szerette Mennyei Atyánkat. Mi is kimutathatjuk szeretetünket Mennyei
Atyánk és Jézus Krisztus iránt úgy, hogy megfizetjük a tizedünket, még akkor is,
ha az csak egy kis összeg.

Emlékeztesd a gyerekeket, hogy Márk miként mutatta ki szeretetét Mennyei
Atyánk és Jézus iránt úgy, hogy inkább a tizedét fizette meg a játék megvétele
helyett! Nehéz volt Márknak, de boldog volt, amikor a helyes döntést meghozta.

Ének Segíts a gyerekeknek elénekelni vagy elmondani az „Az Úrnak adom tizedem”
(„I Want to Give the Lord My Tenth”, Children’s Songbook, 150. o.) ének szövegét!
Ismételjétek el néhányszor az éneket, hogy a gyerekek megtanulhassák a
szövegét!

Az Úrnak adom tizedem.
Ha mindig így teszek,
Eszembe jut a sok áldás,
Amit adott nekem.

Földet adott és életet.
Hálámat mutatom,
Ha mindenemnek tizedét
Neki visszaadom.

Emlékeztesd a gyerekeket, hogy amikor kifizetjük a tizedünket, azt bizonyítjuk be,
hogy mennyire szeretjük Mennyei Atyánkat és Jézus Krisztust!

Tanítói 
magyarázat

33. lecke
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Hogyan fizetünk tizedet

Tevékenység Emlékeztesd a gyerekeket, hogy amikor Jézus a földön volt, az emberek a
tizedükre és más felajánlásaikra szolgáló pénzüket a templom perselyeibe tették!
Magyarázd el: tizedünket ma a püspöknek (vagy gyülekezeti elnöknek) illetve
egyik tanácsosának fizetjük!

Adj minden gyereknek egy Tized és egyéb felajánlások nyomtatványt és egy
tizedborítékot! Magyarázd el, hogy akkor használjuk ezeket a nyomtatványokat
és borítékokat, amikor tizedet fizetünk! Mutasd meg a gyerekeknek, hogyan kell
kitölteni a nyomtatványt! Ha a gyerekeket érdekli, röviden magyarázd el a többi
adományozási kategóriát a nyomtatványon! Magyarázd el, hogy a nyomtatványt
és a pénzt a borítékba tesszük és odaadjuk a püspöknek (vagy gyülekezeti
elnöknek) vagy egyik tanácsosának!

Összegzés

Áttekintés Mutasd meg ismét a tíz pénzt!

• Ha ti keresnétek meg ezt a tíz pénzt, mennyi tizedet tennétek a borítékba?

Az egyik gyerek vegye a megfelelŒ összeget és tegye bele egy borítékba
a nyomtatvánnyal!

• Mit csinálunk a tizedborítékkal?

Tanúbizonyság Tégy bizonyságot arról, hogy miként bizonyíthatjuk tizedfizetés által Mennyei
Atyánk és Jézus Krisztus iránti szeretetünket!

Bátorítsd a gyerekeket, fizessenek tizedet minden megkeresett pénzük után,
legyen az akár a legcsekélyebb összeg!

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására!

SzínesítŒ 
tevékenységek A következŒ tevékenységek közül válaszd ki azokat, amelyek a legjobban

szolgálják az osztályodban lévŒ gyerekeket! Használhatod Œket magában 
a leckében, illetve ismétlésként vagy összegzésként! További tanácsokért lásd:
„A tanítási óra” részt a „Segítség a tanítónak” fejezetben!

1. Beszéljetek meg a gyerekekkel néhány olyan dolgot, amire a tized pénzt
felhasználják, mint pl. templomok és gyülekezeti házak építése, misszionáriusi
munka végzése és tankönyvek nyomtatása! Beszéljétek meg, hogyan válnak
hasznunkra ezek nekünk és másoknak!

Adj a gyerekeknek papírt és zsírkrétát vagy ceruzát, és mindegyikük rajzoljon
egy képet egy most megbeszélt dologról!

2. Énekeljétek el vagy mondjátok el a „Boldog vagyok, amikor tizedet fizetek”
(„I’m Glad to Pay a Tithing”, Children’s Songbook, 150. o.) szövegét!

Mennyei Atyám oly sok kedves dolgot adott,
A csalogány szép énekét, a ragyogó napot.

Oly boldog vagyok, mikor tizedet fizetek,
Mely oly kevés, ha Atyám ajándékait nézem.

Beszéljetek arról, mennyire fontos a helyes hozzáállás, amikor a tized
törvényének engedelmeskedünk, csakúgy, mint a többi parancsolat esetében,
amiket Mennyei Atyánk ad nekünk!

3. A gyerekek díszítsenek fel egy perselyt, mint pl. egy dobozt, konzervdobozt
vagy borítékot a tized számára! Hozz magad perselyeket, vagy lépj kapcso-
latba a gyerekekkel a hét folyamán a lecke elŒtt, és kérd meg Œket, hozzák el
a saját perselyüket!
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Cél MegerŒsíteni minden gyermek vágyát az igazmondásra, még akkor is, amikor
nem könnyı.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd: Márk 14:53–65 és 13. hittétel. Lásd még:
Az evangélium tanításai (31110 135), 31. fejezet.

2. Készülj fel a „Ha jól választok” (énekeld a „Ha jó a kedved” dallamán,
Gyermekek énekeskönyve, 125. o.) ének eléneklésére vagy a szövegének
az elmondására!

3. Szükséges anyagok:
a. Biblia.
b. Egy mıanyag palack, amit a gyerekek forgathatnak, mint pl. üdítŒs palack.
c. VAJ-plakát (lásd 1. lecke).
d. 2-56. kép: Jézus kihallgatása.

4. Tedd meg a szükséges elŒkészületeket azokhoz a színesítŒ tevékenységek-
hez, amelyekre sort akarsz keríteni!

Javasolt 
órafelépítés Kérj meg egy gyermeket a nyitóima elmondására!

Ha ösztönözted a gyerekeket, hogy valamit tegyenek meg a héten, most
beszámolhatnak róla!

El tudjuk mondani az igazat

Mondd el a következŒ történetet a saját szavaiddal!

Egyszer Annamária horgászni ment a nagypapájával. Annamária jól érezte
magát, és különösen boldog volt, mert fogott egy halat.

Amikor a kislány hazament, meglátogatta barátját, Danit. A barátja behívta, és
bevitte a konyhába, ahol egy halat mutatott neki, amit Œ fogott. Dani hala sokkal
nagyobb volt, mint amit Annamária fogott.

Annamária boldog volt Dani sikere miatt, de csalódottságot is érzett. Az Œ hala
nagyon kicsi volt a Daniéhoz mérve. Nem akarta, hogy Dani megtudja, milyen
rossz érzése van, ezért elmondta, hogy Œ és a nagypapája elment horgászni, és
olyan nagy halat fogott, hogy neki és a nagypapának hálót kellett használni, hogy
kihúzzák. Annamária azt mondta Daninak, hogy az Œ hala sokkal nagyobb volt,
mint a Danié.

Megbeszélés • Mit tett Annamária, ami rossz volt?

• Mit kellett volna  Annamáriának tennie?

• Mit jelent igazat mondani?

Magyarázd el, hogy az igazmondás része a becsületességnek! Amikor igazat
mondunk, úgy mondjuk el a dolgokat, ahogy azok megtörténtek.

• Miért fontos igazat mondanunk?

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység

34.
lecke

Mondj mindig igazat!
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Megkérheted a gyerekeket, mondjanak eseteket, amikor megmondták az igazat!

Hittétel Emlékeztesd a gyerekeket, hogy a hittételek kijelentések, amikben az egyház
tagjai hisznek! Mondd el a gyerekeknek a tizenharmadik hittétel azon részét,
amely így szól: „Hisszük, hogy becsületesnek, igaznak . . . kell lennünk!” A gyere-
kek ismételjék el a kifejezést néhányszor!

Jézus Krisztus igazat mondott

Szentírástörténet Tedd ki a 2-56. képet: Jézus kihallgatása. Az óra hátralévŒ részében hagyd
kiállítva a képet! Mondd el a gyerekeknek, hogy Jézus Krisztus mindig igazat
mondott, és mondd el a Márk 14:53–65-ben található történetet!

Magyarázd el, a katonák elvitték Jézust a zsidó fŒpap otthonába, ahol a zsidó
vezetŒk sok kérdést tettek fel neki! Olvasd fel a Márk 14:61-bŒl az egyik kérdést,
amit megkérdeztek tŒle: „Te vagy é a Krisztus?”

Mondd el, Jézus tudta, ha azt mondja, hogy Œ a Krisztus, Mennyei Atyánk
különleges Fia, a vezetŒk nem fogják elengedni! Olvasd fel a Márk 14:62-bŒl,
amit Jézus mondott, amikor a fŒpapnak felelt: „Jézus pedig monda: Én vagyok”!
Emeld ki, Jézus mindig igazat mondott, még akkor is, amikor az élete veszélyben
volt!

Mondd el, Jézus azt akarja, hogy mindig igazat mondjunk, még ha nehéz is
megtenni!

VAJ-plakát Mutass rá a VAJ-plakátra, és a gyerekek ismételjék a rajta lévŒ szavakat! Majd
a gyerekek ismételjék utánad: „Követni fogom Jézust, és igazat mondok.”

Ének Segíts a gyerekeknek elénekelni vagy elmondani a „Ha jól választok” ének
szövegét!

Ha jól választok, igazat mondok.
Ha jól választok, igazat mondok.
Az Urat úgy szeretem,
És ezért én jól cselekszem;
Ha jól választok, igazat mondok.

Énekeljétek el vagy mondjátok el néhányszor a szövegét segítségképpen, 
hogy a gyerekek megtanulják!

Tudunk igazat mondani akkor is, ha nem könnyı

Megbeszélés Mutass rá, hogy nem mindig könnyı igazat mondani! Néha könnyebb valami
olyat mondani, ami nem igaz, vagy egyáltalán semmit sem mondani.

• Néha miért nehéz igazat mondani? (A válaszok között lehetnek: mert nem
akarunk valakit felmérgesíteni, vagy mert megbüntethetnek bennünket.)

Történet Mondj el egy történetet egy gyerekrŒl, aki nem mondott igazat, és megbánta azt!
Felhasználhatod a következŒ történetet:

Eszter véletlenül eltörte édesanyja szabóollóját. Eldugta egy fiókba, hogy az
édesanyja ne tudja meg, ki törte el. Eszter édesanyja kereste az ollót, és megkér-
dezte, látta-e valaki. Eszter azt mondta az édesanyjának, hogy nem látta az ollót.

De miután ezt mondta, rossz érzése volt. Tudta, rosszul tette, hogy az ollóval
játszott, amikor nem is engedte meg senki, és most még egy helytelen dolgot is
tett, amikor hazudott ezzel kapcsolatban. Eszter émelygett.

Amikor a családi imára jött, gyorsan becsukta a szemét. Nem akart édesanyjára
nézni. Mikor Eszter édesapja imádkozott, a kislány hallotta, amint ezt mondja:
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„Adj nekünk bátorságot, hogy azt tegyük, ami helyes, hogy békesség és öröm
legyen az elménkben mindörökké.” Eszter tudta, meg kell mondani az igazat
édesanyjának az ollóról, hogy ismét boldog legyen.

Eszter odavitte a törött ollót édesanyjának és elmondta az igazat. Sajnálta, hogy
eltörte az ollót és hazudott, és helyesen akart cselekedni. (Átdolgozva: Margery
Cannon, „A Miss and a Mistake”, Children’s Friend, 1962. márc., 14. o.)

Megbeszélés • Megmondta Eszter az igazat, amikor elŒször kérdezett édesanyja az ollóról?

• Mit érzett Eszter, amikor nem mondta meg az igazat?

• Szerintetek mit érzett Eszter, amikor végre megmondta az igazat az
édesanyjának?

• Könnyı volt Eszternek megmondani az igazat?

Mondd el, hogy bár nehéz volt neki megmondani az igazat, mert félt, hogy bünte-
tést kap, mert eltörte az ollót, boldogabb volt, amikor megmondta az igazat!

Játék Játsszátok el a gyerekekkel a „Mondj igazat!” játékot! A gyerekek üljenek körbe,
és tegyék a palackot a padlóra a kör közepére. Magyarázd el, hogy megforgatod
a palackot, és a gyereknek, aki felé a palack nyaka mutat, alkalma van válaszolni
egy kérdésre az igazmondásról! A válaszadás után a gyerek megforgatja
a palackot, hogy kiválassza a következŒ gyereket. (Ha a palack olyan gyerekre
mutat, aki már válaszolt egy kérdésre, a gyerek ismét forgasson!)

Használd fel a következŒ szituációkat és kérdéseket a játékhoz, vagy alkoss
néhányat, ami jobban megfelel az osztályodban lévŒ gyerekeknek (ha az
osztályod nagy, szükséged lehet még néhány szituációra):

1. Otthon játszol, és véletlenül eltörsz egy lámpát.

• Mit kell tenned?

2. Édesapád megkér, szaladj el a boltba és vegyél meg valamit, amire szüksége
van. Megkér, ne állj meg útközben játszani. Miközben a szomszéd háza elŒtt
elhaladsz, odaad néhány levelet, hogy add postára neki. A boltból hazafelé
megállsz, hogy megnézd egyik barátod új biciklijét. Hirtelen eszedbe jut, hogy
édesapád vár, és hazasietsz. Édesapád mérges, és te azt akarod neki
mondani, azért késtél, mert a szomszéd néhány levelét postára adtad.

• Mit kell mondanod?

3. Egy tányér sütit látsz az asztalon. Olyan finomnak látszik, hogy kiveszel egyet
magadnak, és egyet adsz a kisöcsédnek is. Amikor édesanyád jön, hogy
elvigye a süteményeket a barátnŒjének, látja, hogy az öcséd egy sütit eszik és
szidni kezdi.

• Mit kell tenned?

4. A kishúgod egyik játékát elveszed tŒle, és Œ sírni kezd. Amikor meghallod,
hogy jön a nagymamátok, gyorsan visszaadod neki a játékot, de a húgod nem
hagyja abba a sírást. A nagymama megkérdezi, miért sír a húgod.

• Mit kell mondanod?

5. Te és a barátaid labdáztok a szomszéd háza elŒtt. Megrúgod a labdát, 
az feldönt és eltör egy virágcserepet a szomszéd ajtaja mellett.

• Mit kell tenned?
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Összegzés

Tanúbizonyság Tégy bizonyságot annak fontosságáról, hogy szavahihetŒk legyünk, még ha
nehéz is! Emlékeztesd a gyerekeket, hogy Jézus Krisztus mindig igazat mondott,
és azt akarja, hogy mi is mindig igazat mondjunk! Beszélhetsz egy olyan alkalom-
ról, amikor örültél, mert igazat mondtál, bár nehéz volt megtenni.

Emlékeztesd a gyerekeket, hogy mindig meg kell próbálni a jót választani!
Amikor igazat mondanak, a jót választják.

Ösztönözd Œket, mondják el a családjuknak, amit ma tanultak az Elemiben!

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására! Javasold a gyereknek,
kérje Mennyei Atyánkat, segítsen az osztály tagjainak igazat mondani, akkor is,
amikor nem könnyı!

SzínesítŒ 
tevékenységek A következŒ tevékenységek közül válaszd ki azokat, amelyek a legjobban

szolgálják az osztályodban lévŒ gyerekeket! Használhatod Œket magában 
a leckében, illetve ismétlésként vagy összegzésként! További tanácsokért lásd:
„A tanítási óra” részt a „Segítség a tanítónak” fejezetben!

1. Énekeljéltek el vagy mondjátok el a szövegét a „Tégy bátran jót!” (Gyermekek
énekeskönyve, 80. o.) vagy a „Hiszem, hogy becsületesnek kell lennem” címı
énekeknek (Children’s Songbook, 149. o.)! A „Tégy bátran jót!” és a „Válaszd a
jót!” énekek szövege a segédkönyv végén található.

Hiszem, hogy becsületesnek kell lennem

Hiszem, hogy becsületesnek
És igaznak kell lennem.
Minden szavamnak s tettemnek
Tudom, ezt kell tükröznie.

Fiatalon megszokom azt,
Hogy mindig igazat mondjak,
Hogy megvédjem, ami helyes
S tisztelet övezze nevem.

Hiszem, hogy becsületesnek
És igaznak kell lennem.
Minden szavamnak s tettemnek
Tudom, ezt kell tükröznie.

2. Kérj meg egy gyereket, jöjjön ki az osztály elé és emelje fel mindkét kezét!
Lazán tekerj a két csuklója köré egy zsineget vagy egy fonalat, és tartsd
erŒsen! Magyarázd el: a zsineg vagy fonal olyan, mint egy kis hazugság!
Kérd meg a gyereket, szabadítsa ki a csuklóját (olyan lazán tartsd a zsineget
vagy fonalat, hogy ki tudjon szabadulni)!

Majd tekerd körül a gyerek csuklóját legalább egy tucatszor, miközben
magyarázod, hogy egy hazugság még többhöz vezet, amint megpróbáljuk
elfedezni a hazugságainkat! Amikor hazudunk, gyakran még többször kell
hazudnunk, hogy az emberek ne jöjjenek rá, hogy hazudtunk. Amikor sokszor
hazudunk, nehezebb megszabadulnunk a hazugságoktól. Kérd meg a gyere-
ket, most szabadítsa ki magát! Ha a gyereknek sikerül, megpróbálhatsz még
több zsineget vagy fonalat tekerni rá. Mondd el: minél többet hazudunk, annál
nehezebbé válik a jót választani és igazat mondani!

• Miként szabadulhattok meg ezektŒl a hazugságoktól?
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Egy ollóval vágd ketté a zsineget és szabadítsd ki a gyerek kezét! Mondd el,
mindig igazat kell mondanunk, hogy mentesek legyünk a hazugságoktól!
Ha már egyszer hazudtunk, meg kell bánnunk azáltal, hogy elmondjuk az
igazat annak, akinek hazudtunk. Amikor igazat mondunk, boldogok lehetünk.

3. Készíts minden gyereknek egy másolatot a lecke végén található „titkos
üzenet”-bŒl! Adj minden gyereknek egy üzenetet és egy ceruzát! Mondd meg,
a titkos üzenetben Jézus Krisztus egyik tanítása van! Mondd el a gyerekeknek,
felfedezhetik a titkos üzenetet, ha megtalálják a betıt, ami az egyes jelké-
pekre vonatkozik és beírják a jelkép alatt található négyzetbe! Írj be egy betıt
mintaképpen, és segíts a gyerekeknek, ha kell!

Kérd meg a gyerekeket, hogy fonják össze a karjukat és mosolyogjanak,
amikor rájönnek, mi a titkos üzenet! Amikor minden gyerek felfedezte az
üzenetet, veled együtt olvassák el a szavait: „Mondj igazat!”!

4. A gyerekek játsszanak el néhányat a leckében használt „Mondj igazat!” játék
szituációiból, bemutatva az egyes szituációk helyes választásait!

34. lecke
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Cél Segíteni minden gyereknek, hogy felismerje: Mennyei Atyánk mindegyikünknek
adott tehetségeket.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd: Máté 25:14–29! Lásd még: Az evangélium
tanításai (31110 135), 34. fejezet!

2. A hét folyamán lépj kapcsolatba minden gyerek szüleivel, és kérdezd meg
Œket, milyen tehetségeket fedeztek fel a gyermekükben! Ha szükséges,
emlékeztesd Œket néhány kevésbé nyilvánvaló tehetségre, mint pl. kedvesség,
vidámság, engedelmesség, segítŒkészség, megbocsátás, barátságosság
vagy imára való készség! Minden gyereknek készíts egy tehetséglistát!
A tehetséglistához add hozzá azokat a tehetségeket, amiket felfedeztél az
egyes gyerekben!

3. A listádat használva minden gyereknek készíts a következŒhöz hasonló papírt!
Egy darab papírra írd fel a gyerek nevét! Hajtsd ketté a papírt! Az egyik felére
sorold fel a gyerek tehetségeit, amit megbeszéltek majd az órán! A papír
másik felét hagyd üresen!

GyŒzŒdj meg arról, hogy minden gyerek papírján ugyanannyi tehetség 
van felsorolva, és hogy minden gyerek listája legalább egy olyan tehetséget
tartalmaz, amit be lehet mutatni, mint pl. éneklés, ugrálókötelezés vagy
olvasás!

4. Készülj fel, hogy bemutasd az egyik tehetségedet, vagy hozz be egy olyan
tárgyat, ami egyik tehetségedet ábrázolja!

5. Szükséges anyagok:
a. Biblia.
b. Zsírkréta vagy ceruza.
c. 2-57. kép: Heber J. Grant.

6. Tedd meg a szükséges elŒkészületeket azokhoz a színesítŒ tevékenységek-
hez, amelyekre sort akarsz keríteni!

(A gyerek neve)

Kérdezz a tehetségeimrŒl:

1.

2.

3.

4.

5.

35.
lecke
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Javasolt 
órafelépítés Kérj meg egy gyermeket a nyitóima elmondására!

Ha ösztönözted a gyerekeket, hogy valamit tegyenek meg a héten, most
beszámolhatnak róla!

A tehetségek ajándékok Mennyei Atyánktól

Mutasd be az egyik tehetségedet, vagy mutasd meg a tárgyat, amit hoztál és
mondd meg, hogy az egyik tehetségedet ábrázolja!

• Mi a tehetség?

Ha egy tárgyat hoztál, beszélj arról, miért fontos számodra az általa ábrázolt
tehetség! Ha bemutatsz egy tehetséget, magyarázd el, miért élvezed e tehetség
használatát!

Mondd el, hogy Mennyei Atyánk minden gyermekének adott tehetségeket!
Említs meg néhány embert az egyházközségetekbŒl vagy gyülekezetetekbŒl,
akiknek olyan tehetségeik vannak, amiket a gyerekek ismernek, mint pl. éneklés,
hangszeren játszás, vagy az, hogy segítenek másoknak boldognak lenni!

Juttasd a gyerekek eszébe, hogy mindegyikük Mennyei Atyánk gyermeke, tehát
nekik is vannak tehetségeik! Mondd el, hogy mindenkinek más-más tehetségeik
vannak!

Mindegyikünknek sok különbözŒ tehetsége van

Mondd el a következŒ történetet a saját szavaiddal egy gyerekrŒl, aki felfedezte,
hogy vannak tehetségei!

Flóra figyelte testvérét, Sárit, amint gyönyörı képet rajzolt az otthonuk mögött
lévŒ hegyekrŒl. Flóra kedvetlen volt, mivel nem tudott úgy rajzolni, mint Sári. Sári
zongorázni is tudott, és ügyes volt az iskolában. Flóra mindazokra a dolgokra
gondolt, amikben Sári olyan jó volt. És tudni akarta, vajon Œ miért nem képes
azokat a dolgokat olyan jól megcsinálni.

• Szerintetek mit érzett Flóra, amikor Sári tehetségeire gondolt?

Egyszer Flóra tanítója megkérte Œt, hogy mondjon beszédet az Elemiben. Sokat
dolgozott rajta, és jól sikerült a beszéde. A püspök hallotta Flóra beszédét és
megmondta neki, hogy nagyon élvezte, amit mondott. Az mondta Flórának,
nagyon tehetséges.

Meleg érzés járta át Flórát. A püspök szavai segítettek neki felfedezni valami
fontosat magában.

• Mit segített a püspök felfedezni Flórában? (Tehetsége van arra, hogy jó
beszédeket mondjon.)

Flóra hamarosan felfedezte, hogy más tehetségei is vannak. Könnyen köt barát-
ságokat, és más gyerekek mindig vele akarnak lenni. Szeret olvasni és írni.
Amikor az egyházba megy, tisztelettudó és figyel a tanítójára. Flóra soha nem
gondolta, hogy ezek tehetségek, mert nem olyanok, mint Sári tehetségei. Most
Flóra ráébredt, hogy bizony neki is vannak tehetségei, de azok különböznek
a nŒvéréitŒl.

• Milyen tehetségei voltak Flórának?

Hangsúlyozd a gyerekeknek, hogy mindenki tehetsége más és más, de minden
tehetség fontos!

Történet és
beszélgetés

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység
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Tevékenység Mondd el a gyerekeknek, most az elemis osztályban lévŒ sok, különféle tehet-
ségı emberrŒl fognak tanulni! Kérd meg a gyerekeket, nagyon figyeljenek,
miközben az egyes tehetséglistákat olvasod! Mondd meg nekik, amikor rájönnek,
kirŒl van szó, jelentkezzenek, de ne mondjanak ki hangosan semmit!

Kezdd így: „Arra a valakire gondolok, akinek ezek a tehetségei vannak. . .”, majd
olvasd fel a tehetséglistákat, amiket elŒkészítettél minden egyes gyerekrŒl!

Amikor befejezted egy lista felolvasását, a gyerekek találják ki, melyik gyereket
jellemezted! Ha a gyerekek nem tudják kitalálni, adj nekik néhány nyilvánvaló
jelet, mint pl. írd le a ruháját, amit éppen akkor visel a gyerek, vagy mondd meg,
a gyerek lány vagy fiú!

Juttasd a gyerekek eszébe, hogy Mennyei Atyánk adta nekik ezeket a tehetsége-
ket! Kérj meg minden gyereket, mutassa be egy tehetségét a listájáról! (Jó elŒre
határozd el, mely tehetségek mutathatók be könnyen minden gyerek listájáról az
osztályban, mint pl. egy kedvenc dal éneklése, olvasás, ugrálókötelezés vagy
szökdécselés!)

Jézus Krisztus azt tanította nekünk, hogy használjuk a tehetségeinket

Szentírástörténet Mondd el a gyerekeknek: Jézus Krisztus azt tanította, hogy használni kell a tehet-
ségeinket! Röviden mondd el a Máté 25:14–29-ben található történetet! Mondd
el, Jézus ezt a történetet a tanítványainak mesélte el, hogy segítsen nekik megér-
teni, mit kell tenniük, hogy ismét vele és Mennyei Atyánkkal éljenek e földi élet
után! (Megjegyzés a tanítónak: a szentírásban a pénzegységre használt tálentum
szó az angolban tehetséget is jelent.)

Miközben a történetet meséled, hangsúlyozd a következŒ részleteket:

1. Jézus idejében a tálentum pénz volt.

2. A szolga, aki öt tálentumot kapott, bölcsen használta fel azokat, és hamarosan
még öt tálentumot keresett.

3. A szolga, aki két tálentumot kapott, bölcsen használta fel azokat, és hamaro-
san még két tálentumot keresett.

4. A szolga, aki egy tálentumot kapott, elrejtette azt, és egyáltalán nem
használta fel.

5. A szolgák ura visszatért és megkérdezte a szolgákat, mit tettek a tálentum-
jaikkal.

Olvasd fel a Máté 25:21-bŒl, mit mondott az ura a szolgának, aki öt tálentumot
kapott és még ötöt keresett hozzá!

Mondd meg, hogy az úr ugyanazt mondta annak a szolgának is, akinek két
tálentumot adott, és még kettŒt keresett hozzá! Az úr elégedett volt ezzel a két
szolgával, mert bölcsen használták fel a tálentumjaikat.

Mondd el, az úr megmondta a harmadik szolgának, hogy mivel nem használta
a tálentumját, elvétetik tŒle, és többé nem birtokolja azt (lásd Máté 25:26–29)!

Segíts a gyerekeknek megérteni, hogy olyanoknak kell lennünk, mint a példázat
elsŒ két szolgája! Bár a tálentum (tehetség) és nem a pénz szót használjuk,
amikor általunk megtehetŒ dolgokra utalunk, mégis bölcsen kell a tálentumjainkat
(tehetségeinket) felhasználni.

Magyarázd el, mint Mennyei Atyánk szellemgyermekei, mindegyikünk kapott
konkrét tehetségeket vagy ajándékokat, hogy felhasználjuk és gyarapítsuk itt,
a földön! Amikor a tehetségeinket felhasználjuk, boldoggá tesszük magunkat és

Tanítói 
magyarázat

Tehetség 
bemutató
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másokat. Mint a történet ura, Mennyei Atyánk sem akarja, hogy elrejtsük tehetsé-
geinket, és talán elveszítsük azokat. Azt akarja, hogy használjuk a tehetségeinket,
ami által azok gyarapodni fognak. Akkor tudunk felkészülni arra, hogy ismét
Mennyei Atyánkkal és Jézus Krisztussal éljünk.

A tehetségeinket gyakorlásuk által gyarapítjuk

Mutasd meg a 2-57. képet: Heber J. Grant! Mondd el, Heber J. GrantrŒl fogsz egy
történetet elmesélni, aki késŒbb az egyház prófétája és elnöke lett, és arról, hogy
mit tett, hogy gyarapítsa tehetségeit!

Amikor Heber J. Grant kisfiú volt, labdázni akart. De nem tudta nagyon messzire
dobni a labdát. A többi fiú kigúnyolta, amikor dobni próbált.

Heber elhatározta, olyan jól meg fog tanulni labdázni, hogy be fogják választani
a bajnokcsapatba játszani. Nap mint nap gyakorolta a labdadobást egy csır
oldalára. Néha a karja annyira fájt, hogy alig tudott éjszaka aludni. De folytatta a
gyakorlást. Néhány év múlva Heber valóban abban a csapatban játszott, amely
bajnokságot nyert.

• Milyen tehetséget akart Heber megszerezni?

• Mit tett Heber, hogy gyarapítsa ezt a tehetséget?

• Mi történt, mert Heber gyakorolta a labdajátékot?

KésŒbbi életében Heber egy bankban akart dolgozni könyvelŒként. De a köny-
velŒ kézírásának pontosnak és könnyen olvashatónak kellett lenni. Heber egyik
barátja azt mondta neki, hogy „a [te] írásod olyan, mint a macskakaparás”.
Egy másik barátja ezt mondta: „Úgy néz ki, mintha villám csapott volna bele
egy tintatartóba”.

Heber sok órát töltött gyakorlással, hogy kézírását tökéletesítse. Pár évvel késŒbb
díjat kapott, mert neki volt a legszebb kézírása az államban. Egy egyetemen is
tanított kézírást és könyvelést.

• Milyen tehetséget akart Heber megszerezni?

• Mit tett Heber, hogy gyarapítsa ezt a tehetséget?

• Mi történt, mert Heber gyakorolta a kézírást?

Amikor Heber fiatal volt, édesanyja azt akarta, hogy tanuljon meg énekelni.
Amikor tízéves volt, énekórákra járt. A tanító megpróbálta Hebert énekelni
tanítani, de végül feladta, és azt mondta Hebernek, soha nem fog megtanulni
énekelni. Évekkel késŒbb Heber beszélgetett egy barátjával, aki éneket tanított.
Heber megemlítette, szeretné, ha képes lenne elénekelni néhány himnuszt.
A barátja azt mondta neki, idŒbe és erŒfeszítésbe fog kerül, de képes lenne rá.
Heber hajlandó volt jó sokat gyakorolni, és igen is megtanulta énekelni az egyház
himnuszait. (Lásd Bryant S. Hinckley, Heber J. Grant: Highlights in the Life of
a Great Leader [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1951], 37–42., 45–49. o.)

• Milyen tehetséget akart Heber megszerezni?

• Mit tett Heber, ami segített neki megtanulni a labdával játszani, kézírását
tökéletesíteni és énekelni?

Magyarázd el a gyerekeknek, gyakorlás által gyarapítjuk a tehetségeinket,
ahogyan Heber tette! Minél többször csinálunk valamit, annál jobbá válunk
benne. Heber újra és újra gyakorolta tehetségei használatát, így jobb lett
azokban. Mennyei Atyánk örül, amikor gyakoroljuk tehetségeink használatát,
amiket adott nekünk.

Történet és
beszélgetés
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Összegzés

Tevékenység Nézzétek át minden gyerek konkrét tehetségét, amint megbeszéltétek korábban
a leckében! Add oda minden gyereknek a tehetséglistáját és ceruzát vagy
zsírkrétát! A papírjuk üres felére rajzoljanak képeket egy tehetségrŒl, ami van
nekik, vagy amit szeretnének, ha lenne!

A gyerekek beszéljenek egymásnak a képeikrŒl, és beszéljék meg, miként
segíthetnek, hogy a lerajzolt tehetség gyarapodjon!

Tanúbizonyság Tégy bizonyságot, hogy Mennyei Atyánk mindegyikünknek más-más tehetsége-
ket adott! Emlékeztesd a gyerekeket, hogy Jézus Krisztus és Mennyei Atyánk azt
akarja, hogy használjuk a tehetségeinket! Amikor használjuk a tehetségeinket,
boldoggá tehetjük magunkat és más embereket, és segítünk, hogy a tehetsé-
geink gyarapodjanak.

Olvasd fel vagy a gyerekek olvassák fel a listájuk tetején lévŒ szavakat: „Kérdezz
a tehetségeimrŒl!” Ösztönözd a gyerekeket, mutassák meg a listájukat a család-
juknak, és mondják el nekik, mit tanultak a tehetségekrŒl!

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására! Javasold a gyereknek, köszön-
je meg Mennyei Atyánknak az osztály minden egyes tagja tehetségeit, és kérje
Mennyei Atyánkat, segítse a gyerekeket jól használni a tehetségeiket!

SzínesítŒ 
tevékenységek A következŒ tevékenységek közül válaszd ki azokat, amelyek a legjobban

szolgálják az osztályodban lévŒ gyerekeket! Használhatod Œket magában 
a leckében, illetve ismétlésként vagy összegzésként! További tanácsokért lásd:
„A tanítási óra” részt a „Segítség a tanítónak” fejezetben!

1. Ültesd körbe a gyerekeket! Dúdolj, énekelj el vagy játssz le valamilyen zenét,
míg a gyerekek körbeadnak egy babzsákot vagy más puha tárgyat! Amikor
a zene elhallgat, a gyerek, akinél a babzsák van, feláll, bemegy a kör közepére
és elŒad egy tehetséget. A tehetségek között lehetnek: versmondás, dalének-
lés, szentírásolvasás, egy lábon szökdelés vagy egy egyszerı kép rajzolása a
táblára. A gyerekek pantomimmel elŒadhatnak olyan tehetségeket, amiket nem
lehet bemutatni az osztályteremben, mint pl. egy kedves cselekedet vagy egy
labda elrúgásának az elŒadása. Kérd meg a gyerekeket, halkan tapsoljanak
minden gyerek elŒadása után!

A játékot mindaddig folytassátok, míg minden gyerek legalább egyszer sorra
került!

2. Adj minden gyereknek zsírkrétát és egy darab papírt, amire már felrajzoltál egy
csillagot (a lecke végén találsz egy csillagsablont)! Kérd meg a gyerekeket,
hogy szokatlan módon színezzék ki a csillagaikat! Amikor minden gyerek
befejezte a színezést, mutassák be a csillagjaikat, és énekeljék el vagy mond-
ják el a „Más-más minden csillag” (Children’s Songbook, 149. o.) kezdetı
ének szövegét!

Más-más minden csillag
És más minden gyerek.
Néhányan ragyognak,
Míg mások csendesek.
Szükséges mindegyik,
Van, mit csak Œ tehet;
Te vagy az egyetlen,
Aki csak te lehetsz.
(© 1980, K. Newell Dayley. Engedéllyel használva.)

35. lecke
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Segíts a gyerekeknek megérteni, hogy amiként a csillagjaik különböznek
egymástól, ugyanúgy Œk is mindnyájan különböznek, mert más és más tehet-
ségeik és képességeik vannak! Emlékeztesd Œket, hogy a tehetségek áldások
Mennyei Atyánktól!

3. Taníts meg a gyerekeknek egy egyszerı jártasságot, amit képességgé lehet
fejleszteni, mint pl. egy éneket vezényelni, vagy kézi munkával elkészíteni
egy tárgyat!
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Cél Segíteni a gyerekeknek megérteni, hogy bölcsek vagyunk, amikor engedelmes-
kedünk Jézus Krisztus tanításainak.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd: Máté 7:24–27!

2. Készíts elŒ két táblát összehajtogatott papírdarabok felhasználásával, ahogy
az ábra mutatja!

3. Készülj fel az „A bölcs ember és a bolond ember” (Gyermekek énekeskönyve,
132. o.) és a „Válaszd a jót!” (Gyermekek énekeskönyve, 82. o.) énekek elének-
lésére, vagy a szövegeinek a felolvasására! A „Válaszd a jót!” ének szövege a
segédkönyv végén található.

4. Írj néhány bölcs cselekedetet és néhány ostoba cselekedetet egy kis darab
papírra! Használd fel az alábbi cselekedeteket és adj hozzájuk még többet is,
amik megfelelŒk az osztályod számára! A papírdarabkákat tedd bele egy kis
tartóba, mint pl. doboz, tálka vagy zsák!

Imádkozz naponta!
Engedelmeskedj a szüleidnek!
Légy tisztelettudó az Elemiben!
Légy kedves másokhoz!
Oszd meg másokkal a dolgaidat!
Mondj igazat!

Veszekedj!
Mondj csúnya szavakat!
Légy önzŒ!
Hazudj!
Légy rosszindulatú!

5. Szükséges anyagok:
a. Biblia.
b. Egy kalap, egy pár kesztyı és egy pár cipŒ (vagy három másik ruhadarab,

amit az osztályodban lévŒ gyerekek hordanak).
c. VAJ-plakát (lásd 1. lecke).

6. Tedd meg a szükséges elŒkészületeket azokhoz a színesítŒ tevékenységek-
hez, amelyekre sort akarsz keríteni!

Javasolt 
órafelépítés Kérj meg egy gyermeket a nyitóima elmondására!

Ha ösztönözted a gyerekeket, hogy valamit tegyenek meg a héten, most
beszámolhatnak róla!

bölcs bolond

36.
lecke
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Tudunk bölcs döntéseket hozni

Tedd ki a kesztyıt, kalapot és cipŒt (változtasd meg ezt a tevékenységet szükség
szerint, ha más ruhadarabokat használsz)! Tedd a kesztyıket a fejed tetejére!

• Így viseljük a kesztyıt? Miért?

• Mire használjuk a kesztyıt?

Emeld ki, hogy ostoba dolog lenne a kesztyıt a fejünkre tenni, mert akkor nem
védhetné a kezünket!

Kérj meg egy gyereket, mutassa be a kesztyı bölcs használatát!

Tedd a kalapot az egyik lábadra!

• Így viseljük a kalapot? Miért?

• Mire használjuk a kalapot?

Emeld ki, hogy ostoba dolog lenne a kalapot a lábunkra tenni, mert akkor nem
védhetné a fejünket!

Kérj meg egy másik gyereket, mutassa be a kalap bölcs használatát!

Tedd a cipŒt a kezedre!

• Így viseljük a cipŒt? Miért?

• Mire használjuk a cipŒt?

Emeld ki, hogy ostoba dolog lenne a cipŒt a kezünkre tenni, mert akkor nem
védhetné a lábunkat!

Kérj meg egy másik gyereket, mutassa be a cipŒ bölcs használatát!

Mutass rá, hogy kevés ember hordaná a kesztyıt, kalapot vagy cipŒt a nem
megfelelŒ testrészén! De a választás, hogy mit viseljünk, szintén lehet bölcs vagy
ostoba. Röviden beszéljétek meg a gyerekekkel, mikor lenne bölcs vagy ostoba
dolog különbözŒ ruhadarabokat hordani (például bölcs dolog lenne kesztyıt
hordani, amikor hideg idŒben kimentek, de ostobaság lenne cipŒt viselni, amikor
fürödtök).

Mondd el, sok döntést hozunk naponta! Az ostoba döntések kárt okozhatnak és
boldogtalanná tehetnek bennünket! A bölcs döntések segítenek biztonságot adni
és boldognak lenni.

Jézus Krisztus azt akarja, hogy bölcsek legyünk és engedelmeskedjünk
a tanításainak

Szentírástörténet Magyarázd el, Jézus Krisztus gyakran használt példázatoknak nevezett történe-
teket, hogy tanítsa az embereket! Elmondott egy példázatot egy emberrŒl,
aki ostoba döntést hozott, és egy emberrŒl, aki bölcs döntést hozott. Mondd el
a gyerekeknek, hogy a Bibliából fogsz olvasni egy példázatot! Olvasd fel 
a Máté 7:24–27-et!

Megbeszélés • Mit gondoltok, mit érzett az ember, aki homokra építette a házát, amikor a vihar
ledöntötte azt?

• Mit gondoltok, mit érzett az ember, aki sziklára építette a házát, amikor a vihar
nem tett kárt benne?

Magyarázd el, Jézus bennünket hasonlított a példázatbeli emberekhez! Ha követ-
jük Jézus tanításait, hasonlítunk a bölcs emberhez, aki sziklára építette a házát.

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység
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Boldogok leszünk. Ha nem követjük Jézus tanításait, hasonlítunk a bolond ember-
hez, aki homokra építette a házát. Boldogtalanok leszünk.

Ének Segíts az osztálynak elénekelni vagy elmondani az „A bölcs ember és a bolond
ember” címı ének szövegét, felhasználva az alább jelzett cselekvéseket:

A bölcs ember sziklára épített (a jobb öklünkkel keményen csapjunk a bal
tenyerünkbe),

A bölcs ember sziklára épített (a jobb öklünkkel keményen csapjunk a bal
tenyerünkbe),

A bölcs ember sziklára épített (a jobb öklünkkel keményen csapjunk a bal
tenyerünkbe),

És akkor jött az esŒ (kezeinket emeljük magasra, majd engedjük Œket le, 
ujjainkat mozgatva).

Az esŒ után jó nagy árvíz lett (ismét engedjük le a kezeinket, majd emeljük fel
Œket, felfelé nézŒ tenyerekkel),

Az esŒ után jó nagy árvíz lett (ismét engedjük le a kezeinket, majd emeljük fel
Œket, felfelé nézŒ tenyerekkel),

Az esŒ után jó nagy árvíz lett (ismét engedjük le a kezeinket, majd emeljük fel
Œket, felfelé nézŒ tenyerekkel),

De a ház biztosan állt (a jobb öklünkkel keményen csapjunk a bal tenyerünkbe).

Homokra rakta házát a bolond (karjainkat lengessük a testünk elŒtt és közben
mozgassuk az ujjainkat),

Homokra rakta házát a bolond (karjainkat lengessük a testünk elŒtt és közben
mozgassuk az ujjainkat),

Homokra rakta házát a bolond (karjainkat lengessük a testünk elŒtt és közben
mozgassuk az ujjainkat),

És akkor jött az esŒ (kezeinket emeljük magasra, majd engedjük Œket le, 
ujjainkat mozgatva).

Az esŒ után jó nagy árvíz lett (ismét engedjük le a kezeinket, majd emeljük fel
Œket, felfelé nézŒ tenyerekkel),

Az esŒ után jó nagy árvíz lett (ismét engedjük le a kezeinket, majd emeljük fel
Œket, felfelé nézŒ tenyerekkel),

Az esŒ után jó nagy árvíz lett (ismét engedjük le a kezeinket, majd emeljük fel
Œket, felfelé nézŒ tenyerekkel),

És a házat elmosta (tárjuk ki karjainkat és közben mozgassuk az ujjainkat).

Bölcsek vagyunk, amikor a jót választjuk

Mondd el: mindenki hoz döntéseket mindennap! Hozhatunk bölcs döntéseket,
vagy hozhatunk ostoba döntéseket. A következŒ történetet mondd el a saját
szavaiddal B. H. (Harry) RobertsrŒl, aki felnŒve az egyik általános felhatalmazott
lett! Döntsék el a gyerekek, hogy a történetben Harry döntései bölcsek vagy
ostobák voltak!

Harry Angliában született réges-régen. A családja nagyon szegény volt, ezért
Harrynak nem volt lehetŒsége iskolába járni. Nagyon meg akart tanulni olvasni és
írni. Azt gondolta, ha lenne lehetŒsége tanulni, nemcsak olvasná a könyveket,
hanem meg is írná Œket.

Amikor Harry tízéves volt, Amerikába jött és átkelt a síkságon nŒvérével, Pollyval
és más pionírokkal.

Harrynak sok kalandja volt. Egyszer meghallotta, hogy a csoportja másnap
egy nagy folyón fog átkelni. Ez izgalmasan hangzott, ezért Harry másnap korán
reggel kiosont a táborból és elindult, hogy megszemlélje a folyót. Ez ellenkezett
a tábori szabályzattal.

Történet és
beszélgetés
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• Mit gondoltok, Harry döntése, hogy kisettenkedik a táborból, bölcs vagy
ostoba volt?

A folyó távolabb volt, mint azt Harry gondolta, és fáradt volt, amikor végül odaért.
Lefeküdt és mély álomba merült a füzesben.

Amikor Harry felébredt, már minden kocsi átkelt a folyón. Leszaladt a folyópartra
és kiabált, hogy magára vonja valaki figyelmét. Azt mondták neki, ússzon át, ezért
levette a kabátját és cipŒjét és beugrott a folyóba. Nagy nehezen átúszta a folyót,
de túlságosan elfáradt, és a csoport parancsnokának az út maradék részében
a lován kellett vinnie Œt. Harry boldog volt, hogy biztonságban van, de nem volt
módja, hogy visszaszerezze a kabátját és a cipŒjét. Minden éjjel azt kívánta,
bárcsak meglenne még a kabátja, és minden nap azt kívánta, bárcsak meglenne
még a cipŒje.

Harrynek mezítláb kellett megtennie ezerkétszáz kilométert. Ez nagyon fájdalmas
volt a lábának. Szúrós kaktuszok nŒttek az ösvény mentén, és Harry olyan éhes
volt, hogy gyakran gyıjtögette Œket, hogy megegye. Az éles tüskék belefúródtak
a fájó lábába. Polly húzgálta ki a tüskéket, miközben mindketten sírtak. Harry
azért sírt, mert fájt a lába, Polly pedig azért, mert sajnálta Harryt.

• Harry döntése, hogy kioson a táborból, miért volt ostoba döntés?

• Mit érzett Harry késŒbb a döntésével kapcsolatban?

Miután Harry megérkezett Salt Lake Citybe, végül volt alkalma iskolába járni.
Amikor tizenegy éves volt, egy tanár elvitte az iskolájába és az ábécét tanította
neki. Az egyetlen könyv, amit Harry birtokolt, a Biblia volt, és azt olvasta el újra és
újra. Nagyon sokat tanult az iskolában, és nagyon jó tanuló vált belŒle.

• Milyen döntéseket hozott Harry? (Azt választotta, hogy megtanul olvasni, és
azt választotta, hogy tanulmányozza a szentírásokat.)

• Bölcs vagy ostoba döntések voltak ezek?

Amikor Harry felnŒtt, bölcs és fontos ember lett az egyházban. Szeretett olvasni
és élvezte a szentírásolvasást. Sok könyvet is írt az egyházról. Sok ember olvasta
a könyveit és többet tudott meg az egyházról. (Lásd Church News, 1980. július
19., 8–9. old.; és Truman G. Madsen, Defender of the Faith: The B. H. Roberts
Story [Salt Lake City: Bookcraft, 1980], 19–21., 37–40., 56–57. old.)

VAJ-plakát Tedd ki a VAJ-plakátot, és a gyerekek veled együtt ismételjék a rajta lévŒ
szavakat: „A jót fogom választani”! Magyarázd meg a gyerekeknek, hogy
amikor a jót választjuk, bölcs döntéseket hozunk!

Összegzés

Tevékenység Tedd ki a „bölcs” és „ostoba” feliratú papírokat a padlóra vagy az asztalra!
A gyerekek ismételjék el veled együtt a papírok szavait! Emeld ki: a „bölcs” felirat
mellett egy boldog arc van, mert a bölcsesség boldoggá tesz bennünket!
Emeld ki: az „ostoba” felirat mellett egy szomorú arc van, mert az ostobaság
boldogtalanná tesz bennünket!

Mutasd meg a dobozt a kis papírdarabokkal, és kérd meg a gyerekeket, egyen-
ként válasszanak belŒle egy papírt! Ahogy minden gyerek kiválaszt egy papírt,
olvasd el, vagy a gyerek olvassa el a cselekvést, ami rá van írva! A gyerek döntse
el, hogy a cselekvés bölcs vagy ostoba, és helyezze a papírt a megfelelŒ felirat
mellé!

Bátorítsd a gyerekeket, hogy végezzék el azokat a cselekvéseket, amiket bölcs
választásnak azonosítanak!
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• Milyen választások tesznek bennünket boldoggá?

• Kinek a tanításait kell követnünk, hogy bölcsek és boldogok legyünk?

• Miért ostoba dolog nem engedelmeskedni Jézus Krisztusnak és rosszat tenni?

Tanúbizonyság Tedd bizonyságod a gyerekeknek, amikor bölcsen választunk, boldogok leszünk!
Fejezd ki nagyrabecsülésedet Jézus Krisztus és azon dolgok iránt, amiket Ã 
tanított, hogy segítsen boldognak lennünk!

Ösztönözd a gyerekeket, tegyenek konkrét erŒfeszítéseket ezen a héten, hogy
átgondolják döntéseiket, és megpróbáljanak bölcsen választani!

Ének Énekeljétek el vagy mondjátok el a „Válaszd a jót!” ének szövegét a gyerekekkel!

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására! Kérd meg a gyereket, imádkoz-
zon azért, hogy az osztály minden tagja bölcs legyen és a jót válassza!

SzínesítŒ 
tevékenységek A következŒ tevékenységek közül válaszd ki azokat, amelyek a legjobban

szolgálják az osztályodban lévŒ gyerekeket! Használhatod Œket magában 
a leckében, illetve ismétlésként vagy összegzésként! További tanácsokért lásd:
„A tanítási óra” részt a „Segítség a tanítónak” fejezetben!

1. Mutasd meg a 2-7. képet: A napkeleti bölcsek, és a gyerekek beszéljenek a
képrŒl! Emlékeztesd a gyerekeket: a bölcsek azért jöttek, hogy megkeressék
Jézust, miután megszületett (lásd Máté 2:1–12)! Mondd el, ezek az emberek
nemcsak azért voltak bölcsek, mert nagy tudásuk volt, hanem azért is, mert
keresték Ãt, és hódolatukat fejezték ki Jézus Krisztusnak! Bölcs döntéseket
hoztak, hogy Jézust kövessék.

A gyerekek eljátszhatják a bölcsek történetét, amint keresik Jézust.

2. Kérj meg minden gyereket, beszéljen egy olyan bölcs döntésérŒl, amit nem
régen hozott (adj javaslatokat, ha szükséges)! Külön papírlapra írd le az egyes
gyerekek válaszait, majd rajzoljanak magukról képeket a papírjaikra! Emlékez-
tesd a gyerekeket, hogy rajzoljanak mosolyt az arcokra a rajzaikon, mivel a
bölcs döntések meghozatala segít boldognak lennünk!

3. Mutasd be a következŒ tárgyi szemléltetést (gyakorold ezt a szemléltetést
otthon, mielŒtt az osztályban megpróbálod)!

Szükséges anyagok:
a. 8–10 építŒkocka két egyszerı, egyforma ház építéséhez, az ábra szerint:

b. Két mély, azonos méretı fazék.
c. Egy nagy, lapos kŒ, amit az egyik fazékba teszel.
d. Egy marék homok, amit a másik fazékba teszel.
e. Víz, locsolókannában vagy kancsóban.

Öntsd a homokot egy kis halomba az egyik fazékba, majd simítsd le! Tedd a
követ a másik fazékba!

IsmétlŒ 
beszélgetés
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Mutasd meg az építŒkockákat és mondd el, arra fogod Œket felhasználni, hogy
két házat építs! Az egyik házat homokra, a másikat sziklára fogod építeni.

Megkérheted a gyerekeket, segítsenek felépíteni a házat a sziklára! A ház
hasonló legyen ahhoz, amit a homokra építsz.

A házak felépítése után a gyerekek képzeljék el, hogy jön egy vihar, és ledönti
a házakat! Nagy esŒ esik és fúj a szél.

• Szerintetek mit tenne a vihar ezzel a két házzal?

Miután a gyerekek elmondták az ötleteiket, ne fızz hozzájuk megjegyzést!
Óvatosan locsolj vagy önts vizet a homokra épített házra, míg a homok szét nem
folyik, és a ház ledŒl! Ugyanolyan mennyiségı vizet önts a sziklára épített házra,
és a gyerekek figyeljék meg, hogy a ház nem dŒl össze!

Segíts a gyerekeknek megállapítani, hogy homokra építeni házat ostoba dolog
volt, míg a sziklára építeni házat bölcs dolog volt!

Olvasd fel a Hélamán 5:12 elsŒ részét (onnan, hogy a sziklára)! Emeld ki: ez a
szentírás Jézus Krisztust sziklához hasonlítja! Emlékeztesd a gyerekeket, Jézus
tanításainak a követése olyan, mint egy házat szikára építeni! Bölcs dolog.
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Cél MegerŒsíteni minden gyerek vágyát, hogy megszentelje a sabbat napot.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd: 2 Mózes 20:8–11, Máté 12:10–13!
Lásd még: Az evangélium tanításai (31110 135), 24. fejezet.

2. Rajzold körül vagy készíts másolatot a lecke végén található naptárból!
Színezd ki a sabbat napokat pirosra! Megszámozhatod a napokat a jelenlegi
hónapnak megfelelŒen.

3. Készítsd elŒ a következŒ szócsíkot:

4. Rajzold körül vagy készíts másolatot minden gyermek számára mindkét
sabbat napi tevékenységi lapból (a lecke végén található)! A fiatalabb gyere-
keknek vágd szét a lapokat a szaggatott vonalak mentén! Az idŒsebb gyere-
keknek hozz néhány ollót, hogy a gyerekek maguk vághassák szét a lapokat!

5. Készülj fel a „Szombat” címı ének eléneklésére, vagy a szövegének a felolva-
sására (Gyermekek énekeskönyve, 105. o.)!

6. Szükséges anyagok:
a. Biblia.
b. Zsírkréta.
c. TızŒgép vagy más eszköz, amivel összefogják a tevékenységi lapokat.
d. 2-58. kép: Jézus meggyógyítja a száradt kezı embert.

7. Tedd meg a szükséges elŒkészületeket azokhoz a színesítŒ tevékenységek-
hez, amelyekre sort akarsz keríteni!

Javasolt 
órafelépítés Kérj meg egy gyermeket a nyitóima elmondására!

Ha ösztönözted a gyerekeket, hogy valamit tegyenek meg a héten, most
beszámolhatnak róla!

A sabbat különleges nap

Mutasd meg a gyerekeknek a naptárt és mondd el, hogy az a hónap minden
napját mutatja! Röviden beszéljétek meg, mire használhatják a naptárat!

• Mi a különbség a napok színeiben?

• Melyik nap van pirosra színezve?

• Miért különleges nap ez? (Ez a sabbat nap.)

Mondd el a gyerekeknek, a világ kezdete óta egy nap minden héten el van
különítve a tanulásra és arra, hogy Mennyei Atyánkról és Jézus Krisztusról
gondolkodjunk, és hogy jót tegyünk másokkal! Ezt a napot nevezzük sabbatnak.

• A hét mely napja a sabbat nap?

Tanítói 
magyarázat

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység

„Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt.”

37.
lecke

Meg tudom szentelni
a sabbat napot
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Olvasd fel a 2 Mózes 20:8-at és tedd ki a szócsíkot! Segíts a gyerekeknek együtt
elismételni ezt a szentírást! Mondd meg nekik, ez parancsolat!

Magyarázd el, a sabbat nap megszentelése azt jelenti, hogy olyan dolgokat
teszünk, ami emlékeztet bennünket Mennyei Atyánkra és Jézus Krisztusra, mint
pl. elmenni az egyházba, olvasni a szentírásokat és egyéb tiszteletteljes dolgokat
tenni!

Meg tudjuk szentelni a sabbat napot

Megbeszélés Beszéljétek meg a gyerekekkel azokat a tevékenységfajtákat, amik megfelelnek
a sabbat napnak! Kérdezd meg Œket, milyen dolgokat tettek ma, hogy megszen-
teljék a sabbatot! Segíts nekik megérteni, hogy az egyházba járás, imádkozás,
éneklés, beszédek mondása az egyházi gyıléseken, Jézus tanításait tanulni
vagy venni az úrvacsorából néhány olyan dolog, amit megtehetünk, hogy meg-
szenteljük a sabbat napot!

Magyarázd el, nem szabad dolgoznunk vasárnap, ha lehetséges, és nem
szabad olyan dolgokat tennünk, amit megakadályozzák, hogy Mennyei Atyánkra
és Jézus Krisztusra gondoljunk!

Tevékenység Írj le néhány tevékenységet, amikben a gyerekek részt vehetnek! Kérd meg Œket,
mosolyogjanak, ha a tevékenység olyan valami, amit szabad megtennünk a
sabbaton, és vonják össze a szemöldöküket, ha a tevékenység olyasmi, amit
nem szabad megtennünk a sabbaton! Használd fel az alábbi példákat, vagy
alkoss másokat, amik megfelelnek az osztályodban lévŒ gyerekeknek!

• Istentiszteletre menni.

• Takarítani.

• Rokonokat látogatni.

• Vásárolni menni.

• Moziba menni.

• Szentírásokat vagy más jó könyveket olvasni.

• Imádkozni.

• Sportjátékokat nézni vagy részt venni azokban.

• Leveleket írni.

• Sétálni menni.

• Szentírás játékokat játszani.

• Beteget látogatni.

Jézus Krisztus megszentelte a sabbat napot

Mondd el a gyerekeknek, nem mindig könnyı felismerni, vajon egy tevékenység
olyan-e, amit meg kell tennünk a sabbaton! Jézus Krisztus példájának a követése
a legjobb módja annak, hogy felismerjük, mit tegyünk.

Szentírástörténet Mutasd meg a 2-58. képet: Jézus meggyógyítja a száradt kezı embert,
és mondd el a Máté 12:10–13-ban található történetet!

Mondd el, hogy a farizeusok olyan emberek voltak, akik nem szerették Jézus
Krisztust és azt, amit tett! Megpróbálták úgy kelepcébe csalni, hogy olyasmiket
mondjon, amik helytelenek vagy törvényellenesek. Megkérdezték tŒle, vajon
helytelen-e sabbat napon meggyógyítani valakit. Azt akarták, mondja azt, igen.

Szentírás és
szócsík
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Mondd el, Jézus rámutatott, ha a farizeusoknak lenne egy juhuk, ami beleesne
egy verembe a sabbaton, akkor kihúznák. Mivel az emberek fontosabbak, 
mint a juhok, sabbaton segíteni az embereken jó cselekedet. Olvasd fel a
Máté 12:12 második részét (onnan, hogy Szabad tehát. . .)!

Emlékeztesd a gyerekeket, ha egy tevékenység olyan valami, amit Jézus
megtenne, mint pl. segíteni vagy másokhoz kedves lenni, akkor az alkalmas arra,
hogy megtegyék a sabbat napon!

A sabbat nap megszentelése elŒkészületet igényel

Megbeszélés Mutass rá, a sabbat nap megszenteléséhez szükséges megtennünk bizonyos
dolgokat a sabbat elŒtt, hogy felkészüljünk!

• Milyen dolgokat szükséges megtenned neked és a családodnak, hogy készen
legyetek a sabbatra? (A válaszok tartalmazhatják: kimosni és kivasalni ruhákat,
amiket az egyházban viselünk, kitakarítani a házat, elkészíteni az ételt, amit
a sabbaton eszünk, megkeresni a szentírásokat és egyéb dolgokat, amikre
szükség van az egyházban.)

• Mikor kell megtennetek ezeket a dolgokat?

Ének Énekeljétek el vagy mondjátok el a „Szombat” címı ének szövegét! Segíts 
a gyerekeknek pantomimmel elŒadni az énekben említett cselekvéseket!

Szombat olyan különleges nap,
mert utána jön a vasárnap!
Kitakarítunk, bevásárolunk,
így hát hétfŒig már nincsen dolgunk.
Ruhánk tiszta, a cipŒnk ragyog;
mindent elvégzünk ezen a napon.
Körmünk levágjuk, hajunkat megmossuk,
vasárnapra így készen állunk!

Ösztönözd a gyerekeket, készüljenek fel a jövŒ héten, hogy készek legyenek
megszentelni a sabbat napot!

Összegzés

Tevékenység Adj minden gyereknek egy példányt a sabbat napi feladatlapból! Segíts a gyere-
keknek, hogy veled együtt elolvassák a lapok címét: „Sabbat napi könyvem”!
Segíts a gyerekeknek szétvágni a lapokat, ha még nem vágtad szét Œket!

Olvasd el a következŒ mondatokat, melyek helyénvaló sabbat tevékenységeket
írnak le, és segíts a gyerekeknek kiválasztani a képet, melyek az egyes tevékeny-
ségeket mutatják!

• A sabbat napján az egyházba megyünk, hogy tisztességet tegyünk Mennyei
Atyánknak és Jézus Krisztusnak, és tanuljunk róluk.

• A sabbat nap jó nap arra, hogy tanulmányozzuk az evangéliumot a családunk-
kal. Olvashatjuk a szentírásokat és más jó könyveket.

• A sabbat nap az imádság napja. Imádkozunk az egyházban a családunkkal és
magunkban.

• A sabbat napján himnuszokat énekelhetünk és jó zenét hallgathatunk.

• A sabbat napján írhatunk a naplónkba, írhatunk leveleket, és képeket rajzolha-
tunk rokonainknak, barátainknak és a misszionáriusoknak.

• A sabbat nap jó nap arra, hogy meglátogassuk a család tagjait vagy olyan
embereket, akik betegek vagy magányosak.

37. lecke
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Adj a gyerekeknek zsírkrétát és színezzék ki a képeket! Kérd meg Œket, az üres
lapra rajzoljanak valamit, amit meg fognak tenni, hogy megszenteljék a sabbat
napot!

Segíts a gyerekeknek összetızni vagy összefızni a könyvük lapjait!

Tanúbizonyság Tégy bizonyságot a sabbat nap megszentelésének a fontosságáról! Megemlít-
hetsz egy-két dolgot, amiket szeretsz megtenni a sabbaton, és mondd el, mit
érzel, amikor megteszed ezeket a dolgokat! Hangsúlyozd: a sabbatnak boldog
napnak kell lenni, amikor Mennyei Atyánkra és Jézus Krisztusra gondolunk és
Róluk tanulunk!

Ösztönözd a gyerekeket, mutassák meg a könyvüket a családjuknak, és osszák
meg velük, amit ma tanultak! Javasold, hogy a gyerekek olyan helyen tartsák a
könyvet, ahol emlékeztetheti Œket, hogy megszenteljék a sabbat napot!

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására! Javasold a gyereknek, kérje
Mennyei Atyánkat, segítsen az osztály tagjainak megszentelni a sabbat napot!

SzínesítŒ 
tevékenységek A következŒ tevékenységek közül válaszd ki azokat, amelyek a legjobban

szolgálják az osztályodban lévŒ gyerekeket! Használhatod Œket magában 
a leckében, illetve ismétlésként vagy összegzésként! További tanácsokért lásd:
„A tanítási óra” részt a „Segítség a tanítónak” fejezetben!

1. Énekeljétek el vagy mondjátok el a „Ha istentiszteletre megyek” (Children’s
Songbook, 157. o.) címı ének elsŒ versszakát! A gyerekek álljanak fel és
éneklés közben mutassák az alábbi cselekvéseket:

Ha istentiszteletre megyek
Oly boldog vagyok (kezeteket tegyétek a szívetekre és mosolyogjatok)!
Az orgona szelíden szól (kezeteket tegyétek tölcsérszerıen a fületek mögé),
Így én is csendesen járok (járjatok lábujjhegyen egyhelyben, és tegyétek

ujjatokat a szátok elé).
Barátaimmal suttogok (kezeteket tölcsérszerıen tegyétek a szátok elé),
Oly boldog vagyok (üljetek le a széketekre)!

2. Rajzolj két szemet, két fület, egy szájat és két kezet a táblára! Kérd meg a
gyerekeket, mondják el, mit tehetnek ezek a testrészeink, hogy megszenteljék
a sabbat napot!

Példák:

Szemek: olvassák a szentírásokat, figyelik a beszélŒket és a tanítókat az
egyházban.

Fülek: hallgatják a felemelŒ zenét vagy történeteket, hallgatják az elemis
leckéket.

Száj: himnuszokat vagy elemis énekeket énekel, kedves dolgokat mond 
a család tagjainak és a barátoknak.

Kezek: képet rajzolnak a családtagoknak, akik távol élnek, naplót írnak.

3. Segíts a gyerekeknek memorizálni a 2 Mózes 20:8-at: „Megemlékezzél
a szombatnapról, hogy megszenteljed azt”!

4. Énekeljétek el vagy mondjátok el az „Emlékezz a sabbatra!” kezdetı éneket
(Children’s Songbook, 155. o.)!

Emlékezz a sabbatra,
Hogy mindig megszenteld azt,
Hisz Isten megáldotta,
Mert az az Ã napja.
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A sabbat nap szent nap

HétfŒ Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap



Sabbat napi
könyvem





Cél Minden gyereket arra ösztönözni, hogy emlékezzen meg Jézus Krisztusról az
úrvacsora alatt.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd: Lukács 22:7–20, Tanok és szövetségek
20:75–79! Lásd még: Az evangélium tanításai (31110 135), 23. fejezet.

2. Készülj fel, hogy segíts a gyerekeknek elénekelni egy vagy két éneket Jézus
Krisztusról, mint pl. „Ha olvasom Jézusunk történetét” (Gyermekek énekes-
könyve, 35. o.) és „Jézus így szólt: »Légy kedves!«” (Gyermekek énekes-
könyve, 39. o.)! Az énekek szövege, és más énekek Jézusról, a segédkönyv
végén találhatók.

3. Készülj fel, hogy elmeséld egyik kedvenc történetedet Jézus Krisztusról, kép
segítségével, ha lehet!

4. Szükséges anyagok:
a. Biblia és Tanok és szövetségek.
b. Úrvacsorai tálca a kenyér és víz számára.
c. 2-29. kép: Az úrvacsora kiosztása (62021); 2-54. kép: Az utolsó vacsora

(Evangéliumi mıvészet képcsomag 225; 62174); 2-59. kép: A Krisztus.

5. Tedd meg a szükséges elŒkészületeket azokhoz a színesítŒ tevékenységek-
hez, amelyekre sort akarsz keríteni!

Javasolt 
órafelépítés Kérj meg egy gyermeket a nyitóima elmondására!

Ha ösztönözted a gyerekeket, hogy valamit tegyenek meg a héten, most
beszámolhatnak róla!

Az úrvacsorát Jézus Krisztus adta nekünk

Mutasd meg a gyerekeknek az úrvacsorai tálcákat!

• Mire használják Œket?

A gyerekek mondják el, mit tudnak az úrvacsorai tálcákról és az úrvacsoráról!
Mondd meg nekik, a mai lecke az úrvacsoráról szól!

Tedd ki az 2-54-es képet: Az utolsó vacsora! Ha a gyerekek felismerik, kérd meg
Œket, mondják el, mi történik a képen! Ha nem ismerik fel a képet, mondd
meg nekik, hogy a képen Jézus Krisztus és apostolai vannak! Kérd meg Œket,
mutassanak rá Jézusra!

Mondd el az utolsó vacsora történetét, ahogyan az a Lukács 22:7–20-ban
található!

Mondd el, hogy Jézus Krisztus és apostolai egy különleges zsidó szent napot
ünnepeltek, amit a páska ünnepének neveznek! Jézus tudta, hogy ez a lakoma

Szentírástörténet
és beszélgetés

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység

Jézus Krisztusról 
fogok megemlékezni az

úrvacsora alatt

38.
lecke
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lesz az utolsó étkezés, amit elfogyaszt az apostolaival. Mondd el a gyerekeknek,
hogy erre az étkezésre gyakran az utolsó vacsoraként utalunk!

Mondd el, hogy Jézus szerette az apostolait! Azért választotta ezeket a férfiakat,
hogy vezessék egyháza tagjait, miután Ã elmegy. Sok dolgot tanított nekik, és azt
akarta, hogy emlékezzenek Ãrá és a tanításaira.

• Miért volt fontos az apostoloknak, hogy emlékezzenek Jézusra?

• Mit adott Jézus az apostoloknak, hogy segítse Œket Rá emlékezni?

Olvasd fel a Lukács 22:19-et! Mutass rá: ez a szentírás elmondja, hogy az Üdvö-
zítŒ egy kis kenyeret apró darabokra tört, megáldotta és odaadta az apostolok-
nak, hogy egyék meg! Azt mondta nekik, a kenyér az Ã testének emlékezetére
van, és hogy amikor esznek belŒle, Ãrá kell emlékezniük.

Mondd el a gyerekeknek, hogy miután minden apostol megevett egy darab
kenyeret, Jézus megáldott egy italt, amit szŒlŒbŒl készítettek, és odaadta az
apostoloknak! Azt mondta nekik, hogy az ital az Ã vérének emlékezetére van.
Amikor isznak belŒle, arra kell emlékezniük, hogy Jézus meghalt azért, hogy Œk
ismét Mennyei Atyánkkal élhessenek, miután meghaltak.

Magyarázd el, hogy Jézus tudta, ha az apostolok emlékezni fognak Ãrá és a
tanításaira, az segíteni fog nekik a jót választani!

• Hogy nevezzük a kenyeret és az italt, amit Jézus adott az apostolainak az
utolsó vacsorán? (Az úrvacsora.)

• Miért adta Jézus az úrvacsorát az apostolainak?

Azért veszünk az úrvacsorából, hogy megemlékezzünk Jézus Krisztusról

Megbeszélés Mutasd meg a 2-29. képet: Az úrvacsora kiosztása, és emlékeztesd a
gyerekeket, pontosan azért vesszük az úrvacsorát, amiért Jézus apostolai
tették! (Elmondhatod, az ital helyett, amit Jézus a tanítványainak adott, 
vizet használunk!)

• Mikor veszünk az úrvacsorából?

Mutass rá, a gyılést, ahol az úrvacsorából veszünk, úrvacsorai gyılésnek
nevezzük, mert az úrvacsora a gyılés legfontosabb része!

• Miért veszünk az úrvacsorából?

• Miként segíthet emlékezni bennünket az úrvacsora arra, hogy a jót válasszuk?

Szentírás Emlékeztesd a gyerekeket, hogy mielŒtt az úrvacsorát kiosztják, a papságviselŒk
egy különleges imát mondanak el! Az imák elmondanak Mennyei Atyánknak
néhány dolgot, amit megígérünk, hogy megteszünk. Kérd meg a gyerekeket,
nagyon figyeljenek, míg felolvasod az imát, amit a kenyér fölött mondanak, hogy
felismerhessék a két ígéretet, amit Mennyei Atyánknak teszünk, amikor az úrva-
csorából veszünk!

Olvasd fel a Tanok és szövetségek 20:77-et, hangsúlyozva a következŒ kifejezé-
seket: „azt Fiad testének emlékezetére egyék, és bizonyságot tegyenek neked
arról”, és „róla mindenkor megemlékezni, és számukra adott parancsolatait
betartani”!

Mondd el a gyerekeknek, hogy a „bizonyságot tegyenek neked” kifejezés azt
jelenti, ígéretet teszünk Mennyei Atyánknak!

• Mely két dolog megtételét ígérjük meg?
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Mondd el: minden alkalommal, amikor veszünk az úrvacsorából, azt ígérjük,
hogy megemlékezünk Jézusról és betartjuk a parancsolatait!

Az úrvacsora alatt Jézus Krisztus irántunk érzett szeretetére gondolhatunk

Mutasd meg az 2-59-es képet: A Krisztus! Mondd el, hogy a kép Jézus Krisztus
szobrát mutatja! A háttérben néhány bolygó és csillag festménye van. A gyere-
kek beszéljenek néhány pillanatig a képrŒl!

Mondd el, hogy az úrvacsora alatt az ÜdvözítŒre és az irántunk érzett szeretetére
kell gondolnunk! Emlékezhetünk a már látott Jézus-képekre, mint pl. a most
mutatottra, és gondolhatunk Jézusról szóló történetekre is.

Történet Meséld el az egyik kedvenc történetedet Jézusról, kép segítségével, ha lehet!
Mondd el, a történet hogyan mutatja Jézusnak az emberek iránt érzett szeretetét!

Minden gyerek mondjon el egy történetet Jézus Krisztusról, vagy mondjon
valamit, ami Jézusra emlékezteti! Miközben a gyerekek beszélnek, hangsúlyozd,
hogyan mutatkozik meg Jézus irántunk érzett szeretete a történetekben és a
dolgokban, amirŒl a gyerekek Jézusra gondolnak!

Dicsérd meg a gyerekeket, amiért emlékeznek Jézusról szóló történetekre!
Mondd el nekik, hogy sok történet van, amire emlékezhetünk az úrvacsora alatt!
Amikor az úrvacsora alatt Jézusról gondolkodunk, és arról, hogy mennyire szeret
bennünket, meg fogunk emlékezni róla.

Ének Mondd el, sok éneket is tudunk Jézus Krisztusról! Bár nem énekelünk hangosan,
míg az úrvacsorát kiosztják, gondolhatunk az énekek szövegére, hogy segítsen
bennünket Jézusra emlékezni.

Énekeljetek el a gyerekekkel egy vagy két ismerŒs éneket Jézusról, mint pl.
„Ha olvasom Jézusunk történetét” és „Jézus így szólt: »Légy kedves!«”!

Az úrvacsora alatti tisztelet segíteni fog bennünket, hogy megemlékezzünk
Jézus Krisztusról

Megbeszélés Magyarázd el, amikor tisztelettudók vagyunk az úrvacsora alatt, könnyebb
Jézusra gondolni!

• Hogyan lehetünk tisztelettudóak az úrvacsora alatt?

Mindenképpen említsétek meg a következŒ gondolatokat:

• Figyeljünk az úrvacsorai imákra és mondjunk „ámen”-t a végén!

• Ne zavarjuk a szüleinket vagy másokat! Nekik is szükségük van arra, hogy
Jézusra gondoljanak.

• Tegyük el a ceruzákat, könyveket vagy más tárgyakat az úrvacsora elŒtt!

• Legyünk csendben és maradjunk a helyünkön!

• Gondoljunk Jézusra a Róla szóló történetekre és énekekre való emlékezés
által, az irántunk érzett szeretetére, és azokra, amiket tanított!

• Vegyük el a hozzánk legközelebbi darab kenyeret és pohár vizet!

• Tegyük vissza az úrvacsorai poharakat és ne játsszunk velük!

Tevékenység Kérd meg a gyerekeket, tegyenek úgy, mintha úrvacsorai gyılésen ülnének, 
és itt lenne az ideje az úrvacsorának! Kérd meg Œket, beszéd nélkül mutassák
meg a válaszokat a következŒ kérdésekre!

A gyerekek
részvétele

Tanítói 
magyarázat
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• Mit tehetsz a száddal, hogy bizonyítsd, Jézusra gondolsz?

• Mit tehetsz a fejeddel, hogy bizonyítsd, tisztelettudó vagy?

• Mit tehetsz a karoddal és kezeddel, hogy bizonyítsd, Jézusra gondolsz?

• Mit tehetsz a lábaddal, hogy bizonyítsd, tisztelettudó vagy?

A gyerekek üljenek csendben egy-két pillanatig, és gondoljanak Jézus
Krisztusra, éppen úgy, mint akkor kell, amikor kiosztják az úrvacsorát! Majd
osszák meg, mit gondoltak Jézusról!

Összegzés

Tevékenység Kérd meg a gyerekeket, nagyon figyeljenek, amint néhány megállapítást felolva-
sol azokról a dolgokról, amiket tehetnének vagy gondolhatnának az úrvacsora
alatt! Mondd el nekik, ha a megállapítások olyasmirŒl szólnak, amit tenniük vagy
gondolniuk kell az úrvacsora alatt, álljanak fel! Ha megállapítás valami olyat
mond, amit nem szabad tenniük vagy gondolniuk az úrvacsora alatt, üljenek le!

Használd a következŒ megállapításokat, vagy néhány sajátodat:

• Emlékezzetek arra, hogy Mennyei Atyánk és Jézus Krisztus szeret bennünket!

• Gondoljatok arra, hogy kimentek játszani!

• Gondoljatok arra, hogy Jézus meggyógyítja a betegeket!

• Suttogjatok és beszélgessetek a mellettetek ülŒvel!

• Mozgolódjatok a széketeken!

• Gondoljatok az úrvacsorai énekre vagy egy másik énekre Jézusról!

• Mondjatok imát Mennyei Atyánkhoz!

• Rajzoljatok képeket vagy játsszatok egy játékkal!

• Emlékezzetek Jézusról szóló történetekre!

Tanúbizonyság Tégy bizonyságot Jézus Krisztusról! Mondd meg a gyerekeknek, mit érzel,
hogy alkalmas vagy az úrvacsorából venni!

Ösztönözd a gyerekeket, emlékezzenek Jézus Krisztusra és legyenek tisztelettu-
dók az úrvacsora alatt!

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására!

SzínesítŒ 
tevékenységek A következŒ tevékenységek közül válaszd ki azokat, amelyek a legjobban

szolgálják az osztályodban lévŒ gyerekeket! Használhatod Œket magában 
a leckében, illetve ismétlésként vagy összegzésként! További tanácsokért lásd:
„A tanítási óra” részt a „Segítség a tanítónak” fejezetben!

1. Énekeljétek el vagy mondjátok el a „Jézusra gondolni” címı éneket 
(Children’s Songbook, 71. o.)!

Nem lehet nehéz nyugodtan ülni,
És Jézus keresztjére gondolni,
És arra, amit értem szenvedett,
Nem lehet nehéz itt ülni csendben.
Nem lehet nehéz, bár még kicsi vagyok,
Jézusra gondolni könnyı dolog.

38. lecke
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Emlékszem, mikor a porban sétált,
És gyermekekre adta áldását;
Nem lehet nehéz egyenesen ülni,
Csendben figyelni, lábam megfékezni.
Nem lehet nehéz, bár még kicsi vagyok,
Jézusra gondolni könnyı dolog.

2. Az Elemi elnökének a jóváhagyásával kérd meg a püspököt (vagy a gyüleke-
zeti elnököt), intézze el, hogy egy pap vagy egy diakónus meglátogassa az
órát és röviden elmagyarázza az úrvacsorával kapcsolatos kötelességeit!

3. Készíts egy másolatot a képrŒl, amin a gyerekek tiszteletteljesen ülnek (a lecke
végén találod), színezd ki és vágd fel öt darabra! Minden darab hátoldalára írd
fel a következŒ kérdések egyikét:

• Mi a legfontosabb dolog, amit az úrvacsorai gyılés alatt teszünk?

• Mit tesz a pap, amikor eljön az úrvacsora ideje?

• Mit tesznek a diakónusok az úrvacsorával?

• Hogyan kell ülnünk az úrvacsora alatt?

• Mire kell gondolnunk az úrvacsora alatt?

Tedd le a kirakó darabjait a padlóra vagy az asztalra! Egy gyerek válasszon
egy kirakó darabot! Tedd fel a papírdarab hátoldalán lévŒ kérdést a gyerekek-
nek, és segíts nekik a válaszadásban! Amikor minden kérdésre feleltek, segíts
nekik összerakni a kép darabjait!

4. Segíts a gyermekeknek a következŒ vers elmondásában:

Az úrvacsora

Karom összefonom, fejem meghajtom,
És csendben, csendben leszek,
és míg az úrvacsorát áldják,
– én Rád emlékezem.
(DeVota M. Peterson)

Néhányszor ismételjétek el a verset, ami segít a gyerekeknek, hogy
memorizálják!

A vers ismétlése elŒtt felteheted a következŒ kérdéseket:

• Mit fonunk össze?

• Mit hajtunk le?

• Azt várják el tŒlünk az úrvacsora alatt, hogy csendben legyünk, 
vagy hogy zajongjunk?

• Kire kell gondolnunk az úrvacsora alatt?
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Cél Minden gyerekben megerŒsíteni a vágyat, hogy másokat szolgálva Jézus
Krisztust kövesse.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd: János 13:1–17 és 13. hittétel! Lásd még:
Az evangélium tanításai (31110 135), 28. fejezet.

2. Készülj fel az „»Adj«, szólt a kis patak” (Gyermekek énekeskönyve, 116. o.)
címı ének három versszakának és az „Érzem, Jézus szeret” (Gyermekek éne-
keskönyve, 42. o.) címı ének 4. versszakának eléneklésére vagy szövegének
elmondására! Az énekek szövege a segédkönyv végén található.

3. Készülj fel egy olyan eset elmondására, amikor áldásban volt részed, mert
szolgáltál valakit!

4. Szükséges anyagok:
a. Biblia.
b. Papír és ceruza vagy zsírkréta minden gyereknek.
c. 2-60. kép: Jézus megmossa az apostolok lábát (Evangéliumi mıvészet

képcsomag 226; 62550).

5. Tedd meg a szükséges elŒkészületeket azokhoz a színesítŒ tevékenységek-
hez, amelyekre sort akarsz keríteni!

Javasolt 
órafelépítés Kérj meg egy gyermeket a nyitóima elmondására!

Ha ösztönözted a gyerekeket, hogy valamit tegyenek meg a héten, most
beszámolhatnak róla!

Jézus Krisztus azt akarja, hogy szolgáljunk másokat

Az óra kezdetén „véletlenül” ejts le a földre az osztályteremben néhány zsírkrétát,
papírokat vagy egyéb tárgyakat! Várj egy pillanatot, mielŒtt felszednéd a tárgya-
kat, lehetŒséget adva a gyerekeknek, hogy segítsenek neked! (Ha nincsenek
gyerekek, akik felajánlanák a szolgálataikat, kérd meg Œket, hogy segítsenek!)

Köszönd meg nekik a segítséget és dicsérd meg Œket, hogy éltek a szolgálat
lehetŒségével! Mondd el, amikor segítünk másoknak anélkül, hogy viszonzást
várnánk, szolgálatról beszélünk! A gyerekek ismételjék el veled együtt a szolgálat
szót!

Ének Énekeld el vagy mondd el az „ »Adj«, szólt a kis patak” címı ének mindhárom
versszakát!

Mutass rá, hogy az utolsó vers azt mondja, úgy kell adnunk, ahogy Jézus ad!
Mondd el a gyerekeknek, hogy amikor Jézus a földön volt, gyakran szolgált
másokat!

Szentírástörténet Mutasd meg a 2-60. képet: Jézus megmossa az apostolok lábát, és mondd el
a János 13:1–17-ben található történetet! Emlékeztesd a gyerekeket, hogy Jézus
azért hívta el a képen látható apostolokat, hogy segítsenek Neki az egyházát
vezetni!

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység

Tudom követni Jézus Krisztust
másokat szolgálva

39.
lecke
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Emlékeztesd Œket arra, amit az elŒzŒ leckében tanultak az utolsó vacsoráról!
Magyarázd el, hogy miután Krisztus az úrvacsoráról tanította apostolait, mások
szolgálatának a fontosságát tanította nekik!

Mondd el, nem volt szokatlan az embereknek, hogy megmosassák a lábukat,
mivel a legtöbb ember szandált hordott, és a lábuk nagyon poros és piszkos lett!
De ezt a munkát rendszerint a szolgák végezték. Mondd el, Péter nem akarta,
hogy Jézus megmossa a lábát, mivel azt gondolta, nem helyes, hogy Jézus
szolgaként cselekedjen!

Mondd el a gyerekeknek, Jézus elmagyarázta az apostoloknak, hogy bár Ã az
ÜdvözítŒ, mégis szolgálja Œket! Az akarta, hogy megértsék, nekik is szolgálniuk
kell egymást! Olvasd fel a János 13:15-öt és mondd el, Jézus az akarja, kövessük
az Ã példáját és szolgáljunk másokat!

Megbeszélés • Miért mosta meg Jézus az apostolok lábát?

• Mit akart Jézus, mit tegyenek az apostolok?

• Mit akar Jézus, mit tegyünk mi?

Mondd el, Jézus Krisztus azt akarja, amikor csak tehetjük, szolgáljunk, még ha
nem kérik, hogy segítsünk, vagy ha nem kapunk jutalmat a segítségünkért, akkor
is! Mutass rá, hogy amikor másokat szolgálunk, Jézust követjük!

Számtalan módon tudunk másokat szolgálni

Történet Kérd meg a gyerekeket, figyeljenek, amint a saját szavaiddal elmeséled a
következŒ történetet egy fiatal fiúról, aki kigondolt egy módot, hogy a családját
szolgálja:

„Olyan sötét volt, hogy az álmos, hétéves fiú alig találta meg az utat az ösvényen
a pajtáig. Napokig tervezte, hogyan kel fel az ágyból, öltözik, surran le csendben
a lépcsŒn, leveszi a tejesvödröt a kamra polcáról és kimegy a házból anélkül,
hogy bárkit felébresztene.

[Joseph] már sokszor látta, hogy nŒvére, Mary feji a tehenet. Úgy találta, nem
olyan könnyı, mint ahogy azt Œ elképzelte. Hamarosan az ujjai és a csuklója fájni
kezdett. Gyakran meg kellett állnia, hogy pihentesse Œket.

A fiú olyan elszántan fejt, hogy nem vette észre, mennyi idŒbe telik, és meglepŒ-
dött, amikor észrevette, hogy már kivilágosodott, amikor végül kijött a pajtából
és a ház felé indult. Amikor belépett a konyhába, édesanyja felnézett a tızhely
mellŒl, ahol a reggelit készítette, és megkérdezte, »No csak, Joseph, mit csináltál
ilyen korán reggel?«

A kisfiú válaszképpen felemelte a teli tejesvödröt, és meleg, örömittas érzés járta
át édesanyja helyeslŒ mosolya láttán. »Hát« – mondta az édesanyja – »mivel úgy
tınik, már elég nagy vagy, a te feladatod lesz a fejés minden reggel.« Várt egy
kicsit, majd megkérdezte – »De miért akarod annyira megfejni azt a tehenet?«

Joseph komoly arccal nézett fel édesanyjára és ezt mondta: »Csak segíteni
akarok, míg édesapa a misszióját végzi. És amint látod, [Mary-nek] annyi más
dolga van, azt gondoltam, ha a reggeli fejést el tudom végezni, nem kellene neki
ezért aggódni.«

Édesanyja átkarolta és megölelte, miközben ezt mondta: »Mennyire örülni fog
édesapád, amikor megírom neki, hogy olyan pompás fia van, aki elvégzi a reggeli
fejést, míg Œ távol van!«” (Lásd Lucile C. Reading, „The Morning Chore”,
Children’s Friend, 1970. ápr., 23. o.)
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Mondd el a gyerekeknek, hogy ennek a kisfiúnak a neve Joseph Fielding Smith
volt, aki felnŒve az egyház tizedik elnöke lett!

• Hogyan szolgált Joseph Fielding Smith?

• Kiket szolgált?

Hittétel Mondd el a gyerekeknek, a 13. hittétel kimondja, hogy hiszünk mások szolgálatá-
ban! A gyerekek álljanak fel, és segíts nekik mondani: „Hisszük, [hogy] minden
emberrel szemben jót kell cselekednünk.” 

Tevékenység Kérj meg minden gyereket, hogy aki Jézus Krisztus tanítványa (követŒje) akar
lenni, álljon fel és maradjon állva! Emlékeztesd Œket, hogy Jézus azt akarja, hogy
minden tanítványa szolgáljon másokat!

• Hogyan szolgálhatunk másokat?

Minden gyerek üljön le, miközben mond egy példát arra, hogyan lehet másokat
szolgálni!

Ha egy gyerek nehezen tud kigondolni egy módot a szolgálatra, javasolhatsz
egyet a következŒ ötletek közül, vagy egy másikat, ami megfelelŒ az osztályodba
járó gyerekeknek!

• Mondj el vagy olvass el egy történetet valakinek, aki fiatalabb!

• Rajzolj egy képet a szüleidnek vagy nagyszüleidnek!

• Rakd a helyére a játékokat, amiket az öcséd otthagyott!

• Kérés nélkül terítsd meg az asztalt a vacsorához!

Miért vagyunk boldogok, amikor szolgálunk?

Megbeszélés • Ki boldog, amikor szolgálunk? (A válaszok tartalmazhatják: az emberek, akiket
szolgálunk; mi magunk; Mennyei Atyánk és Jézus Krisztus.)

Hangsúlyozd, amikor másokat szolgálunk, nemcsak azok az emberek boldogok,
akiket szolgálunk, hanem mi is!

• Miért tesz boldoggá, ha másokat szolgáltok?

Ének Énekeljétek el közösen vagy mondjátok el a negyedik versszakát az „Érzem,
Jézus szeret” címı éneknek! (Ha a gyerekek nem ismerik a negyedik versszakot,
elénekelheted vagy elmondhatod a szövegét magad, majd a gyerekek kapcso-
lódjanak be a refrénbe!)

Összegzés

Segíts a gyerekeknek, hogy gondoljanak ki egy egyszerı cselekedetet a szolgá-
latra, amit ma el tudnának végezi akár az egyházban, akár otthon! Adj nekik
papírt és zsírkrétát vagy ceruzát, és minden gyerek rajzoljon egy képet arról a
szolgálatról, amit ma el fog végezni! A gyerekek mutassák meg és magyarázzák
el a képeiket egymásnak!

Tanúbizonyság Mondj a gyerekeknek egy olyan esetet, amikor áldásban volt részed, mert valaki
mást szolgáltál! Tedd bizonyságod, hogy igaz boldogság a mások szolgálatából
ered!

Bátorítsd a gyerekeket, ezen a héten figyeljék azokat a lehetŒségeket, amikkel
másoknak szolgálhatnak! Megkérheted Œket, hogy a legközelebbi órán számolja-
nak be a szolgálat során szerzett tapasztalataikról!

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására!

Mıvészeti
tevékenység
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SzínesítŒ 
tevékenységek A következŒ tevékenységek közül válaszd ki azokat, amelyek a legjobban

szolgálják az osztályodban lévŒ gyerekeket! Használhatod Œket magában 
a leckében, illetve ismétlésként vagy összegzésként! További tanácsokért lásd:
„A tanítási óra” részt a „Segítség a tanítónak” fejezetben!

1. Készíts elŒ egy olyan szolgálati lehetŒséget a gyerekeknek, amit az óra
alatt elvégezhetnek (bizonyosodj meg arról, hogy ez a szolgálat megfelel
a sabbatnak)!

Példák:

• A bölcsŒdés tanítóval együtt készítsd elŒ, hogy az osztályod egy kedvenc
elemis éneket elénekeljen a bölcsŒdébe járó gyerekeknek!

• Hozz anyagot a gyerekeknek, amibŒl egy kis köszönŒlevelet írnak az elemis
énekvezetŒnek és zongoristának!

• Segíts a gyerekeknek, hogy megtegyék azt, ami szükséges ahhoz, hogy
elŒkészítsék a termet a következŒ órára vagy a következŒ hétre, mint pl.
letörölni a táblát és elrakni a székeket!

Miután a gyerekek befejezték a szolgálatot, beszéljétek meg, mit éreztek a
szolgálattal kapcsolatban! Emlékeztesd Œket, hogy a szolgálat boldoggá tehet
bennünket!

2. Készíts három kis papírszívet minden gyereknek! Mondd el nekik, hogy meg
akarsz alakítani egy „Titkos Szolgálat Klub”-ot! Ösztönözd Œket, vigyék haza
ezeket a szíveket, és végezzenek titokban szolgálatot a családjuk tagjainak,
otthagyva egy szívet a helyszínen, ahol a szolgálatot végezték! Például,
bevethetik a testvéreik ágyát, egy szívet hagyva a párnán. Kérd meg a gyere-
keket, a jövŒ héten számoljanak be az érzéseikrŒl, amit a másoknak titokban
végzett szolgálat során éreztek!

3. Énekeljétek el vagy mondjátok el a „Próbálok úgy élni, mint Jézus” kezdetı
ének második versszakát (Gyermekek énekeskönyve, 40. o.)! Az ének szövege
a segédkönyv végén található.

4. A gyerekek üljenek le egy kis körben a padlóra! Gyengéden dobj oda egy
babzsákot vagy más puha tárgyat egy gyereknek, és kérd meg, mondja el,
hogyan szolgálhat valaki mást! Amikor a gyerek válaszolt, továbbdobhatja a
babzsákot egy másik gyereknek a körben. Mindaddig folytassátok, míg min-
denki legalább egyszer sorra nem kerül egy szolgálat megnevezésében!

5. A gyerekek beszéljék meg vagy játsszák el, mit tennének a következŒ szituá-
ciókban, ha megpróbálnának másokat szolgálni (szükség szerint változtass
a szituációkon, hogy megfeleljenek az osztályodba járó gyerekeknek):

• Éppen egy focimeccsre mész. Sietsz, de amint az utcán mész a focipályára,
egy idŒsebb nŒt látsz, aki leejti a bevásárlószatyrát.

• Egy barátodnál voltál játszani. Nagyon fáradt vagy. Amint beérsz az udvarra,
látod, hogy édesapád a kertben dolgozik.

• Mikor bemész a konyhába, hogy igyál, látod, hogy a testvéred a vacsora-
edényeket mosogatja.

• Néhány barátoddal hazafelé tartasz. Látod, hogy egy kutya kiborított
egy szemetes kukát a szomszéd udvarán, és szétszórta a szemetet.
A szomszéd elutazott és nem jön haza néhány napig.

39. lecke
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• Meglátsz egy új lányt az iskolában és bemutatkozol neki. Az új lány
megkérdezi, hol ebédelsz. Azt tervezted, hogy a barátaiddal ebédelsz.

• A családod készülŒdik, hogy induljon az egyházba. Az édesapád már
elment, mivel egy gyılésen vesz részt. Van néhány testvéred, akiknek
segítségre van szüksége, hogy elkészüljenek.
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Cél Segíteni minden gyereknek, hogy megértsék, boldogság fakad abból, ha
megbocsátunk egymásnak, ahogy Jézus Krisztus tette.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd: Lukács 23:13–34, János 18:12–14, 19–24;
19:1–5!

2. Készülj fel a „Segíts, jó Atyám” ének eléneklésére, vagy az elsŒ versszak
szövegének elmondására (Gyermekek énekeskönyve, 52. o.)!

3. Készítsd el a következŒ szócsíkot:

4. Készülj fel egy eset elmondására, amikor megbocsátottál, és arra, hogy mit
éreztél a megbocsátással kapcsolatban!

5. Szükséges anyagok:
a. Biblia.
b. VAJ-plakát (lásd 1. lecke).
c. Kréta, tábla és törlŒ.
d. 2-56. kép: Jézus kihallgatása; 2-61. kép: A keresztre feszítés 

(Evangéliumi mıvészet képcsomag 230; 62505).

6. Tedd meg a szükséges elŒkészületeket azokhoz a színesítŒ tevékenységek-
hez, amelyekre sort akarsz keríteni!

Javasolt 
órafelépítés Kérj meg egy gyermeket a nyitóima elmondására!

Ha ösztönözted a gyerekeket, hogy valamit tegyenek meg a héten, most
beszámolhatnak róla! Megkérheted Œket, hogy a legközelebbi órán számoljanak
be a szolgálat során szerzett tapasztalataikról!

Meg tudunk bocsátani másoknak

Kérd meg a gyerekeket, nagyon figyeljenek, amint körvonalazod a következŒ
szituációt (szükség szerint alakítsd át a szituációt, hogy megfeleljen az osztályod-
ban lévŒ gyerekeknek):

A kezedben egy hatalmas köteg könyvvel és egyéb papírokkal (vagy más
tárgyakkal) mégy. Hirtelen valaki nekedrohan. Elesel és leejted a dolgokat,
amiket cipelsz. A könyveid és a papírjaid szétszóródnak a földön.

• Történt-e valaha veletek ehhez hasonló?

• Mit éreztetek?

Mondd el a gyerekeknek, olyan szituációt körvonalazol nekik, amelynek két
különbözŒ befejezése van! Kérd meg Œket, döntsék el, melyik befejezés a jobb!

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység

„Atyám! bocsáss meg nékik; mert nem tudják, mit cselekesznek.”

40.
lecke

Meg tudok bocsátani
másoknak
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1. befejezés

Mérges vagy, mert elestél és elejtetted a dolgaidat. Amikor az illetŒ, aki neked-
rohant, bocsánatot kér és felajánlja a segítségét, hogy felszedi a könyveidet
és a papírjaidat, mérgesen azt mondod, „Nem!”, és ellököd. Azt reméled, hogy 
holnap majd Œ fog egy csomó mindent cipelni, és te mész neki.

2. befejezés

Mérges vagy, mert elestél és elejtetted a dolgaidat. Amikor az illetŒ, aki neked-
rohant, bocsánatot kér és felajánlja a segítségét, hogy felszedi a dolgaidat, azt
mondod, „Köszönöm”. Ketten gyorsan összeszeditek a könyveket és a papírokat.
Azt mondod az illetŒnek, tudod, hogy nem akart nekedrohanni, és mindketten jó
érzéssel mentek tovább.

• Melyik a jobb befejezése a történetnek?

• Miért jobb a második befejezés, mint az elsŒ?

• Mit kell tennünk, amikor valaki olyasmit tesz, ami nem tetszik nekünk, vagy
sértve érezzük magunkat, vagy dühösek vagyunk? (Meg kell bocsátanunk
neki.)

Magyarázd el, valakinek megbocsátani azt jelenti, szeretetet és szívességet
érzünk iránta, annak ellenére, hogy olyasmit tett, ami bánt vagy dühít bennünket!
Néha azt jelenti, hogy az illetŒ iránti dühös érzéseinket kedves érzésekké kell
változtatni. Amikor megbocsátunk másoknak, nem akarjuk bántani Œket vagy
visszavágni nekik. Kedvesek vagyunk hozzájuk, bár Œk nem azok hozzánk.

Jézus Krisztus megbocsátott másoknak

Szentírástörténet Mutasd meg a Bibliát és mondd el a gyerekeknek, egy történetet fogsz elmon-
dani a Bibliából arról, hogy Jézus Krisztus hogyan bocsátott meg azoknak,
akik bántották Ãt! Mondd el Krisztus kihallgatásának és keresztre feszítésének
a történetét, ahogyan az a Lukács 23:13–34 és János 18:12–14, 19–24; 19:1–5-ben
található!

Magyarázd el, miután Jézus és apostolai együtt megették az utolsó vacsorát,
Jézus a Gecsemáné kertjébe ment, hogy imádkozzon Mennyei Atyánkhoz!
Miután Jézus befejezte az imáját, néhány katona jött, kötelekkel megkötözték,
és elvitték a fŒpap palotájába, ahol kihallgatásnak vetették alá.

Mutasd meg a 2-56. képet: Jézus kihallgatása!

Emeld ki, a kihallgatás alatt a katonák sok kegyetlen dolgot tettek Jézussal!
Megütötték, megkorbácsolták, leköpdösték, töviskoronát tettek a fejére és
gyalázták a nevét. De Jézus nem lett dühös.

Mutasd meg az 2-61-es képet: A keresztre feszítés!

Mondd el a gyerekeknek, a kihallgatás után a katonák egy olyan helyre kísérték
Jézust, amit Kálváriának neveztek, és egy keresztre szegezték! Magyarázd el,
hogy Jézus nem volt dühös a katonákra azért, amit vele tettek! Ahelyett azt kérte
Mennyei Atyánktól, hogy bocsásson meg a katonáknak.

A gyerekek hallgassák meg, mit mondott Jézus közvetlenül a halála elŒtt! Olvasd
fel a Lukács 23:34 elsŒ mondatát!

Tedd ki a szócsíkot és hagyd ott az óra további részében! Segíts a gyerekeknek
veled együtt elismételni Jézus kijelentését!

Mutass rá, hogy bár a katonák kegyetlenek voltak Jézushoz, megbocsátott nekik,
és arra kérte Mennyei Atyánkat, bocsásson meg nekik!

Szentírás és
szócsík

Tanítói 
magyarázat
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Boldogságban van részünk, amikor megbocsátunk másoknak

Emlékeztesd a gyerekeket, hogy amikor Jézus Krisztus követŒi vagyunk,
megpróbáljuk azt tenni, amit Ã tenne! Jézus mindig megbocsátott azoknak,
akik kegyetlenek voltak Ãhozzá. Nekünk is meg kell bocsátanunk azoknak,
akik rosszindulatúak irántunk.

Ének Énekeld el vagy mondd el a „Segíts, jó Atyám” címı ének elsŒ versszakának
a szövegét! Kérd meg a gyerekeket, nagyon figyeljenek a szövegre! Emeld ki:
a szövegét úgy írták meg, hogy hasonlítson egy imádságra, hogy segítsen
nekünk érezni, milyen fontos, hogy megbocsássunk másoknak.

Segíts, jó Atyám, megbocsátanom
Annak, ki tán engem megbánt.
Segíts, Atyám, halld meg imám,
Hadd legyek közel, közel hozzád!

A gyerekek álljanak fel és énekeljék vagy mondják az ének szövegét veled!
Bátorítsd Œket, hogy gondolkodjanak el a szavak értelmén, miközben éneklik!

Mondd el a következŒ történetet egy gyerekrŒl, aki tudta, hogyan bocsásson
meg!

Zolit édesanyja megkérte, hogy takarítsa fel az udvart. Felgereblyézte az összes
levelet, kis gallyakat, amik az udvaron lévŒ fákról és növényekrŒl hullottak le.
Zoli sokat dolgozott, és végül egy nagy halomba összegyıjtötte a leveleket és
gallyakat. Gábor éppen akkor jött az utcán, belerohant a halomba és minden
irányba szétrugdosta a leveleket és ágakat. Zoli egész munkája egy pár pillanat
alatt tönkrement.

• Szerintetek mit érzett Zoli, amikor Gábor ezt tette?

Zoli bátyja látta, mit tett Gábor. Azt gondolta, Zolinak üldözŒbe kellene vennie
Gábort és meg kellene vernie, mert szétszórta a levél- és ághalmot.

• Mit tehetne Zoli?

Segíts a gyerekeknek kigondolni néhány javaslatot! Majd fejezd be a történetet!

Zoli Gábor után szaladt. De ahelyett, hogy megverte volna Gábort, Zoli megkér-
dezte, van-e valami tennivalója aznapra. Gábor bólintott.

Zoli felajánlotta Gábornak, hogy segít elvégezni a munkáját, ha Œ segíteni fog neki
újra összegereblyézni a leveleket. Gábor beleegyezett, és a két fiú jókedvıen
dolgozott együtt.

Megbeszélés Magyarázd el, ha megbocsátunk egymásnak és jóindulatúan bánunk egymással,
ahogy Zoli bánt Gáborral, jó érzés lesz a bensŒnkben! Ha nem bocsátunk
meg, továbbra is sértve érezzük magunkat, dühösek leszünk, és nem leszünk
boldogok. Meg kell bocsátani másoknak, hogy boldogok lehessünk.

Ecsetelj néhány szituációt a gyerekeknek, és beszéljétek meg, vajon megbocsá-
tást mutatott-e a gyerek a szituációban, vagy nem! Ha a gyerek nem mutatott
megbocsátást a szituációban, kérdezd meg a gyerekeket, mit tehetne a gyerek,
hogy megbocsátást mutasson és belül boldog legyen!

Használd a következŒ szituációkat, vagy néhány sajátodat:

1. Janka éppen most fejezte be egy gyönyörı kép rajzolását, amikor az öccse
bejött és az egészet összefirkálta a zsírkrétájával. Jankát annyira felkavarta,
hogy kiabált és ráütött a testvére kezére.

• Mutatott-e Janka megbocsátást?

Történet és
beszélgetés

Tanítói 
magyarázat

40. lecke
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• Mit gondoltok, mit érzett Janka belül?

• Mit tehetne Janka, hogy megbocsátást mutasson öccse iránt?

2. A játszótéren Évi odament Katihoz és fellökte. Évi nevetve elszaladt. Másnap
Évi kiesett a hintából és megsebezte a térdét. Kati odafutott és felsegítette.

• Mutatott-e Kati megbocsátást?

• Mit gondoltok, mit érzett Kati belül?

3. Amikor Lali az ivókútnál várt, hogy ihasson, az elŒtte álló fiú megfordult és
rálocsolta a vizet. Lali arca vizes lett, de Œ csak megfordult és szó nélkül
továbbment. Másnap, amikor Lali ivott, ugyanaz a fiú ment arra. Lali lelocsol-
hatta volna a fiút, de nem tette.

• Mutatott-e Lali megbocsátást?

• Mit gondoltok, mit érzett Lali belül?

Összegzés

Ismétlés Írj a táblára számokat egytŒl nyolcig! A gyerekek felváltva töröljenek le egy
számot és feleljenek az ismétlŒ kérdésre, amely ahhoz a számhoz tartozik!
(Ha nagy osztályod van, még néhány kérdést alkothatsz.)

1. Mit jelent megbocsátani másoknak?

2. Hogyan viselkedett Krisztus a katonákkal, akik keresztre feszítették?

3. Mit kért Jézus Krisztus Mennyei Atyánktól, mit tegyen a katonákkal?

4. Mit gondoltok, mit érzett Zoli, amikor Gábor szétrugdosta a leveleket?

5. Hogyan mutatott Zoli megbocsátást Gábor iránt?

6. Szerintetek mit érzett Zoli, amikor megbocsátott Gábornak?

7. Szerintetek mit érzett Gábor, amikor Zoli jóindulatú volt hozzá a bosszúállás
helyett?

8. Mit fogunk érezni, amikor megbocsátunk azoknak, akik rosszindulatúak voltak
velünk?

Tedd ki a VAJ-plakátot! A gyerekek ismételjék el a plakát szavait! Segíts a gyere-
keknek megérteni, hogy amikor megbocsátunk másoknak, ahogy Jézus tette,
a jót választjuk!

A gyerekek vessenek egy pillantást a VAJ-gyırıjükre, ha viselik azt! Mondd meg
nekik, a gyırıjük segíthet nekik emlékezni, hogy a jót válasszák azáltal, hogy
megbocsátanak másoknak!

Tanúbizonyság Tégy bizonyságot arról, hogy amikor megbocsátunk másoknak és jóindulatúan
bánunk velük, boldogok lehetünk! Mondj egy olyan esetet, amikor a jót választot-
tad és megbocsátottál valakinek! Mondd el, mit éreztél az iránt az ember iránt,
mert hajlandó voltál megbocsátani!

Ha van idŒtök, a gyerekek beszéljenek olyan alkalmakról, amikor megbocsátottak
valakinek!

Ösztönözd Œket, hogy ezen a héten tegyenek konkrét erŒfeszítéseket arra,
hogy megbocsássanak másoknak! Javasold, hogy a gyerekek beszélgessenek
a családjukkal a megbocsátásról!

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására! Javasold a gyereknek, kérje
Mennyei Atyánkat, segítsen a gyerekeknek egymásnak megbocsátani.

VAJ-plakát 
és gyırı
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SzínesítŒ 
tevékenységek A következŒ tevékenységek közül válaszd ki azokat, amelyek a legjobban

szolgálják az osztályodban lévŒ gyerekeket! Használhatod Œket magában 
a leckében, illetve ismétlésként vagy összegzésként! További tanácsokért lásd:
„A tanítási óra” részt a „Segítség a tanítónak” fejezetben!

1. Hozz be egy zsákot néhány kŒvel! Beszéljétek meg a gyerekekkel, milyen
gyakran leszünk dühösek vagy állunk bosszút, amikor az emberek rosszindu-
latúak velünk! A beszélgetés alatt egyenként tedd a köveket a zsákba!

Amikor a zsákban van néhány kŒ, a gyerekek felváltva cipeljék körbe! Kérd
meg Œket, próbáljanak tapsolni a kezükkel, vagy öleljenek meg valakit,
miközben cipelik a zsákot! Mondd el, a mások iránt érzett düh, mert rossz
dolgot tettek, egy zsák kŒ cipeléséhez hasonlít! Nehéz teher számunkra.

Miközben a köveket kiveszed a zsákból, a gyerekek mondják el néhányszor:
„Meg fogok bocsátani”! Majd újra vigyék a zsákot. Mondd el, amikor megbo-
csátunk másoknak, többé már nem kell cipelnünk a nehéz terhet! Sokkal
boldogabbak vagyunk, amikor megbocsátunk.

2. Énekeljétek el vagy mondjátok el a „Kövesd, mit teszek!” címı ének szövegét
(Children’s Songbook, 276. o.)! Az ének szövege a segédkönyv végén
található.

Ismételjétek el néhányszor az éneket, engedve a gyerekeknek, hogy egyen-
ként válasszanak egy eljátszandó mozdulatot! Emlékeztesd Œket, hogy amikor
valakit követünk, azt tesszük, amit Œ tesz! Ha Jézus Krisztus követŒi akarunk
lenni, azt kell tennünk, amit Ã tesz, beleértve ebbe azt, hogy megbocsátást
tanúsítunk azok iránt, akik rosszindulatúak velünk!

3. Mondd el József és testvérei történetét, ahogyan az 1 Mózes 37 és 41–45-ben
található! A gyerekek el is játszhatják a történetet. Beszéljétek meg a gyere-
kekkel, hogyan bocsátott meg József a testvéreinek (lásd 1 Mózes 45:1–15)!

4. Készíts minden gyereknek egy másolatot a lecke végén található képbŒl! Adj a
gyerekeknek zsírkrétát vagy ceruzát, és rajzoljanak boldog arcokat a képen
lévŒ gyerekekre! Majd színezzék ki a képeket! Kérd meg a gyerekeket, vigyék
haza a képeket, és tegyék olyan helyre, ahol emlékeztetni fogja Œket, hogy
bocsássanak meg másoknak!

5. A gyerekek játsszák el Zoli történetét és a három szituációt, ami a lecke
219–220. oldalán található (az elsŒ szituációban a gyerekek játsszák el,
hogyan mutatott Janka megbocsátást öccse iránt)! Vagy alkoss néhány
hasonló szituációt, ami jobban megfelel az osztályodban lévŒ gyerekeknek,
és játsszák is el Œket!

40. lecke
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Cél Segíteni minden gyereknek, hogy megértse: mivel Jézus Krisztus feltámadt,
mindenki fel fog támadni.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd: Máté 27:45–66, 28:1–8, Lukács 24:13–46,
János 19:30, 20:11–18! Lásd még: Az evangélium tanításai (31110 135), 
11. és 12. fejezet!

2. Vágj nyolc darabra egy olyan méretı papírlapot, mint a 2-65. kép: A feltámadt
Jézus Krisztus (Evangéliumi mıvészet képcsomag 239; 62187)! Számozd meg
Œket egytŒl nyolcig! Takard le a 2-65. képet az ábra szerint, gemkapoccsal
vagy kis szalagragasztó darabokkal rögzítve az egyes darabokat a képhez!

3. Készülj fel, hogy elénekeld vagy elmondd a „Feltámadott” címı ének szövegé-
nek elsŒ versszakát (Himnuszok), vagy játszd le hangfelvételrŒl!

4. Szükséges anyagok:
a. Biblia.
b. A következŒ kivágók: 2-5: a keresztre feszítés jelenete; 2-6: Jézus testének

betakarása; 2-7: a sírkamra; 2-8: egy nagy kŒ; 2-9: az Œrök; 2-10: az angyal;
2-11: asszonyok a kenetekkel; 2-12: Jézus feltámadt. Rakd ki ezeket a kivá-
gókat olyan sorrendben, ahogy a leckében felhasználod Œket!

c. 2-2. kép: Család kisbabával (62307); 2-35. kép: Krisztus és a gyermekek
(Evangéliumi mıvészet képcsomag 216; 62467); 2-62. kép: Mária és a
feltámadt Úr (Evangéliumi mıvészet képcsomag 233; 62186); 2-63. kép:
Az emmausi úton; 2-64. kép: Jézus megmutatja a sebeit (Evangéliumi
mıvészet képcsomag 234; 62503).

5. Tedd meg a szükséges elŒkészületeket azokhoz a színesítŒ tevékenységek-
hez, amelyekre sort akarsz keríteni!

Javasolt 
órafelépítés Kérj meg egy gyermeket a nyitóima elmondására!

Ha ösztönözted a gyerekeket, hogy valamit tegyenek meg a héten, most
beszámolhatnak róla!

Jézus megtett valami olyat értünk, amit mi nem tehetnénk meg

Mutasd meg az 2-2-es képet: Család kisbabával! A gyerekek gondoljanak arra,
amikor elŒször jöttek a földre csecsemŒkként!

• Mit tettek a szüleid (vagy más családtagok) érted, amikor csecsemŒ voltál,
amit te nem tudtál megtenni magadért?

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység
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Segíts a gyerekeknek, hogy olyan dolgokra gondoljanak, amit szüleik (vagy más
családtagok) tettek értük! GyŒzŒdj meg arról, hogy minden gyereknek van
alkalma legalább egy dolgot megemlíteni!

• Mit tesznek érted most a szüleid (vagy más családtagok), amit nem tudsz
magadért megtenni?

• Miért teszik meg ezeket a dolgokat érted?

Magyarázd el, hogy szüleink és családunk más tagjai boldogok, amikor
megtehetnek dolgokat értünk, amiket mi nem tudunk megtenni magunkért,
mivel szeretnek bennünket és segíteni akarnak nekünk!

Megbeszélés Mondd el, hogy van valaki más, aki szintén nagyon szeret bennünket, és hajlandó
volt megtenni valamit értünk, amit mi nem tudnánk magunkért megtenni!

Mutasd meg az 2-35-ös képet: Krisztus és a gyermekek!

• Ki ez a személy, aki szeret bennünket?

Mondd el, mielŒtt erre a földre jöttünk, Jézus Krisztus felajánlotta, hogy a mi
ÜdvözítŒnk lesz! Ez azt jelentette, hogy hajlandó volt meghalni és feltámadni,
hogy mi ismét élhessünk és visszatérhessünk Atyánkhoz a mennybe. Jézus volt
az egyetlen hatalommal bíró személy, aki ezt megtehette értünk. Mi nem tudnánk
ezt megtenni magunkért.

• Mit jelent feltámadni?

Magyarázd el, amikor meghalunk, szellemünk elhagyja fizikai testünket! Miután
Jézus meghalt, szelleme és fizikai teste egyesült mint feltámadt test, amely
örökké élni fog. Mivel Jézus meghalt és feltámadt, mi is fel fogunk támadni.

Jézus Krisztus feltámadt

Mondd el, Jézus Krisztus, az ÜdvözítŒnk feltámadása olyan fontos esemény volt,
hogy minden évben egy különleges napon megünnepeljük, hogy segítsen
emlékezni arra, ami történt!

• Minek nevezzük ezt a különleges napot? (Húsvét.)

Emlékeztesd a gyerekeket, hogy húsvét idején tanultak Jézus Krisztus feltá-
madásáról!

Mondd el Jézus Krisztus keresztre feszítésének, temetésének és feltámadásának
történetét (lásd Máté 27:45, 57–66; 28:1–6; és János 19:30)! A gyerekek a meg-
felelŒ idŒben tartsák fel a kivágókat!

Egy gyerek mutassa fel a 2-5. kivágót, a keresztre feszítés jelenetét!

Mondd el, hogy Jézust egy kis idŒvel dél elŒtt helyezték a keresztre! Délben a
nap eltınt az emberek szeme elŒl, és sötétség borítta be a földet felett három óra
hosszáig (lásd Máté 27:45). Krisztus fájdalma iszonyúbb volt annál, mint amit mi
képesek lennénk elviselni. Krisztus választhatta volna azt is, hogy ne szenvedjen
és haljon meg, de megígérte Mennyei Atyánknak, hogy el fog jönni a földre,
szenved és meghal értünk.

Mondd el a gyerekeknek, a föld rengett és rázkódott! Azok, akik figyeltek, a sötét-
ségben hallották Jézus kiáltását: „Elvégeztetett!” (János 19:30). Szenvedései
véget értek. Lehajtotta a fejét és meghalt. A szelleme elhagyta a testét.

• Mit gondoltok, mit éreztek Jézus barátai és tanítványai, amikor Jézust keresztre
feszítették?

A gyerek fektesse le a keresztre feszítés jelenetének kivágóját!

Szentírástörténet
kivágókkal
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Egy gyerek mutassa fel a 2-6. kivágót, Jézus testének betakarását!

Mondd el, hogy Jézus barátai és tanítványai óvatosan vették le a testét a kereszt-
rŒl! Testét betakarták finom vászonba, fıszerekkel, ahogy akkoriban szokás volt.

Egy gyerek mutassa fel a 2-7. kivágót, a sírkamrát!

Mondd el, az ÜdvözítŒ barátai a testét egy sírkamrába tették! A sírkamra egy
kis helyiség, gyakran egy hatalmas sziklába faragva, melybe embereket
temethetnek.

A gyerek fektesse le a Jézus testének betakarását mutató kivágót!

A gyerekek mutassák fel a 2-8. kivágót, egy nagy követ, és a 2-9. kivágót, 
az Œröket!

Mondd el a nekik, egy hatalmas követ helyeztek a sírkamra bejáratához, 
és Œrök álltak a kŒ mellett!

• Miért állítottak követ és Œröket a sírkamra bejáratához? (Lásd Máté 27:62–66.)

Mondd el, Jézus teste három napig volt a sírkamrában! A harmadik nap kora
reggelén, ami vasárnap volt, a föld ismét rengett és rázkódott (lásd Máté 28:1–2).

Egy gyerek mutassa fel a 2-10. kivágót, az angyalt!

Mondd el, egy angyal jött le a mennybŒl, hogy elgördítse a követ a sírkamra
bejáratától!

A gyerek fektesse le a nagy kŒ kivágóját!

• Mi történt az emberekkel, aki Œrizték a sírkamrát? (Lásd Máté 28:4.)

A gyerek fektesse le az Œrök kivágóját!

Egy gyerek mutassa fel a 2-11. kivágót, az asszonyokat a kenetekkel!

Magyarázd el, ugyanazon a vasárnap reggelen Mária Magdaléna, Jézus egyik
követŒje és más asszonyok elmentek a sírkamrához (lásd Máté 28:1)! Kenetekkel
és fıszerekkel akarták bekenni Jézus testét (ez szokás volt akkoriban). Amikor
a sírkamra közelébe értek, láthatták, hogy a kŒ el van gördítve. A sírkamra üres
volt. Jézus teste eltınt.

Mondd el, az asszonyok látták az angyalt, aki azt mondta nekik, ne féljenek!
Olvasd fel a Máté 28:5–6-ból, mit mondott az angyal az asszonyoknak!

Minden gyerek fektesse le a kivágó figuráikat! Egy gyerek mutassa fel a 
2-12. kivágót, Jézus feltámadt!

Mondd el, amikor az angyal azt mondta „Feltámadott”, akkor elmondta az
asszonyoknak, hogy Jézus Krisztus szelleme visszatért a testébe és ismét életre
kelt!

Mondd el a gyerekeknek: Jézus tanítványai és barátai nagyon örültek, amikor
meghallották, hogy ismét életben van!

Ének A gyerek tartsa fel végig a feltámadt Jézust ábrázoló kivágót, miközben elénekli-
tek vagy lejátszod a „Feltámadott” címı ének elsŒ versszakát! Ezután a gyerekek
tegyék le a kivágót!

Feltámadott! Feltámadott!
Nagy örömmel hirdessed!
Sziklasírjából kiszállott,
A világ örvendezzen!
Nem rab többé az ember,
Krisztusé a gyŒzelem!
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Jézus Krisztus megjelent Mária Magdalénánk és a tanítványainak

Megbeszélés Mutasd meg a 2-62. képet: Mária és a feltámadt Úr!

Mondd el, hogy miután feltámadt, Jézus Krisztus megjelent néhány követŒjének!
Az elsŒ ember, akinek megjelent, Mária Magdaléna volt (lásd János 20:11–18).
Mária a sírkamránál sírt, amikor Jézus odament hozzá.

• Mit gondoltok, mit érzett Mária, amikor meglátta Jézust és megtudta, hogy
ismét él?

Szentírástörténet Mutasd meg a 2-63. képet: Az emmausi úton, és mondd el a Lukács 
24:13–46-ban található történetet!

Magyarázd el, a két tanítvány nem ismerte fel Jézust, amikor beszélgetni kezdett
velük! A tanítványok mindent elmondtak Jézusnak, ami aznap a sírkamránál
történt. Amikor Jézus megállt, hogy velük vacsorázzon, megtörte a kenyeret,
megáldotta és odaadta a tanítványoknak. Akkor ismerték fel, hogy ki Ã. Jézus
ekkor eltınt a szemük elŒl.

• Szerintetek mit éreztek a tanítványok, miután látták Jézust?

• Ha egyike lettél volna a tanítványoknak, és láttad volna Jézust, mit tettél volna?

Mondd el, a két tanítvány sietett Jeruzsálembe, hogy elmondja a többi tanít-
ványnak, hogy látták Jézust! Amint a többieknek mesélték, mi történt, Jézus
megjelent.

Olvasd fel a Lukács 24:36–37-et! Mondd el, a tanítványok megrémültek Jézus
láttán, mivel azt hitték, hogy szellem!

Mutasd meg a 2-64-es képet: Jézus megmutatja a sebeit!

Mondd el, Jézus azt akarta, hogy a tanítványai megérintsék a testét, és meg-
tudják, hogy feltámadt! Olvasd fel a Lukács 24:39–40-et!

Mondd el a gyerekeknek, hogy Jézus kért egy kis ennivalót is, hogy egyen!
Megette az ételt, hogy a tanítványainak bebizonyítsa: a húsból és csontból
való fizikai teste ismét egyesült a szellemével egy feltámadt testben 
(lásd Lukács 24:41–43).

Mivel Jézus Krisztus feltámadt, mi is fel fogunk támadni

Mondd el a gyerekeknek, hogy Jézus Krisztus, az ÜdvözítŒnk megígérte, hogy
minden ember ismét élhet, miután meghalt! Mindegyikünk fel fog támadni úgy,
mint Jézus, és az Övéhez hasonló, csodálatos feltámadt testünk lesz. Jézus tette
ezt lehetŒvé, mivel szeret bennünket.

Tevékenység Mutasd meg a képet, a nyolc darab papírral letakarva! Mondd el, a papírok alatt
egy különleges kép rejtŒzik! A gyerekek egyenként válasszanak egy számot
egytŒl nyolcig! Kérdezd meg az ide vonatkozó kérdéseket, az osztály pedig
válaszoljon (segíts nekik, ha kell)! Miután az egyes kérdésekre válaszolt az osz-
tály, egy gyerek vegye le a megfelelŒ papírdarabot, feltárva a kép egy részletét!

Használd a következŒ kérdéseket a tevékenységhez (vagy alkoss magad
néhányat):

1. Ki fog feltámadni? (Mindenki.)

2. Mit jelent feltámadni? (Ismét élni; testünk és szellemünk újra egyesül a halál
után.)

3. Mire gondolt az angyal, amikor ezt mondta: „Feltámadott”? (Jézus Krisztus
szelleme újra egyesült a testével.)
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4. Miket tett Jézus Krisztus, miután feltámadt? (Járt, beszélgetett, ételt evett,
megjelent Mária Magdalénának és a tanítványainak, megengedte a tanítvá-
nyoknak, hogy megtapintsák a kezét és a lábát.)

5. Ki a mi ÜdvözítŒnk? (Jézus Krisztus.)

6. Kiknek jelent meg Jézus Krisztus, miután feltámadt? (Mária Magdalénának és
sok tanítványának.)

7. Él-e most Jézus Krisztus? (Igen, a mennyben Mennyei Atyánkkal.)

8. Miért volt hajlandó Jézus meghalni és feltámadni értünk? (Mert szeret bennün-
ket és azt akarja, hogy ismét Vele és Mennyei Atyánkkal élhessünk.)

Amikor az egész kép feltárult, mondd el, ez egy festmény a feltámadott Jézus
Krisztusról! Amikor ezt a képet látjuk, emlékezhetünk, hogy mivel Jézus feltá-
madt, mindenki fel fog támadni.

Összegzés

Tanúbizonyság Oszd meg a Jézus Krisztus iránti szereteted érzéseit, és tégy bizonyságot
Róla és feltámadásáról! Emlékeztesd a gyerekeket, a hír, hogy „Feltámadott”,
mindenkinek jó hír!

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására! Javasold a gyereknek,
köszönje meg Mennyei Atyánknak, hogy elküldte fiát, Jézus Krisztust, aki
lehetŒvé tette, hogy ismét éljünk, miután meghalunk!

SzínesítŒ 
tevékenységek A következŒ tevékenységek közül válaszd ki azokat, amelyek a legjobban

szolgálják az osztályodban lévŒ gyerekeket! Használhatod Œket magában 
a leckében, illetve ismétlésként vagy összegzésként! További tanácsokért lásd:
„A tanítási óra” részt a „Segítség a tanítónak” fejezetben!

1. Nézzétek át a kézzel és a kesztyıvel kapcsolatos tárgyi szemléltetést a 
3. leckébŒl (lásd 13. o.)! Folytasd ezt a hasonlatot úgy magyarázva, hogy
a halál olyan, mint amikor lehúzzuk a kezünkrŒl a kesztyıt! A test (mint a
kesztyı) nem tud mozogni, de a szellem (mint a kéz) még mindig él. Feltáma-
dáskor a szellem és a test újra egyesül, és mindkettŒ ismét megelevenedik.

2. A gyerekek álljanak fel, és veled együtt ismételjék el a harmadik hittételt!
Magyarázd el: mivel Jézus Krisztus meghalt és feltámadt, mi is fel fogunk
támadni, és ha betartjuk a parancsolatokat, képesek leszünk, hogy egyszer
ismét Jézussal és Mennyei Atyánkkal éljünk! Segíthetsz a gyerekeknek
memorizálni ezt a hittételt!

3. Énekeljétek el vagy mondjátok el a „Jézus valóban újra élt?” címı ének
szövegét (Gyermekek énekeskönyve, 45. o.)! Segíts a gyerekeknek a jelezett
mozdulatokat mutatni:

Jézus valóban újra élt (felfelé nézŒ tenyérrel emeljétek fel a kezeteket)?
Igen, harmadnapon (mutassatok hármat a kezeteken),
Kiszállt a sziklasírjából (lépjetek elŒre);
S Máriához szólt (kezeteket tölcsérszerıen tegyétek a szátok elé).

Jézus valóban visszatért (kezeteket tegyétek a szívetekre)?
Igen; hisz látták Œt (kezeteket napellenzŒhöz hasonlóan emeljétek 

a szemetek elé),
Megérintették sebeit,
És evett is Ã (játsszátok el, hogy esztek).
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A szög nyoma ott volt kezén (mutassatok a kezetekre)
És a seb az oldalán (mutassatok az oldalatokra).
Jézus valóban újra élt
Halála után (felfelé nézŒ tenyérrel emeljétek fel a kezeteket)?
Igen! Ahogy majd én (bólintsatok a fejetekkel)!

4. Az elemis elnököd egyetértésével hívj meg egy egyházközségi vagy gyüleke-
zeti tagot, hogy jöjjön el az órára és ossza meg az ÜdvözítŒ iránti szeretetét, és
a feltámadásról való bizonyságát!

5. Kérd meg a gyerekeket, csukják be a szemüket, és tegyenek úgy, mintha
vakok lennének! Mondd el, hogy amikor feltámadunk, nem lesz több vakság
vagy egyéb fogyatékosságok! A testünk tökéletes lesz. Mindenki képes lesz
látni, hallani és futni; senkinek sem lesznek fizikai problémái. Senki nem lesz
beteg. Kérd meg a gyerekeket, nyissák ki a szemüket, és beszélgessenek
arról, milyen csodás lesz tökéletesen egészséges testet birtokolni!
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Cél Segíteni minden gyereket, hogy megértse, Az Utolsó Napok Szentjeinek
Jézus Krisztus Egyháza ugyanaz az egyház, amit Krisztus szervezett, amikor
a földön volt.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd: Tanok és szövetségek 115:4! Lásd még:
Az evangélium tanításai (31110 135), 16., 17. fejezet!

2. Készülj fel a „Jézusról meséljél, kérlek!” (Gyermekek énekeskönyve, 36. o.)
elsŒ versszaka és a „Jézus Krisztus Egyháza” (Gyermekek énekeskönyve,
48. o.) eléneklésére vagy szövegének elmondására!

3. Tanulmányozd a lecke végén található térképet, és keress rajta néhány olyan
hely(ség)et, amit a gyerekek ismernek, beleértve a saját országotokat!

4. Az egész óra idŒtartamára a táblára, falra vagy padlóra kitett képek a
következŒk legyenek:

5. Szükséges anyagok:
a. Biblia és Tanok és szövetségek.
b. Ragasztószalag vagy folyékony ragasztó (választható).
c. 2-3. kép: Jézus, a Krisztus (Evangéliumi mıvészet képcsomag 240; 62572);

2-19. kép: KeresztelŒ János megkereszteli Jézust (Evangéliumi mıvészet
képcsomag 208; 62133); 2-20. kép: Fiú keresztelŒje (62018); 2-37. kép:
A hegyi beszéd (Evangéliumi mıvészet képcsomag 212; 62166); 2-38. kép:
Az elsŒ látomás (Evangéliumi mıvészet képcsomag 403; 62470); 2-66. kép:
Krisztus felszenteli az apostolokat (Evangéliumi mıvészet képcsomag 211;
62557); 2-67. kép: Jézus megáldja az elsŒ úrvacsorát; 2-68. kép: A melkisé-
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deki papság visszaállítása (Evangéliumi mıvészet képcsomag 408; 62371);
2-69. kép: Gyerekek úrvacsorát vesznek; 2-70. kép: Gyerekek a világból.

6. Tedd meg a szükséges elŒkészületeket azokhoz a színesítŒ tevékenységek-
hez, amelyekre sort akarsz keríteni!

Javasolt 
órafelépítés Kérj meg egy gyermeket a nyitóima elmondására!

Ha ösztönözted a gyerekeket, hogy valamit tegyenek meg a héten, most
beszámolhatnak róla!

Jézus Krisztus megszervezte egyházát a Szentföldön

Mutasd meg a gyerekeknek a világtérképet, ami a lecke végén található!

• Mi ez? (Térkép.)

Röviden beszéljetek a térképekrŒl és hogy mire használják Œket! Mutasd meg
a gyerekeknek a térképen, hol élnek! Mutass rá néhány másik helyre, amit a gye-
rekek feltehetŒen ismernek, mint pl. ahonnan egy misszionárius jött, vagy ahol
egy másik szolgál, vagy ahonnan egy új család az egyházközségbe vagy a gyü-
lekezetbe költözött!

Mondd el, ezen a térképen van az a hely is, amit gyakran a Szentföldnek nevez-
nek! Mutass rá erre a területre! Mondd el, hogy ez az a hely, ahol Jézus Krisztus
felnŒtt, az evangéliumot tanította az embereknek, és megszervezte az egyházát!
Emlékeztesd a gyerekeket, hogy ebben az évben az Elemiben sok dolgot meg-
tanultak Jézusról és azokról a tanításokról, amiket a Szentföldön lakó embereknek
tanított!

Mutass rá a Bibliára és nyisd ki az Újszövetségnél! Emlékeztesd a gyerekeket,
hogy ez a szentíráskönyv történeteket tartalmaz Jézus Krisztusról és a Szentföld
népérŒl! Az Újszövetségben olvashatunk arról, hogy Jézus miként szervezte meg
az egyházát a Szentföldön.

Mondd el, a gyerekeknek, hogy Jézus Krisztus egyházának néhány részletérŒl
fogtok beszélgetni, ahogyan megszervezte a Szentföldön, amikor itt volt a földön!
(Rámutathatsz, hogy Jézus ugyanúgy szervezte meg az egyházát a nefiták között
Amerikában, amikor a keresztre feszítése után meglátogatta Œket.)

Mutasd meg a 2-37. képet: A hegyi beszéd, és egy gyerek tegye fel a tábla bal
felsŒ sarkába, a falra, vagy a padlóra az osztály elé!

• Mit mutat ez a kép? (Jézus Krisztus az embereket tanítja.)

• Jézus mely tanításaira emlékeztek?

Mondd el, Jézus szerette az embereket, akiket tanított, és az akarta, hogy megis-
merjék az evangéliumot, azokat a dolgokat, amiket Mennyei Atyánk akar, hogy
megtegyenek! Az egyik ok, ami miatt Jézus megszervezte az egyházát az, hogy
segítsen az embereknek az evangéliumról tanulni. Magyarázd el a megszervezni
azt jelenti, hogy egy szabályos módon egybegyıjteni!

• Miért akarta Jézus, hogy az embereknek meglegyen az evangélium? (Szerette
Œket és azt akarta, hogy tudják, hogyan éljenek ismét Mennyei Atyánkkal.)

Mutasd meg a 2-19. képet: KeresztelŒ János megkereszteli Jézust, és egy gyerek
helyezze a képet A hegyi beszéd képe alá!

Kérd meg a gyerekeket, mondják el neked, mit tudnak a képrŒl! Mondd el, Jézus
példát mutatott arra, hogyan kell nekünk megkeresztelkednünk! Az alámerítés

Tevékenység
képpel

Tanítói 
magyarázat

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység

230



általi keresztelkedés olyan valaki által, aki viseli a papságot, fontos része Jézus
egyházának.

Mutasd meg a 2-66. képet, Krisztus felszenteli az apostolokat, és egy gyerek
tegye azt a keresztelést ábrázoló kép alá!

Mondd el, hogy Jézus Krisztus tizenkét férfit választott, hogy segítsen az
egyházát vezetni (a kép nem mutatja az összes férfit)! Ezeket a férfiakat
apostoloknak nevezik. Jézus nekik adta a papságot, hogy segítsen nekik vezetni
az egyházát és az embereket szolgálni.

Mutasd meg a 2-67. képet: Jézus megáldja az elsŒ úrvacsorát, és egy gyerek
tegye az apostolokat ábrázoló kép alá!

A gyerekek mondják el, mit tudnak a képrŒl! Emlékeztesd Œket, hogy Jézus
Krisztus adta az embereknek az úrvacsorát, hogy segítsen nekik Ãrá emlékezni!

Mutasd meg a 2-3. képet: Jézus megáldja az elsŒ úrvacsorát, és egy gyerek
tegye az apostolokat ábrázoló kép alá!

Mondd el a gyerekeknek, Jézus azt akarta, hogy mindenki tudja meg, hogy az
igaz egyház Jézus Krisztus egyháza.

Ének A gyerekek álljanak fel és énekeljék el vagy mondják el veled a „Jézusról
meséljél, kérlek!” címı ének elsŒ versszakát!

Jézusról meséljél, kérlek, úgy szeretem!
Mondd el, mit mondana nékem ha itt lenne!
Mit tett a földön, a tengeren?
Jézus meséit mondd el nekem!

Jézus Krisztus nekünk szervezte meg az egyházát

Mondd el, hogy miután Krisztus meghalt, az apostolok vezették az egyházat!
Azonban miután az apostolok meghaltak, az emberek kezdték elfelejteni Jézust
és az apostolokat. Többé már nem engedelmeskedtek a parancsolatoknak, és
nem követték Jézus tanításait. Hamarosan Jézus Krisztus egyháza többé már
nem létezett a földön. Évszázadok teltek el, és sok különbözŒ egyház létezett, de
egyik sem rendelkezett az igaz papsággal.

Mondd el a gyerekeknek, hogy Mennyei Atyánk és Jézus még mindig szerette az
embereket a földön! Azt akarták, hogy Jézus Krisztus egyháza ismét a földön
legyen, hogy az emberek tanulhassák az evangéliumot.

Térkép Tedd ki ismét a térképet, és mondd el a gyerekeknek, hogy 1820-ban Mennyei
Atyánk és Jézus Krisztus megjelent Joseph Smith-nek, aki New Yorkban élt, az
Egyesült Államokban! Mutasd meg a gyerekeknek a térképen, hol van New York!

Mutasd meg a 2-38. képet: Az elsŒ látomás, és egy gyerek helyezze azt a hegyi
beszéd képe mellé!

A gyerekek mondják el, mit tudnak a képrŒl! Mondd el: Jézus megparancsolta
Joseph Smith-nek, hogy szervezze meg Jézus Krisztus egyházát, éppen úgy,
ahogyan Jézus maga tette, amikor a földön volt!

Mutasd meg a Tanok és szövetségek egy példányát (vagy mutasd meg a Tanok
és szövetségek címlapját a hármas szentíráskötetben)! Emeld ki, ahogyan az
Újszövetség Jézus azon tanításait tartalmazza, amikor a földön volt, a Tanok és
szövetségek Jézus azon tanításait tartalmazza, amit Joseph Smith-nek és nap-
jaink más prófétáinak adott!
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Mutasd meg a 2-20. képet: Fiú keresztelŒje, és egy gyerek tegye azt a Jézus
keresztelŒjét ábrázoló kép mellé!

A gyerekek beszéljenek errŒl a képrŒl! Mutass rá, hogy a gyereket alámerítéssel
keresztelik (teljesen elborítja a víz), olyan valaki által, aki viseli a papságot, úgy,
ahogyan Jézust is megkeresztelték!

Mutasd meg a 2-68. képet: A melkisédeki papság visszaállítása, és egy gyerek
tegye azt a kép mellé, melyen Jézus felszenteli az apostolait!

Mutass rá Péterre, Jakabra és Jánosra a melkisédeki papság visszaállítását
ábrázoló képen! Magyarázd el, Péter, Jakab és János három azok közül az elsŒ
apostolok közül, akiknek Jézus Krisztus adta a papságot! Mondd el a gyerekek-
nek, hogy Jézus parancsára Péter, Jakab és János visszatért a földre, és Joseph
Smith-nek és Oliver Cowdery-nek adta a papságot! Jézus tudta, hogy ugyanúgy
szükségünk lesz a papságra, mint egyháza eredeti tagjainak.

Mutasd meg a 2-69. képet: Gyerekek vesznek az úrvacsorából, és egy gyerek
tegye azt a kép mellé, melyen Jézus megáldja az elsŒ úrvacsorát!

• Mi történik ezen a képen?

• Miért veszünk az úrvacsorából?

Mutass rá, hogy Jézus Krisztus ugyanazon okból adta nekünk az úrvacsorát,
mint az apostoloknak a Szentföldön: segítségképpen, hogy emlékezzünk Ãrá!

Tedd a 2-3. képet, amely Jézust, a Krisztus ábrázolja, a két sor kép közé!

Magyarázd el, hogy Jézus Krisztus egyházának vagyunk a tagjai, éppen úgy,
mint szentföldi követŒi!

Szentírás • Mi Jézus Krisztus egyházának a neve ma?

Olvasd fel hangosan a Tanok és szövetségek 115:4-et! Magyarázd el, az utolsó
napok azt az idŒt jelentik, amiben most élünk, és a szentek pedig azokat az
embereket, akik engedelmeskednek Jézus tanításainak!

A gyerekek álljanak fel és mondják el együtt néhányszor: Az Utolsó Napok
Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza!

Röviden hasonlítsd össze a két sor képet, hangsúlyozva, hogy Jézus egyháza
ma ugyanolyan, mint amilyen a Szentföldön volt! Jézus adta nekünk a tanításait,
éppen úgy, mint ahogyan a Szentföldön élŒ embereknek is.

Térkép Ismét mutasd meg a térképet! Mutass rá a Szentföldre ismét, és magyarázd el,
hogy amikor Jézus a földön volt, egyházának legtöbb tagja a Szentföldön élt!

• Ma hol élnek Jézus Krisztus egyházának a tagjai?

Mutasd meg a 2-70. képet: Gyerekek a világból, és mondd el, Az Utolsó Napok
Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza tagjai ma szerte a világon élnek! Emeld ki,
hogy a képen látható gyerekek sok különbözŒ országból jöttek! Magyarázd el:
Jézus azt akarja, hogy minden ember – nem csupán egy-két országból való
emberek – ismerje meg a tanításait és az egyházához tartozzon!

Ének Énekeld el vagy mondd el a „Jézus Krisztus Egyháza” ének szövegét!

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházának
Tagja vagyok én; Az Úr tervét
Nagy hittel követem.
Hiszek Megváltó Jézus Krisztusban;
Tisztelem nevét.
Mi jó, azt teszem, Fényét követem,
Igéjét hirdetem.
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Összegzés

Tedd el az összes képet, kivéve 2-3-ast (Jézus, a Krisztus) a tábláról, asztalról
vagy padlóról! Keverd össze a képeket és a helyezd Œket a padlóra két oszlop-
ban úgy, hogy a képek hátoldala legyen felül (vagy a fiatalabb gyerekeknek úgy,
hogy a képes részük látható legyen)!

Mondd el a gyerekeknek, a játék célja az, hogy összepárosítsák a képeket!
Egyenként egy gyerek fordítson meg két képet! Ha a két kép illik egymáshoz
(például a Jézus keresztelését ábrázoló kép illik a fiú keresztelŒjének a képéhez),
a gyerek mondja meg, Jézus Krisztus egyházának mely részét ábrázolják a
képek! Ha a képek nem illenek össze, a gyerek fordítsa le Œket ismét ugyanabba
a helyzetükbe! (Ha úgy gondolod, hogy a gyerekeket zavarni fogják a képek
hátoldalán lévŒ képek, helyezz üres papírlapokat a hátoldalon lévŒ képekre!)

Folytassátok mindaddig, míg mind a négy párosítás megtörténik! Ha az osz-
tályod nagy, ismét összekeverheted a képeket, és megismételhetitek a játékot,
hogy mindenkinek legyen lehetŒsége egy párosításra!

Tanúbizonyság Tégy bizonyságot, hogy Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza
ugyanaz az egyház, amit Krisztus szervezett, amikor a földön volt! Beszélj a
gyerekeknek azokról az érzéseidrŒl, amik egy, a mai leckében megbeszélt evan-
géliumi szemponttal kapcsolatosak (keresztelés, papság vagy az úrvacsora)!

Ösztönözd Œket, hogy mondják el a családjuknak, amit ma tanultak! Feltehetsz
néhány kérdést segítségképpen a gyerekeknek, hogy gyorsan átnézzék a
leckében tanított elveket!

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására! Javasold a gyereknek, hogy
köszönje meg Mennyei Atyánknak Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus
Egyházát!

SzínesítŒ 
tevékenységek A következŒ tevékenységek közül válaszd ki azokat, amelyek a legjobban

szolgálják az osztályodban lévŒ gyerekeket! Használhatod Œket magában 
a leckében, illetve ismétlésként vagy összegzésként! További tanácsokért lásd:
„A tanítási óra” részt a „Segítség a tanítónak” fejezetben!

1. Segíts a gyerekeknek memorizálni a hatodik hittétel elsŒ részét: „Hiszünk
ugyanabban az egyházi rendben, amely az Œskeresztény egyházban is
megvolt. . .” Magyarázd el: az Œskeresztény egyház a Szentföldön létezŒ
egyházat jelenti, abban az idŒben, amikor Jézus a földön volt!

2. Adj a gyerekeknek papírt és zsírkrétát vagy ceruzákat, és rajzoljanak képeket
magukról, amikor az egyházban vagy abban az épületben vannak, ahol az
egyházi gyıléseket tartják! Segíts a gyerekeknek megérteni, hogy az egyház
több, mint egy épület! Szervezet, mely segít tanítani bennünket, hogyan éljünk,
hogy egyszer majd visszatérhessünk Mennyei Atyánkhoz és Jézus Krisztus-
hoz, hogy Velük legyünk.

„Találd meg
a párját!” – játék
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Cél Segíteni a gyerekeket, hogy fel akarjanak készülni Jézus Krisztus második
eljövetelére úgy, hogy követik Jézus tanításait.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd: Máté 24:36, Lukács 24:50–53, Apostolok
cselekedetei 1:3, 9–11! Lásd még: Az evangélium tanításai (31110 135), 
43. fejezet.

2. Készíts egy másolatot a „Felkészülni Jézus jövetelére” játék táblájából, amit a
segédkönyv végén találsz (ha nincs rá lehetŒség, hogy másolatot készíts,
óvatosan vedd ki az oldalakat a segédkönyvbŒl)! Ragaszd fel a játéktáblát egy
kartonlapra vagy keménypapírra! (A játéktáblát tedd félre, hogy felhasznál-
hasd a következŒ leckékhez!)

Ha az osztályod nagy, egy másik másolatot is készíthetsz, hogy két csoport-
ban játszhassanak egyszerre! Kérd meg az egyik elemis vezetŒt vagy az egyik
gyerek szülŒjét, jöjjön be az órára és felügyelje a második játékot!

3. A játékhoz vágj fel 12 kis papírdarabot! Mindegyikre írj rá egy számot 1-tŒl 6-ig,
kétszer megismételve Œket! Hajtsd össze a papírokat és tedd bele egy tartóba!

4. Készülj fel egy olyan eset elmondására, amikor valaki, aki nagyon közel áll
hozzád, egy kis idŒre eltávozott! Tervezd be, hogy elmondd, mennyire
hiányoltad azt az embert, és mennyire készültél a visszajövetelére!

5. Készülj fel a „Mikor újra jŒ” címı ének második versszakának eléneklésére,
vagy szövegének a felolvasására (Gyermekek énekeskönyve, 46. o.)!

6. Szükséges anyagok:
a. Biblia.
b. Egy kis tárgy, mint pl. egy gomb vagy kavics minden gyereknek. Ezeket

a tárgyakat bábukként fogjátok használni a játékban; minden tárgynak
különbözŒnek kell lenni (színben, alakban vagy méretben), hogy a gyerekek
felismerjék a maguk bábuját.

c. 2-62. kép: Mária és a feltámadt Úr (Evangéliumi mıvészet képcsomag 233;
62186); 2-64. kép: Jézus megmutatja sebeit (Evangéliumi mıvészet képcso-
mag 234; 62503); 2-65. kép: A feltámadt Jézus Krisztus (Evangéliumi mıvé-
szet képcsomag 239; 62187); 2-71. kép: Jézus Krisztus mennybemenetele
(Evangéliumi mıvészet képcsomag 236; 62497).

7. Tedd meg a szükséges elŒkészületeket azokhoz a színesítŒ tevékenységek-
hez, amelyekre sort akarsz keríteni!

Javasolt 
órafelépítés Kérj meg egy gyermeket a nyitóima elmondására!

Ha ösztönözted a gyerekeket, hogy valamit tegyenek meg a héten, most
beszámolhatnak róla!

43.
lecke
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Készülünk szeretteink visszatérésére

Meséld el az egyik élményedet, amikor valaki, aki közel állt hozzád, elutazott egy
idŒre! Mondd el, mit éreztél, amikor ez az ember elment, és azt, hogy milyen
sóvárogva vártad a visszatértét! Beszélj az elŒkészületekrŒl, amit a szeretett
ember visszatérésére tettél, és mit éreztél, amikor ismét megláttad ezt az embert!

Segíts a gyerekeknek olyan esetekre gondolni, amikor valaki, akit szeretnek, egy
kis idŒre elment! A lehetŒségek tartalmazhatnák a következŒket: amikor egy
szülŒ elutazik, amikor egy anya kórházba megy, hogy gyermeket szüljön, vagy
amikor egy testvér vagy más családtag misszióba megy. Beszéljétek meg a gye-
rekekkel az érzéseket, amiket akkor éreztek, amikor ezek az emberek elmentek,
és amikor hazajöttek! Hangsúlyozd, amikor a szeretteink elmennek, hiányoljuk
Œket, és boldogok vagyunk, amikor hazajönnek! A gyerekek beszélgessenek
arról, milyen elŒkészületeket tesznek Œk és családjuk ezen emberek hazatérése
alkalmából, mint pl. takarítás, a lakás feldíszítése, különleges ételek fŒzése, vagy
különleges ruhák viselése!

Jézus Krisztus vissza fog térni

Magyarázd el, amikor Jézus Krisztus a földön élt, voltak barátai, akik nagyon
szerették! Ezek a barátok követték Ãt, és figyeltek a tanításaira. Mivel azt tették,
aminek a megtételét Ã tanította nekik, a tanítványainak nevezték Œket.

Mondd el, Jézus szerette a tanítványait! Segített nekik megtanulni, mit kell
tenniük, hogy ismét Vele és Mennyei Atyánkkal éljenek. Segített nekik megérteni
a jó és a rossz közötti különbséget, hogy a jót tudják választani.

Mutasd meg a 2-62. képet: Mária és a feltámadt Úr, a 2-64. képet: Jézus
megmutatja sebeit! Emlékeztesd a gyerekeket, hogy néhány héttel ezelŒtt 
(a 41. leckében) tanultak arról, hogy Jézus meglátogatta a tanítványait, miután
feltámadt! A gyerekek beszéljenek néhány pillanatig a képekrŒl!

Mondd el, miután Jézus feltámadt, negyven napig látogatta és tanította a tanítvá-
nyait (lásd Ap. csel. 1:3)! Biztos akart lenni abban, hogy tudják, Ã ismét él, és
hogy megértik a tanításait. Jézus azt akarta, hogy a tanítványai engedelmesked-
jenek a tanításainak akkor is, amikor már nincs velük.

Szentírástörténet Mutasd meg a 2-71. képet: Jézus mennybemenetele! Mondd el a saját
szavaiddal Krisztus mennybemenetelének történetét, ahogyan az a 
Lukács 24:50–53-ban és az Apostolok cselekedetei 1:9–11-ben van leírva!

1. Jézus áldást adott tanítványainak.

2. Jézus elhagyta a tanítványait és felemelkedett egy felhŒben, hogy a mennybe
menjen Mennyei Atyánkhoz.

3. A tanítványok álltak és figyelték, míg Jézus el nem tınt.

Mondd el a gyerekeknek, amint a tanítványok álltak és a menny (ég) felé
tekintettek, két fehérbe öltözött angyal jelent meg mellettük!

Olvasd fel, mit mondtak az angyalok a tanítványoknak az Ap. csel. 1:11-ben
(onnan, hogy mit állotok)!

Mondd el, az angyalok megmondták a tanítványoknak, hogy Jézus Krisztus
egyszer vissza fog jönni a földre, ugyanúgy, mint ahogy elment! Mondd meg
a gyerekeknek, hogy erre utalunk a második eljövetelként!

Emeld ki, nem tudjuk pontosan, mikor jön el ismét Jézus! Csak Mennyei Atyánk
tudja a pontos idŒt (lásd Máté 24:36). Azt viszont tudjuk, hogy egyszer Jézus
vissza fog térni a földre, hogy itt éljen.
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Megbeszélés Mutasd meg a 2-65. képet: A feltámadt Jézus Krisztus!

Mondd el, amikor Jézus ismét eljön, a földön fog élni az emberek között! Min-
denki tudni fogja, hogy Ã Jézus Krisztus, a mi ÜdvözítŒnk, és imádni fogják Ãt.

• Szeretnétek itt lenni, amikor Jézus ismét eljön? Miért?

Beszéljétek meg a gyerekekkel, milyen csodás lesz a földön élni, amikor Jézus
ismét eljön! Az embereknek lesz alkalmuk Jézust látni, Vele járni, beszélni,
és ölelŒ karjaiban lenni. Emeld ki, miután Jézus eljön, mindenki barátja lesz
mindenkinek! Nem lesznek gonosz emberek. Nem kell majd bezárni az ajtóinkat,
mert minden és mindenki biztonságban lesz. Nem lesznek betegségek, amik
gyengeséget és fájdalmat okoznak, és minden állat a barátunk lesz, és egymás
barátai lesznek.

Ismétlés Tedd fel a gyerekeknek a következŒ kérdéseket a második eljövetelrŒl! Mondd
meg nekik, álljanak fel, amikor tudják a választ egy kérdésre! Amikor már néhány
gyerek áll, kérd meg az egyiket, válaszoljon a következŒ kérdésre! Ha senki sem
áll, vagy a gyerekek zavarban vannak, vagy bizonytalanok a válaszokban, szánj
idŒt az információ átismétlésére!

• Hány napig látogatta Jézus Krisztus a tanítványait a feltámadása után?
(Negyven.)

• Ki tudja, mikor jön el Jézus újra? (Csak Mennyei Atyánk. Senki sem tudja 
a földön.)

• Lesznek-e háborúk vagy harcok, miután Jézus ismét eljön? (Nem. A földön
mindenki barát lesz.)

• Mi fog történni az emberekkel, akik betegek vagy fogyatékosok, amikor Jézus
ismét eljön? (Meggyógyulnak. Nem lesz több betegség vagy fájdalom, amikor
Jézus visszatért a földre.)

• Milyenek lesznek az állatok, amikor Jézus ismét eljön? (Mindegyik barátságos
lesz hozzánk, és egymáshoz is barátságosak lesznek.)

Felkészülhetünk Jézus Krisztus második eljövetelére

Emlékeztesd a gyerekeket arra, milyen elŒkészületeket tesznek azelŒtt, hogy
szeretteik visszatérnek! Magyarázd el, fel kell készülnünk arra is, hogy Jézus
Krisztus visszajön a földre! Jézus tanításainak a megtanulása és követése által
készülhetünk fel.

Mutass rá, ha felkészülünk, boldogok leszünk, hogy látjuk az ÜdvözítŒt! Ã azt
akarja, hogy mindenki ismét Vele éljen, de csak azok lesznek képesek erre, akik
követik a tanításait és a jót választják. Jézus segített a tanítványainak megtanulni,
mit kell tenniük, hogy ismét Vele éljenek, és nekünk is adott tanításokat, hogy
segítsen felkészülnünk arra, amikor ismét eljön.

Ének Énekeljétek el a „Mikor újra jŒ” címı éneket, vagy mondjátok el a szövegét!
Segíts a gyerekeknek a javasolt mozdulatokat mutatni:

Nem tudom, mikor újra jŒ
Majd készen állok-e (tárjátok szét a karotokat),
Hogy jó arcára tekintsek
S imádkozzak vele? (fonjátok össze a karotokat, mintha imádkoznátok).
Mit Ã tanított, azt teszem,
Hogy fényem ragyogjon (karotokat emeljétek kör alakban a fejetek fölé),
Így körülöttem másoknak
Utat mutathatok (nyújtsátok elŒre a karotokat).
Mily áldott lesz a nap, mikor

Tanítói 
magyarázat
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Majd így szól Ã hozzám: (nézzetek felfelé, mintha Jézusra figyelnétek)
„Jól szolgáltál, hı gyermekem,
Hadd öleljelek meg hát!” (öleljétek meg magatokat).
(© 1952, 1980, Mirla Greenwood Thayne. Engedéllyel használva.)

Játék Emeld ki: Jézus második eljövetelére való felkészülés nem olyan valami, amit egy
nap alatt meg tudunk tenni! Egész életünkön át készülnünk kell Jézus tanításai-
nak követése által.

Mutasd meg a gyerekeknek a „Felkészülni Jézus jövetelére” játéktáblát! Mondd
el nekik, hogy ez a társasjáték emlékeztetni fogja Œket néhány dologra, amit meg
tudnak tenni, hogy felkészüljenek Jézussal élni!

Mutasd meg nekik, miként írja le a játék a jó dolgokat, amit meg tudunk tenni,
hogy kövessük Jézust! Ezek a dolgok vezetnek bennünket a „Felkészülni Jézus
jövetelére” feliratú terület felé! Emeld ki, a játék megmutat néhány rossz dolgot is,
melyeket esetleg megteszünk! Ezek a dolgok vezetnek bennünket a „Nem felké-
szülni Jézus jövetelére” feliratú terület irányába.

Adj minden gyereknek egy kis tárgyat, amit bábuként használnak a játékban!
Majd magyarázd el a következŒ szabályokat:

1. A játék célja, hogy a nyíllal jelölt „Start” mezŒrŒl eljussanak a „Felkészülni
Jézus jövetelére” feliratú területre.

2. Felváltva következtek.

3. Amikor ti következtek, válasszatok egy darab papírt a tartóból, és menjetek
a bábutokkal annyi mezŒt, ahányas szám a papírotokon van! Majd hajtsátok
össze a papírt és tegyétek vissza a tartóba!

4. Amint egy négyzetre éretek, ti vagy a tanítótok fel fogja olvasni, mi van a négy-
zetre írva. Mondjatok valamit, amit meg tudtok tenni, hogy kövessétek ezt
a tanítást, vagy magyarázzátok el, miért fontos megtenni a négyzetben leírt
dolgot! Ha olyan négyzetre juttok, amely rossz dolgot ír le, magyarázzátok el,
mit kell tennetek azon dolog helyett, ami a négyzetbe írva van! Ha segítségre
van szükségetek, a tanítótok adni fog néhány javaslatot.

5. A nyíl minden négyzetben jelzi, milyen irányba menjetek a következŒ
fordulóban.

Amikor egy gyerek olyan négyzetre ér, mely nem a „Felkészülni Jézus jövetelére”
irányába vezet, segíts a gyerekeknek megérteni, amikor rosszat teszünk, nem
Jézus tanításait követjük, de meg tudjuk változtatni az irányt, ha azt tesszük, ami
jó.

A játékot addig játsszátok, míg mindenki eljut a „Felkészülni Jézus jövetelére”
mezŒig, vagy majdnem az óra végéig!

Összegzés

Tanúbizonyság Tégy bizonyságot, hogy Jézus Krisztus ismét el fog jönni a földre, bár nem tudjuk,
mikor! Mondd el a gyerekeknek, mennyire akarod Jézus tanításait követni, hogy
részed lehessen a kiváltságban, hogy lásd, amikor ismét eljön! Fejezd ki, vágysz
arra, hogy minden egyes gyerek az osztályban Jézus tanításait kövesse, és így
mindnyájan együtt lehessetek Vele!

VAJ-gyırı A gyerekek vessenek egy pillantást a VAJ-gyırıjükre, ha viselik azt! Emlékeztesd
a gyerekeket arra: gyırıjük segíthet nekik emlékezni, hogy a jót válasszák és
Jézus tanításait kövessék!

Kérj meg minden gyereket az osztályban, mondjon valamit, amit meg fog tenni
a jövŒ héten, hogy felkészüljön Jézus második eljövetelére!
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Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására! Javasold a gyereknek, kérje
Mennyei Atyánkat, hogy segítsen az osztály tagjainak felkészülni Jézus Krisztus
eljövetelére!

SzínesítŒ 
tevékenységek A következŒ tevékenységek közül válaszd ki azokat, amelyek a legjobban

szolgálják az osztályodban lévŒ gyerekeket! Használhatod Œket magában 
a leckében, illetve ismétlésként vagy összegzésként! További tanácsokért lásd:
„A tanítási óra” részt a „Segítség a tanítónak” fejezetben!

1. Énekeljétek el vagy mondjátok el a „Mikor újra jŒ” (Gyermekek énekeskönyve,
46. o.) kezdetı ének mindkét versszakát! A második versszak szövege a
237–238. oldalon van leírva.

Nem tudom, mikor újra jŒ
Angyal jelenti-e?
A földet hó borítja be,
Vagy tán tavasz jön el?
Ragyogóbb lesz-e csillaga
Az összes többinél?
A madárkák dalolnak-e?
Nappallá lesz az éj?
Szólítja majd gyermekeit,
Magához öleli,
Mert egykor azt mondta nekünk:
„Gyertek hát, gyermekeim!”
(© 1952, 1980, Mirla Greenwood Thayne. Engedéllyel használva.)

2. Mondd el, hogy a tizedik hittétel Jézus Krisztus második eljövetelérŒl szól!
Segíts a gyerekeknek memorizálni a „Hiszünk [abban], hogy Krisztus
személyesen fog a földön uralkodni” részletet! Magyarázd el a kifejezés
jelentését a gyerekeknek!

3. Mutass a gyerekeknek egy olajlámpát vagy egy egyszerı rajzot egy olajlámpá-
ról! Mondd el: Jézus az eljövetelére való felkészülés fontosságát a tíz szızrŒl
(vagy lányról) és a lámpáikról szóló történetben tanította! Mondd el a tíz szız
példázatát, ahogyan az a Máté 25:1–13-ban található! Magyarázd el, hogy
az olajlámpások nem tudnak világítani, csak ha olaj van bennük, ami ég!
Hangsúlyozd, mivel az öt bolond lány nem készült fel, nem engedték, hogy
bemenjenek a menyegzŒre!

Magyarázd el, az ÜdvözítŒ a menyegzŒt az Ã második eljöveteléhez hasonlí-
totta! A lányokat, akik olajat szereznek a lámpásaikba, hozzánk lehet
hasonlítani, akik készülünk arra, hogy Jézussal legyünk. Ha nem vagyunk
felkészültek, amikor jön, nem leszünk képesek arra, hogy Vele éljünk.

Kérd meg a gyerekeket, mondjanak példákat arra, hogyan készülhetnek fel
Jézus eljövetelére (adhatsz nekik néhány ötletet, mint pl. a játékban használta-
kat)! Segíts nekik megérteni, a jó választása által készülünk Jézus Krisztus
második eljövetelére!

4. Írd fel a következŒt egy jelvény tetejére minden gyereknek: Készülök Jézus
Krisztus jövetelére! A gyerekek zsírkrétával vagy ceruzával rajzolhatnak egy
képet magukról a jelvényükre, amint valamit annak érdekében tesznek, hogy
felkészüljenek Jézus eljövetelére! Tızd a jelvényeket a gyerekek ruhájára,
vagy segíts nekik a jelvény tetején egy lyukba zsineget vagy fonalat fızni és a
nyakláncot készíteni!
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Cél Minden gyereket ösztönözni arra, hogy mutasson tiszteletet és jóindulatot minden
élŒ teremtmény iránt.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd: 1 Mózes 6:11–7:24, Ésaiás 11:6–9, 
Lukács 12:6!

2. Másold le a lecke végén található állatos kártyákat (ha nem tudod lemásolni,
akkor óvatosan tépd ki az oldalt a könyvbŒl)! Vágd szét a kártyákat! Tedd el
Œket, hogy késŒbbi órák alatt is használhassátok!

3. Készülj fel a „Minden szép, ragyogó lényt” (Children’s Songbook, 231. o.)
ének eléneklésére, vagy a refrén szövegének a felolvasására!

4. Készülj fel egy eset elmesélésére, amikor kedvességet mutattál, vagy láttál
valakit, aki kedvességet mutatott egy állat iránt!

5. Szükséges anyagok:
a. Biblia.
b. Papír és zsírkréta minden gyereknek.
c. 2-72. kép: Noé és a bárka az állatokkal (Evangéliumi mıvészet képcsomag

103; 62305); 2-73. kép: A teremtés – élŒ teremtmények (Evangéliumi
mıvészet képcsomag 100; 62483); 2-74. kép: Salt Lake Tabernákulum
(Evangéliumi mıvészet képcsomag 503; 62490).

6. Tedd meg a szükséges elŒkészületeket azokhoz a színesítŒ tevékenységek-
hez, amelyekre sort akarsz keríteni!

Javasolt 
órafelépítés Kérj meg egy gyermeket a nyitóima elmondására!

Ha ösztönözted a gyerekeket, hogy valamit tegyenek meg a héten, most
beszámolhatnak róla!

Az állatok fontosak

Keverd össze az állatokat ábrázoló négyzeteket, és fektesd le Œket arccal az
asztalra vagy padlóra rácsos alakban! Kérd meg a gyerekeket, felváltva fordít-
sanak meg két-két négyzetet, egyszerre egyet, és fordítsák a képes részüket
felfelé! Ha a két állat illik egymáshoz, a gyerek tegye Œket egymás mellé, egy
„állatfelvonulás”-t alkotva a rács oldalánál! Ha két állat nem illik egymáshoz,
a gyerek fordítsa vissza a négyzeteket a korábbi helyzetükbe! Folytassátok
mindaddig, amíg minden állatot összepárosítotok, és egy állatfelvonulást ala-
kítotok ki!

Kérdezd meg a gyerekeket, hogy az állat párok emlékeztetik-e Œket egy bibliai
történtre! Ha a gyerekek nem gondolnak Noé és a bárka történetére, adj nekik
néhány nyomravezetŒ jelet, mint pl. a következŒk:

• Az Úr azt mondta valakinek, hogy építsen valamit.

• Az állatok párosával jöttek.

• Negyven nap és negyven éjjel esett az esŒ, elárasztva a földet.

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység

Ki tudom mutatni
a szeretetemet az állatok iránt

44.
lecke
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Szentírástörténet Mutasd meg a 2-72. képet: Noé és a bárka az állatokkal, és nézzétek át a történe-
tet, ami az 1 Mózes 6:11–7:24-ben található! Magyarázd el, Jézus Krisztus azt
akarta, hogy az állatok megmeneküljenek a vízözöntŒl! Azt mondta Noénak, vigye
be az állatokat a bárkába, és segített Noénak megtanulni, miként viselje gondját
a sok különféle állatnak.

Az állatokat Jézus Krisztus teremtette

Tedd ki az 2-73-as képet: A teremtés – élŒ teremtmények!

• Milyen állatokat láttok ezen a képen?

• Mit szerettek ezekben az állatokban?

A gyerekek beszéljenek néhány percig az állatokról!

• Ki teremtette ezeket az állatokat?

Emlékeztesd a gyerekeket, hogy Mennyei Atyánk irányítása alatt Jézus Krisztus
teremtett minden állatot!

Ének A gyerekekkel együtt énekeljétek el vagy mondjátok el a „Minden szép, ragyogó
lényt” címı ének refrénjét!

Minden szép, ragyogó lényt,
Nagy és kis teremtményt,
Minden csodás, bölcs dolgot
Jó Urunk alkotott.

Szentírás Emlékeztesd a gyerekeket, hogy az elŒzŒ leckében tanultak Jézus Krisztus
második eljövetelérŒl! Juttasd eszükbe, amikor Jézus ismét eljön, az állatok
barátságosak és békések lesznek! Olvasd fel az Ésaiás 11:6–7-et, hogy
érzékeltesd, miként fognak az állatok viselkedni, amikor az ÜdvözítŒ ismét 
a földön fog élni!

Mennyei Atyánk és Jézus Krisztus szeret minden teremtményt

Szentírás Mondd el, Mennyei Atyánk és Jézus Krisztus azt akarja, hogy minden teremt-
mény, még a legkisebb is boldog legyen! Minden élŒ teremtményt fontosnak
tartanak.

Olvasd fel hangosan a Lukács 12:6-ot! Magyarázd el, ez a szentírás elmondja,
hogy bár a verebek nagyon apró madarak, Mennyei Atyánk és Jézus mégis
gondoskodik róluk!

Történet Mutasd meg a 2-74. képet: Salt Lake Tabernákulum!

• Néztetek-e valaha általános konferenciát a televízióban vagy mıholdas
közvetítést egy egyházi épületbŒl?

Mondd el, hogy nemrégen az általános konferenciát még ebbŒl a tabernákulum-
nak nevezett épületbŒl közvetítették! Ezt a tabernákulumot a Utah államban lévŒ
Salt Lake City-ben az utolsó napi szent pionírok építették.

Mutass rá a magas tetŒre és a sok ajtóra a tabernákulumon, és a saját szavaiddal
mondd el a következŒ történetet:

Egy tavaszi estén a tabernákulum ajtóit nyitva hagyták, hogy lehıljön az épület.
Anélkül, hogy bárki észrevette volna, egy kismadár berepült. A kismadár még
akkor is bent volt, amikor az ajtókat bezárták.

Amikor másnap reggel a munkások megérkeztek, hogy egy hangversenyre
elŒkészüljenek, megtalálták a madarat és jó pár órát töltöttek azzal, hogy

Kép 
megbeszélése
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kitegyék. Különleges képzettségı embereket hívtak, hogy hosszú nyelı hálókkal
megpróbálják befogni a madarat.

Amikor az igazgató, John testvér megérkezett, az embereket úgy találta, hogy
hálókkal kergetik a madarat. Minden alkalommal, amikor az emberek az épület
egyik végébe futottak a hálókkal, a madár átrepült a másik végébe. A tabernáku-
lum minden ajtaja nyitva volt, hogy a madár kimenekülhessen, de túl rémült volt,
hogy észrevegye.

A különleges képzettségı emberek sörétes puskákat hoztak, és azt javasolták,
hogy lŒjék le a puskákkal a madarat. John testvérnek nem tetszett az ötlet.
A puska megrongálhatná az épületet vagy a belsŒ berendezést. De ennél is
fontosabb, hogy nem gondolta, hogy meg kell ölniük a madarat. Emlékezett
egy Spencer W. Kimball elnök, az egyház tizenkettedik elnöke által elmondott
beszédére arról, hogy ne lŒjük le a kis madarakat.

A különleges képzettségı emberek azt is ajánlották, hogy tegyenek ki mérgezett
ennivalót a madárnak, hogy megegye. John testvér azt sem akarta, hogy
megtegyék. De tudta, a madarat gyorsan el kell távolítani, mert aznap este fontos
elŒadás lesz.

John testvér elfordult és egy rövid imát mondott: „Mennyei Atyánk, ha ez a veréb
fontos Neked, nagyon szépen kérlek, tudasd velünk, hogyan távolíthatjuk el
épségben?”

Amint John testvér befejezte az imáját, tudta, mit tegyen. Megmondta a munká-
soknak, kapcsolják ki a fényeket az épületben, és minden ajtót zárjanak be, egy
kivételével.

A madár az orgona tetején ült, de amikor kioltották a fényeket és becsukták az
ajtókat, a madár lerepült az orgonáról és egyenesen kirepült az egyetlen nyitott
ajtón. (Lásd Ronald D. John, „A Sparrow in the Tabernacle”, Ensign, 1989. jún.,
24–25. old.)

• Hogyan bizonyította be John testvér, hogy törŒdik a madárral? (Ahelyett, hogy
lelŒtte vagy megmérgezte volna a madarat, imádkozott.)

• Honnan tudjátok, hogy Mennyei Atyánk törŒdött a madárral? (Segített John
testvérnek megtudni, hogyan vehetik rá a madarat arra, hogy kimenjen a
tabernákulumból.)

Tudunk jóindulatúak lenni az állatokhoz

Megbeszélés Magyarázd el, Mennyei Atyánk és Jézus azt akarja, hogy mindegyikünk törŒdjön
az állatokkal, ahogyan Ãk teszik!

Kérd meg a gyerekeket, beszéljenek bármilyen házi kedvencükrŒl, amelyeket Œk
vagy a családjuk otthon tartanak! (Ha a gyerekeknek nincsenek állataik otthon,
beszélhetnek arról, milyen fajta kedvenceket szeretnének maguknak.) Kérd meg
a gyerekeket, mondják el, miként segítenek ezeknek az állatoknak a gondozásá-
ban! A gyerekek pantomimmal játsszanak el néhány dolgot, amit megtesznek
az állatok gondozásáért, mint pl. friss vizet és egészséges élelmet biztosítanak,
ápolják az állatokat vagy kedvesen beszélnek hozzájuk!

Történet Mondd el, hogy Joseph Smith próféta, az egyház elsŒ elnöke is tanította az
állatok iránti jóindulatot! Mondd el a következŒ történetet a saját szavaiddal!

Joseph Smith próféta és néhány más férfi egy kis folyó partján táboroztak. Amint
a próféta felverte a sátrát, három csörgŒkígyóra bukkant. A többiek meg akarták
ölni a kígyókat, de a próféta megállította Œket, és azt mondta nekik, ne bántsák a
kígyókat. A férfiak botokkal felvették a kígyókat, és óvatosan elvitték Œket a folyó
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másik partjára. A próféta azt mondta a többieknek, egyetlen kígyót, madarat vagy
más állatot sem ölhetnek meg, míg úton vannak, kivéve, ha ennivalóra van
szükségük. (Lásd History of the Church, 2:71–72; lásd még Spencer W. Kimball,
Ensign, 1978. nov., 45. old.)

Összegzés

Juttasd a gyerekek eszébe, hogy Jézus Krisztus teremtett minden állatot, és hogy
a föld minden teremtménye része Mennyei Atyánk tervének.

Tevékenység A gyerekek álljanak fel, és segíts nekik elmondani a következŒ vers szövegét,
és mutassák a mozdulatokat:

Jézus szeret minden teremtményt, (tárjátok ki a karotokat)
a nagy és magas elefántokat (nyújtsátok a karotokat magasan a fejetek fölé),
a halakat az óceánban (kulcsoljátok össze a kezeteket és mozgassátok Œket,

mint ahogy a halak úszkálnak),
a kis egeret, amely olyan apró (guggoljatok le).
Szeret minden mászó rovart (az egyik kezetek ujjaival „másszatok” a másik

kezeteken),
a magasan repülŒ madarakat (lebegtessétek a karotokat, mint a szárnyakat).
A szelíd Œzet az erdŒben (a hüvelykujjatokat tegyétek a fejetekre kiterjesztve,

mint az agancsokat),
Mindegyik érzi az ÜdvözítŒ szeretetét (tegyétek a kezeteket a szívetekre).

Tanúbizonyság Mondj el egy esetet, amikor kedves voltál, vagy láttál valakit, aki kedves volt egy
állathoz! Tedd bizonyságod, hogy Mennyei Atyánk és Jézus Krisztus szeret min-
den teremtményt a földön, és azt akarja, hogy kedvesek legyünk az állatokhoz!

Bátoríts minden egyes gyereket, tegyen valami kedveset egy állatért ezen a
héten!

Adj minden gyereknek papírt és zsírkrétát, és rajzoljanak képeket arról, amit
megtehetnek, hogy kedvesek legyenek az állatokhoz!

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására!

SzínesítŒ 
tevékenységek A következŒ tevékenységek közül válaszd ki azokat, amelyek a legjobban

szolgálják az osztályodban lévŒ gyerekeket! Használhatod Œket magában 
a leckében, illetve ismétlésként vagy összegzésként! További tanácsokért lásd:
„A tanítási óra” részt a „Segítség a tanítónak” fejezetben!

1. Mondd el a saját szavaiddal a történetet, amire John testvér emlékezett
Spencer W. Kimball elnök beszédébŒl:

„Emlékszem, számtalanszor énekeltük hangosan:
Ne öljétek meg a kis madarakat,
Amik a bokron és fán éneklik,
A nyári napokon, végig,
Legédesebb dallamaikat.
Ne lŒjétek le a kis madarakat,
A föld Isten birtoka,
És Ã ad élelmet
A kicsiknek úgy, mint a nagyoknak.
(Deseret Songs, 1909., 163. sz.)

Volt egy parittyám és egy ostorom. Magam készítettem Œket, és nagyon jó
szolgálatot tettek. Az én feladatom volt, hogy a teheneket a legelŒre vigyem,
egy mérföldnyire az otthonunktól. Hatalmas nyárfák szegélyezték az utat,

Mıvészeti
tevékenység
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és emlékszem, igen nagy kísértés volt, hogy a kis madarakra lövöldözzek,
amelyek a bokrokon és a fákon énekeltek, mert jól céloztam, és ötven méter
távolságról képes voltam eltalálni egy karót, vagy egy fának a törzsét. 
De úgy gondolom azért, mert szinte minden vasárnap énekeltem »Ne öljétek
meg a kis madarakat«, féken tartottam magam. Beláttam, nincs abban semmi
öröm, amikor egy gyönyörı kismadár lezuhan a lábam elé” (Spencer W.
Kimball, Conference Report, 1978. ápr., 71. old.; lásd még Ensign, 1978. máj.,
47–48. old.).

2. Adj minden gyereknek egy kis darab sótésztát, hogy egy kedvenc állatot
formázzanak belŒle (a sótészta receptje a 43. oldalon található)! A gyerekek
vigyék haza az állataikat és mutassák meg a családjuknak.

3. A gyerekek felváltva játsszák el pantomimmal egyik kedvenc állatuk cseleke-
deteit! A többiek próbálják kitalálni, milyen állatot utánoznak! Ha a gyerekek
nem tudják kitalálni az állatot a cselekedetekbŒl, a gyerek szavakkal adhat
jeleket.

4. Adj a gyerekeknek nyomravezetŒ jeleket a különbözŒ állatokról! Mondd meg
nekik, hogy jelentkezzenek, amikor rájönnek, milyen állatról van szó, de ne
mondjanak ki hangosan semmit! Kérj meg egy jelentkezŒ gyereket, hogy mond-
ja meg, milyen állatra utalnak a jelek! Használd fel a következŒ nyomravezetŒ
jeleket, vagy alkoss néhányat a területetekre jellemzŒ állatokra:

• Hat lábam van, zöld kabátom;
Nagyot ugrok a fıszálon. (Szöcske.)

• Kicsi vagyok, tekergŒzök;
A föld alatt hempergŒzök. (Giliszta.)

• Otthonom a hıvös tavacska;
Brekegek, és nem nyávogok, mint a macska. (Béka.)

• Mikor jŒ a tavasz, keresel engem,
Fekete a kabátom, fehér a mellényem. (Fecske.)

• Kerek az arcom és nagy a két szemem,
Látok a sötétben; és nagy az eszem. (Bagoly.)

• Van lábam, kezem, szemem, fülem, orrom;
Lógok a fán, míg farkammal vagy lábammal kapaszkodom. (Majom.)

• Ha felmászol a hátamra, bárhova elviszlek én.
Ha fogod a gyeplŒt, irányíthatsz könnyedén. (Ló.)

• Szélsebesen futok fel a fára;
Bozontos farkam búcsút int utána. (Mókus.)

• Falun lakom, a farkam rövid, kunkori,
Eszem a moslékot, mert pocakom szereti. (Disznó.)

• Naphosszat csak futkározok és ugrálok;
„Bee” az egyetlen szó, ami mondani tudok. (Bárány.)

(A nyomra vezetŒ jelek átdolgozva: „Who Am I?” Children’s Friend, 1956. máj.,
208. o.)

5. Nézzétek át Warren történetét a 2. leckébŒl (lásd 7. o.)!

• Hogyan mutatott Warren jóindulatot az állatok iránt?

6. Ismételjétek meg az összepárosító játékot a lecke elejérŒl, ahányszor te vagy
a gyerekek akarják!
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7. Segíts a gyerekeknek egy egyszerı madáretetŒt készíteni, hogy hazavigyék
és kifüggesszék a szabadban! Kenj vajat vagy szalonnazsírt egy fenyŒtobozra
vagy egy darab érdekes formára vágott kenyérre! Mártsd bele a fenyŒtobozt
vagy kenyeret madaraknak való magba! Zsineget használva függeszd fel
a madáretetŒt egy fára, bokorra vagy cölöpre! (Biztosan tudod, hogyan kell
más, egyszerı madáretetŒt készíteni a területeteken kapható anyagok
felhasználásával.)
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Cél Segíteni minden egyes gyereknek megérteni, azért ünnepeljük meg a húsvétot,
mert Jézus Krisztus feltámadt.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd: Máté 27:57–66; 28:1–8; Márk 15:16–20,
40–47; 16:1–11; Lukács 23:44–46; János 20:1–18!

2. Rajzolj vagy szerezz képeket olyan tárgyakról, amelyek a világi húsvéti ünnep-
hez kapcsolódnak a területeteken, mint pl. hímes tojások, csokinyuszi és
egyéb állatfigurák, barkaág, locsolkodó kölni stb. Óra elŒtt tedd ki ezeket az
asztalra, a padlóra vagy a táblára! A többi kép közé tedd ki a 2-12. kivágót:
Jézus feltámadt!

3. Készülj fel, hogy elénekeld el vagy elmondd a „Jézus valóban újra élt?”
címı ének szövegét (Gyermekek énekeskönyve, 45. o.)!

4. Szükséges anyagok:
a. Biblia.
b. Egy kis zsák vagy doboz.
c. A következŒ kivágók: 2-5: a keresztre feszítés jelenete; 2-6: Jézus testének

betakarása; 2-7: a sírkamra; 2-8: egy nagy kŒ; 2-9: az Œrök; 2-10: az angyal;
2-11: asszonyok a kenetekkel; 2-12: Jézus feltámadt. Rakd a kivágókat
olyan sorrendbe, ahogy majd felhasználod Œket az elsŒ húsvét történetéhez!

d. 2-65. kép: A feltámadt Jézus Krisztus (Evangéliumi mıvészeti képcsomag
239; 62187).

5. Tedd meg a szükséges elŒkészületeket azokhoz a színesítŒ tevékenységek-
hez, amelyekre sort akarsz keríteni!

Javasolt 
órafelépítés Kérj meg egy gyermeket a nyitóima elmondására!

Ha ösztönözted a gyerekeket, hogy valamit tegyenek meg a héten, most
beszámolhatnak róla!

Húsvétkor Jézus Krisztusra emlékezünk

Mutasd meg az asztalra, padlóra vagy táblára kirakott képeket! A gyerekek
nevezzék meg egyenként a képeket, és magyarázzák el, miként kapcsolódnak
azok a dolgok a helyi, világi húsvéti szokásokhoz!

Miután a gyerekek megbeszéltek egy-egy dolgot, kérdezd meg:

• Ez az a dolog, ami miatt valójában a húsvétot ünnepeljük? (Nem.)

Ezután egy gyerek vegye fel a képet és tegye bele egy kis zsákba vagy dobozba!

A képek megbeszélését mindaddig folytassátok, míg csak egy kivágó, Jézus
Krisztus marad!

• Ez az, ami miatt valójában a húsvétot ünnepeljük? (Igen.)

Emlékeztesd a gyerekeket arra, hogy Jézus Krisztus az igazi ok, ami miatt a hús-
vétot ünnepeljük! Jézus valami nagyon csodálatosat tett értünk az elsŒ húsvéton.

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység

45.
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Jézus Krisztus feltámadt az elsŒ húsvéton

Mondd el a saját szavaiddal az elsŒ húsvét történetét (lásd Máté 27:57–66;
28:1–8; Márk 15:16–20, 40–47; 16:1–11; Lukács 23:44–46; János 20:1–18)! A gye-
rekek egymás után tartsák magasra a megfelelŒ kivágókat, miközben a történetet
meséled! Ha a gyerekek ismerik a történetet, segítsenek a mesélésben!

Egy gyerek mutassa fel a 2-5. kivágót, a keresztre feszítés jelenetét!

Magyarázd el, hogy gonosz emberek, akik nem szerették Jézus Krisztust,
végül megszerezték az engedélyt a vezetŒiktŒl, hogy halálra ítéljék Ãt! Ezek az
emberek megverték Jézust és kigúnyolták Ãt. Kivitték egy dombra, kívül a
városon, és egy keresztre szögezték.

A gyerek tegye le a keresztre feszítést ábrázoló kivágót, és egy másik gyerek
tartsa magasra a 2-6. kivágót: Jézus testének betakarása!

Magyarázd el, miután Jézus meghalt, barátai úgy bizonyították iránta való szere-
tetüket, hogy gondoskodtak a testérŒl! Óvatosan levették a keresztrŒl. Betakarták
tiszta, új szövetbe, és egy sírkamrába tették, mely a hegyoldalban sziklába vágott
kicsi barlang vagy helyiség.

A gyerek tegye le a Jézus testének betakarását mutató kivágót, és egy másik
tartsa magasra a 2-7-est, a sírkamrát, és a 2-8-ast, a nagy követ!

Magyarázd el, miután Jézus barátai a testét a sírkamrába helyezték, egy hatal-
mas követ gördítettek a bejárata elé!

• Mit gondoltok, mit éreztek Jézus barátai azon az estén?

Egy gyerek mutassa fel a 2-9. kivágót, az Œröket!

Mondd el a gyerekeknek, hogy késŒbb az ÜdvözítŒ néhány ellensége Œröket
állított a sírkamra mellé! Azért tették, mert Jézus megmondta az embereknek,
hogy három nap múlva fel fog támadni. Az ellenségei nem hitték el, hogy fel fog
támadni. Azt gondolták, Jézus barátai el fogják rejteni a testét és azt mondják,
hogy ismét él.

Egy gyerek mutassa fel a 2-10. kivágót, az angyalt!

Mondd el, a harmadik reggelen jött egy angyal, és elgördítette a követ a sírkamra
bejárata elŒl! Az Œrök nagyon megrémültek, és a földre zuhantak, mintha halottak
lennének.

A gyerekek tegyék le az Œröket és a nagy követ ábrázoló kivágókat, és egy másik
gyerek tartsa magasra a 2-11-est, asszonyok a kenetekkel!

Mondd el a gyerekeknek, hogy ugyanazon a napon, ami vasárnap volt, néhány
asszony, akik Jézus barátai voltak, elmentek a sírkamrához! Fıszereket hoztak,
hogy bekenjék Jézus testét. Ez olyan valami volt, amit az emberek abban az
idŒben azért tettek, hogy kimutassák szeretetüket és tiszteletüket a személy iránt,
aki meghalt.

Magyarázd el, az asszonyok azon tanakodtak, vajon hogy fogják elmozdítani a
nehéz követ a sírról! De amikor a sírkamrához értek, látták, hogy a kŒ el van
görgetve, és Jézus teste eltınt. A sírkamra mellett egy angyalt láttak.

• Mit gondoltok, mit éreztek az asszonyok, amikor látták, hogy az ÜdvözítŒ teste
eltınt?

• Mit gondoltok, mit éreztek, amikor látták az angyalt?

Szentírástörténet
kivágókkal
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Szentírás Olvasd fel a Máté 28:5–6-ból, mit mondott az angyal az asszonyoknak!

Magyarázd el, az angyal azt is mondta az asszonyoknak, hogy menjenek
gyorsan és mondják el a tanítványoknak, Jézus Krisztus feltámadt a halálból
(lásd Máté 28:7)!

A gyerekek tegyék le az összes kivágót, és egy másik tartsa magasra a 2-12-est,
Jézus feltámadt!

Mondd el, hogy az asszonyok rögtön mentek és elmondták a többi tanítványnak,
és késŒbb a többi tanítvány is látta Jézust! Újra életre kelt.

• Szerintetek mit éreztek a tanítványok, amikor megtudták, hogy Jézus Krisztus
újra életre kelt?

Ismétlés Az összes kivágót a képes felével helyezzétek az asztalra vagy a padlóra!
A gyerekek felváltva válasszanak egy kivágót, és mondják el a hozzá illŒ részletet
Jézus feltámadásának a történetébŒl!

Húsvétkor arra emlékezünk, hogy mi is fel fogunk támadni

Tedd ki a 2-65-as képet: A feltámadt Jézus Krisztus!

Mondd el, amikor Jézus Krisztus meghalt, a szelleme elhagyta a fizikai testét és
a mennybe ment! Három nap után a szelleme visszatért a fizikai testébe, és a
fizikai teste ismét életre kelt. Ezt nevezzük feltámadásnak. A gyerekek néhány-
szor mondják el hangosan a feltámadt szót!

Magyarázd el, Jézus volt az elsŒ Mennyei Atyánk gyermekei közül, aki feltámadt!
Mivel Ã feltámadt, mi is fel fogunk támadni. Talán nem halálunk után három
nappal támadunk fel, mint Jézus, de egyszer fel fogunk támadni.

Történet Mondj el egy történetet egy gyerekrŒl, aki boldog volt, amikor Jézus Krisztusra és
a feltámadására gondolt! Felhasználhatod a következŒ történetet:

Emese szeretett az udvarukon játszani, a szomszédja, Kovács testvér kertje
mellett. Gyakran, miközben Kovács testvér a kertjében dolgozott, Emese beszél-
getett vele. Jó barátok lettek.

Egyszer Emese édesanyja azt mondta, mivel Kovács testvér nagyon öreg volt,
meghalt. A szelleme elhagyta fizikai testét, és fizikai teste többé már nem élt.

Emese tudta, Kovács testvér hiányozni fog neki, de édesanyja emlékeztette a
húsvéti történetre. Emese emlékezett Jézus feltámadásának a történetére. Tudta,
hogy Jézus azt mondta, mindannyian fel fogunk támadni és miután meghalunk,
újra élünk. Emese tudta, Kovács testvér is fel fog támadni. Boldog volt, hogy
Jézus lehetŒvé tette számunkra, hogy feltámadjunk.

Megbeszélés Magyarázd el, hogy arra a napra, amelyen Jézus Krisztus feltámadt, az elsŒ
húsvétként utalunk! Húsvétkor a világon mindenütt az emberek, aki szeretik
Jézust, az Ã feltámadását ünneplik.

• Miért érezzük magunkat boldognak húsvétkor? (Tudjuk, mi és minden
szerettünk fel fog támadni, mint Jézus.)

• Mely dolgokat tehetjük meg, hogy emlékezzünk Jézus Krisztusra és kimutas-
suk boldogságunkat húsvét idején? (A válaszok között lehetnek: beszélgetni
otthon Jézusról, énekeket énekelni Jézusról a családunkkal, különleges
húsvéti leckéket, programokat tartani, és énekelni az egyházban.)

Tanítói 
magyarázat
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Összegzés

Ének A gyerekek álljanak fel és énekeljék el vagy mondják el a „Jézus valóban újra élt?
címı ének szövegét! Segíts a gyerekeknek a jelezett mozdulatokat mutatni:

Jézus valóban újra élt (felfelé nézŒ tenyérrel emeljétek fel a kezeteket)?
Igen, harmadnapon (mutassatok hármat a kezeteken),
Kiszállt a sziklasírjából (lépjetek elŒre);
S Máriához szólt (kezeteket tölcsérszerıen tegyétek a szátok elé).

Jézus valóban visszatért (kezeteket tegyétek a szívetekre)?
Igen; hisz látták Œt (kezeteket napellenzŒhöz hasonlóan emeljétek 

a szemetek elé),
Megérintették sebeit (kezeteket nyújtsátok elŒre, mintha megérintenétek Jézust),
És evett is Ã (játsszátok el, hogy esztek).

A szög nyoma ott volt kezén (mutassatok a kezetekre)
És a seb az oldalán (mutassatok az oldalatokra).
Jézus valóban újra élt
Halála után (felfelé nézŒ tenyérrel emeljétek fel a kezeteket)?
Igen! Ahogy majd én (bólintsatok a fejetekkel)!

Tanúbizonyság Tégy bizonyságot Jézus Krisztus feltámadásáról! Mondd el a gyerekeknek,
mit érzel tudván, hogy egyszer te és szeretteid fel fognak támadni!

Bátorítsd a gyerekeket, beszéljenek a családjukkal Jézus Krisztus feltáma-
dásáról!

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására!

SzínesítŒ 
tevékenységek A következŒ tevékenységek közül válaszd ki azokat, amelyek a legjobban

szolgálják az osztályodban lévŒ gyerekeket! Használhatod Œket magában 
a leckében, illetve ismétlésként vagy összegzésként! További tanácsokért lásd:
„A tanítási óra” részt a „Segítség a tanítónak” fejezetben!

1. Olvasd el a gyerekekkel „Az elsŒ húsvét” címı képes történetet (a lecke végén
találod)! A megfelelŒ helyeken segíts a gyerekeknek kitölteni a szavakat,
amiket a képek ábrázolnak! Ha lehet, készíthetsz másolatot a történetbŒl
minden gyereknek!

2. Hozz egy képet egy családtagodról vagy barátodról, aki meghalt! Mutasd
meg a képet a gyerekeknek, és beszélj nekik néhány dologról, amit ezzel az
emberrel csináltál, és hogy miért csodálod és szereted Œt! Fejezd ki, mit érzel
tudván, hogy egyszer ismét lesz alkalmad látni ezt az embert!

3. Adj minden gyereknek egy darab papírt a felirattal: Ismét élni fogunk! Adj nekik
zsírkrétát és kérd meg Œket, rajzoljanak képeket szeretteikrŒl, akik meghaltak,
vagy a családjukról! A gyerekek beszéljenek a képeikrŒl az osztály tagjainak!

Emlékeztesd a gyerekeket, hogy mivel Jézus Krisztus feltámadt, mi is
mindannyian fel fogunk támadni, miután meghalunk! Egyszer minden
szerettünk is fel fog támadni.

4. Beszélgessetek a gyerekekkel bármilyen fizikai vagy szellemi fogyatékosság-
ról, amiket ismernek vagy megfigyeltek! Segíts nekik megérteni, hogy ami-
kor feltámadunk, testünk tökéletes lesz (lásd Alma 40:23)! Senkinek nem lesz
semmilyen fogyatékossága. Beszéljétek meg, milyen csodás lesz ez!
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5. Énekeljétek el vagy mondjátok el a „Jézus feltámadt” címı ének szövegét
a gyerekekkel (Gyermekek énekeskönyve, 44. o.)!

Jézus feltámadt,
Barátunk Ã;
Örül a szív,
Újra él Ã.
Dicsérjük dallal Ãt
Húsvét napján!
Jézus feltámadt,
ÜdvözítŒ!
Jézus feltámadt,
ÜdvözítŒ!

45. lecke
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Az elsŒ húsvét

barátok sírkamra kŒ katonák angyal

Amikor Jézus meghalt, a szomorúak voltak. Egy

tették. Egy nagy  helyeztek a  elé. A  mellette

álltak, hogy figyeljék, senki nem gördíti el a  .

Jézus teste 33 napig feküdt a  . Majd a harmadik nap

reggelén egy  jött és elgördítette a  . Amikor a  

látták az  , megrémültek.

Azon a napon Jézus  jöttek a  . Látták, hogy a  

elgördítették. A  elŒtt egy  volt. Az  ezt

mondta: „Nincs itt, mert feltámadott.”

Jézus meghalt, hogy mi mindnyájan ismét élhessünk, miután

meghalunk. A húsvét azért van, hogy mindenkit emlékeztessen a

napra, amikor Jézus feltámadt a halálból.



Cél Segíteni minden gyereknek nagyra becsülni azt a hatalmas ajándékot, amit
Mennyei Atyánk adott nekünk, amikor Jézus Krisztust a földre küldte.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd: Máté 2:1–12, János 3:16!

2. Tedd be egy dobozba a 2-41. képet: Jézus születése (Evangéliumi mıvészet
képcsomag 200; 62116), és csomagold be, mint egy ajándékot! Egy kis
kártyára írd rá: János 3:16, és kösd rá az ajándékra!

3. Készíts minden gyereknek egy kártyát, kettéhajtva egy papírt, és írd rá az
elejére: Boldog karácsonyt! Ha lehet, hozz borítékokat a gyerekeknek, hogy
beletegyék a kártyákat!

4. Rajzolj vagy vágj ki egy papírcsillagot, ami a csillagot jelképezi, amit a bölcsek
követtek (egy csillagminta a lecke végén található)!

5. Hozz egyszerı ruhadarabokat (mint pl. sál vagy köntös), amik jelmezként
szolgálnak a szerepjátékban Mária, József és a bölcsek számára! Ha a jelme-
zek nem szerezhetŒk be könnyen, hozz névtáblákat, hogy a szerepeket jelöl-
jétek! Egy babát is hozz, hogy Jézust ábrázolja, és tárgyakat (mint pl. doboz,
kancsó és váza), amik a bölcsek ajándékait ábrázolják!

Készülj fel, hogy elénekeld vagy elmondd az „Elküldte Fiát” (Gyermekek
énekeskönyve, 20. o.) címı éneket. Az ének szövege a segédkönyv végén
található.

7. Szükséges anyagok:
a. Biblia.
b. Áhítatos karácsonyi zene hangfelvételrŒl (választható).
c. Ceruza és zsírkréta.
d. 2-7. kép: A bölcsek (Evangéliumi mıvészet képcsomag 203; 62120).

8. Tedd meg a szükséges elŒkészületeket azokhoz a színesítŒ tevékenységek-
hez, amelyekre sort akarsz keríteni!

Javasolt 
órafelépítés Kérj meg egy gyermeket a nyitóima elmondására!

Ha ösztönözted a gyerekeket, hogy valamit tegyenek meg a héten, most
beszámolhatnak róla!

Jézus Krisztus születése nagy ajándék volt

Mutasd meg a gyerekeknek a becsomagolt ajándékot! Mondd meg nekik, hogy a
csomagban van valami, ami egy csodás ajándékot képvisel valakitŒl, aki nagyon
szeret bennünket!

A gyerekek egyenként fogják meg a csomagot, és találgassák, mi van benne!

Mondd meg a gyerekeknek, a kártya kulcs a megoldáshoz! Olvasd fel a János
3:16-ot! Kérdezd meg a gyerekeket, tudják-e, mi az ajándék, és hogy kitŒl jött
(eszükbe juttathatod, hogy Isten Mennyei Atyánk egy másik neve)! Egy gyerek
csomagolja ki az ajándékot, és tartsa fel a képet, hogy mindenki láthassa!

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység

46.
lecke
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Megbeszélés • Mi az ajándék?

• KitŒl van az ajándék?

• Jézus Krisztus születése miért olyan csodás ajándék?

Segíts a gyerekeknek megérteni: az egyik ok, amiért Krisztus születése ilyen
nagy ajándék az, hogy Jézus Krisztus eljött, hogy az igaz életre tanítson minket!
Arra tanított bennünket, hogy a mások segítése és szeretete fog minket boldoggá
tenni. Jézus földre küldésével Mennyei Atyánk ajándékot adott nekünk, amely
segíteni fog, hogy megtaláljuk a boldogságot, nemcsak karácsony idején, hanem
mindig.

Ének Énekeljétek el vagy mondjátok el az „Elküldte Fiát” ének szövegét a gyerekekkel!

A bölcsek ajándékot adtak a gyermek Jézusnak

Emeld ki, Mennyei Atyánk azt akarta, hogy mindenki szerezzen tudomást a
nekünk adott ajándékáról, ezért egy gyönyörı új csillagot helyezett az égre!

Tedd ki a 2-7. képet: A bölcsek, és kérd meg a gyerekeket, mondják el a
történetet, amiben a bölcsek követik a csillagot, hogy megtalálják Jézust (lásd
Máté 2:1–12)! Segíts a gyerekeknek, ha bármilyen részletet esetleg elfelejtettek!

Olvasd fel a Máté 2:11-et!

• Milyen ajándékokat hoztak a bölcsek Jézusnak?

Mondd el, hogy a tömjén és mirha édes illatú illatszerek voltak, amiket vallási
ceremóniákon használtak! Mindhárom ajándék értékes és nehezen megszerez-
hetŒ volt. A bölcsek a legszebb ajándékokat akarták Jézusnak hozni, amit csak
találhattak.

• Miért hozták a bölcsek ezeket az ajándékokat Jézusnak? (Hogy kimutassák,
szeretik és tisztelik Ãt.)

• Miért hajoltak meg és fejezték ki imádatukat Jézusnak, amikor meglátták Ãt?
(Tudták, hogy Ã az ÜdvözítŒ, a Mennyei Atya Fia.)

Szerepjáték A gyerekek játsszák el a bölcsek történetét! Adj egy szerepet minden gyereknek,
aki részt akar venni benne! Eljátszhatják Mária, József és a bölcsek szerepét
(legyen annyi bölcs, ahány szükséges ahhoz, hogy minden gyerek részt vehes-
sen). Egy gyereket megkérhetsz arra, hogy tartsa a papírcsillagot! Segíts a
gyerekeknek felvenni a jelmezeiket vagy névtábláikat!

Az elŒadás lelkiségének emeléséhez lejátszhatsz áhítatos karácsonyi zenét halk
háttérzeneként.

A Máté 2:1–12 verseibŒl olvasd fel az elbeszélŒ részeket, különösen a 2. és 9–11.
verseket! A bölcsek megismételhetik a Máté 2:2-Œt veled együtt! (Ha szükséges,
magyarázd el: a Zsidók Királya Jézus Krisztusnak egy másik neve!)

A szeretetbŒl adott ajándékok örömet szereznek nekünk

Történet Magyarázd el, éppen úgy, ahogy a bölcsek ajándékokat hoztak Jézusnak, hogy
megmutassák iránta érzett szeretetüket, mi is adhatunk ajándékokat másoknak,
hogy irántuk érzett szeretetünket megmutassuk!

Mondd el a következŒ történetet egy fiatal fiúról, akit S. Dilworth Youngnak hívtak,
és aki késŒbb általános felhatalmazott lett!

Karácsonykor, amikor S. Dilworth Young ötéves volt, látott egy fából készült
kirakójátékot egy üzlet kirakatában. A kirakójátékon egy régi, lóvontatású

Szentírástörténet
és beszélgetés
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tızoltókocsit ábrázoló kép volt. Dilworth jobban vágyott karácsonyra arra a
kirakójátékra, mint bármi másra.

Elder Young késŒbb elmondta, mi történt azzal a kirakójátékkal karácsony estén:

„Amikor végül elérkezett a karácsony reggele, megtaláltam a karácsonyi
harisnyámat a székemen lógva, tele jó dolgokkal. De a kirakójátékomat azonnal
megláttam. Csillogó papírba volt becsomagolva, de a formájáról meg tudtam
állapítani, hogy az az. Gyorsan kinyitottam a dobozt, és hamarosan elmerültem
a kirakójáték összerakásának élvezetében.

Hamarosan édesapám bejött a szobába és elmagyarázta az öcsémnek,
nŒvéremnek és nekem, hogy a Jensen család az utcában nemrég jött Dániából.
Azt mondta, az apának nincs munkája és pénze, majd azt javasolta, vigyük át
a karácsonyi ebédünket nekik. Azt is kérte mindegyikünktŒl, hogy válasszuk ki a
legkedvesebb játékunkat és adjuk oda egy gyereknek a Jensen családban.

MielŒtt elindultunk Jensenékhez, három boldog órát azzal töltöttem, hogy játszot-
tam és élveztem a kirakójátékomat. Gondoltam, valami mást adok, de mélyen,
legbelül tudtam, egyetlen egy ajándék van, amit adnom kell.

Háromnegyed tizenkettŒkor elindultunk. Apa a pulykát egy fatálon vitte. Anya és a
nŒvérem, Emily követték a krumplival, szósszal, körettel, áfonyával és édesség-
gel. És a hónom alatt, gondosan újracsomagolva ott volt az én tızoltókocsis kira-
kójátékom.

Amikor bementünk Jensenék otthonába, apa letette a pulykát a kis, kopár asz-
talra a sarokban, és a többiek követték.

Mindegyikünk egyenként odaadta az ajándékát. Emily a gyönyörı babáját adta
oda a kislánynak. ElŒreléptem és ránéztem egy korombeli fiúra. »Tessék« –
mondtam, amint odanyújtottam neki a kirakójátékomat. Elvette tŒlem és mosoly-
gott. Aztán az öcsém adta oda a felajánlását a legkisebb gyereknek. És ezután
hazamentünk.

Különös volt, de valahogy amint hazafelé mentem JensenéktŒl, úgy tınt, mintha
a lábam nem érintené a földet. Azt éreztem, mintha jó érzések fellegein lebegnék,
mert tudtam, valaki mást boldoggá tettem.

S bár a karácsonyi ebédünk konzerv bab, kenyér, vaj és befŒtt volt, különleges és
felejthetetlen értelme volt annak az egyedi karácsonyi napnak!” (S. Dilworth
Young, „Friend to Friend: A Special Christmas”, Friend, 1972. dec., 20–21. o.)

Megbeszélés • Mit tett Dilworth, ami boldoggá tette?

• Miért volt boldog, miután a kedves játékát odaadta?

• Adtatok-e valaha valamit valaki másnak, ami boldoggá tette Œt?

A gyerekek beszéljenek olyan esetekrŒl, amikor másokat boldoggá tettek,
mert ajándékot adtak nekik!

Magyarázd el, hogy amikor ajándékot adunk másoknak, irántuk való szeretetün-
ket bizonyítjuk! Noha boldoggá tehet bennünket az, ha ajándékot kapunk, az is
boldoggá tehet, ha mi adunk ajándékokat. Emeld ki, a szeretet bizonyítására
adott ajándékoknak nem kell költségesnek lenni! A legjobb ajándékok között van
a szolgálat ajándéka.

Történet Mondj el egy történetet egy gyerekrŒl, aki ajándékként szolgálatot végzett!
Felhasználhatod a következŒ történetet:

A karácsony gyorsan közeledett, és Betti karácsonyi ajándékokat akart adni a
családjának, hogy megmutassa, mennyire szereti Œket. De Bettinek egyáltalán

Tanítói 
magyarázat
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nem volt pénze. Arra gondolt, nem fog tudni semmilyen ajándékot adni, és
nagyon szomorú volt. Majd eszébe jutott, hogy az elemis tanítója azt mondta az
osztálynak, a legjobb ajándékok olyan ajándékok, amiket nem lehet pénzért
megvenni. Betti elhatározta, hogy a szolgálat ajándékát adja.

Betti a családja minden tagjának készített egy kártyát, és mindegyikre írt valamit,
amit meg fog tenni azért a családtagért. A húga kártyájára ráírta, hogy játszani
fog vele olyan játékot, amit a húga szeret. A bátyja kártyájára ráírta, hogy el fog
mosogatni egy este, amikor a bátyja következik. Édesanyjának megígérte, vigyáz
a kistestvérére, amikor anya szundít egyet, és édesapjának megígérte, segít neki
dolgozni a kertben. Kedvenc ajándékát a nagyapjának adta: megígért neki egy
nagy ölelést elsŒként minden reggel, egy hónapon át.

Karácsony reggelén Betti átadta ajándékait a családjának. Mindenki örült Betti
szolgálat-ajándékainak. Tudták, Betti szereti Œket, mert olyan csodálatos ajándé-
kokat adott nekik.

Adj minden gyereknek egy kártyát és ceruzát vagy néhány zsírkrétát! Mondd
meg nekik, hogy ezekkel a kártyákkal mindegyikük adhat szolgálat-ajándékot,
mint Betti tette!

Beszéljetek meg néhány ajándékot, amiket a gyerekek adhatnak, mint pl. beá-
gyazni egy testvérnek, megteríteni az asztalt ebédhez, játszani egy kistestvérrel,
vagy kisebb feladatot teljesíteni a szüleiknek! Segíts minden gyereknek kiválasz-
tani egy szolgálat-ajándékot és egy embert, akinek az ajándékot adja!

Segíts minden gyereknek felírni a kártya belsŒ oldalának a tetejére azt, hogy Meg
fogom tenni, az oldal aljára pedig a neked szavakat!

Az oldal közepére minden gyerek rajzoljon egy képet arról, amit meg fog tenni
valaki másnak szolgálat-ajándékként!

Ha hoztál borítékokat, adj minden gyereknek egyet, hogy beletegye a kártyáját!
Segíts minden gyereknek, hogy ráírja a megajándékozott nevét a borítékra vagy
a kártya elejére!

Emlékeztesd Œket arra, hogy akkor adják oda a kártyájukat, amikor a család
kicseréli az ajándékokat!

Javasolhatod, hogy otthon készíthetnek hasonló ajándékokat más családtagok-
nak vagy barátoknak is.

Összegzés

Juttasd a gyerekek eszébe, hogy Jézus Krisztus a legfontosabb ajándék, amit
Mennyei Atyánk nekünk adott! Azért, mert Jézus fog segíteni abban, hogy
visszatérjünk és egyszer majd Vele és Mennyei Atyánkkal éljünk. Magyarázd el:
ahogyan Mennyei Atyánk bebizonyította az irántunk érzett szeretetét azáltal, hogy
Jézust a földre küldte, mi is bebizonyíthatjuk a mások iránti szeretetünket azzal,
hogy különleges ajándékokat adunk nekik!

Tanúbizonyság Tégy bizonyságot arról, hogy Jézus Krisztus a mi ÜdvözítŒnk! Mondd el a
gyerekeknek, mit érzel, amikor arra gondolsz, hogy Mennyei Atyánk és Jézus
Krisztus mennyire szeret mindegyikünket! Mondd el azt is a gyerekeknek, mit
érzel, amikor másoknak ajándékot adsz!

Ösztönözd Œket arra, hogy amikor a karácsonyt ünneplik, Mennyei Atyánkra és
Jézus Krisztusra emlékezzenek!

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására!

Tanítói 
magyarázat

Tevékenység
kártyával
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SzínesítŒ 
tevékenységek A következŒ tevékenységek közül válaszd ki azokat, amelyek a legjobban

szolgálják az osztályodban lévŒ gyerekeket! Használhatod Œket magában 
a leckében, illetve ismétlésként vagy összegzésként! További tanácsokért lásd:
„A tanítási óra” részt a „Segítség a tanítónak” fejezetben!

1. Énekeljétek el vagy mondjátok el a gyerekekkel a „Csendes éj” (Himnuszok)
elsŒ versszakának a szövegét!

Csendes éj, szentséges éj,
Mindennek nyugta mély,
Nincs fenn más, csak a szent szülepár,
Drága kisdedük álmainál.
Szent fiú, aludjál,
Szent fiú, aludjál.

2. Énekeljétek el vagy mondjátok el az „Egy messzi jászolban” (Gyermekek
énekeskönyve, 26. o.), „Mária altatódala” (Gyermekek énekeskönyve, 28. o.),
vagy az „Ó, csitt, kicsi gyermek” (Gyermekek énekeskönyve, 30. o.) énekeket!
Az énekek szövege a segédkönyv végén található.

3. Olvasd fel a Máté 2:1–2, 9–11-et! Beszéljétek meg a csillag és a bölcsek
szerepét! Segíts minden gyereknek kivágni papírból két háromszöget,
és ragasszátok össze, hogy csillag alakú díszítés legyen (lásd az alábbi
mintát)! A gyerekek vigyek haza a csillagjukat!
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A Szentlélek

Jézus azt ígérte,
Mikor még köztünk járt,
Hogy elküldi a Szentlelket,
Aki igaz barát.
A Szentlélek úgy suttog
Szelíd, halk hangján,
Bizonyságot tesz IstenrŒl
Az életünkön át.

És mikor a papság
Hatalma konfirmál,
A Szentlélek, mit megkapunk,
Vezet majd Tehozzád.
Ó, hallgassunk hát mindig
Szelíd hangjára,
És cselekedjünk helyesen,
Minden választásban.

„Adj”, szólt a kis patak

„Adj”, szólt a kis patak,
„Adj, ó adj! Adj, ó adj!”
„Adj”, szólt a kis patak,
És a hegyrŒl leszaladt.
„Kicsi vagyok, de ahol járok
A mezŒ kizöldül.”

Refrén:
Énekelve egész nap:
„Mindig adj, ó, mindig adj!”
Énekelve egész nap:
„Adj, mindig csak adj!”

„Adj”, szólt a kis esŒ,
„Adj, ó adj! Adj, ó adj!”
„Adj”, szólt a kis esŒ,
Mikor virágra esett.
„Felemelik a fejüket,
Érezve a hıs cseppet!”

Refrén

Adj, ahogy Jézus ad,
Adj, ó adj! Adj, ó adj!
Adj, ahogy Jézus ad,
Valamit mindig adhatsz,
Mint az esŒ és a kis patak:
Mert jó Istened él.

Refrén

Az Úr gyermeke vagyok

Az Úr gyermeke vagyok,
Ã küldött engemet,
Ã adott földi hajlékot
És kedves szülŒket.

Refrén:
Taníts, vezess, járj mellettem,
Segíts engemet.
Tanítsd meg, hogy mit tegyek,
Hogy vele élhessek.

Az Úr gyermeke vagyok,
Szükségeim nagyok.
Segíts megérteni szavát,
Míg idŒm le nem jár!

Refrén

Az Úr gyermeke vagyok,
És életem áldott,
Ha akaratát megteszem,
Majd vele élhetek!

Refrén

Boldog család

Szeretem nagyon anyát,
Együtt szeretjük apát,
Ãk is szeretnek engem,
Boldog család vagyunk, igen!

Szeretem a nŒvérem,
Szeretjük a fivérem,
Ãk is szeretnek engem,
Boldog család vagyunk, igen!
(© 1948, 1975, Pioneer Music Press, Inc.
A Jackman Music Corp. 
Engedélyével használva.)

Egy messzi jászolban

Egy messzi jászolban, hol bölcsŒ sem állt,
A kicsi Úr Jézus aludta álmát;
Sok mennyei csillag letekintett rá,
Ãrizve a szalmán alvó Jézuskát.

A tehenek bŒgnek, így Ã felébred,
De a kis Úr Jézus nem sír ettŒl fel.
Szeretlek, Úr Jézus, nézz rám az égbŒl,
Maradj bölcsŒmnél, míg a hajnal eljŒ.

Az énekek szövegei
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Maradj itt, Úr Jézus, maradj énvelem,
Légy mellettem mindig, és kérlek, szeress!
Áldjad meg a drága kisgyermekeket,
És segíts, hogy újra meglássunk Téged!

Elküldte Fiát

Hogy szólhatott nekünk Atyánk kedves
szeretetrŒl?

Elküldte hozzánk a Fiát, mint békés
csecsemŒt.

Hogy mutatta meg az Atya, hogy merre kell
mennünk?

Elküldte a földre Fiát, hogy járjon elŒttünk.
Hogy beszélhetett az Atya az áldozatokról?
Fiát küldte, hogy meghaljon, és majd

feltámadjon!
Mit kér mitŒlünk az Atya, és a próféták mind?
Higgy és remélj, mint Ã, úgy élj, és másoknak

segíts!
TŒlünk mit kér? Élj úgy, mint Ã!
(© 1982, Mabel Jones Gabbott. 
Engedéllyel használva.)

Érzem, Jézus szeret

Érzem, Jézus szeret,
Ezt súgja nékem minden.
Lelke melegével
Beragyogja lelkem.

Refrén:
Ã tudja, hogy követem,
Övé az életem.
Érzem, Jézus szeret,
Ã mindig szeret engem.

Negyedik versszak:
Szeretetét adom,
Ha másokat szolgálok.
A szolgálat által
Én is áldott vagyok.

Refrén

(© 1978, 1979 K. Newell Dayley. Minden jog
fenntartva. Engedéllyel használva.)

Ha olvasom Jézusunk történetét

Ha olvasom Jézusunk történetét,
Mikor emberként közöttünk élt,
Úgy hívott, mint bárányát a nyájába,
Vele lenni mily jó lett volna!

Hogy szeretném érezni ölelését,
Fejem érintŒ, áldó kezét,
És látni arcát, mikor így szól hozzám:
„Gyere nyájamba, te kis bárány!”

Jézus így szólt: „Légy kedves!”

Jézus így szólt: „Légy kedves!
Mindenkit szeress!”
Hisz ha másokat szeretsz,
Ãk is szeretnek.

Jézus mindig szerette a kisgyermekeket

Jézus mindig szerette
a kisgyermekeket.
Megáldotta Œket,
s térdére ültette.

Sok jó, szép dolgot tanított,
miket megteszünk,
Szeressük egymást,
mindig kedvesek legyünk!

Jézusnak napsugár lennék

Jézusnak napsugár lennék,
Ragyognék én neki;
Mindig a kedvére tennék,
Legyek akárhol is.

Refrén:
Napsugár, napsugár,
Jézusnak napsugár lennék.
Napsugár, napsugár,
Jézusnak úgy ragyognék!

Jézus azt kéri éntŒlem,
Legyek mindig kedves,
Mutassam meg mindörökre,
Hogy Ãt úgy szeretem!

Refrén
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KeresztelŒ

Jézus eljött Júdeába
KeresztelŒ Jánoshoz,
És a Jordán nagy vizében
Ã megkeresztelkedett.

„Betöltöm most így a törvényt”,
Mondta Jézus Jánosnak,
„És belépek majd Atyámhoz
Az Ã királyságába.”

Tudjuk hát, hogy így nekünk is
Meg kell keresztelkednünk,
Így mutatjuk meg Atyánknak,
Hogy engedelmeskedünk.

Köszönöm, jó Atyám

Köszönöm, jó Atyám, ki a mennyben vagy,
Jóságod, kegyelmed és szereteted.
Köszönöm szüleim és jó otthonom,
Kedves barátaim és sok áldásom.

Segíts, hogy ma kedves és jó lehessek,
És a szüleim szavára jól figyeljek;
S még Jézus szent nevében arra kérlek,
Hogy áldj meg és tarts meg a gyermekednek.

Kövesd, mit teszek!

Kövesd, mit teszek;
Gyere, kövessél!
Kövesd, mit teszek;
Gyere, kövessél!
Itt lent, vagy a magasban,
Akár gyorsan vagy lassan;
Kövesd, mit teszek;
Gyere, kövessél!
Kövesd, mit teszek;
Gyere, kövessél!
(© 1963, D. C. Heath and Company.
Engedéllyel használva.)

Mária altatódala

Aludjál, aludjál, én kicsinyem,
Aludjál, én kedvesem!
Csak most kezdŒdött életed,
Jó anyádnál pihensz.
Míg József vigyázza álmod,
Egy fényes csillag rád ragyog.
Aludjál, aludjál, én kicsinyem,
Aludjál, én kedvesem!

Fejecskéd koronát fog viselni,
Mert az Atyád a Király.
Kis kezecskéd, mely gyenge még,
Majd sok embert megáld.
Békés szeretet született,
A világ ezt énekelje!
Aludjál, aludjál, én kicsinyem,
Aludjál, én kedvesem!

Mindenkit szeress!

Ahogy szerettem,
Úgy szeressetek!
Ez új parancsom:
Mindenkit szeress!
ErrŒl megtudják,
Hogy te engem követsz,
Ha mindenkit
SzívedbŒl szeretsz.
(© 1961, megújítva 1989-ben, Luacine C. Fox.
Engedéllyel használva.)

Mosolyok

Ha mogorva lesz arcod,
Ne hagyd annyiban,
Hiszen megfordíthatod,
Hát mosolyogj gyorsan!

Nem szép, mikor durcáskodsz,
Mosolyogjál hát!
Mert ha mindig mosolyogsz,
Úgy szebb lesz a világ.

Ó, csitt, kicsi gyermek

Ó, csitt, kicsi gyermek, mesélek neked
Arról, hogyan jött Jézus a földre el.
A tenger túlpartján, oly messze innen,
Egy gyermek született, oly kedves, mint te.

Refrén:
Álmodjál, gyermek, álmodj szépet!
Aludj, kis gyermek, nincs mitŒl félned!
Álmodjál, gyermek, álmodj szépet!
Jézus majd vigyáz a kicsinyére.

A mesét egy ragyogó angyal mondta;
Mily mennyei fénnyel volt körbefonva!
Fénylett a sok csillag, de egy ragyogott,
És megállt a helynél, hol a gyermek volt.

Refrén
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A pásztorok meglelték a gyermeket;
A kis jövevény vajon hol fekhetett?
Az istálló mélyén a szalmán pihent,
A kicsi Úr Jézus aludt csendesen.

Refrén

Próbálok úgy élni, mint Jézus

Próbálok úgy élni, mint Jézus;
Az Ã útját követem.
A szeretetét megosztom
Mindenben, amit teszek.
Bár néha kísértést érzek a rosszra,
De figyelek, amint a Szentlélek azt súgja:

Refrén:
Jézus így szólt: „Egymást szeressétek!
Kedvesek legyenek tetteitek!
Minden szavatok és gondolatotok
Legyen tiszta!” – Jézus így szólt.

Próbálok szeretni, mint Jézus;
Barátaim szolgálom.
Úgy várom a boldog napot,
Mikor Jézust meglátom.
Emlékszem a leckékre, mit tanított,
És ezért a Szentlélek a szívemhez suttog:

Refrén

(© 1980, Janice Kapp Perry. 
Engedéllyel használva.)

Szeretem a szülinapjaimat

A szülinapom’ szeretem,
Mert örömet hoz énnekem.
Alig várom, hogy nyolc legyek,
Akkor keresztelkedhetek.

Mint Jézus, keresztelkedni,
Papság által bemerülni,
Szent törvénynek szót fogadni,
Ez az, amit fogok tenni.

Fejemre kezek fekszenek,
Így kapom meg a Szentlelket,
És ha gondosan figyelek,
Szép mennyei áldást nyerek.

Szót fogadok

Mikor anya szólít,
Én szót fogadok.
Minden nap csak olyat teszek,
Ami a legjobb.

Mikor apa szólít,
Én szót fogadok.
Minden nap csak olyat teszek,
Ami a legjobb.

Égi Atyám szeret,
Sok áldást kapok.
Minden nap csak olyat teszek,
Ami a legjobb.

Tégy bátran jót!

Tégy bátran jót! Tégy helyesen!
Munkád csak te magad végezheted!
Tedd azt kedvesen, bátran, helyesen,
Angyalok mesélik el majd tetted!
Tedd hát bátran a jót,
Csak jót, mindig a jót!
Tégy mindig jót, bátran a jót!

Tudom, hogy Atyám él

Tudom, hogy Atyám él és szeret engemet.
A Szellem súgja nekem ezt, s így nem

kételkedek,
S így nem kételkedek.

A földre küldött Ã, hogy tervét megtegyem.
A Szellem azt súgja nekem, hogy meg 

is tehetem,
Hogy meg is tehetem.

Válaszd a jót!

Van egy módja, hogyan lehetsz boldog;
És ez: minden nap jól dönteni.
Tanulom, amit tanított Jézus,
Így tudni fogom, mit kell tenni.

Refrén:
Válaszd a jót és légy boldog!
Mindig jól kell dönteni!

Az evangélium azt tanítja,
Engedelmeskednünk, hinnünk kell.
Tudom, hogy ha ezek szerint élek,
Mindig igazán boldog leszek.

Refrén

Az énekek szövegei
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