
  A közös foglalkozás 2012-es vázlata

  Válaszd a jót!
  „Válaszszatok magatoknak még ma, a kit szolgáljatok; 

…én azonban és az én házam az Úrnak szolgálunk” (  Józsué 24:15 ).  



II

    Irányelvek a közös foglalkozáshoz 
és a gyermekek úrvacsorai 
gyűlési bemutatójához
     Kedves Elemi elnökségek és zenei vezetők!

  Idén lehetőségetek lesz arra, hogy megtanítsátok a gyermekeknek a jó választásának fontosságát. 
Mennyei Atyánk számunkra készített tervében fontos szerepet játszik, hogy megtanuljuk a jót 
választani, és ha így teszünk, sok áldásban lesz részünk. Igyekezzetek meghívni az Úr Lelkét, 
miközben imádságos lélekkel tanítjátok a vázlatban szereplő leckéket. Ha ezt teszitek, a gyerme-
kek megtanulják, hogy segítséget kaphatnak a döntéseikhez azáltal, hogy követik Jézus Krisztus 
példáját, az evangélium tantételei szerint élnek, és hallgatnak a Szentlélek sugalmazásaira. Ami-
kor a gyermekek a jót választják, az segít nekik a Mennyei Atyánkhoz visszavezető ösvényen 
maradni.

  Nagyra értékeljük hithű szolgálatotokat, hogy szeretitek és tanítjátok e becses gyermekeket az 
Elemiben. Imádkozunk értetek, és tudjuk, hogy az Úr meg fog áldani benneteket, miközben e 
fontos elhívásban szolgáltok.

  Az Elemi Általános Elnöksége

    Irányelvek a közös foglalkozáshoz

   Az evangéliumi tanítás

  Használd ezt a vázlatot hétről hétre, amikor a 
közös foglalkozás 15 perces leckéjére készülsz. 
A heti leckéket az egyház által jóváhagyott más 
anyagokkal is kiegészítheted – ilyenek a  Csilla-
gocska  vagy a  Liahóna.  A következő irányelvek 
segítségedre lesznek a leckék megtervezésében és 
megtartásában.

Szeresd azokat, akiket tanítasz!   Mutasd ki a gyer-
mekek iránti szeretetedet azáltal, hogy megta-
nulod a nevüket, valamint 
megismered érdeklődési 
körüket, tehetségeiket és 
szükségleteiket.

A Lélek által tanítsd meg a tant! 
 A leckékre való felkészülés 
során imádkozz útmutatásért, 
és igyekezz megerősíteni a 
tanítandó tantételekről való 
bizonyságodat. Ez majd segít, 
hogy a Lélek által taníthass.

Ösztönözz tanulásra!  Ez a 
vázlat nemcsak arra szeretne rávezetni, hogy  mit  
taníts, hanem arra is, hogy  hogyan  taníts, és hogy 
miként ösztönözz tanulásra. Hatékonyabban taní-
tod majd a tant, ha minden lecke során megteszed 
a következő három lépést:

     1.    Mutass rá a tanra!  Egyértelműen mutasd 
be a tant, melyről a gyerekek tanulni fognak. 
Gondold át, hogyan tehetnéd meg ezt szóban, 

valamint szemléltetéssel. (Példákért lásd a má-
jus harmadik hetére és az augusztus második 
hetére vonatkozó leckéket.)

     2.    Segítsd elő a megértést!  Győződj meg róla, 
hogy a különböző tanítási módszerek által, 
melyek bevonják őket a tanulásba – például: 
éneklés, szerepjáték, szentírások olvasása –, 
a gyermekek jobban megértik a tant.

     3.    Ösztönözz az alkalmazásra!  Adj lehetősé-
geket a gyermekeknek, hogy alkalmazzák a tant 

az életükben. Gondold át, ho-
gyan fejezhetnék ki a tannal 
kapcsolatos érzéseiket, illetve 
milyen célokat tűzhetnének 
ki azzal kapcsolatban.

    Ez a vázlat az év néhány he-
tére teljes leckéket biztosít. 
Más heteknél nem ad teljes 
leckéket, hanem csak ötlete-
ket, melyeket kiegészíthetsz 
a sajátjaiddal. E vázlat többi 
leckéjének átolvasása is adhat 

ötleteket. Az ötödik vasárnapon tekintsd át a ko-
rábbi leckéket. A leckék tevékenységeinek megter-
vezésekor és előkészítésekor útmutatást nyerhetsz 
a Lélek által.

  A leckék előkészítésénél működj együtt a zenei 
vezetővel. Az éneklés segíteni fog az általad taní-
tott tanok megerősítésében. Időnként felkérheted 

  Az interneten elérhető:   
A vázlatban szereplő 
információk, szemléltető-
eszközök és forrásanyagok 
közül sok megtalálható 
az LDS.org honlapon, a 
Serving in the Church 
[szolgálat az egyházban] 
részben. 

 Minden héten tervezd el, 

hogyan fogsz (1) rámu-

tatni a tanra, (2) segíteni 

a gyermekeknek meg-

érteni azt, majd pedig 

(3) segíteni nekik alkal-

mazni azt az életükben. 



1

  Források:   A tanítás-
hoz szükséges további 
forrásanyagokat, például 
kifestőket, történeteket és 
tevékenységeket a Friend 
és Liahóna című folyó-
iratokban, a bölcsődei 
kézikönyvben, valamint az 
 Evangéliumi művészeti 
könyvben  találhatod meg. 
Használd fel ezeket a 
forrásanyagokat a leckéd 
kiegészítéséhez. Ezenkívül 
a friend.lds.org honlapján 
a Friend folyóiratban is 
található egy lista konkrét 
evangéliumi témákról. 
Ezek a források kinyom-
tatva felhasználhatók a 
gyermekek tanításában. 

  Előkészületek:  Imád-
kozz útmutatásért, és 
törekedj a Lélek befolyá-
sára, miközben felkészülsz 
a közös foglalkozásra. 
Amennyiben a Lélekkel 
készülsz fel és tanítasz, 
Ő megerősíti az általad 
tanítottak igazságát. 
(Lásd  TNNE,  13.) 

      A vázlat forrásanyagai

  A vázlatban a következő rövidítések szerepelnek:

   GYÉ   Gyermekénekek 

   TNNE  Tanítás, nincs nagyobb elhívás 

  Sok lecke javaslatot tesz képek használatára is. 
Képeket az  Evangéliumi művészeti könyvben , az 
Evangéliumi művészeti képcsomagban, az elemis 
tankönyvek képeket tartalmazó borítékaiban, az 
egyházi folyóiratokban, valamint az   images   .lds   .org   
honlapon találsz.

    A 2012-es tananyag

   Általános tananyag

  Bölcsőde:  Nézzétek kicsinyeiteket!  Napsugár 
 osztály:  Elemi 1;  VAJ 4–7 osztály:  Elemi 2;  
Bátrak 8–11 osztály:  Elemi 4 

    Alaptananyag

  Napsugár osztály:  Elemi 1;  VAJ 4–7 osztály: 
 Elemi 2;  Bátrak 8–11 osztály:  Elemi 4           

a tanárokat és az osztályukat, hogy segítsenek ne-
ked az evangéliumi tanítás egyes részeinél.

  Vannak olyan leckék, amelyek vendégbeszélők 
meghívására tesznek javaslatot. Mielőtt azonban 
bárkit felkérnél, hogy látogasson el az Elemibe, 
előbb kérd püspököd vagy gyülekezeti elnököd 
jóváhagyását.

  A leckék mellett jó néhány tanítási ötlet talál-
ható, amelyek segíteni fognak, hogy jobban tudj 
tanítani. A leckék képeket is tartalmaznak, me-
lyek bemutatják, hogyan is néz ki egy bizonyos 
tevékenység. Bár fontos a tanítási készségek elsa-
játítása, saját lelki felkészültséged és bizonyságod 
lesz az, ami meghívja a Lelket, hogy ezek a tanok 
megerősödhessenek a gyermekek szívében.

    Éneklés

  A zene az Elemiben arra szolgál, hogy áhítatos 
légkört teremtsen, tanítsa az evangéliumot, és 
segítsen a gyermekeknek megérezni a Szentlélek 
hatását, valamint az éneklésből fakadó örömet. A 
közös foglalkozásból 20 percet szánj az éneklésre 
és az énektanulásra. Így biztosan lesz elegendő 
időd arra, hogy új dalokat taníts meg, és segíts a 
gyermekeknek örömet lelni az éneklésben.

  Ez a vázlat tartalmaz egy új éneket, melyet a gyer-
mekek idén fognak megtanulni (lásd a 28. oldalt). 
„A zene használata az Elemiben” (lásd a 26–27. 
oldalt) című rész további ötleteket ad, hogy mi-
ként tanítsuk meg az énekeket a gyermekeknek 
(lásd a 9. és 17. oldalt).

     Irányelvek az úrvacsorai gyűlési bemutatóhoz

  A püspök vagy a gyülekezeti elnök irányítása alatt 
a gyermekek úrvacsorai gyűlési bemutatójára ál-
talában a negyedik negyedév folyamán kerül sor. 
Az év elején találkozzatok a püspökség vagy gyü-
lekezeti elnökség azon tanácsosával, aki az Elemit 
felügyeli, hogy megbeszéljétek az előzetes terveket. 
A tervek véglegesítésekor kérjétek a jóváhagyását.

  Tervezzétek úgy, hogy a gyermekek a havi közös 
foglalkozások témaköreire építve mutassák be a 
programot. Az év során vezessetek feljegyzéseket a 
gyermekek beszédeiről és személyes élményeiről, 
hogy esetleg felhasználhassátok azokat a bemuta-
tón. Amikor megtervezitek, hogy mit osszanak meg 

a gyermekek az idei év mottójával kapcsolatban, 
gondoljátok át, hogyan segíthetnek a gyülekezetnek 
az általuk tanított evangéliumi tanokra összpontosí-
tani. A püspökség egyik tagja zárhatja a gyűlést egy 
rövid beszéddel.

  A bemutató előkészítésekor tartsátok szem előtt a 
következőket:

    •   A gyakorlás ne vegyen el feleslegesen időt az 
órákból, valamint a családoktól!

    •   Az úrvacsorai gyűlésen nem helyénvaló a szem-
léltetőeszközök, jelmezek használata, illetve 
képek, fi lmek bemutatása.
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Január      Az önrendelkezés az az ajándék, 
hogy magunk választhatunk
  „Az emberek tehát… szabadon választhatják a szabadságot és az örök életet, minden 
ember nagy Közbenjárója által, vagy választhatják a fogságot és a halált” ( 2   Nefi  2:27 ).
  Az itt megadott ötleteket egészítsd ki a sajátjaiddal. Minden héten tervezd el, hogyan fogsz 

(1) rámutatni a tanra, (2) segíteni a gyermekeknek megérteni azt, majd pedig (3) segíteni nekik 

alkalmazni azt az életükben.  Tedd fel magadnak a kérdést: „Mit tegyenek a gyermekek, hogy 

tanulhassanak, és hogyan segíthetek nekik érezni a Lelket?” 

     1. és 2. hét: Az önrendelkezés az az ajándék, hogy magunk választhatunk.

Mutass rá a tanra!  (kitalálós játék):   Mondd el 
a gyerekeknek, hogy gondoltál egy szóra, ezután 
adj nekik rávezető információkat, hogy kitalál-
hassák a szót. Kérd meg őket, hogy jelentkezze-
nek, amikor tudják a választ. Példák a rávezető 
információkra: Már az előtt rendelkeztünk vele, 
hogy a földre jöttünk. Ez egy ajándék Mennyei 
Atyánktól. Fontos része Mennyei Atyánk ránk 
vonatkozó tervének. Sátán el akarta venni tőlünk. 
Akkor használjuk, amikor döntéseket hozunk. Ez 
egy ajándék, mely lehetővé teszi, hogy magunk 
döntsünk.  Ö  betűvel kezdődik. Miután a gyere-
kek kitalálták a választ, ismételjétek el együtt: 
„Az önrendelkezés az az ajándék, hogy magunk 
választhatunk.”

   Segítsd elő a megértést!   (szemléltetős lec ke):   
Mutass a gyermekeknek egy botot, melynek az 
egyik végén a  választás , a másik végén pedig a 
 következmények  felirat található. Magyarázd el, 
hogy a következmény az, ami a választásunk miatt 
természetes módon történik meg. Például ha azt 
választjuk, hogy gyakorlunk egy hangszeren, akkor 
ügyesebben fogunk tudni játszani 
rajta; ha 

pedig 
azt, hogy hozzáérünk a tűz-

höz, akkor megégetjük magunkat. Emeld fel a 

botot, és mutasd meg a gyerekeknek, hogy mindig, 
mikor felemeled a botot, a választással együtt jár az 
abból fakadó következmény is. Kérj meg egy gyer-
meket hogy olvassa el a  2   Nefi  2:27 -et. Buzdítsd 
a többi gyermeket, hogy fi gyeljenek oda, milyen 
következménye van a jó választásnak (szabadság 
és örök élet), és milyen következménye van a rossz 
választásnak (fogság és nyomorúság). Rajzolj a táb-
lára egy ilyen egyszerű ábrát:

   
   Segíts a gyerekeknek megérteni, hogy amikor 
jól választunk, az szabadsághoz és boldogság-
hoz vezet, amikor pedig rosszul, az fogsághoz és 
boldogtalansághoz.

  Hívj ki két gyermeket a tanterem elejébe, és fogják 
meg a bot végeit (egyik végét az egyik, a másikat 
a másik). Azt a gyermeket, aki a „választás” végét 

tartja, kérd meg hogy 
mondjon példát egy jó 
választásra (például ked-

vesen beszélni másokkal). 
Kérd meg a másik gyermeket, hogy mondja el, mi-
lyen lehetséges következményei vannak ennek a vá-
lasztásnak (például tartós barátságok alakulhatnak 
ki). Ezt ismételd meg több gyermekkel is.

Önrendel-
kezés JÓ

Szabadság és boldogság

ROSSZ
Fogság és nyomorúság

 Ének: „Isten 

gyermekeként”

   (a vázlat 28. oldalán 

található)  

Szentírások haszná-

lata:   Fontos,  hogy a 
gyerekek a szentírásokból 
tanuljanak meg evangéli-
umi igazságokat. További 
ötletekért arról,  hogyan 
tanítsunk a gyermekeknek 
szentírásbeli történeteket, 
lásd a  TNNE  58–59. 
oldalát. 

  A gyermekek tanulását 
ismétléssel erősítsd. 

Tartsd meg a „választás 
és következmények” 

botot. Az év során más 
alkalmakkor is adódik 

majd lehetőség arra, 
hogy használjátok a 

közös foglalkozás során.  

ügyesebben fogunk tudni játszani 
rajta; ha 

pedig
azt, hogy hozzáérünk a tűz-

höz, akkor megégetjük magunkat. Emeld fel a 

Kérd meg a másik gy
lyen lehetséges követ
lasztásnak (például ta
ki). Ezt ismételd meg

VÁLASZTÁS

KÖVETKEZMÉNYEK
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 A  szemléltetős lec-

kékkel  kössétek „a lát-
hatatlan képzetet… egy 
megfogható dologhoz, 
melyet a tanuló már ismer, 
és ezután arra a tudásra 
építsetek” (Boyd K. 
 Packer,  TNNE,  164.). 

Segítsd elő a megértést!  (szentírásbeli törté-
netek tanulása):   A hónap első két hetében taníts 
meg néhány olyan szentírásbeli történetet, amelyek 
megmutatják, hogyan vezetnek a jó választások 
szabadsághoz és boldogsághoz, a rossz választások 
pedig fogsághoz és nyomorúsághoz. Használhatod 
például a következő történeteket: a Szabadító és 
Sátán története (lásd  Mózes 4:1–4 ); Nefi , Lámán 
és Lemuel története (lásd  1   Nefi  2–4, 7, 18 ); Sid-
rák, Misák és Abednégó története (lásd  Dániel 3 ); 
illetve Alma és Noé király története (lásd  Móziás 
17–19 ). Miután megtanítottál egy történetet, hívj 
ki két gyermeket, hogy tartsák a „választás és 
következmények” bot egy-egy végét. Kérd meg 
az egyik gyermeket, hogy magyarázza el, milyen 
választást hoztak a történetben szereplők, a má-
sik gyermek pedig mondja el, mi lett választásuk 
következménye.

   Ösztönözz az alkalmazásra! 

 (történet meghallgatása):   Helyezz ki 
a táblára egy képet Jézus Krisztusról. 
Rajzolj egy lépcsőt, amely a képhez 
vezet. Rajzolj egy pálcikaembert egy 
darab papírra, és helyezd a lépcső 
aljára. Mesélj egy rövid történetet 
egy gyermek aznapi választásairól. 
Mindig, mikor egy választáshoz 
érsz, kérdezd meg a gyerekeket, 
hogy az jó vagy rossz választás 
volt-e. Ha jó volt, álljanak fel, ha rossz, üljenek le. 
Például: „Timi elvett egy játékot a kisöccsétől, aki 
ezért sírni kezdett. Amikor Timi anyukája megkér-
dezte, miért sír az öccse, Timi azt felelte, hogy nem 
tudja.” Minden jó választásnál tedd egy lépcsőfok-
kal feljebb a fi gurát, Jézus felé. Folytasd a történe-
tet további olyan választásokkal, melyekkel végül 
a fi gura feljut a Szabadító képéig. Beszéljétek meg, 
milyen jó döntések hoznak nekünk boldogságot, és 
visznek közelebb az Úrhoz.

    3. hét: A halandóság előtti életben azt választottam, hogy Isten tervét 
követem.

Segítsd elő a megértést!  (éneklés):   Röviden 
beszéljétek meg a következő elveket, majd éne-
keljétek el a hozzá tartozó éneket a gyermekek-
kel: Mielőtt a földre jöttem, a mennyben éltem 
(„Mennyország szívében” [ GYÉ,  3.]). Azt választot-
tam, hogy a földre jövök és kapok egy testet („Az 
Úr gyermeke vagyok” [ GYÉ,  2.]; „Tudom, hogy 

Atyám él”, [ GYÉ,  4.]). Meg fogok keresztelkedni, 
és elnyerem a Szentlélek ajándékát („A keresztvíz 
majd lemossa” [ GYÉ,  71.]; „A Szentlélek” [ GYÉ,  
73.]). Felkészülhetek, hogy elmenjek a templomba 
(„A templomot szeretem” [ GYÉ,  64.]; „A családok 
örökké együtt lehetnek” [ GYÉ,  114.]). Fel fogok 
támadni („Elküldte Fiát” [ GYÉ,   18–19.]).

    4. hét: Jézus Krisztus olyan hellyé teremtette a földet, ahol megtanulhatom 
a jót választani.

Mutass rá a tanra!  (szemléltetős lecke és meg-
beszélés):   Mutass a gyermekeknek egy dobozt, 
melyben sok különböző színű zsírkréta található. 
Mutass nekik egy másik dobozt is, amelyben csak 

egyszínű kréták vannak. Kérdezd meg a gyere-
keket: „Ha szeretnél rajzolni egy képet, melyik 
doboz zsírkrétát használnád hozzá? Miért?” Ma-
gyarázd el, hogy a különböző választási lehetősé-
gek áldást jelentenek. Tedd bizonyságodat arról, 
hogy Mennyei Atyánk és Jézus Krisztus szeretnek 
bennünket, és azt szeretnék, ha jó választásokat 
hoznánk.

   Segítsd elő a megértést!  (színezés):   A gyer-
mekeknek adj egy másolatot a  Nézzétek kicsinyeite-
ket!  című bölcsődei kézikönyv 35. oldaláról, hogy 
színezzék ki, vagy kérd meg őket, hogy rajzoljanak 
hasonló képeket ugyanazzal a felirattal. Beszéljétek 
meg, ki teremtette az élőlényeket a rajzon, és mi-
ért. Tanítsd meg a gyermekeknek, hogy Mennyei 
Atyánk elvárja tőlünk, hogy gondoskodjunk erről 
a világról, melyet az Ő Fia teremtett számunkra. 
Kérd meg a gyerekeket, hogy sorolják fel, milyen 
módokon tudnak gondoskodni a földről, és a rajta 
lévő teremtményekről. Mondd meg a gyerekeknek, 
hogy vigyék haza a képeiket, és kérjék meg a szüle-
iket, hogy fűzzék le azokat egy könyvbe.              

  Ennél a tevékenységnél választhatod azt, hogy 
„a választás egy áldás” elvet zsírkrétákkal, 
színes ceruzákkal, különféle gyümölcsökkel 

vagy bármilyen más olyan szemléltető tárggyal 
mutatod be, amelyet a gyermekek már ismernek.  
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Február      Amikor a jót választjuk, 
áldottak vagyunk
  „[H]a ti betartjátok a parancsolatait, ő igenis megáld és felvirágoztat benneteket” 
( Móziás 2:22 ).
  Az itt megadott ötleteket egészítsd ki a sajátjaiddal. Minden héten tervezd el, hogyan fogsz 

(1) rámutatni a tanra, (2) segíteni a gyermekeknek megérteni azt, majd pedig (3) segíteni nekik 

alkalmazni azt az életükben.  Tedd fel magadnak a kérdést: „Mit tegyenek a gyermekek, hogy 

tanulhassanak, és hogyan segíthetek nekik érezni a Lelket?” 

     1. hét: Noé áldott volt, mert a jót választotta.

   Mutass rá a tanra!  (párosító játék):   Rajzolj a 
táblára egy egyszerű bárkát. Készítsd elő többféle 
állat képét úgy, hogy mindegyikből kettő-kettő le-
gyen. Adj minden gyermeknek egy-egy állatképet. 
Kérd meg a gyermekeket, hogy állja-
nak fel mindannyian, és kezdjék 
el utánozni annak az állatnak 
a hangját, amelynek a képe ná-
luk van. Közben fi gyeljenek, és 
keressék meg azt, aki hasonló 
hangot ad ki. Amikor az ugyan-
olyan képet tartó gyermekek 
megtalálják egymást, álljanak egymás mellé, míg 
minden állat meg nem találta a párját. Kérd meg a 
gyerekeket, hogy páronként jöjjenek ki a táblához, 
és helyezzék az állatokat a rajzolt bárkára. Kér-
dezd meg: „Melyik prófétát kérte meg az Úr, hogy 
terelje az állatokat a bárkába?” Mutass rá, hogy 
biztosan nagyon bonyolult feladat volt ilyen sok 
állatot a bárkába gyűjteni, de Noé azt választotta, 
hogy engedelmeskedik az Úr parancsolatának.

   Segítsd elő a megértést!  (szentírások olva-
sása):   Mutass a gyerekeknek egy képet Noéról, 
ahogy prédikál, majd olvassátok el a  Mózes 8:20 -at. 
Kérdezd meg a gyerekeket, szerintük miért nem 

hallgatott a többi ember Noéra. Oszd 
két részre a táblát. Az egyik felére 
írd fel egymás alá a kérdéseket, a 
másik oldalra pedig véletlenszerű 
sorrendben a szentírásutalásokat: 
Mit akart az Úr tenni, hogy el-
pusztítsa a gonoszokat? ( 1   Mózes 
6:17 ). Mit mondott Noénak, mit 

csináljon, hogy megmentse a családját? ( 1   Mózes 
6:18 ). Mit tett Noé, hogy a jót válassza? ( 1   Mózes 
7:5 ). Kérd meg a gyerekeket, hogy olvassák el a 
szentírásokat, és találják meg, melyik szentírás 
melyik kérdésre ad választ. Mutass egy képet a gye-
rekeknek Noéról, mikor a bárkát építi. Magyarázd 
el, hogy néha nehéz a jót választani. Kérdezd meg: 
„Milyen áldást kapott Noé, amiért a jót választotta?” 
Biztasd a gyerekeket, hogy osszák meg, milyen áldá-
sokban részesülnek, ha a jót választják.

    2. hét: Jézus tanítványai áldottak voltak, mert a jót választották.

   Segítsd elő a megértést!  (szentírások olva-
sása, színezés és bábjáték):   Olvasd el a gyerekek-
kel a következő beszámolókat arról, hogy Jézus 
tanítványai miként választották a jót:  Lukács 
10:38–42  (Mária);  Máté 4:18–20  (Péter és András); 
 Cselekedetek 9:1–9, 17–20  (Pál). Beszéljetek 
meg néhány áldást azok közül, melyben 
ezek az emberek részesültek azért, mert 

 Ének: „Taníts meg 

járnom a fénylő úton”

   ( Egyházi énekek,  102.)

  

  Áhítat:  A gyermekek szó-
rakoztató tevékenységek 
és mozgásformák által ké-
pesek egyszerre tanulni, és 
közben áhítatosak is ma-
radni. „Az áhítat… nem 
egyenlő a teljes csönddel” 
(Boyd   K. Packer, “Reve-
rence Invites Revelation,” 
 Ensign,  Nov. 1991, 22). 

  Egyszerű bábokkal eljátszhatjuk 
a leckék egyes részeit. Ezek 

értékes eszközök ahhoz, hogy 
kihangsúlyozzuk a lecke fő 

mondanivalóját, és felkeltsük a 
gyermekek érdeklődését (lásd 

 TNNE,  160–161.).  

 Kattints ide a rajzért! 
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  A tan elismétlése:   
 Ebben a hónapban a 
gyermekek különféle 
szentírásbeli illusztrációk 
által tanulják meg azt 
a tant, hogy amikor a 
jót választjuk, áldottak 
vagyunk. Megkérheted a 
gyerekeket, hogy minden 
óra elején ismételjék el a 
következő mondatot: „Ha 
a jót választjuk, áldottak 
vagyunk.” 

a jót választották. Rajzolj néhány egyszerű fi gu-
rát minden gyereknek (vagy használd a „Vidám 
oldalak” szentírás-fi guráit: Liahóna,  Csillagocska , 
2006. jan. Cs13.  ). A gyerekekkel színeztesd ki a 
rajzokat, ezután vágjátok ki, és készítsetek belőlük 
pálcikabábokat vagy papírzacskó bábokat. Buz-
dítsd a gyerekeket, hogy használják bábjaikat az 
egyik történet elmesélésére. Például: „Az én nevem 
Pál. Korábban üldöztem azokat, akik követték Jé-
zust. Volt egy látomásom Jézusról. Jézus megkért, 
hogy ne üldözzem Őt többé. Azt választottam, 

hogy Jézust követem, és életem hátralévő részében 
misszionárius leszek.”

   Segítsd elő a megértést!  (szentírásbeli törté-
netek megosztása):   Kérd meg a gyerekeket, hogy 
bábjaik segítségével a családjuknak is meséljék el 
a szentírástörténeteket. Biztasd őket, hogy osszák 
meg családtagjaikkal, hogy a történetben szereplők 
miképpen választották a jót, és milyen áldásokban 
részesültek. Kérdezd meg a gyerekeket, hogyan 
tudják a jót választani a jövő hét folyamán.

    3. hét: Nefi áldott volt, mert a jót választotta.

Segítsd elő a megértést!  (színjátszás):   A 
gyerekek játsszanak el bizonyos jeleneteket Nefi  
életéből, amikor engedelmeskedett apjának és 
az Úrnak (például lásd  1   Nefi  16:18–24, 30–32 ; 
 1   Nefi  17:8, 17–18, 48–53 ;  1   Nefi  18:9–21 ). Esetleg 
használhatnak egyszerű jelmezeket és kellékeket 
(a színjátszással kapcsolatos információkért lásd a 
TNNE,  175–176. oldalt). Olvassátok el együtt, mit 
mondott Nefi  az  1   Nefi  17:3 -ban.

   Ösztönözz az alkalmazásra!  (éneklés):   Mu-
tasd meg a januári „választás és következmények” 
botot, és buzdítsd a gyerekeket, hogy osszák meg, 
mire emlékeznek, mit tanultak a választásokról és 
azok következményeiről. Mondd el nekik hogy sok 
áldást jó választásaink következményeként nye-
rünk el. Kérd meg a gyerekeket, hogy gondolják át, 
milyen módokon lehetnek olyanok, mint Nefi , és 
hozhatnak jó döntéseket. A gyerekek ezután éne-
keljék el a „Nefi  bátorsága” ( GYÉ , 82.) című éneket, 
és adogassák körbe a „választás és következmé-
nyek” botot, miközben énekelnek. Időnként állítsd 
meg a zenét. Amikor megáll a zene, kérd meg azt 
a gyermeket, aki épp a botot tartja, hogy mondjon 
egy jó választást, amit ő megtehet. Ezután adja át a 
botot egy másik gyermeknek, aki ekkor mondjon 
egy áldást, mely az előbb elhangzott jó választásból 
következhet. Ezt folytassátok egészen addig, míg az 
idő engedi.

    4. hét: Az egyháztagok napjainkban is áldást kapnak azért, ha a jót 
választják.

Segítsd elő a megértést!  (történetek meg-
osztása):   Hívd meg több gyermek szüleit vagy 
nagyszüleit az Elemibe, hogy osszanak meg 
történeteket arról, hogy ők maguk vagy az őseik 
miként választották a jót. Mesélhetnek például 
történeteket arról, hogyan választották azt, hogy 
csatlakoznak az egyházhoz. Minden történet előtt 
kérd meg a gyerekeket, hogy fi gyeljenek oda, 

milyen módon választották a jót ezek az egyház-
tagok, és milyen áldásban részesültek miatta. 
Minden történet után kérdezd meg a gyerekeket, 
milyen áldásban részesültek az egyháztagok azért, 
mert a jót választották. Megkérheted a gyerekeket, 
hogy rajzoljanak képeket a történetekről, miköz-
ben hallgatják azokat, majd mutassák meg a rajza-
ikat az Elemiben és otthon.            

  A szemléltetőeszközök fokozhatják a tanulást. 
A szemléltetőeszközök legyenek egyszerűek. 
Ez lehetővé teszi a gyermekeknek, hogy 
inkább a leckére, ne pedig magára a 
szemléltetőre összpontosítsanak.  

 Kattints ide az ujjbábokért! 
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     Az élő próféták azt tanítják, 
hogy válasszam a jót
  „Ó fi am, emlékezz erre, és fi atalon tanulj bölcsességet; igen, fi atalon tanuld meg 
betartani Isten parancsolatait” ( Alma 37:35 ).
  Az itt megadott ötleteket egészítsd ki a sajátjaiddal. Minden héten tervezd el, hogyan fogsz 

(1) rámutatni a tanra, (2) segíteni a gyermekeknek megérteni azt, majd pedig (3) segíteni nekik 

alkalmazni azt az életükben.  Tedd fel magadnak a kérdést: „Mit tegyenek a gyermekek, hogy 

tanulhassanak, és hogyan segíthetek nekik érezni a Lelket?” 

     1. hét: Isten élő prófétákon keresztül szól hozzánk.

   Mutass rá a tanra!  (bemutató megtekintése és 
szentírás-memorizálás):   Hívj ki egy gyermeket 
a terem elejébe. Mondd meg a többi gyereknek, 
hogy kövessék az utasításait. Súgj egyszerű 
utasításokat a gyermeknek, mint például a kö-
vetkezők: „mondd meg nekik, hogy tapsoljanak 
hármat”, vagy „mondd meg nekik, hogy álljanak 
fel, és meneteljenek egy helyben”. Engedd meg 
több gyermeknek is, hogy egymás után vezetők 
legyenek. Magyarázd el, hogy bár nem mind-
annyian hallották az utasításaidat, képesek voltak 

engedelmeskedni az utasításoknak, mert tudták, 
kit kell követniük. Kérdezd meg, kit kell követ-
nünk, ha tudni szeretnénk, mit szeretne Mennyei 
Atyánk, hogy tegyünk. Mutass egy képet az egy-
ház jelenlegi elnökéről. A gyerekek mondják el 
együtt: „Isten élő prófétákon keresztül szól hoz-
zánk.” Olvassátok el az  Ámós 3:7 -et, és magyarázz 
el minden olyan szót, amit a gyerekek nem érte-
nek. Segíts a gyermekeknek memorizálni a szentí-
rást (lásd  TNNE,  168–169.).

    2. hét: Az Első Elnökség és a Tizenkét Apostol mind próféta.

   Mutass rá a tanra!:   Írd a táblára: „Az Első 
Elnökség és a Tizenkét Apostol mind próféta.” 
Mondd el a gyerekeknek, hogy Az Utolsó Napok 
Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházában az egyház 
elnöke, az ő két tanácsosa az Első Elnökségben és 
a Tizenkét Apostol vezetnek bennünket. Magya-
rázd el, hogy az Első Elnökség és a Tizenkét Apos-
tol mind próféta.

   Ösztönözz az alkalmazásra!  (párosító játék):   
Hozz hat képet az Első Elnökség és a Tizenkettek 
Kvórumának tagjairól, és írd fel a nevüket külön 
papírdarabokra. A papírokat és a képeket fordítsd 
le a táblán. Kérj meg egy gyereket, hogy fordítson 
fel egy képet, egy másikat pedig, hogy fordítson 
fel egy papírt, amelyen egy név található. Ha a 
kép és a név nem egyezik, fordítsd vissza őket, és 
engedd, hogy más gyerekek is válasszanak. Ha a 
kép és a papír egyezik, súgj a két gyermeknek egy 
olyan tantételt, melyet az adott vezető a legutóbbi 
általános konferencián tanított (lásd az  Ensign  vagy 
 Liahóna  legutóbbi általános konferenciai számát), és 
játsszák el, hogyan tudnak az adott tantétel szerint 
élni. A többi gyermek találja ki, mit mutogat a két 
gyermek.

 Ének: „Tégy bátran 

jót!”

   ( GYÉ,  93.)

  

  Tegyél fel kérdéseket:   
A kérdések elősegítik a 
részvételt és a beszélge-
tést. Tegyél fel kérdéseket 
annak eldöntéséhez, hogy 
a gyermekek értik-e a 
megtanított tant, és azért, 
hogy gondolkodásra ser-
kentsd őket (lásd  TNNE,  
73.). Például feltehetsz 
ilyen és ehhez hasonló 
kérdéseket: „Miként szól 
Mennyei Atyánk az egy-
ház tagjaihoz?” és „Mi-
lyen áldásokat kaptál a 
próféta követéséért?”. 

Március
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  Tipp:  Hívd fel 
a gyermekek és 
szüleik fi gyelmét a 
conferencegames.lds.
org honlapon található 
forrásokra. 

  Ismétlés:  A gyermekek 
az ismétlés által tanulnak. 
A 2. és 3. héten ugyanazt a 
tant tanítod majd a gyere-
keknek, csak máshogyan. 
Ez lehetőséget ad arra, 
hogy megerősítsd a tanról 
való ismereteiket. 

A gyermekek csoportokra 
osztása több gyermeknek is 
lehetővé teszi a részvételt. 
Számos módon oszthatod 
őket csoportokra. Például 
megkérheted a gyerekeket, 
hogy osztályonként 
dolgozzanak együtt, vagy 
az idősebbekhez fi atalabb 
gyermekeket is beoszthatsz. 
Minden csoportot egy 
felnőtt felügyeljen.

    3. hét: Isten prófétái és apostolai az általános konferencián szólnak hozzánk.

   Segítsd elő a megértést, és ösztönözz 

az alkalmazásra!  (játék):   Különböző papír-
darabokra írj egymondatos összegzést az Első 
Elnökség vagy a Tizenkettek Kvóruma tagjaitól 
elhangzott legutóbbi konferenciai üzenetekből. 
Helyezd őket a táblára a vezetők képeivel együtt. 
Beszéljétek meg mindegyik üzenetet. A gyermekek 
egyik csoportja menjen ki a teremből. Vedd le az 
egyik üzenetet a tábláról. Hívd be a gyerekeket, és 
együtt találják ki, melyik üzenet hiányzik. Kérd 
meg a gyerekeket, hogy válasszanak egy elemis 
éneket, amelyik kapcsolódik az üzenethez, majd 
énekeljétek el együtt. A gyerekek javasoljanak 
módszereket az üzenet alkalmazására. Ezt ismétel-
jétek meg több üzenettel is.

    4. hét: Áldott vagyok, amikor azt választom, hogy követem a prófétát.

Mutass rá a tanra!  (éneklés):   Énekeljétek el a 
„Kövesd a prófétát!” című ének ( GYÉ,  76–77.) kilen-
cedik versszakát és refrénjét. Kérd meg a gyerekeket, 
fi gyeljenek oda, miért kell követnünk a prófétát. A 
gyermekek mondják el együtt, hogy „áldott vagyok, 
amikor azt választom, hogy követem a prófétát”.

Segítsd elő a megértést!  (szentírásbeli tör-
ténetek eljátszása):   Meséld el a gyerekeknek Illés 
és a sareptai özvegy történetét (lásd  1   Királyok 
17:8–16 ), és kérd meg őket, hogy játsszák el veled. 
Például: „Az Úr azt mondta Illés prófétának, hogy 
menjen el egy Sarepta nevű városba  (járjatok hely-
ben).  Amikor a városba ért, meglátott egy asszonyt, 
aki fát szedegetett  (tegyetek úgy, mintha fát szedeget-
nétek).  Illés megkérte az asszonyt, hogy adjon neki 
inni  (tegyetek úgy, mintha inni adnátok valakinek) , 
és egy falat kenyeret is. Az asszony azt válaszolta 
Illésnek, hogy csak egy kevéske lisztje és olaja van, 
éppen annyi, hogy a fi ának süssön belőle  (rázzátok 
meg nemlegesen a fejeteket).  Illés azt mondta neki, 
hogy előbb neki készítsen egy kenyeret, és Isten 
majd ad neki még lisztet és olajat. Az asszony en-
gedelmeskedett Illésnek  (tegyetek 
úgy, mintha kenyeret gyúrnátok).  
Lett elég lisztje és olaja, hogy 
sok napon át tudjon kenyeret 
készíteni  (tegyetek úgy, mintha 
ennétek). ” Ismételjétek el ezt a 
tevékenységet a Mózes és a réz-
kígyó történetével is (lásd  
4   Mózes 21:5–9 ), valamint Nefi  
és a rézlemezek történetével 
(lásd  1   Nefi  3–4 ;  5:21–22 ). 
Kérd meg a gyerekeket, 

mondják el, milyen áldást kaptak a történetbeli em-
berek azért, mert követték a próféta tanácsát.

   Segítsd elő a megértést!  (a próféta tanításai-
nak megbeszélése):   Kérdezd meg a gyerekeket: „Ki 
a mai prófétánk?” Mutass egy képet az egyház je-
lenlegi elnökéről. Magyarázd el, hogy őt Isten hívta 
el. A gyerekek kis csoportokban beszéljék meg, 
hogyan követhetik őt. Kérj meg néhány gyermeket 
minden csoportból, hogy osszák meg ötleteiket. 
Kérd meg a gyerekeket, hogy válasszanak egy mó-
dot arra, hogy miképpen követhetik a prófétát a hét 
során. Készíts számukra egy kis emlékeztetőt, amit 
hazavihetnek, és megmutathatnak a családjuknak. 
Emlékeztesd a gyerekeket, hogy az általános kon-
ferencián hallhatják a próféta szavait, és biztasd 
őket, hogy nézzék vagy hallgassák a konferenciát a 
családjukkal. Az általános konferencia utáni héten 
kérj meg néhány gyermeket, hogy ossza meg, mi-
lyen élményei voltak, miközben hallgatta a prófé-
tát és követte a tanításait.               

  A tevékenységeket szabd az általad tanított 
gyermekek korához és képességeihez. A 3. 
heti tevékenység során az írott üzeneteken 

kívül képeket is használhatsz.  
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     Jézus Krisztus azt tanítja, 
hogy válasszam a jót
  „Mert példát adtam néktek, hogy a miképen én cselekedtem veletek, ti is akképen 
cselekedjetek” (  János 13:15 ).
  Az itt megadott ötleteket egészítsd ki a sajátjaiddal. Minden héten tervezd el, hogyan fogsz 

(1) rámutatni a tanra, (2) segíteni a gyermekeknek megérteni azt, majd pedig (3) segíteni nekik 

alkalmazni azt az életükben.  Tedd fel magadnak a kérdést: „Mit tegyenek a gyermekek, hogy 

tanulhassanak, és hogyan segíthetek nekik érezni a Lelket?” 

     1. hét: Jézus Krisztus a tökéletes példa számomra.

   Segítsd elő a megértést!  (szentírások olvasása 
és rajzolás):   Egy nagy papírra írd fel a következő 
mondatot: „Jézus Krisztus a tökéletes példa szá-
momra.” Vágd a papírt négy egyszerű kirakóda-
rabkára. A kirakódarabkák hátuljára egyesével írd 
a következő mondatokat:

    •   Megmutatta, hogyan keresztelkedjünk meg 
(lásd  Máté 3:13–17 ).

    •   Kimutatta a mások iránt érzett szeretetét (lásd 
 Márk 10:13–16 ).

    •   Megbocsátott azoknak, akik ártottak neki 
(lásd  Lukács 23:34 ).

    •   Megmutatta, hogyan imádkozzunk (lásd 
 Máté 6:5–13 ).

    Énekeljétek el a „Próbálok úgy élni, mint Jézus” 
( GYÉ,  48–49.) című éneket. Kérd meg a gyere-
keket, magyarázzák el, mit tanít az ének. Mutass 
egy képet Krisztusról, és mondd el a gyerekeknek, 
hogy az Ő tökéletes példája által sok mindent ta-
nított nekünk. Oszd a gyerekeket négy csoportra, 
majd minden csoportnak adj egy kirakódarabkát 

és üres papírlapokat. Kérd meg őket, hogy olvassák 
el együtt a szentírásokat, majd rajzolják le, hogyan 
követhetik Krisztus példáját. Kérj meg minden 
csoportot, hogy magyarázzák el a szentírásukat és 
a rajzaikat, majd helyezzék fel a kirakódarabjukat a 
táblára. Miután a kirakóst összeraktátok, együtt is-
mételjétek el a következő mondatot: „Jézus Krisztus 
a tökéletes példa számomra.”

    2. és 3. hét: Jézus Krisztus megtanította, hogyan éljek helyesen.

   Mutass rá a tanra!  (éneklés):   Énekeljétek el a 
„Válaszd a jót!” ( GYÉ,  100–101.) című éneket, majd 
kérd meg a gyermekek felét, hogy fi gyeljenek oda, 
hogyan lehetünk boldogok, a másik felét pedig 
arra, hogy mi az, ami segít nekünk ebben, és meg-
mutatja az utat. Beszéljétek meg, mit tanultak a 
gyerekek az énekből.

   Segítsd elő a megértést!  (kitalálós játék és 
szentírásolvasás):   Készíts papírcsíkokat, melyeken a 
következő szavak és szentírásutalások állnak:  éhezik  
( Máté 5:6 );  fénylik  ( Máté 5:16 );  szeret  ( Máté 5:44 ); 
és  imádkozik  ( Máté 6:6 ). Mutass egy képet a hegyi 
beszédről. Magyarázd el, hogy Jézus azért ment fel 
a hegyre, hogy tanítsa a tanítványait; Mindazt, amit 
ott tanított, ma a hegyibeszédnek nevezzük. Mutasd 
meg az egyik szócsíkot a gyerekek felének, és kérd 

 Ének: Általad vá-

lasztott ének Jézus 

Krisztusról a  Gyer-

mekénekek  című 

énekeskönyvből
 

 A  tevékenységeket 

igazítsd  az Elemidbe 
járó gyermekek korához 
és számához. Például az 
1. heti tevékenységnél, 
ha az Elemibe sok gyerek 
jár, esetleg több kirakó-
készletet is készíthetsz.  
 A fi atalabb gyermekek-
nek egy tanító felolvas-
hatja a szentírást, és 
segíthet a rajzolásban. 

Amikor evangéliumi tantételeket tanítasz, 
segíts a gyerekeknek módot találni arra, hogy 
miként alkalmazhatják azokat az életükben.

Április

FÉNYLIK

SZERETET

ÉHSÉG

 Kattints ide a szócsíkokért! 
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  A gyermekek olvassanak fel 
hangosan a szentírásokból. 

Légy tekintettel minden 
gyermek képességére, és 

segíts, hogy mindannyian 
sikeresen vegyenek 

részt az órán.  

meg őket, játsszák el a szót a többi gyereknek, akik 
pedig próbálják meg kitalálni. Olvassátok fel együtt 
a tanításra vonatkozó szentírást, és segíts megérteni 
a gyerekeknek, mit tanított Krisztus, és hogyan 
követhetjük a példáját. Ezt ismételjétek el a többi 
szóval és szentírással is.

   Ösztönözz az alkalmazásra!  (esettanulmá-
nyok megbeszélése):   Négy darab papírra írd fel 
Jézus következő tanításait: (1) Igazság utáni éh-
ség és szomjúság, (2) Fényljék a világosságotok, 
(3)  Szeressétek ellenségeiteket, (4) Imádkoz-
zatok a Mennyei Atyához. (A kisgyermekeknél 
esetleg használhatsz képeket is, melyek ezeket a 

tanításokat illusztrálják.) A papírokat helyezd el a 
terem különböző részein. Készíts esettanulmányo-
kat (lásd  TNNE , 163.), melyek segítenek a gyere-
keknek megérteni, hogyan alkalmazzák ezeket a 
tanításokat. Például: „Valaki az iskolában piszkál és 
csúfol téged. Mit tennél?” Nézzétek át a szentíráso-
kat a fent leírt kitalálós játékból, és mutass rá, hogy 
a teremben elhelyezett papírlapok kapcsolódnak 
a szentírásokhoz. Olvass fel egy esettanulmányt a 
gyerekeknek, majd kérd meg őket, hogy álljanak 
szembe azzal a papírral, amely segíthet nekik jól 
választani. Néhány gyermeket kérj meg, hogy ossza 
meg, ő mit választana.

    4. hét: Érzem Szabadítóm szeretetét, mikor igyekszem olyan lenni, mint 
Jézus Krisztus.

   Segítsd elő a megértést!  (éneklés és válasz-
tás):   Énekeljétek el az „Érzem, Jézus szeret” című 
éneket ( GYÉ , 46–47.). Írj néhány esettanulmányt, 
mely azt mutatja, hogyan tudja egy gyermek kö-
vetni Krisztus egyik tanítását. Adj meg hozzá egy 
szentírásutalást is, ahol ez a tanítása található. 
Íme, néhány példa:

   Sára megkérte a kishúgát, hogy ne használja az ő 
zsírkrétáit, de a húga csak azért is használta őket. 
Hogy Sára olyan legyen mint Jézus,
    a.   haragudjon meg a húgára.
     b.   dugja el a zsírkrétáit.
     c.   bocsásson meg a húgának.
   Máté 18:21–22 .

     Robi a barátaival focizik, mikor észreveszi, hogy 
egy másik fiú egyedül álldogál, és figyeli a játékot. 
Hogy Robi olyan legyen mint Jézus,
    a.   csúfolja ki a fiút, mert egyedül van.

     b.   hagyja figyelmen kívül a fiút, és játsszon to-
vább a barátaival.

     c.   vegye be a fiút is a fociba.
   János 13:34 .

    Kérj meg egy gyermeket, hogy olvassa fel az egyik 
esettanulmányt. Ezután kérd meg, hogy egyenként 
olvassa fel a válaszokat. Biztasd a gyerekeket, hogy 
amikor meghallják azt a választ, ami Jézus példáját 
követné, álljanak fel. Néhány gyermeket kérj meg, 
hogy olvassa fel hangosan a szentírást, és beszéljé-
tek meg, mit tanított Jézus. Beszéljétek meg, hogy 
ezekben a helyzetekben Jézus példájának követése 
hogyan segít a Szabadító szeretetét érezni. Ezt 
mindegyik esettanulmánnyal ismételjétek meg.

   Ösztönözz az alkalmazásra!  Biztasd a gye-
rekeket, hogy ezen a héten tegyék azt, amit Jézus 
szeretne, hogy tegyenek. Mondd el nekik, hogy 
jövő héten néhányukat meg fogod kérni, mondják 
el, milyen dolgokat tettek, és hogyan érezték a 
Szabadító szeretetét.

    Útmutató a zenei vezetőnek

  Amikor új éneket tanítasz a 
gyermekeknek, fontold meg 
a következőket:

    •   Kérd meg a gyerekeket, 
hogy jelezzenek, mikor 
egy meghatározott szóhoz 
érnek, vagy számolják 
az ujjaikon, hányszor 
énekelnek egy adott szót. 
Például, énekeljétek el 
az „Elküldte Fiát” című 
éneket ( GYÉ,  18–19.), és 
számolják össze az egyik 
kezükön, hányszor ének-
lik az „elküldte” szót, a 
másik kezükön pedig a 
„Fiát” szót.

    •    Egy énekhez válassz ki olyan 
képeket és szavakat, melyek 
az egyes kifejezéseket jelké-
pezik, a szavakat pedig írd fel 
papírdarabokra. Például ami-
kor eléneklitek az „Elküldte 
Fiát” ( GYÉ,  18–19.) című dalt, 
a „Hogyan szólhatott Atyánk 
kedves szeretetről?” sort il-
lusztráld a  szeretet  szóval és 
egy szív képével. Az „Elküldte 
hozzánk szent Fiát mint békés 
csecsemőt” sornál mutass egy 
képet Jézus születéséről, és 
emeld fel a  béke  szót. Be is 
vonhatod a gyerekeket azáltal, 
hogy tartják a képeket, miköz-
ben énekelnek.                
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     A jót választom, amikor 
megkeresztelnek és konfirmálnak 
az egyház tagjaként
  „[Bánjátok meg bűneiteket] és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében 
a bűnöknek bocsánatjára: és veszitek a Szent Lélek ajándékát” (lásd  Cselekedetek 2:38 ).
  Az itt megadott ötleteket egészítsd ki a sajátjaiddal. Minden héten tervezd el, hogyan fogsz 

(1) rámutatni a tanra, (2) segíteni a gyermekeknek megérteni azt, majd pedig (3) segíteni nekik 

alkalmazni azt az életükben.  Tedd fel magadnak a kérdést: „Mit tegyenek a gyermekek, hogy 

tanulhassanak, és hogyan segíthetek nekik érezni a Lelket?” 

     1. hét: Amikor bűnbánatot tartok, megbocsátást nyerhetek.

Segítsd elő a megértést!  (részvétel szemlélte-
tős leckében):   Adj minden gyermeknek 
egy kis kavicsot. Kérd meg őket, 
hogy tegyék a kavicsot a cipő-
jükbe, és mondd nekik, hogy 
álljanak fel és sétálgassanak. 
Kérdezd meg a gyerekeket, milyen 
érzés kaviccsal a cipőjükben sétálni? 
Kérdezd meg, miben a hasonlít a bűn a 
kavicsra. (Nem jó érzés; szomorúak leszünk 

tőle.) Vegyék ki a kavicsot, és kérdezd meg, 
miben hasonlít az, amikor Mennyei 

Atyánk megbocsát, ahhoz, amikor 
kivesszük a kavicsot a cipőnkből. 
Magyarázd el, hogy Jézus Krisztus 
miatt megbánhatjuk bűneinket, és 

bocsánatot nyerhetünk azokra. Tégy 
bizonyságot arról, hogy a bűnbánat 

egy csodálatos áldás Mennyei Atyánktól, 
és boldogságot hoz nekünk.

    2. hét: Amikor megkeresztelkedem és konfirmálok, Jézus példáját követem.

Segítsd elő a megértést!  (memória játék és 
szentírásolvasás):   Tegyél ki képeket egy keresz-
telkedő gyermekről, és Keresztelő Jánosról, mikor 
megkereszteli Jézust. A gyerekek nézzék a képeket 
20 másodpercen keresztül. Ezután takard le a ké-
peket, és kérd meg a gyerekeket, hogy soroljanak 
fel annyi hasonlóságot a két képről, amennyit csak 
tudnak. A javaslataikat esetleg felírhatod a táblára.

  Kérd meg a gyerekeket, hogy olvassák el a  Tan és a 
szövetségek 20:72–74 -et, hogy felismerjék, ki ke-
resztelhet, és hogyan történjen a keresztelés. Osszák 
meg a talált információkat. Hangsúlyozd ki, hogy 
az, aki a keresztelést végzi, papsági felhatalmazással 
kell, hogy rendelkezzen, és a keresztelendő sze-
mélyt teljesen a víz alá kell merítenie. Mutasd meg 
újra a két képet. Mutass rá, hogy Jézus és a gyermek 
is alámerítéssel keresztelkedett meg egy papsági fel-
hatalmazással rendelkező személy által.

   Ösztönözz az alkalmazásra!  (színezés és 
éneklés):   Készíts minden gyermeknek másolatot a 
 Nézzétek kicsinyeiteket!  című bölcsődei kézikönyv 
111. oldaláról, hogy kiszínezzék. Énekeljétek 
el az „Amikor Jézus megkeresztelkedett” című 
éneket ( GYÉ,  70.), majd ösztönözd a gyerekeket, 
hogy keresztelkedjenek meg, ahogyan Jézus tette. 
Kérj meg egy gyermeket, aki nemrég megkeresz-
telkedett, hogy meséljen a többi gyermeknek a 
keresztelőjéről.

 Ének: „Amikor Jézus 

megkeresztelkedett”

   ( GYÉ,  70.)

Tipp:   Az 1. heti te-
vékenységhez megkérhetsz 
egy gyermeket, hogy 
cipeljen körbe egy zsák 
követ, majd mutasd meg, 
miben hasonlít a bűnbánat 
ahhoz, amikor kivesszük a 
köveket a zsákból.

Május

 Kattints ide a bölcsődei 
kézikönyvbeli oldalért! 



11

    3. hét: A Szentlélek segíthet nekem.

Mutass rá a tanra!  (szemléltetős lecke):   Egy 
gyermeket állíts az ajtó mellé. Kösd be a szemét, és 
kérd meg, hogy bármiféle segítség nélkül próbálja 
megtalálni a székét és üljön le. Ismételd meg a 
tevékenységet, de ezúttal kérj meg egy másik gyer-
meket, hogy a karjánál fogva vezesse a bekötött 
szemű gyermeket, mutatva neki az utat. Beszéljé-
tek meg a gyermekkel, miért volt könnyebb meg-
találni a székét a második alkalommal. Magyarázd 
el, hogy a Szentlélek segíthet nekünk azáltal, hogy 
útmutatást ad az életünkben. Kérd meg a gyereke-
ket, hogy ismételjék el a következő mondatot: „A 
Szentlélek segíthet nekem.”

   Segítsd elő a megértést!  (éneklés és párosító 
játék):   Írd fel a táblára a  segítség  szót. Énekeljétek el 
„A Szentlélek” című dalt ( GYÉ,  73.), és kérd meg a 
gyerekeket, hogy számolják össze benne, hányféle 
dologban segíthet nekünk a Szentlélek.

  Elemi előtt készíts 10 papírt, melyre rá van rajzolva 
a VAJ feliratú pajzs. A lapok hátoldalára írd fel a 
következő 5 mondat egyikét, 
melyek leírják, hogyan segít 
nekünk a Szentlélek:  a Szent-
lélek megvigasztal; a Szentlélek 
bizonyságot tesz Jézus Krisztus-
ról; a Szentlélek tanít bennünket; 
a Szentlélek megmondja, mit 
tegyünk vagy ne tegyünk ; és 
végül  a Szentlélek segít, hogy 
jót tegyünk  (minden mondat 
két külön papíron legyen). Helyezd a papírlapokat 
a táblára véletlenszerű sorrendben úgy, hogy a VAJ 
pajzs legyen az elején. Kérj meg egy gyermeket, 
hogy fordítsa fel az egyiket. Mondjátok el együtt 
a hátoldalán található szöveget. Válassz egy másik 
gyermeket, hogy ő is fordítson fel egyet, és próbál-
játok összepárosítani a kettőt. Mondjátok el együtt 
a hátoldalán található szöveget. Ha a papírok össze-
illenek, vedd le őket a tábláról. Ha nem illenek 
össze, fordítsd vissza őket. Ismételjétek ezt addig, 
míg az összesnek meg nem lett a párja.

   Ösztönözz az alkalmazásra!  (szentírások 
megbeszélése):   Oszd a gyerekeket csoportokra. Adj 
mindegyik csoportnak egyet a következő szentírás-
utalások közül:  János 14:26 ;  János 15:26 ;  2   Nefi  
32:5 ;  T&Sz 11:12 . Kérj meg minden csoportot, 
hogy olvassák fel a szentírásukat, és beszéljék meg, 
mit jelent. Kérd meg a gyerekeket és a tanítóikat, 
hogy osszanak meg példákat arról, hogyan érezték 
már a Szentlélek hatását.

    4. hét: Amikor veszek az úrvacsorából, megújítom a keresztelési 
szövetségeimet.

Segítsd elő a megértést!  (szövetségek meg-
beszélése és szentírások olvasása):   Magyarázd el, 
hogy a szövetség egy szent, kétirányú ígéret köz-
tünk és Mennyei Atyánk között. Mi megígérjük, 
hogy megteszünk bizonyos dolgokat, Ő pedig azt, 
hogy megáld bennünket. Emlékeztesd a gyereke-
ket, hogy amikor megkeresztelkedünk, szövetséget 
kötünk Mennyei Atyánkkal, és magyarázd el, 

hogy amikor veszünk az úrvacsorából, megújítjuk 
ezt a szövetséget. Készíts szócsíkokat az úrvacsorai 
imák szövegéből, melyek elmagyarázzák, mit ígé-
rünk meg, mikor veszünk az úrvacsorából, és mit 
ígér Mennyei Atyánk (lásd  Tan és a szövetségek 
20:77, 79 ). A szócsíkokat oszd ki a gyerekek kö-
zött, és miközben felolvasod hangosan a szentírá-
sokat, álljanak fel a megfelelő sorrendben.                  

  Vonj be minden gyer-

meket:   A kisebb gyer-
mekeket úgy vonhatod be, 
hogy idősebb gyerekeket 
állítasz melléjük pár-
nak. Például a 4. heti 
tevékenységnél a fi atalabb 
gyermekek tarthatják a 
szócsíkokat, az idősebbek 
pedig segíthetnek helyes 
sorrendbe állniuk.    

 Előkészületek:   Töre-
kedj a Lélek útmutatására, 
miközben a leckékre 
készülsz, és az ötleteket 
alakítsd a gyermekek 
korához, képességéhez és 
körülményeihez. Például 
lesznek olyan leckeötletek, 
melyek csupán néhány 
percet vesznek igénybe. A 
saját ötleteiddel is gazda-
gíthatod a leckéket.

 Ha a szemléltető leckékbe bevonod a 
gyerekeket, az megragadja a fi gyelmüket, 

és felkészíti őket a tanulásra. 

 Kattints ide a logóért! 

 Kattints ide a szócsíkokért! 
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     A jót választom azáltal, hogy az 
evangéliumi tantételek szerint élek
  „Megyek és megteszem azon dolgokat, amelyeket az Úr megparancsolt, mert tudom, hogy 
az Úr nem ad parancsolatokat az emberek gyermekeinek, csak akkor, ha utat készít 
számukra, hogy végrehajthassák azt a dolgot, amit megparancsol nekik” ( 1   Nefi  3:7 ).
  Az itt megadott ötleteket egészítsd ki a sajátjaiddal. Minden héten tervezd el, hogyan fogsz 

(1) rámutatni a tanra, (2) segíteni a gyermekeknek megérteni azt, majd pedig (3) segíteni nekik 

alkalmazni azt az életükben.  Tedd fel magadnak a kérdést: „Mit tegyenek a gyermekek, hogy 

tanulhassanak, és hogyan segíthetek nekik érezni a Lelket?” 

     1. hét: Erőért imádkozom Mennyei Atyámhoz, hogy meg tudjam tenni, 
ami helyes.

   Segítsd elő a megértést!  (beszélgetés az imá-
ról):   Mutass a gyerekeknek egy telefont, vagy más 
kommunikációs eszközt. Beszéljétek meg, hogyan 
kell használni. Kérdezd meg a gyermekektől, ho-
gyan tudunk kommunikálni Mennyei Atyánkkal. 
Magyarázd el, hogy éppen úgy, ahogyan tárcsázunk 
egy számot, hogy beszélhessünk valakivel, imád-
kozhatunk azért, hogy kommunikálni tudjunk 
Mennyei Atyánkkal; kérhetünk tőle erőt ahhoz, 
meg tudjuk tenni, ami helyes. Minden osztálynak 
adj egy képet, melyen különféle imák szerepelnek 
(például: személyes ima, családi ima, ételáldás 
vagy osztálytermi ima). Kérj meg minden osztályt, 
hogy mutassák meg a képüket a többi gyereknek, 
és mondd el nekik, milyen ima látható a képen, és 
hogy mikor, hol és miért mondják ezt az imát.

   Ösztönözz az alkalmazásra!  (játék):   Vágj egy 
kis lyukat két üres konzervdoboz alján, és kösd 
össze őket egy madzaggal. Feszítsd ki jól a ma-
dzagot, és a gyerekek felváltva mondjanak bele a 
konzervdobozba valamit, amiért imádkozhatnak 
Mennyei Atyánkhoz, miközben próbálják azt tenni, 
ami helyes (például, hogy igazat tudjanak mon-
dani, vagy hogy áhítatosak, illetve kedvesek legye-
nek). Egy másik gyermek hallgasson bele a másik 
végén lévő konzervdobozba. Oszd meg egy élmé-
nyedet (vagy kérj meg egy gyermeket erre) arról, 
amikor Mennyei Atyánk erőt adott neked, hogy azt 
tedd, ami jó. Tégy bizonyságot arról, hogy Mennyei 
Atyánk hallja és megválaszolja az imáinkat, és erőt 
fog adni ahhoz, hogy azt tegyük, ami helyes.

    2. hét: Amikor fizetem a tizedem, Mennyei Atyám megáld engem.

   Mutass rá a tanra és segítsd elő a meg-

értést!  (bemutató megtekintése):   Magyarázd el, 
hogy a tized azt jelenti, hogy pénzbeli bevételünk 
egytizedét az Úrnak adjuk az Ő egyházán keresz-
tül. Mutass a gyerekeknek 10 pénzérmét. Kérdezd 
meg, hogy az érmék közül hányat kell felhasználni 

a tizedre. Mutass egy tizedborítékot és egy ado-
mányszelvényt, majd magyarázd el, hogy úgy 
fi zetünk tizedet, hogy kitöltjük az adományszel-
vényt, beletesszük egy borítékba a tizedünkkel 
együtt, majd átadjuk a püspöknek vagy az egyik 
tanácsosának.

 Ének: „Nefi  bátorsága”

   ( GYÉ,  82–83.)

  

  Hívd meg a lelket!   Ha 
a Lélek által tanítasz, a 
Szentlélek bizonyságot 
tesz majd azoknak az 
evangéliumi tantételeknek 
az igazságáról, melyekről 
tanítasz (lásd  TNNE,  
45–46.). 

Június



I Have a Body like 

Heavenly Father’s

I have a face like 

Heavenly Father.

I have two feet like 

Heavenly Father.

I have two hands like 

Heavenly Father.
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Ösztönözz az alkalmazásra!  (játék és bizony-
ságok meghallgatása):   Mutass be olyan képeket 
és tárgyakat, melyek a tizedfi zetésből származó 
áldásokat jelképezik, mint például: a templomok és 
gyülekezeti házak képe, vagy egy himnuszoskönyv, 
egy  Gyermekénekek  könyv, egy elemis kézikönyv 
és a szentírások. Mondd el a gyerekeknek, hogy az 
egyház a tizedalapból képes mindezt előteremteni. 
Takard le a képeket és a tárgyakat. Vegyél el belő-
lük egyet-kettőt. Fedd fel őket újra, és kérdezd meg 
a gyerekeket, melyik hiányzik. Ezt ismételd el több 
alkalommal. Magyarázd el, hogy vannak más olyan 
áldások is, melyek a tizedfi zetésből származnak, de 
nem láthatóak (lásd  3   Nefi  24:10 ). Kérj meg egy-
két felnőttet, meséljenek azon áldásaikról, melyek-
ben a tizedfi zetés által részesültek.

    3. hét: Engedelmeskedem a Bölcsesség szavának azáltal, hogy csak jó 
dolgokat eszem és iszom, és elkerülöm azt, ami káros.

Segítsd elő a megértést!  (szentírások olva-
sása és játék):   Olvassátok el együtt az  1   Korint-
husbeliek 3:16–17 -et. Kérd meg a gyerekeket, 
hogy osszák meg, mit jelent nekik ez a szentírás. 
Magyarázd el, hogy Mennyei 
Atyánk azt szeretné, hogy vigyáz-
zunk a testünkre. Helyezd ki kü-
lönféle élelmiszerek, italok és más 
olyan cikkek képét, melyek 
jók vagy rosszak a testnek 
(például: gyümölcsök, 
zöldségek, kenyér, alko-
hol és dohány), és helyezd 
őket egy dobozba. Készíts 
másolatot a bölcsődei kézikönyv 43. 

oldaláról, és vágd kirakódarabkákká. A gyerekek 
felváltva vegyenek ki képeket a dobozból. Ha a ké-
pen látható cikk jó nekünk, egy gyermek helyez-

zen a táblára egy kirakódarabkát. Ha 
a cikk rossz, vegyen le egy kirakóda-

rabkát. Játsszatok addig, míg 
a kirakó teljes nem lesz (a 

dobozban több jó legyen, 
mint rossz). Kérj meg egy 

felnőttet vagy gyermeket, 
hogy osszon meg néhányat azon 
áldások közül, melyet a Bölcses-
ség szavának való engedelmes-
ség miatt kapott (lásd  T&Sz 
89:18–21 ).

    4. hét: Amikor visszafogottan öltözködöm, tiszteletben tartom a testem, 
mely egy ajándék Istentől.

Mutass rá a tanra!  (kép megtekintése és 
szentírásolvasás):   Írd fel a táblára a következő-
ket: „A          egy         .” Mutass egy képet a temp-
lomról. Kérdezd meg, miért olyan különlegesek a 
temp lomok. A gyerekek lapozzanak az  1   Korinthus-
beliek 6:19- hez. Kérd meg őket, hogy miközben 
együtt felolvassátok a szentírást, keressék meg, mit 
mond a testükről. Kérdezd meg tőlük, mely szavak-
kal egészíthető ki a táblán szereplő mondat ( test, 
templom ). Kérd meg a gyerekeket, hogy álljanak fel 
és mondják el együtt a mondatot.

Segítsd elő a megértést, és ösztönözz az 

alkalmazásra!  (éneklés és beszélgetés):   Mondd 
el a gyerekeknek, hogy a testünk egy templom, 
melyben a Szentlélek lakozhat. Énekeljétek el a 

„Templom a földi testem” ( Egyházi énekek,  104.) 
című éneket. Kérd meg a gyerekeket, hogy osszák 
meg, Mennyei Atyánk mit szeretne, hogyan öltöz-
ködjünk, és miért. Magyarázd el, hogy Isten prófé-
tái szüntelenül azt tanácsolták az Ő gyermekeinek, 
hogy visszafogottan öltözködjenek. Kérd meg a 
gyerekeket, hogy miközben felolvasod a  Fiatalság 
erősségéért  füzet „Öltözködés és megjelenés” részét, 
fi gyeljenek oda, a testük mely része legyen takarva. 
Kérd meg a gyerekeket, hogy képzeljék el, hogyan 
tudnak visszafogottan öltözködni. Dobj egy puha 
tárgyat oda egy gyermeknek, és kérd meg, hogy 
ossza meg az ötletét. Miután elmondta, dobja to-
vább egy másik gyermeknek, aki szintén megosztja 
az ötletét. Így folytassátok a többi gyermekkel is.         

  Szemléltetőeszközök:   
A gyermekek képesek 
jobban tanulni és hosszabb 
ideig emlékezni a tanul-
takra, ha tanításkor képe-
ket és más szemléltetőket 
használunk (lásd  TNNE, 
 168, 173–174.). 

 Kattints ide a bölcsődei 
kézikönyvbeli oldalért! 



14

     A jót választom azáltal, hogy az 
evangéliumi tantételek szerint élek
  „Legyünk tehát hűek az Úr parancsolatainak megtartásában” ( 1   Nefi  3:16 ).
  Az itt megadott ötleteket egészítsd ki a sajátjaiddal. Minden héten tervezd el, hogyan fogsz 

(1) rámutatni a tanra, (2) segíteni a gyermekeknek megérteni azt, majd pedig (3) segíteni nekik 

alkalmazni azt az életükben.  Tedd fel magadnak a kérdést: „Mit tegyenek a gyermekek, hogy 

tanulhassanak, és hogyan segíthetek nekik érezni a Lelket?” 

     1. hét: A böjt és az ima megerősítheti a bizonyságomat.

   Mutass rá a tanra!  (szemléltetős lecke):   Készíts 
két szócsíkot a következő szavakkal:  böjt  és  ima . 
Kérj meg két gyermeket, hogy álljanak szorosan 
egymás mellé, és adj oda nekik egy-egy szócsí-
kot. Egy harmadik gyermek sétáljon el közöttük. 
Kérd meg az első két gyermeket, hogy ezúttal 
karoljanak egymásba, és a harmadik gyermek így 
próbáljon meg újra elsétálni közöttük. Mutass rá, 
mennyivel erősebbek a gyermekek, amikor egy-
másba karolnak. Magyarázd el, hogy a böjt és az 
ima is erőteljesebb, amikor együtt alkalmazzuk 
őket. Írd fel a táblára, hogy „a böjt és az ima meg-
erősítheti a bizonyságomat”, majd a gyermekek 
ismételjék el a mondatot hangosan.

   Segítsd elő a megértést!  ( szentírások meghall-
gatása és szemléltetős leckében való részvétel):   Kérd 
meg a gyermekeket, hogy hallgassák meg, mit tettek 
Móziás fi ai azért, hogy erősekké váljanak az evangé-
liumban, miközben felolvasod az  Alma 17:2–3-at . 
Kérd meg a gyermekeket, hogy feszítsék meg az 
izmaikat minden alkalommal, amikor olyan dolgot 
hallanak, ami segített Móziás fi ainak erőssé válni.

  Vezess le egy beszélgetést a böjtről úgy, hogy ezek-
hez hasonló kérdéseket teszel fel: „Mi a böjt?”, 
„Miért kell böjtölnünk?”, „Mikor kell böjtölnünk” és 
„Miért kell imádkoznunk, amikor böjtölünk?” (lásd 
Joseph B. Wirthlin: A böjt törvénye.  Liahóna,  2001. 

július 88–91.). Minden gyermek, aki hozzáfűz vala-
mit a beszélgetéshez, fogja meg egy-egy darab fonal 
vagy madzag egyik végét. A madzagok másik végét 
te tartsd a kezedben. A beszélgetés végén kérd meg 
a madzagokat fogó gyermekeket, hogy álljanak a 
terem közepére, és sodorják össze az összes madza-
got, hogy egyetlen erős kötelet kapjanak. Magyarázd 
el, hogy minden egyes madzag, melyet a kötélhez 
adunk, még erősebbé teszi azt. Segíts a gyerme-
keknek megérteni, hogy ehhez hasonlóan, minden 
egyes alkalommal, amikor böjtölünk és imádko-
zunk, egyre jobban megerősítjük a bizonyságunkat.

    2. hét: Kedvesnek lenni azt jelenti, hogy jóindulatú dolgokat mondunk 
egymásnak.

   Mutass rá a tanra!  (szentírás elismétlése):   Írd 
fel a táblára, „Legyetek pedig egymáshoz jóságo-
sak” ( Efézusbeliek 4:32 ), és számozd meg a szava-
kat 1–4-ig. Minden gyermek kapjon egy számot 
1–4-ig. Először az 1-es számú gyermekek álljanak 
fel, mondják el hangosan az 1-es szót, „legyetek”, 
majd gyorsan üljenek le. Ezután álljanak fel a 2-es 
számú gyermekek, mondják el hangosan a 2-es 
szót, „pedig”, majd ők is gyorsan üljenek le. Foly-
tassátok ugyanígy az idézet végéig. Többször ismé-
teljétek el. Végül kérd meg az összes gyermeket, 
hogy ismételjék el az egész idézetet együtt.

   Segítsd a megértést!  (történet meghallgatása 
és éneklés):   Mesélj el egy történetet a kedvességről 
a gyermekeknek. Például: „Az üres talicska ( Csilla-
gocska,  2007. okt. Cs2.). Kérd meg őket, hogy emel-
jék fel mindkét hüvelykujjukat, amikor egy kedves 
cselekedetről hallanak a történetben, vagy fordítsák 
mindkét hüvelykujjukat lefelé, amikor barátságtalan 
tettről hallanak. Énekeljétek el a „Szeressük egymást” 
című éneket ( GYÉ,  84.). Kérd meg a gyermekeket, 
hogy álljanak fel, amikor arról énekelnek, hogy ki-
ket kell szeretnünk. Újra énekeljétek el a dalt, és ez 

 Ének: „A bölcs ember 

és a bolond ember”

   ( GYÉ,  150.), vagy bármely 

általad választott ének 

a  Gyermekénekek  című 

énekeskönyvből.  

  Tipp:   Amikor a böjtről 
tanítasz, ne feledd, hogy a 
kisebb gyermekeknek nem 
kell böjtölniük. 

A szemléltető eszközök segítenek a gyermekeknek 
a nehezen érthető fogalmak megértésében.

Ima
Böjt

Július

 Kattints ide a szócsíkokért! 
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alkalommal a gyermekek emeljék fel a hüvelykujju-
kat, amikor azt éneklik: „Mindenkit szeress!”

Ösztönözz az alkalmazásra!  (a kedvesség 
módjainak megbeszélése):   Emelj ki néhány embert 
a gyermekek életéből (úgy mint édesapa, édesanya, 
nővér, fi vér, nagyapa, barát vagy tanár), és írd fel 
a nevüket egy szócsíkra, mutass róluk képet, vagy 
használj egyszerű kellékeket (például egy nyakken-
dőt az apa, vagy egy sétabotot a nagyapa illusztrá-
lására). Add oda a tárgyakat néhány gyermeknek, 
és kérd meg őket, hogy álljanak a terem elejébe. 
Mindegyik gyermek osszon meg valami kedveset, 
amit az általa képviselt személynek mondana, vagy 
tenne érte. Ezután adják át a szócsíkokat, képeket 
vagy kellékeket más gyermekeknek. Ezt folytassá-
tok egészen addig, míg az idő engedi.

    3. hét: Az áhítat Isten iránti mély tisztelet és szeretet.

Mutass rá a tanra!  (éneklés):   Készíts jó pár 
nyakláncot fonalból, és akassz mindegyikre egy 
papír szívet. Mindegyik szívre írj egy-egy 
kulcsszót „Az áhítat szeretet” ( GYÉ,  15.) 
című dal szövegéből (például:  csendben 
ülni, gondolni, érzés  stb.). Kérj meg né-
hány gyermeket, hogy vegyék fel 
a nyakláncokat. Énekeljétek el 
„Az áhítat szeretet” című dalt, és 
szólítsd fel a nyakláncot viselő 
gyermekeket, hogy áhítatosan 
sétáljanak körbe a teremben, amikor a 
nyakláncukon lógó szívecskén lévő ki-
fejezést énekli az osztály. A nyakláncot 
viselő gyermekek ezután álljanak sorba 
egymás mellé, és újra énekeljétek el a dalt.

   Ösztönözz az alkalmazásra!  (áhítat megbe-
szélése):   Készíts szócsíkokat, vagy rajzolj egyszerű 

képet egy szempárról, kézről, lábról, fülről, száj-
ról és elméről. Oszd a gyermekeket csopor-

tokra, és mindegyik csoport válasszon egyet 
vagy kettőt a szócsíkokból vagy 

képekből. A csoportok mondják 
el (szavakkal vagy eljátszással), 
miként tud a test azon része áhí-

tatos lenni, tiszteletet és szeretetet 
mutatva Isten iránt.

    4. hét: A becsületesség azt jelenti, hogy a következményektől függetlenül 
mindig igazat mondunk.

Segítsd elő a megértést!  (beszélgetés a követ-
kezményekről):   Készíts néhány esettanulmányt 
(lásd  TNNE,  163.), melyekben a gyermekek olyan 
helyzetekbe kerülnek, ahol választaniuk kell a 
becsületesség és a becstelenség között. Például: 
„Megütötted az öcsédet, és az édesanyád megkér-
dezi, miért sír.” Tedd fel a kérdést: „Mi lenne a 
becsületesség következménye?” Majd pedig: „Mi 
lenne a becstelenség következménye?” Segíts a 
gyermekeknek rájönni, hogy bár a becsületesség 
azonnali következményei talán nehezen elvisel-
hetők, a hosszú távú következmények azonban 
békéhez és boldogsághoz vezetnek.

   Ösztönözz az alkalmazásra!  (rímképzés):   
Kérj meg minden osztályt, hogy (a tanáraik segítsé-
gével) találjanak ki egy egysoros állítást vagy rímet 
a becsületességről. Például: „Ha igazat mondok, 
soha el nem bukok!” Minden osztály ossza meg az 
állítását a többi gyermekkel. Ösztönözd őket, hogy 
mondják el magukban az állítást minden alkalom-
mal, amikor kísértést éreznek arra, hogy becstele-
nek legyenek.                 

  A gyermekek részvétele a 
szemléltető előadásokban 

leköti a gyermekeket, 
és segít a többi gyermek 

érdeklődésének 
fenntartásában is.  

  Szentírások:   Amikor 
a gyermekek a saját 
szentírásukból olvasnak, 
az megerősíti bennük a 
szentírások fontosságát, 
és meghívja a Lelket. Ha 
lehetséges, kérd meg a 
gyermekeket, hogy jelöl-
jenek be verseket a saját 
szentírásukban, majd 
pedig olvassák fel azokat 
együtt. 

gondolni

érzés

csendben 

ülni

 Kattints ide a szívekért! 

 Kattints ide a képekért! 
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Augusztus      Olyan dolgokkal töltöm meg az 
életemet, melyek meghívják a Lelket
  „Ha van bármi, ami erényes, szép, jónak mondott vagy dicséretre méltó, akkor törekszünk 
azokra a dolgokra” ( Hittételek 1:13 ).
  Az itt megadott ötleteket egészítsd ki a sajátjaiddal. Minden héten tervezd el, hogyan fogsz 

(1) rámutatni a tanra, (2) segíteni a gyermekeknek megérteni azt, majd pedig (3) segíteni nekik 

alkalmazni azt az életükben.  Tedd fel magadnak a kérdést: „Mit tegyenek a gyermekek, hogy 

tanulhassanak, és hogyan segíthetek nekik érezni a Lelket?” 

     1. hét: A jó barátok segítenek nekem a jót választani.

   Segítsd elő a megértést és ösztönözz az 

alkalmazásra!  (történet meghallgatása):   Mondd 
el a következő történetet: „Két fi ú talált egy pár 
elnyűtt cipőt az út szélén. A távolban megláttak 
egy férfi t, aki a földjén dolgozott. Az egyik fi ú azt 
javasolta, hogy rejtsék el a cipőt, és lessék meg, 
hogyan reagál rá a férfi .” Kérdezd meg a gyerme-
kektől, hogy mit mondanának ennek a fi únak? 
Ezután mondd el a történet folytatását: „A másik 
fi ú azt javasolta, hogy ahelyett, hogy elrejtenék a 
cipőket, tegyenek beléjük egy-egy ezüst érmét, és 
végül ezt is tették. Hamarosan a férfi  is befejezte a 
munkát. Amikor megtalálta az érméket, annyira 

elöntötte a hála, hogy ott helyben letérdelt és 
imában köszönetet mondott értük. Az imában el-
mondta, hogy a felesége beteg, a gyermekeinek pe-
dig nincs mit enniük, és arra kérte az Urat, hogy 
áldja meg azt az embert, aki segített neki, bárki le-
gyen is az. A fi úk melegséget éreztek a szívükben, 
és hálásak voltak azért, hogy a jót választották” 
(lásd Gordon B. Hinckley, in Conference Report, 
Apr. 1993, 71; vagy  Ensign,  May 1993, 54). Kérj 
meg néhány gyermeket, hogy osszanak meg olyan 
élményeket, amikor egy jó barátjuk segített nekik 
a helyes választásban.

    2. hét: Mennyei Atyámnak tetsző dolgokat kell olvasnom, hallgatnom és 
néznem.

   Mutass rá a tanra!  (szemléltetős lecke):   Mu-
tass a gyermekeknek két tálat: az egyik legyen 
tele gyümölccsel, a másik pedig földdel. Kérdezd 
meg a gyermekektől, melyiket lenne jó megenni, 
és miért. Magyarázd el, hogy Mennyei Atya azt 
szeretné, hogy olyan dolgokkal töltsük meg az 

elménket, amelyek jók a számunkra, nem pedig 
károsak. Kérd meg őket, hogy ismételjék el han-
gosan, „Mennyei Atyámnak tetsző dolgokat kell 
olvasnom, hallgatnom és néznem”, egyszerű kéz-
mozdulatokkal kísérve az  olvasni, hallgatni  és  nézni  
szavakat.

   Segítsd elő a megértést!  (beszélgetés a tan-
ról):   Mondd el a gyermekeknek, hogy ha Mennyei 
Atyánknak nem tetsző döntéseket hozunk, akkor 
elveszíthetünk valami nagyon fontos dolgot. Kérd 
meg őket, hogy fi gyeljék meg, mi lehet ez a fontos 
dolog, miközben felolvasod  A fi atalság erősségéért  
című füzet „Szórakozás és a média” fejezete alatti 
első bekezdést (lásd még „Evangéliumi normáim”). 
Kérdezd meg a gyermekektől, hogy kihallották-e, 
mit veszítünk el, ha rossz döntéseket hozunk (a 
Lelket). A gyermekek alkossanak három csoportot, 
és egymás után látogassanak meg három állomást: 
„Olvasás”, „Hallgatás” és „Nézés”. A gyermekek az 
állomásokon olyan dolgot olvassanak, hallgassanak 
vagy nézzenek, amely tetsző Mennyei Atyának. Be-
széljétek meg, mit éreznek akkor, amikor Istennek 
tetsző dolgokat olvasnak, hallgatnak vagy néznek.

 Ének: „Próbálok úgy 

élni, mint Jézus”

   ( GYÉ,  48–49.)

  

  Állomások:   Ha sok 
gyermek jár az Elemidbe, 
egyszerűbb lehet, ha a 
gyermekek helyett a veze-
tők mennek át egyik állo-
másról a másikra. 

  Történetek:   A történe-
tek felkeltik a gyermekek 
érdeklődését, és segítenek 
nekik a tanra vonatkoz-
tatni azt. Jól tanuld meg a 
történeteket, hogy a saját 
szavaiddal és lelkesen 
tudd előadni azokat. 
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 Rajzolás:   Ha lehetőséget 
adsz a gyermekeknek le-
rajzolni, amit tanultak, az 
segít nekik a tan mélyebb 
megértésében. További 
segítséget nyújt a tanulá-
sukhoz, ha arra ösztönzöd 
őket, hogy mutassák meg 
rajzaikat a családjuknak.

  Ha az Elemi méretéhez 
igazítod a tevékenységeket, 
az segíteni fog abban, hogy 

még több gyermek részt 
tudjon venni benne. Ha 

nagy létszámú az Elemi, 
ebben a tevékenységben 

használhatsz több 
kosarat is, melyeken 
a gyermekek kisebb 

csoportokban osztoznak.  

    3. és 4. hét: Olyan dolgokat kell tennem a sabbat napján, amelyek 
segítenek nekem közel maradni Mennyei Atyámhoz.

Mutass rá a tanra!  (szentírás memorizálása):   
Mondd el a gyermekeknek, hogy egy kis nyomra-
vezetéssel segíteni fogsz nekik egy fontos üzenet 
feltárásában. Írd fel a táblára a  2   Mózes 20:8  min-
den szavának első betűjét ( M A SZ H M A ). Ma-
gyarázd el, hogy a betűk az üzenet szavainak első 
betűit jelölik. Add meg a következő nyomot azál-
tal, hogy felmutatsz egy képet Mózesről és a tíz-
parancsolatról. Ezután kérd meg a gyermekeket, 
hogy keressék ki a  2 Mózes 20:8-at , és olvassák 
fel együtt. Engedd, hogy a gyermekek rájöjjenek 
a táblán lévő betűk és a szentírás közötti kapcso-
latra. Segíts nekik megtanulni a szentírást azáltal, 
hogy rámutatsz a táblán lévő betűkre, miközben 
többször elismétlik a szentírást.

   Segítsd elő a megértést!  (beszélgetés és színe-
zés):   A gyermekek alkossanak négy csoportot. Min-
den csoportnak jelölj ki egy bekezdést  A fi atalság 
erősségéért  című füzet „A sabbat megtartása” fejeze-
téből, amit olvassanak el. Kérd meg őket, hogy be-
széljék meg a csoportjukkal az olvasott bekezdést, 
és osszák meg a többi gyermekkel, mit tanultak 
belőle. Adj minden gyermeknek egy papírlapot, és 
kérd meg őket, hogy rajzoljanak le néhány olyan 
jó dolgot, amit a sabbat napján tehetnek. Kérd meg 
néhányukat, hogy mutassák meg rajzukat az Elemi 
többi tagjának. Buzdítsd őket, hogy osszák meg 
otthon a családjukkal, amit aznap tanultak.

   Segítsd elõ a megértést!  (szentírás-tevékeny-
ség):   Az elemis órák kezdete előtt készíts be a 
terembe egy kosarat tele papírdarabokkal, ami a 
tevékenység során a mannát fogja jelképezni. Írd fel 
a táblára a következő kérdéseket:

    Milyen ételt adott az Úr az izráelitáknak a pusztában?
    Mennyit gyűjthettek össze belőle egy nap?
    Mit kellett tenniük a hatodik napon?
    Miben különbözött a sabbat napja?

    A gyermekek ke-
ressék meg a vála-
szokat, miközben 
elmondod nekik 
az izráelitákról és 
a mannáról szóló 
történetet (lásd 
 2   Mózes 16:11–31 ). 
Kérd meg őket, 
hogy álljanak fel, ha 
meghallják a választ 
valamelyik kérdésre. 
Az egyik gyermek 
mondja el újra azt a 
részt a történetből, 
amely megválaszolja 
a kérdést, majd folytassátok a történetet. Amikor 
befejeztétek, beszélgess a gyermekekkel arról, hogy 
az Úr miért nem akarta, hogy az izráeliták mannát 
gyűjtsenek a sabbat napján. Kérd meg a gyerme-
keket, hogy hunyják be a szemüket, és játsszák el, 
hogy alszanak. Gyorsan szórd szét a „mannát” a 
teremben. A gyermekek nyissák ki a szemüket, és 
gyűjtsék össze a saját manna adagjukat (egy vagy 
két darabot). Kérd meg őket, hogy rakják vissza a 
mannát a kosárba. Miközben ezt teszik, kérd meg 
őket, hogy osszanak meg egy-egy olyan dolgot, 
amellyel meg tudják szentelni a sabbat napját.

    Útmutató a zenei vezetőnek

  Az alábbi ötletek segítségedre lehetnek a „Próbálok 
úgy élni, mint Jézus” című ének ( GYÉ,  48–49.) 
megtanításában:

    •   Énekeld el a dalt a gyermekeknek. Kérd meg 
őket, hogy számolják meg az ujjukon, hány-
szor énekled a   próbálok   szót. Újra énekeld el a 
dalt, és kérd meg a gyermekeket, hogy tapsol-
ják mellé a ritmust.

    •   Tegyél ki néhány képet szétszórva az Elemi ter-
mében a dalban szereplő kulcsszavakról vagy 
kifejezésekről (például:  úgy élni, mint; követem; 
mindenben, amit teszek; kísértést érzek;  és  fi gyelek ), 
szabadon hagyva a szoba elejében lévő falat. Kérd 
meg a gyermekeket, hogy fi gyeljenek, miközben 
elénekled nekik a dalt. Kérd meg őket, hogy mu-
tassanak rá arra a képre, amelyről úgy gondolják, 
a legjobban ráillik arra, amit énekelsz. Az egyik 
gyermek helyezze át az adott képet a terem elejé-
ben lévő falra. Mindenki énekelje el addig a pontig 
a dalt. Ezután folytasd az éneket, és ismételjétek 
el a tevékenységet minden egyes képnél. Végül 
a gyermekekkel együtt többször énekeljétek el a 
dalt. Röviden tedd bizonyságodat annak fontossá-
gáról, hogy megpróbáljunk úgy élni, mint Jézus.                          

gondolatotok

követem mindenben, 
amit teszek

egymást 
szeressétek

figyelek

szeretetét

így szólt

kísértést 
érzek

kedvesség

 Kattints ide a képekért! 
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Szeptember      A tízparancsolat azt tanítja 
nekem, hogy szeressem Istent 
és az Ő gyermekeit
  „Ha szeretsz engem, szolgálj engem és tartsd be minden parancsolatomat” ( T&Sz 42:29 ).
  Az itt megadott ötleteket egészítsd ki a sajátjaiddal. Minden héten tervezd el, hogyan fogsz 

(1) rámutatni a tanra, (2) segíteni a gyermekeknek megérteni azt, majd pedig (3) segíteni nekik 

alkalmazni azt az életükben.  Tedd fel magadnak a kérdést: „Mit tegyenek a gyermekek, hogy 

tanulhassanak, és hogyan segíthetek nekik érezni a Lelket?” 

     1. hét: Áldásokban részesülünk, amikor betartjuk a parancsolatokat.

   Mutass rá a tanra!  (szemléltetős lecke):   Kérj 
meg egy édesanyát, hogy hozza be a közös foglal-
kozásra a kisbabáját. A gyermekek osszanak meg 
néhány olyan szabályt, amely segít a gyermek 
biztonságának megőrzésében. Mondd el a gyer-
mekeknek, hogy mi mindannyian Mennyei Atya 
gyermekei vagyunk; Ő szeret minket, és szabályo-
kat vagy parancsolatokat ad nekünk, hogy megóv-
jon bennünket és boldogok legyünk. Mutass egy 
képet Mózesről és a tízparancsolatról, és röviden 

meséld el a gyermekeknek, Mózes hogyan kapta 
meg a parancsolatokat (lásd  2 Mózes 19–20 ).

   Segítsd elő a megértést!  (éneklés):   Írd fel 
a következő három kifejezést a táblára: „Tiszteld 
Istent, és Neki hódolj!”, „Tiszteld a szülőket!” és 
„Tisztelj másokat!”. Mondd el a gyermekeknek, 
hogy a tízparancsolat e három kategóriára választ-
ható szét. A gyermekek alkossanak csoportokat, 
majd adj mindegyiküknek egy-egy dalt a fenti 
kategóriákhoz kapcsolódóan. Kérd meg a csopor-
tokat, hogy döntsék el, kik fogják énekelni a dalt 
(például: csak fi úk; csak lányok; vagy azok, akik 
pirosat viselnek). Miután elénekelték a dalt, kérd 
meg az egyik gyermeket, hogy helyezze el a dalt a 
megfelelő kategória alatt. Ötlet híján a következő 
dalokat is felhasználhatod: „Szombat” ( GYÉ,  120.), 
„Szót fogadok” ( GYÉ,  121.), „Édesanya” ( GYÉ,  
127.), „Jézus Krisztus Egyháza” ( GYÉ,  45.) és „Sze-
ressük egymást” ( GYÉ,  84.).

   Ösztönözz az alkalmazásra!  (éneklés):   Éne-
keljétek el a „Tartsd meg a törvényt!” című dalt 
( GYÉ,  94–95.), és kérd meg a gyermekeket, hogy 
fi gyeljenek azokra az ígéretekre, melyeket akkor 
kapunk, ha betartjuk a parancsolatokat. Ösztönözd 
őket, hogy osszák meg, milyen áldásokban része-
sülnek, amikor betartják a parancsolatokat.

    2. hét: Tisztelnem kell Istent, és Neki kell hódolnom.

   Segítsd elő a megértést és ösztönözz al-

kalmazásra!  (szentírásolvasás):   Magyarázd el, 
hogy az első négy parancsolat, melyet Mennyei 
Atyánk Mózesnek adott, azt tanítja nekünk, hogy 
tisztelnünk kell Istent, és Neki kell hódolnunk. 
Írd fel a táblára a következő mondatokat. A szentí-
rásutalásokat pedig írd fel négy darab papírra.

     1.   Ne legyenek néked idegen          én előttem. 
( 2   Mózes 20:3 )

     2.   Ne csinálj magadnak                  . ( 2   Mózes 20:4 )

     3.   Az Úrnak a te Istenednek nevét                   fel 
ne vedd. ( 2   Mózes 20:7 )

     4.   Megemlékezzél a                  , hogy megszentel-
jed azt. ( 2   Mózes 20:8 )

    A gyermekek alkossanak négy csoportot. Minde-
gyik csoport kapjon egyet a szentírásutalások kö-
zül, és kérd meg őket, hogy olvassák el a szentírást, 
majd pedig találják meg az ahhoz tartozó monda-
tot a táblán. Az első csoport egészítse ki a táblán 
lévő hiányos mondatát, te pedig segíts a többi 

 Kis csoportok:  Amikor 
a gyermekeket csopor-
tokra osztod, több gyer-
mek tud tevékenyen részt 
venni az órán.

 Tiszteld 
Istent, és 

Neki hódolj! 

 Tisztelj 
másokat! 

 Tiszteld a 
szülőket! 

Szombat Szót fogadok Szeressük 
egymást

Édesanyám
Jézus Krisztus 

Egyháza
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 Tipp:   A leírt tananyag 
nem biztos, hogy a te 
Elemidbe járó gyermekek 
szükségleteire nyújt vá-
laszt. Te vagy tisztában 
a képességeikkel, ismered 
a körülményeiket, így 
hozzájuk tudod igazítani a 
közös foglalkozás ötleteit, 
hogy az órák hatéko-
nyabbak lehessenek az 
Elemidben.

gyermeknek együtt elismételni azt. Beszéljétek meg 
a parancsolat jelentését, és engedd, hogy a gyerme-
kek javaslatokat tegyenek arra, mit tehetnek annak 
betartásáért. Javaslataikat írd fel a táblára. Ezt 

ismételd el a másik három csoporttal is. Buzdítsd a 
gyermekeket, hogy válasszanak egyet a táblán lévő 
javaslatok közül, amelyen a következő héten dol-
gozni fognak.

    3. hét: Tisztelnem kell a szüleimet.

Mutass rá a tanra!  (szentírás memorizálása):   
Röviden ismételjétek át a múlt héten tanult pa-
rancsolatokat, és kérj meg néhány gyermeket, 
hogy osszák meg, mit tettek azért, hogy a szerint a 
parancsolat szerint éljenek. A gyermekek alkossa-
nak négy csoportot, és mindegyik csoportnak adj 
egyet az alábbi szócsíkokból (lásd 2   Mózes 20:12).

  Kérd meg az első csoportot, hogy álljon fel, ismé-
telje el a szócsíkján található szavakat, majd üljön 
le. A többi csoport is tegye ugyanezt. Kérd meg 
a csoportokat, hogy cseréljék ki egymás között a 

szócsíkokat, és addig ismételjék ezt a tevékenysé-
get, amíg minden csoport el nem olvasta az összes 
szócsíkot. Kérd meg a gyermekeket, hogy álljanak 
fel, és együtt ismételjék el a parancsolatot.

   Ösztönözz az alkalmazásra!  (játék):   Oszd 
a gyerekeket csoportokra. Kérj meg minden cso-
portot, hogy gondoljon valamire, amivel tiszteletet 
mutathat a szülei iránt. A csoportok játsszák el azt, 
amire gondoltak, a többiek pedig próbálják meg 
kitalálni, mi lehet az. Amikor kitalálták, kérd meg a 
csoport egyik tagját, hogy írja fel az ötletet a táblára.

    4. hét: Tisztelnem kell másokat.

Mutass rá a tanra!  (beszélgetés a tiszteletről):   
Mondd el a gyermekeknek, hogy egy nagyon 
fontos személy látogat el ma hozzájuk az Ele-
mibe. Kérd meg a gyermekeket, hogy mutassák 
be, miként tudnak tiszteletet mutatni ez iránt az 
ember iránt. Próbálják meg kitalálni, ki lehet ez 
a személy. Dúdolgasd „Az Úr gyermeke vagyok” 
című dalt, miközben egy papírcsillagot tűzöl 
minden gyermek ruhájára. Magyarázd el, hogy 
minden ember fontos és mindenkit tisztelnünk 
kell. Mondd el nekik, hogy a tízparancsolat több 
pontja is tanít nekünk arról, hogy miként tisztel-
jünk másokat.

Segítsd elő a megértést!  (esettanulmányok 
megbeszélése):   Magyarázd el, hogy a tízparan-
csolat azt tanítja nekünk, hogy ne lopjunk vagy 
hazudjunk; ez is egy módja annak, hogy tiszteletet 
mutassunk mások iránt. Készíts néhány esettanul-
mányt (lásd  TNNE,  163.), amely olyan szituációkat 
mutat be, melynek során a gyermekeknek becsü-
letes döntést kell hozniuk. Oszd a gyermekeket 
csoportokra, és adj minden csoportnak néhány 
esettanulmányt. Kérd meg őket, hogy olvassák el 
mindegyiket, és beszéljék meg, hogyan lehetnek 
becsületesek azokban a helyzetekben.                             

  Keresd a lehetőségeket, amikor ki tudod mutatni 
a gyermekek iránti szeretetedet. Ha kimutatod 

szereteted azok iránt, akiket tanítasz, sokkal 
befogadóbbak lesznek a Lélekre, és lelkesebben 

tanulnak majd (lásd  TNNE,  31).  

hogy hosszú 
ideig élj

a melyet az Úr a te 
Istened ád te néked.

Tiszteld atyádat 
és anyádat,

azon a földön,

 Kattints ide a szócsíkokért! 
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 Kérdések:   A hatékony 
kérdések megfontolt vála-
szokra serkentik a gyer-
mekeket. Kerüld az olyan 
kérdéseket, melyekre csak 
igennel vagy nemmel lehet 
válaszolni.

     A papság áldásai mindenki 
számára elérhetőek
  „És emellett mindazok, akik befogadják ezt a papságot, engem fogadnak be, mondja az Úr” 
( T&Sz 84:35 ).
  Az itt megadott ötleteket egészítsd ki a sajátjaiddal. Minden héten tervezd el, hogyan fogsz 

(1) rámutatni a tanra, (2) segíteni a gyermekeknek megérteni azt, majd pedig (3) segíteni nekik 

alkalmazni azt az életükben.  Tedd fel magadnak a kérdést: „Mit tegyenek a gyermekek, hogy 

tanulhassanak, és hogyan segíthetek nekik érezni a Lelket?” 

     1. hét: Az érdemes fiatal férfiak 12 éves korukban kapják meg a papságot.

   Mutass rá a tanra!  (kép megtekintése):   Mutass 
egy képet a gyermekeknek arról, amikor Jézus 
Krisztus bevezeti az úrvacsorát. Magyarázd el, 
hogy Krisztus az apostolainak és a Mormon köny-
vebeli tanítványainak is kiosztotta az úrvacsorát, 
és arra kérte őket, hogy miután Ő eltávozik tőlük, 
folytassák az úrvacsora megáldásának és kiosztá-
sának gyakorlatát. Olvassátok el együtt a  3   Nefi  
18:5–6 -ot. Tegyél fel a gyermekeknek az alábbiak-
hoz hasonló kérdéseket: Napjainkban ki áldja meg 
az úrvacsorát? Ki osztja ki az úrvacsorát? Milyen 
felhatalmazást kell viselnie annak az embernek, 
aki megáldja és kiosztja az úrvacsorát?

   Segítsd elő a megértést!  (beszélgetés a tan-
ról):   Magyarázd el, hogy a papság Isten hatalma a 
földön élő emberek szolgálatához és megáldásához. 
Az utolsó napokban Krisztus azt tanította nekünk, 
hogy bármely férfi  viselheti a papságot, aki eleget 
tesz két követelménynek. Az első, hogy elérjen 
egy bizonyos kort. Kérd meg a gyermekeket, hogy 
álljanak fel, amikor azt hallják, hogy elérsz ahhoz 
a korhoz, amikor egy fi ú megkaphatja a papságot. 

Lassan kezdj el számolni egytől tizenkettőig. 
Mondd el a gyermekeknek, hogy a másik követel-
mény az, hogy a fi ú érdemes legyen. Magyarázd 
el, mit jelent érdemesnek lenni, és azt is mondd el 
nekik, hogy a fi úk és a lányok is felhasználhatják az 
„Evangéliumi normáim” füzetet ahhoz, hogy meg-
tudják, hogyan élhetnek érdemes életet.

   Ösztönözz az alkalmazásra!  (részvétel fi zikai 
tevékenységben):   Oszd a gyerekeket csoportokra. 
Jelölj ki egy-egy normát az „Evangéliumi normáim” 
füzetből minden csoportnak. Kérd meg őket, hogy 
találjanak ki egy olyan egyszerű színjátékot, amely 
a számukra kijelölt normát tükrözi. Néhány szóval 
határozd meg a normát, majd a csoport játssza el 
a kitalált cselekményt. Addig folytassátok, amíg 
mindegyik csoport sorra nem kerül. Magyarázd el, 
hogy az ezen normák szerinti élet segít a fi úknak 
érdemesnek maradni arra, hogy a papságot viseljék 
és papsági szertartásokban részesüljenek, a lányok-
nak pedig, hogy érdemesek maradjanak az olyan 
papsági szertartások elnyerésére, mint például a 
keresztelés és a templomi szertartások.

    2. hét: A szabaduláshoz szükséges szertartásokban a papság által 
részesülünk.

   Mutass rá a tanra!  (szemléltetős lecke):   Az 
egyik gyermek tartson a kezében egy kinyitott 
esernyőt. Néhány gyermek álljon az ernyő alá. 
Hasonlítsd az ernyőt a papsághoz. Mutass rá, hogy 
amikor esik, az esernyő alatt álló összes gyermek 
abban az áldásban részesül, hogy száraz marad, 
nem csak az, aki az ernyőt tartja. Hasonlóképp, 
Isten lehetővé tette, hogy a papsága által minden 
gyermeke áldásban részesülhessen. A papságon 
keresztül részesülünk a szabadító szertartásokban, 
melyek lehetővé teszik számunkra, hogy visszatér-
jünk Istenhez, és újra együtt éljünk Vele.

   Segítsd elő a megértést!  (kirakós játék):   
Írd fel a következő kifejezéseket egy-egy papír-
lapra:  keresztelkedés, konfi rmálás, papsági elrendelés 

  Tipp:   Légy tapintatos a 
gyermekek családi helyze-
tével kapcsolatban. Hang-
súlyozd ki, hogy a papság 
mindenkinek áldást nyújt, 
nemtől függetlenül, és 
azok a gyermekek, akik-
nek az otthonában nincsen 
papságviselő, a házita-
nítójukon, a távolabbi 
rokonaikon, valamint az 
egyházi vezetőiken keresz-
tül is részesülhetnek az 
áldásokban. 

  A szemléltetőeszközök 
nagyszerű módszerek 

arra, hogy felkeltsék az 
érdeklődést, megfelelő 

irányba tereljék a 
gyermekek fi gyelmét, vagy 

bevezessenek egy adott 
evangéliumi tantételt.  

Október
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ztelkedéelkedéKereere edésedéereszteereszte

  Ha segítünk a 
gyermekeknek tevékenyen 

részt venni az órán, az 
segíteni fog nekik jobban 
magukra vonatkoztatni 

a tanult tant.  

(férfi aknak), templomi felruházás  és  templomi pecsé-
telés.  Mindegyik papírlapot vágd fel kisebb dara-
bokra, hogy egy kirakóst kapj. Röviden magyarázd 
el a gyermekeknek, hogy mit jelent a szertartás 
szó (szent ceremónia vagy cselekedet, amely lelki 
jelentéstartalommal bír), és mondd el nekik, hogy 
néhány papsági szertartásra elengedhetetlenül 
szükségünk van ahhoz, hogy visszatérhessünk 

Mennyei Atyánkhoz, és 
Vele együtt élhessünk. 
Rajzolj fel öt lépcsőfokot 
a táblára, és helyezz el 
egy képet Jézus Krisz-
tusról a legfelső fokon. 
A gyermekek alkossa-
nak öt csoportot, és adj 
mindegyik csoportnak 
egyet az általad készített 
kirakósok közül. Kérd 
meg őket, hogy rakják ki 
a kirakóst, majd pedig mondják el az Elemi többi 
tagjának, hogy mit tudnak a lapjukon látható szer-
tartásról. A csoportok helyezzék el a kirakott lapo-
kat a táblára rajzolt lépcső megfelelő fokaira.

    3. hét: Erőt nyerhetek a papsági áldások által.

Mutass rá a tanra!  (beszélgetés a tanról):   Kérd 
meg a gyermekeket, hogy emeljék fel a kezeiket, és 
jól nézzék meg azokat. Kérdezd meg tőlük, hogyan 
segítenek a kezeik a játszásban, a munkában, és a 
reggeli készülődésben az egyházi gyűlések előtt. 
Kérd meg őket, hogy némajátékkal játsszák el a 
válaszokat. Ezután kérdezd meg, hogy az emberek 
hogyan tudják arra használni a kezüket, hogy 
másokon segítsenek. Magyarázd el, hogy a pap-
ságviselők arra is használhatják a kezüket, hogy 
áldásokat adjanak, melyek segítenek nekünk, és 
megerősítenek minket.

Segítsd elő a megértést és ösztönözz az 

alkalmazásra!  (képek megtekintése és élmények 
megosztása):   Tegyél ki egy-egy képet szétszórva a 
teremben az úrvacsoráról, a keresztelésről, a kon-
fi rmációról, a gyermekáldásról, valamint a betegek 
megáldásáról, és magyarázd el, mi történik az egyes 
képeken. A gyermekek rajzolják körbe mindkét 
kezüket egy papírlapon, és vágják ki. Írják fel a ne-
vüket a kéznyomatukra. Az egyik papírkezüket ra-
gasszák fel a mellé a kép mellé, amelyen olyan áldás 
vagy szertartás látszik, melyben egy papságviselő 
keze által részesültek. Válassz közülük néhányat, 
majd kérd meg a kéznyomatok tulajdonosait, hogy 

osszák meg az 
érzéseiket arról, 
hogy a papság 
hogyan áldotta 
és erősítette meg 
őket. Mondd el 
azt a történetet a 
 3   Nefi  17:11–25 -
ből, amikor Jézus 
megáldja a gyer-
mekeket. Helyezz 
el a terem elejében 
egy képet Jézusról 
és a gyermekek-
ről, és kérd meg a 
gyerekeket, hogy 
ragasszák fel a 
második papír-
kezüket e mellé 
a kép mellé. Ma-
gyarázd el, hogy a 
papságviselőknek 
hatalmukban áll Jézus Krisztus nevében cselekedni; 
ugyanúgy meg tudnak áldani bennünket, mint 
ahogy Jézus tenné, ha itt lenne közöttünk.

    4. hét: Amikor idősebb leszek, elmehetek a templomba, hogy 
szertartásokban részesüljek az őseimért.

Mutass rá a tanra, és segítsd elő a megér-

tést!  (színezés):   Emlékeztesd a gyermekeket, hogy 
el kell nyernünk bizonyos papsági szertartásokat, 
mielőtt visszatérhetnénk Mennyei Atyánkhoz, hogy 
Vele együtt éljünk. Kérd meg őket, hogy nevezze-
nek meg néhány ilyen szertartást. Magyarázd el, 
hogy sokan haltak meg úgy, hogy nem volt lehető-
ségük elnyerni ezeket a szertartásokat, ezért szük-
ségük van a segítségünkre. Mesélj a gyermekeknek 
az egyik ősödről, aki e szertartások elnyerése előtt 
hunyt el. Adj minden gyermeknek egy egyszerű, 

papírból kivágott ember alakot. Kérd meg őket, 
hogy rajzolják rá magukat az egyik oldalára, az álta-
lad említett ősöd képét pedig a másik oldalára. (Ha 
a gyermekeknek szintén van olyan ősük, aki azelőtt 
halt meg, hogy elnyerhette volna a papsági szertar-
tásokat, őt is rárajzolhatják.) Ismételjék el hangosan 
az e heti témát, miközben felemelik maguk elé a 
papír alakot. Kérd meg őket, hogy amikor azt a szót 
mondják, hogy „leszek”, akkor az őket ábrázoló 
oldalt, amikor pedig azt mondják, hogy „őseimért”, 
akkor az ősüket ábrázoló oldalt mutassák fel.                       

A  PAPSÁG  
által részesülünk 

a szabadító 
szertartásokban

Keresztelkedés

Konfi rmálás

Papsági 
elrendelés

Templomi 
felruházás

Templomi 
pecsételés

 Kattints ide a szócsíkokért! 



November      Már most misszionárius lehetek
  „És monda nékik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangyéliomot minden 
teremtésnek” ( Márk 16:15 ).
  Az itt megadott ötleteket egészítsd ki a sajátjaiddal. Minden héten tervezd el, hogyan fogsz 

(1) rámutatni a tanra, (2) segíteni a gyermekeknek megérteni azt, majd pedig (3) segíteni nekik 

alkalmazni azt az életükben.  Tedd fel magadnak a kérdést: „Mit tegyenek a gyermekek, hogy 

tanulhassanak, és hogyan segíthetek nekik érezni a Lelket?” 

     1. hét: Misszionárius lehetek azáltal, hogy másokat szolgálok.

   Segítsd elő a megértést!  (szerepjáték):   Olvas-
sátok el a  Máté 25:34–40 -et. Magyarázd el, hogy 
amikor másokat szolgálunk, akkor Mennyei Atyán-
kat is szolgáljuk 
(lásd  Móziás 2:17 ), 
és hogy a szolgálat 
boldogságot hoz, 
és segít nekünk 
visszatérni Is-
tenhez. Néhány 
gyermek játsszon 
el pár szolgálatot, 
mint például: ételt 
adni valakinek, 
aki éhes; összeba-
rátkozni valakivel, 
aki magányos; 
vagy meglátogatni 
valakit, aki beteg. 
A többi gyermek 
próbálja meg kitalálni, mi történik a szerepjáték-
ban. Mutass egy misszionáriusokat ábrázoló képet. 
Kérdezd meg, hogy a misszionáriusok hogyan szol-
gálják Istent. Magyarázd el, hogy amikor másokat 
szolgálunk, akkor is misszionáriusok vagyunk.

   Ösztönözz az alkalmazásra!  (játék):   Készíts 
egy társasjátékot, amelynek tábláján hat külön-
böző színből álló út vezessen el egy Jézust ábrázoló 

képhez. Készíts 
egy pörgettyűt hat 
olyan színű sza-
kasszal, melyek a 
táblán is megtalál-
hatóak. Mindegyik 
színre írj rá egy 
nevet azon embe-
rek közül, akiket 
a gyermekek szol-
gálhatnak, például: 
szülő, barát vagy 
szomszéd. Az egyik 
gyermek pörgesse 
meg pörgettyűt, és 
mondja el, hogyan 

tudná szolgálni azt 
az embert, akinek nevére a nyíl mutat. Ezután a 
gyermek tegye a bábut arra a következő olyan színű 
négyzetre a táblán, amelyikre a pörgettyű mutat. Ezt 
addig ismételjétek a gyerekekkel, amíg a bábu el 
nem éri a Szabadító képét. Emlékeztesd őket, hogy 
amikor másokat szolgálunk, akkor Istent szolgáljuk.    

    2. hét: Misszionárius lehetek azáltal, hogy jó példát mutatok.

   Mutass rá a tanra!  (szemléltetős lecke):   Még az 
Elemi kezdete előtt építs fel egy épületet játékkoc-
kákból, és takard le, hogy a gyermekek ne lát-
hassák. (Ha nem áll rendelkezésedre építőkocka, 
a táblára is rajzolhatsz, majd egy darab papírral 
takard le a rajzot.) Magyarázd el a gyerekeknek, 
hogy néz ki az elrejtett épület, és hogyan építetted 
azt. Ezután adj néhányuknak pár építőkockát, és 
kérd meg őket, hogy próbáljanak meg felépíteni 
egy ugyanolyan épületet, mint a tiéd. Amikor 
befejezték, mutasd meg nekik az épületedet, és 
nézzétek meg a kettő közötti különbséget. Kérd 
meg a gyerekeket, hogy építsék fel újra az övéket, 
miközben látják az eredeti mintáját. Magyarázd 
el, hogy sok dolog könnyebben megy, ha van egy 
minta, amit követhetünk.

  Használd ki azokat a lehetőségeket, 
melyek gondolkodásra ösztönzik a 

gyermekeket. Elősegíti a tanulást, ha 
a koruknak megfelelő kérdésekkel és 

szituációkkal mozgatod meg az agyukat.  

  Játékok:   A játékok szí-
nesebbé teszik az órákat, 
segítenek a gyermekek 
közötti kapcsolatok ki-
alakításában, valamint 
játékosan megerősítik ben-
nük a tanított evangéliumi 
tantételt. 
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Amikor a családomat és másokat 
szolgálok, akkor Istent szolgálom.

 Kattints ide a játéktábláért és a pörgettyűért! 
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  Tervezd meg, hogyan 
tudod felkelteni a 

gyermekek érdeklődését 
egy tevékenység 

kezdetén. Például ennél 
a tevékenységnél a 

gyermekeket érdekelni 
fogja, mit húztok majd 

elő a táskából.  

Segítsd elő a megértést és ösztönözz az 

alkalmazásra!  (történetek meghallgatása és 
éneklés):   Tegyél ki néhány képet, és röviden mondj 
el egy pár szentírásbeli történetet olyan fi atalokról, 
akik jó példát mutattak másoknak (például: Dániel 
és a barátai visszautasítják, hogy a király borából 
igyanak [lásd  Dániel 1:5–16 ]; Sidrák, Misák és 
Abednégó [lásd  Dániel 3:4–29 ]; valamint Dániel az 
oroszlánok vermében [lásd  Dániel 6 ]). Mutass egy 
misszionáriusokat ábrázoló képet, és kérdezd meg 
a gyermekektől, hogy a misszionáriusok miként 
mutatnak jó példát. Magyarázd el, hogy 
amikor jó példát mu-
tatunk, akkor misszi-
onáriusok vagyunk, 
mert a példánk 
segíthet másokban 
vágyat ébreszteni arra, 

hogy többet megtudjanak Jézus Krisztusról. Mesélj 
néhány olyan alkalomról, amikor az egyházközsé-
gedben vagy gyülekezetedben lévő gyermekek jó 
példát mutattak.

  Kérd meg a gyermekeket, hogy énekeljék el a „Ra-
gyogj!” című dalt ( GYÉ,  92.). Miközben énekelnek, 
adjanak körbe a teremben egy papírból készült 
napocskát. Minden alkalommal, amikor megáll a 
zene, kérd meg a napocskát tartó gyermeket, hogy 
mondja el, ő hogyan lehet jó példa (például: ked-
vességgel; azzal, hogy igazat mond; vagy meghív 
egy barátot az Elemibe).

  Minden gyermek készítse el a saját papír napocská-
ját, melyre írja fel a következő szavakat: „Ragyogó 
példa lehetek”. A gyermekek tartsák magasra a na-
pocskájukat, miközben eléneklik a „Szeressük egy-
mást” ( GYÉ,  84.), „Az Úr gyermeke vagyok” ( GYÉ,  
2.), vagy a „Ragyogj!” ( GYÉ,  92.) című éneket.

    3. hét: Taníthatok a barátaimnak Jézus Krisztusról és az Ő egyházáról.

Mutass rá a tanra!  (bemutató megtekintése):   Fogj 
kezet néhány gyermekkel, és játsszátok el, hogy 
meghívod őket az Elemibe, hogy tanuljanak Jézus-
ról. Szólítsd fel azokat, akik részesültek a meghívás-
ban, hogy ők is hívjanak meg másokat, amíg végül 
minden gyermeket meg nem hívtatok. Magyarázd 
el, hogy az Úr azt szeretné, ha mindannyian misszi-
onáriusok lennénk azáltal, hogy a barátainknak 
Jézus Krisztusról és az Ő egyházáról tanítunk.

Segítsd elő a megértést!  (történet meghall-
gatása):   Meséld el azt a történetet, melyet Spencer 
W. Kimball elnök mondott egy elemis fi úról, aki jó 
misszionárius volt: Egy férfi  a mormon egyházról 
kérdezte a fi út a vonaton. A fi ú felmondta neki a 
Hittételeket. A férfi t annyira megérintette az, hogy 

ez a fi ú tudta, miben hisz, hogy elment Salt Lake 
Citybe, hogy még többet megtudjon az egyházról 
(lásd Conference Report, Oct. 1975, 117–19; vagy 
 Ensign,  Nov. 1975, 77–79). Magyarázd el, hogy ha 
megtanuljuk a Hittételeket, az segíthet nekünk már 
most misszionáriussá válni.

   Ösztönözz az alkalmazásra!  (a Hittételek 
átismétlése):   Készíts elő 13 darab papírt, melyeket 
számozz be 1–13-ig. Oszd a gyerekeket csoportokra. 
Mindegyik csoport válasszon egyet a papírdarabok 
közül, és együtt próbálják meg megtanulni azt a hit-
tételt, amelyiknek a száma a kezükben van. Amikor 
mindegyik csoport elkészült, mondják fel a többi 
gyermeknek a hittételüket, majd húzzanak egy másik 
papírt. Ezt addig folytassátok, amíg az idő engedi.

    4. hét: Már most felkészülhetek arra, hogy teljes idejű missziót szolgáljak.

Mutass rá a tanra!  (misszionáriusi munkával 
kapcsolatos tárgyak megtekintése):   Készíts be egy 
kisebb utazó táskát vagy bőröndöt olyan dolgok-
kal megpakolva, melyeket a teljes idejű misszio-
náriusok használnak, mint például: vasárnapi 
cipő, nyakkendő és szentírások. Kérj meg néhány 
gyermeket, hogy vegyék ki a tárgyakat a táskából, 
és mutassák meg azokat a többieknek. Kérdezd 
meg őket, miért van az, hogy ezek a tárgyak nem 
elegek ahhoz, hogy felkészítsenek valakit arra, 
hogy misszionárius legyen. Olvassátok el a  Tan és 
a szövetségek 84:62 -t, és kérd meg a gyermekeket, 
hogy fi gyeljék meg, mi az a mások dolog, amire 
minden misszionáriusnak szüksége van (bizony-
ság). Tedd bizonyságodat arról, milyen fontos 
mindenkinek személyes bizonyságot szerezni.

   Segítsd elő a megértést!  (képek megtekintése 
és kérdések megválaszolása):   Segíts a gyermekek-
nek megérteni egy bizonyság fontos elemeit. Tegyél 
ki képeket, melyek e fontos elemek némelyikét il-
lusztrálják (például: Mennyei Atyánk szeret minket, 
Jézus Krisztus a Szabadítónk, Joseph Smith próféta 
volt, Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus 
Egyháza az Úr igaz egyháza, és minket egy élő pró-
féta vezet). Tegyél fel az alábbiakhoz hasonló kér-
déseket mindegyik képről: Mi vagy ki ez? Mit tudsz 
erről? Hogyan tudod megerősíteni a bizonyságodat 
erről? Kérd meg a gyermekeket, hogy nevezzenek 
meg olyan embereket, akikkel megoszthatnák a 
bizonyságukat. Tedd bizonyságodat arról, hogy 
amikor a gyermekek megosztják másokkal, amit 
tudnak, a bizonyságuk növekedni fog, és felkészül-
nek arra, hogy missziót szolgáljanak.             

  Tipp:   Felhasználhatod az 
e havi szentírást a közös 
foglalkozások kiegészítő 
részeként. A havi témát 
is kihelyezheted az Elemi 
termében. 



24

     Jézus Krisztus Isten Fia
  „Íme, én Jézus Krisztus vagyok, Isten Fia. Én vagyok a világ élete és világossága” 
( T&Sz 11:28 ).
  Az itt megadott ötleteket egészítsd ki a sajátjaiddal. Minden héten tervezd el, hogyan fogsz 

(1) rámutatni a tanra, (2) segíteni a gyermekeknek megérteni azt, majd pedig (3) segíteni nekik 

alkalmazni azt az életükben.  Tedd fel magadnak a kérdést: „Mit tegyenek a gyermekek, hogy 

tanulhassanak, és hogyan segíthetek nekik érezni a Lelket?” 

     1. hét: Mennyei Atya elküldte az Ő Fiát a földre.

Mutass rá a tanra!  (eljátszós vers ismételgetése):   
A gyermekekkel mondjátok el egymás után több-
ször a következő eljátszós verset:

    Mennyei Atya elküldte az Ő Fiát a földre.
  Kisgyermekként jött közénk.  (dajkálj a karoddal) 
  Úgy nőtt fel, mint te és én.  (derékból hajolj le, majd 

lassan állj fel) 
  Mivel szeretett minket,  (tedd a kezedet a szívedre)  

meghalt értünk.  (ülj le) 
  Mivel feltámadott, mi is újra élünk!  (állj fel újra) 

    Magyarázd el, hogy a szentírásokban Jézus elmondja, 
hogy Ő Isten Fia. Olvassátok el együtt hangosan a 
 Tan és a szövetségek 11:28 -at. (A kisebb gyermekek 

elég, ha csak annyit mondanak „Isten Fia”, amikor 
ahhoz a szakaszhoz értek a szentírásban.)

   Segítsd elő a megértést!  (rajzolás és törté-
net meghallgatása):   Minden gyermek rajzoljon 
le egy jelenetet vagy egy személyt Jézus Krisztus 
születésének a történetéből (például: Mária, József 
vagy a pásztorok). Mondd el nekik a történetet 
a  Lukács 2:4–17  és a  Máté 2:1–12  alapján. Kérd 
meg a gyermekeket, hogy emeljék fel a képüket a 
történet megfelelő részénél. A tevékenység során 
elénekelhettek néhány karácsonyi éneket a  Gyerme-
kénekekből  (lásd 18–31. oldal). Javaslatokért azzal 
kapcsolatban, hogy miként használj zenét a tanítás-
hoz, lásd  TNNE,  181–184.

    2. hét: Jézus növekedett bölcsességben és testben, és az Isten és az 
emberek előtt való kedvességben.

Mutass rá a tanra!  (éneklés és szentírás memo-
rizálása):   Tegyél ki képeket Krisztusról, melyek 
megmutatják, hogyan növekedett újszülöttből 
gyermekké, majd pedig felnőtté. Énekeljétek el 

együtt a „Jézus egykor kisgyermek volt” című 
dalt ( GYÉ,  31.), és kérd meg a gyermekeket, hogy 
magyarázzák el, mit tanít a dal Jézusról. Segíts a 
gyermekeknek megtanulni a  Lukács 2:52 -t azáltal, 
hogy egyszerű mozdulatokkal ábrázoljátok Jézus 
növekedését: bölcsességben  (mutass a fejedre),  test-
ben  (feszítsd meg az izmaidat),  és az Isten  (fond össze 
a karodat)  és az emberek  (integess egy barátnak)  
előtt való kedvességben.

   Ösztönözz az alkalmazásra!  (szentírások ol-
vasása és tevékenységekben való részvétel):   Oszd 
a termet négy részre, és rakd ki a következő jelek 
egyikét mindegyik területre:  Jézus növekedett böl-
csességben –  T&Sz 88:118 ; Jézus növekedett testben 
–  T&Sz 89:20 ; Jézus növekedett az Isten előtt való 
kedvességben –  T&Sz 88:63 ; Jézus növekedett az em-
berek előtt való kedvességben –  Példabeszédek 18:24 .  
Találj ki egy egyszerű tevékenységet minden terü-
letre, mint például korhoz illő kérdéseket Mennyei 
Atyáról és az Ő parancsolatairól („bölcsesség”), 
egy mérőszalaggal megmérni minden gyermek 
magasságát, és papírra egészséges ételeket rajzolni 
(„test”), valamint történeteket a  Csillagocskából  vagy 
a  Liahónából  a bizonyságról és a barátságról („Isten 
előtti kedvesség” és „emberek előtti kedvesség”). 
Magyarázd el, hogy mi mindannyian ugyanúgy nö-
vekszünk, mint Jézus – „bölcsességben és testének 

 Ha lehetőséget adsz a 
gyermekeknek részt venni a 
történet elmesélésében, az 

lefoglalja őket, és fenntartja 
az érdeklődésüket. 

Ebben a tevékenységben a gyermekek közel érezhetik magukat Jézus 
Krisztushoz azáltal, hogy felismerik, Ő is úgy növekedett, mint ők.

Jézus 
növekedett 

testben
Jézus 

növekedett az 
Isten előtt való 
kedvességben

December
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állapotjában, és az Isten és emberek előtt való ked-
vességben” ( Lukács 2:52 ). A gyermekek alkossanak 
négy csoportot, és kérj meg egy felnőttet, hogy 
vezesse a csoportokat egy-egy jelhez, ahol együtt 

elolvassák a szentírást és részt vesznek a tevékeny-
ségben. Szóljon halk zene, miközben a gyermekek 
átmennek egyik állomásról a másikra.

    3. hét: Jézus Krisztus a világ világossága és élete.

Mutass rá a tanra!  (szentírás-tevékenység):   
Helyezz ki képeket Krisztus születéséről és ha-
láláról a terem két ellenkező falára. Mondd el a 
gyermekeknek, hogy fel fogsz olvasni néhány 
szentírást, melyek vagy Jézus születésének, vagy 
pedig a halálának a jeleit írják le. Kérd meg őket, 
hogy forduljanak abba az irányba, ahol a szent-
íráshoz tartozó képeket látják. (Ha kevesen járnak 
az Elemidbe, a gyermekek oda is sétálhatnak a 
képekhez.) Olvasd fel a  3   Nefi  1:15, 19, 21 ;  8:20, 
22–23  verseket. Beszéljétek meg, miként hozott 
Jézus Krisztus világosságot a világnak. Kérd meg 
a gyermekeket, hogy takarják el a szemüket, és 
képzeljék el, milyen kihívásokkal kellene szem-
benézniük, ha világosság nélkül kellene élniük. 
Hasonlítsátok össze ezeket a kihívásokat azokkal, 
melyekkel akkor kellene szembenéznetek, ha nem 
ismernétek Jézus Krisztus evangéliumát. Olvasd 
fel a  János 8:12 -t, és kérd meg a gyermekeket, 
hogy fi gyeljék meg, mit kell tennünk azért, hogy 
ne sötétségben járjunk.

   Ösztönözz az alkalmazásra!  (kitalálós já-
ték):   Magyarázd el, hogy számos szimbólum segít 
nekünk emlékezni arra, hogy Jézus a világ vilá-
gossága; e szimbólumok némelyikét karácsonykor 
használjuk. Tegyél néhány ilyen szimbólumot 
(például: gyertya, papír csillag vagy karácsonyi égő) 
egy táskába. Kérd meg az egyik gyermeket, hogy 
nyúljon bele a táskába, tapintsa meg az egyik tár-
gyat anélkül, hogy ránézne, találja ki, mi lehet az, 
majd mutassa meg a többi gyermeknek. Kérd meg, 
hogy mondjon valamit, amit Jézus Krisztus tett 
azért, hogy világosságot hozzon az életünkbe. Is-
mételjétek el ezt a tevékenységet a többi tárggyal is.

   Ösztönözz az alkalmazásra!  (kép rajozolása):   
Adj minden gyermeknek egy papír napocskát. Kérd 
meg őket, hogy írják vagy rajzolják rá egy módját 
annak, ahogyan Jézus Krisztus világosságát fogják 
követni. Buzdítsd őket, hogy mutassák meg, amit 
írtak vagy rajzoltak a családjuknak.

    4. hét: Joseph Smith látta Jézus Krisztust, és bizonyságot tett róla.

Segítsd elő a megértést!  (ajándékok kibon-
tása):   Csomagolj be ajándékként egy képet az első 
látomásról. Magyarázd el, hogy sok ember aján-
dékozza meg egymást születésnapok alkalmával. 
Kérdezd meg, kinek a születésnapját ünnepeljük 
karácsonykor. Magyarázd el, hogy van még egy 
fontos ember, akinek a születésnapja decemberben 
van. Kérd meg az egyik gyermeket, hogy nyissa ki 
az ajándékot, és nézze meg, ki az az ember. Mondd 
el a gyermekeknek, hogy Joseph Smith születés-
napja december 23-án van. Beszéljétek meg az első 
látomást, és magyarázd el, hogy fontos ajándékok-
ban részesülhettünk annak köszönhetően, hogy 
Joseph Smith látta Jézus Krisztust, és bizonyságot 
tett róla. Írd fel a táblára: „Ajándékok, melyekben 
annak köszönhetően részesülhettünk, hogy Joseph 
Smith látta Jézus Krisztust, és bizonyságot tett róla”. 
Készíts elő négy nagyobb méretű papírt, melyek 
mindegyikére írj egyet-egyet a következő ajándékok 
közül: „Rendelkezünk a Mormon könyvével”, „Az 
igaz egyház itt van a földön napjainkban”, „Ren-
delkezünk a papsággal”, „Tudjuk, hogy Mennyei 
Atyánk hallja és megválaszolja az imáinkat”.

  A gyermekek alkossanak négy csoportot. Adj min-
den csoportnak egyet a papírok közül, és kérd meg 
őket, hogy rajzolják le a papíron lévő ajándékot. 
Kérd meg őket, hogy rajzukat ajándékozzák oda egy 
másik csoportnak. Kérd meg a csoportokat, hogy 

mutassák meg és magyarázzák el az ajándékukat a 
többi gyermeknek, és helyezd el a képeket a táblán.

   Ösztönözz az alkalmazásra!  (bizonyság meg-
osztása Jézus Krisztusról):   Kérd meg a gyermekeket, 
hogy csukják be a szemüket, és gondoljanak valakire, 
akivel meg tudnák osztani az evangélium ajándékát. 
Mondd el nekik, hogy olyanok lehetnek, mint Joseph 
Smith, és bizonyságot tehetnek Jézus Krisztusról.                             

 Ismétlés:   A december 
nagyszerű hónap az ismét-
lésre. Fontold meg, hogy 
átismétlitek a korábbi 
leckék tevékenységeit, 
megkérve a gyermekeket, 
hogy mondják el, miként 
éltek az adott tan szerint 
azon a héten, vagy mi-
ként osztották meg azt 
a családjukkal.

Ajándékok, melyekben annak 
köszönhetően részesülhettünk, 
hogy Joseph Smith látta Jézus 

Krisztust, és bizonyságot tett róla.

Rendelkezünk a 
Mormon könyvével.

Az igaz egyház 
itt van a földön 
napjainkban.

Tudjuk, hogy 
Mennyei Atyánk 

hallja és megvála-
szolja az imáinkat.

Rendelkezünk a 
papsággal.

 Kattintson ide a rajzért! 

 Kattints ide a szócsíkokért! 
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    A zene használata az Elemiben
  Az Elemiben használt zene célja, hogy Jézus Krisztus evangéliumára tanítsa a gyerekeket, és 

segítsen nekik megtanulni aszerint élni. Az elemis énekek sokkal élvezetesebbé teszik a tanu-

lást, segítenek a gyermekeknek elsajátítani az evangéliumi igazságokat és emlékezni rájuk, 

valamint meghívják a Lelket az Elemibe.

  A következőkben olyan módszerek találhatók, melyek segítségével könnyebben megtaníthatod 

az evangéliumot a gyermekeknek a zenén keresztül. Ezek a példák segítenek majd az ebben a 

vázlatban javasolt énekek tanításában. További ötletekért lásd „A zene használata az Elemiben” 

részt a 2010-es és a 2011-es vázlatban.

     Tanítsd az evangéliumot zenével!

  Az Elemiben tanított legnagyszerűbb leckék né-
melyikét zenén keresztül tanítjuk meg. „A zene 
kibővítheti a gyermekek evangéliumi tantételekre 
vonatkozó tudását, és megerősítheti a bizonysá-
gukat” (lásd  TNNE,  183.). Fontold meg, hogy fel-
teszel néhány kérdést az adott dalról, hogy segíts 
a gyermekeknek megérteni annak jelentését. Pél-
dául, a „Válaszd a jót!” című dal ( GYÉ,  100–101.) 
azt tanítja, hogy nem vagyunk magunkra hagyva a 
döntéshozatalban; a Szentlélek segíteni fog abban, 
hogy helyes döntéseket hozzunk. Rajzolj három 
VAJ pajzsot egymás mellé a táblára, és írd beléjük 
a következő kérdéseket: „Honnan fogom tudni, 
mit kell tennem?”, „Mit tanít az evangélium arról, 
hogy mit kell tennem?” és „Milyen ígéret jár azzal, 

ha jól döntök?” Mutass rá az első pajzsra, és olvas-
sátok el együtt a kérdést. Kérd meg a gyermekeket, 
hogy miközben elénekled nekik a dalt, fi gyeljenek 
a válaszra, és álljanak fel, amikor meghallják azt. 
Veled együtt énekeljék el néhányszor a választ. Ez 
segíteni fog nekik a dallamhoz kapcsolni a sza-
vakat. Ismételjétek el ugyanezt a többi kérdéssel 
is. Beszéljétek meg azokat a kifejezéseket vagy 
szavakat, amelyek nehezen érthetőek a gyermekek 
számára. Énekeljétek el együtt az egész dalt, és 
emlékeztesd a gyermekeket, hogy miközben éne-
kelnek, bizonyságot tesznek arról, hogy a Szentlé-
lek segíteni fog nekünk, ha fi gyelünk rá, és helyes 
döntéseket hozunk.

    Minden gyermeket vonj be a zenei tevékenységekbe!

  Minden gyermek érdeklődését felkelti a zene, és 
élvezik a zenei tevékenységekben való részvételt, 
bármilyen korúak és képességűek legyenek is. A 
dalok ritmusa segít nekik emlékezni arra, hogy 
mit énekelnek és a szavak milyen üzenetet hor-
doznak. Miközben eléneklitek a „Tégy bátran jót!” 
című dalt ( GYÉ,  93.), játsszatok egy kicsit az ének 
tempójával és hangerejével. Megtaníthatsz nekik 
olyan zenei kifejezéseket, mint a  legato  (lassú és 
lágy), illetve  staccato  (gyors és szaggatott), és eléne-
kelhetitek a dalt mindkétféleképpen.

  A gyermekek azt is nagyon élvezik, ha mozdula-
tokkal kísérhetik a zenét, például tapssal vagy a 
szavakhoz illő kézmozdulatokkal. „A bölcs ember 
és a bolond ember” című dalban ( GYÉ,  150.) a kéz-
mozdulatok segíthetnek a gyermekeknek az ének 
szavaira koncentrálni. A „Nefi  bátorsága” című dal-
ban ( GYÉ,  82–83.) szintén használhattok kézmoz-
dulatokat. Például kérd meg a gyermekeket, hogy 
játsszák el, hogy egy pajzsot tartanak a kezükben, 
amikor azt éneklik, hogy „megyek”, majd imitálják, 
hogy egy kardot tartanak a fejük fölött, amikor azt 
éneklik, hogy „megteszem, mit az Úr parancsol”, és 

 Tegyél fel kérdéseket:   
Használj kérdéseket a 
gyermekek bevonására. A 
kérdések segítenek a gyer-
mekek fi gyelmének össz-
pontosításában, valamint 
bővítik az evangéliumi 
tantételekről való isme-
reteiket.   Ne feledd, hogy 
úgy tedd fel a kérdéseket, 
hogy a gyermekek felis-
merjék rájuk a dalokban 
a válaszokat, miközben 
énekelnek.

 Evangéliumi tantételek 

megerősítése:   A közös 
foglalkozásokon használt 
zene segít megerősíteni az 
Elemi elnöksége által ta-
nított tantételeket. „A zene 
kitűnő módja annak, hogy 
az Úr [Lelkét] meghívd a 
tanításodra. A zene segít 
kifejezni azokat az érzése-
ket, amelyeket szavakkal 
nehéz lenne elmondani” 
( Tanítási kalauz  [2001], 
10.).
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 Tipp:  Buzdítsd a gyerme-
keket, hogy énekeljenek 
elemis énekeket a családi 
esteken, a szentírás-tanul-
mányozásukkor, valamint 
bármely más megfelelő 
alkalomkor.

meneteljenek egy helyben, amikor ahhoz a rész-
hez érnek, hogy „tudom, elkészíti az utat, segíteni 
fog”. Buzdítsd a gyermekeket, hogy találjanak ki 

megfelelő mozdulatokat a többi dalra is (néhány 
mozdulat nem biztos, hogy helyénvaló az úrvacso-
rai gyűlési bemutatón).

    Ismételd el gyakran a dalokat, hogy megerősítsd a gyermekekben az 
evangéliumi tantételeket!

  Egy dal tanítása közben gyakran el kell ismételned 
azt, hogy a gyermekek meg tudják tanulni. Az év 
során ugyancsak többször át kell venni a dalokat, 
hogy megmaradjon a gyermekek emlékezetében. 
Miután megtanultatok egy dalt, több különböző, 
szórakoztató módon is énekeljétek el azt. Az úr-
vacsorai gyűlési bemutató után is énekeljétek őket 
többször, hogy a gyermekek ne felejtsék el. Fontold 
meg, hogy azokat a dalokat, melyeket szeretnéd, ha 
a gyermekek átismételnének, felírd különböző tár-
gyakra a teremben (például: virágokra egy vázában, 
papírhalra egy tóban, tollakra egy pulykán, vagy 
szívekre, melyeket elhelyezel a terem különböző 
pontjain). Kérd meg a gyermekeket, hogy válassza-
nak egy tárgyat, és énekeljék el a rajta lévő dalt. Az 
alábbiakban további ötleteket találhatsz arra, mi-
ként ismételjetek át dalokat (a szemléltető eszközök 
letölthetők a sharingtime.lds.org honlapról):

    •  Zene kocka:   Készíts egy kockát, és írj fel min-
den oldalára egy mozdulatot. Kérj meg egy 
gyermeket, hogy dobja el a kockát, amely majd 
meghatározza, milyen mozdulatot végezzenek, 
miközben énekelnek.

    •  Lányok énekelnek/fi úk énekelnek:   Készíts egy ké-
pet egy fi úról és egy másik képet egy lányról, 

majd ragaszd fel a képeket egy-egy pálcikára. 
Miközben énekeltek, váltogasd a képeket, hogy 
meghatározd, éppen kik énekeljenek. Ez segí-
teni fog a gyermekek aktív részvételében.

    •    Éneklő bábok:  Másold le és vágd ki a  Nézzétek 
kicsinyeiteket!  című bölcsődei kézikönyv 63. 
oldalán található illusztrációk egyikét. Ragaszd 
fel a képeket egy-egy papírtáskára, hogy bábo-
kat készíts belőlük. Kérd meg a gyermekeket, 
hogy énekeljenek a bábjukkal.

    •    Kosárra dobás:   Kérd meg az egyik gyermeket, 
hogy dobjon bele a kosárba egy babzsákot vagy 
egy papírgalacsint. Ha elsőre sikerül neki, a 
gyermekek énekeljék el egyszer az első verssza-
kot; ha másodjára sikerül, kétszer énekeljék el 
a versszakot, és így tovább.                
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    Fogyatékkal élő gyermekek tanítása
  A Szabadító ezt tanította: „És minden gyermekedet az Úr tanítja majd; és nagy lesz 
gyermekeid békessége” ( 3   Nefi  22:13 ).
  Az Elemi vezetőinek fontos feladata, hogy minden gyermeknek megtanítsák Jézus Krisztus evan-

géliumát, beleértve azokat is, akik valamilyen fogyatékossággal küzdenek. Az Elemi egy olyan 

hely, ahol minden gyermeket szívesen látnak, szeretnek, táplálnak és bevonnak a tevékenysé-

gekbe. Egy ilyen légkörben minden gyermek könnyebben megérti Mennyei Atyánk és Jézus 

Krisztus szeretetét, és jobban érzi és felismeri a Szentlélek hatását.

     Istennek minden gyermek becses. Mindegyiküknek szeretetre, tiszteletre 
és támogatásra van szüksége.

  Tanácskozz másokkal, miközben azon dolgozol, 
hogy az Elemidben a fogyatékossággal élő gyerme-
kek szükségleteinek is eleget tehess.

     1.    Tanácskozz a gyermek szüleivel!  A szülők 
általában mindenkinél jobban ismerik a gyer-
meküket. Ők megtaníthatják, hogyan lásd el 
a szükségleteit, mennyi ideig és mire terjed ki 
a fi gyelme, és mik a kedvenc tanulási módjai. 
Például néhány gyermek különösen jól reagál a 
zenére, mások inkább a történeteket, a szentírá-
sokat vagy a mozgást kedvelik. Használj külön-
féle tanítási módszereket, meggyőződve arról, 
hogy azokat a módszereket használod, melyek 
által a gyermekek a leginkább képesek tanulni.

     2.    Tanácskozz más elemis vezetővel és ta-

nítóval!  Imádkozzatok és dolgozzatok együtt, 
hogy megtaláljátok azokat a módokat, melyek 
minden gyermeknek segítenek megtanulni 
Jézus Krisztus evangéliumát, és érezni, hogy 
szeretik őket.

     3.    Tanácskozz az egyházközségi tanáccsal!

A papsági és más segédszervezeti vezetők öt-
leteket adhatnak, hogyan segíts a különleges 
szükségletekkel rendelkező gyermekeknek. Egy 

egyházközségben a főpapok csoportja felaján-
lotta, hogy minden héten biztosít egy „nagy-
papát az Eleminek”. Ez azt jelentette, hogy az 
adott papságviselő odaült az egyik kisfi ú mellé, 
aki autista volt. (Ideális esetben ez minden hé-
ten ugyanaz a személy kellene, hogy legyen.) Ez 
segített a kisfi únak a leckére összpontosítani, és 
érezni, hogy szeretik.

    M.   Russell Ballard elder ezt tanította: „Világos, hogy 
azok, akikre közülünk értékes gyermeket bíztak, 
szent és nemes sáfárságot kaptak, mert mi vagyunk 
azok, akiket Isten kijelölt arra, hogy napjaink gyer-
mekeit szeretettel és a hit tüzével vegyük körül, és 
megértessük velük, hogy kik ők” (“Great Shall Be 
the Peace of Thy Children,”  Ensign,  Apr. 1994, 60)

.        
 Vannak olyan fogyatékkal 

élő gyermekek, akik jól 
reagálnak a szemléltető 

fi gurákra. A fentihez 
hasonló fi gurák jelzik, 
mikor van itt az ideje 
az imának, a csendes 
foglalkozásnak vagy 

az éneklésnek.  

  További információk-

ért  arról, hogyan 
segíthetünk a különleges 
szükségletekkel rendel-
kező gyermekeknek, lásd 
 Tanítás, nincs nagyobb 
elhívás,  38–39., valamint 
a   disabilities   .lds   .org   
című honlapot. 

  A leckék átalakítása:   
Lehetséges, hogy a 
közös foglalkozásokat a 
fogyatékkal élő gyerme-
kekhez kell alakítanod. 
Néhány példáért lásd a 
  sharingtime   .lds   .org   oldalt. 

 Kattints ide a fi gurákért! 
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	Irányelvek a közös foglalkozáshoz és a gyermekek úrvacsorai gyűlési bemutatójához
	Irányelvek a közös foglalkozáshoz
	Irányelvek az úrvacsorai gyűlési bemutatóhoz
	A vázlat forrásanyagai
	A 2012-es tananyag

	Január
	1. és 2. hét: Az önrendelkezés az az ajándék, hogy magunk választhatunk.
	3. hét: A halandóság előtti életben azt választottam, hogy Isten tervét követem.
	4. hét: Jézus Krisztus olyan hellyé teremtette a földet, ahol megtanulhatom a jót választani.

	Február
	1. hét: Noé áldott volt, mert a jót választotta.
	2. hét: Jézus tanítványai áldottak voltak, mert a jót választották.
	3. hét: Nefi áldott volt, mert a jót választotta.
	4. hét: Az egyháztagok napjainkban is áldást kapnak azért, ha a jót választják.

	Március
	1. hét: Isten élő prófétákon keresztül szól hozzánk.
	2. hét: Az Első Elnökség és a Tizenkét Apostol mind próféta.
	3. hét: Isten prófétái és apostolai az általános konferencián szólnak hozzánk.
	4. hét: Áldott vagyok, amikor azt választom, hogy követem a prófétát.

	Április
	1. hét: Jézus Krisztus a tökéletes példa számomra.
	2. és 3. hét: Jézus Krisztus megtanította, hogyan éljek helyesen.
	4. hét: Érzem Szabadítóm szeretetét, mikor igyekszem olyan lenni, mint Jézus Krisztus.
	Útmutató a zenei vezetőnek

	Május
	1. hét: Amikor bűnbánatot tartok, megbocsátást nyerhetek.
	2. hét: Amikor megkeresztelkedem és konfirmálok, Jézus példáját követem.
	3. hét: A Szentlélek segíthet nekem.
	4. hét: Amikor veszek az úrvacsorából, megújítom a keresztelési szövetségeimet.

	Június
	1. hét: Erőért imádkozom Mennyei Atyámhoz, hogy meg tudjam tenni, ami helyes.
	2. hét: Amikor fizetem a tizedem, Mennyei Atyám megáld engem.
	3. hét: Engedelmeskedem a Bölcsesség szavának azáltal, hogy csak jó dolgokat eszem és iszom, és elkerülöm azt, ami káros.
	4. hét: Amikor visszafogottan öltözködöm, tiszteletben tartom a testem, mely egy ajándék Istentől.

	Július
	1. hét: A böjt és az ima megerősítheti a bizonyságomat.
	2. hét: Kedvesnek lenni azt jelenti, hogy jóindulatú dolgokat mondunk egymásnak.
	3. hét: Az áhítat Isten iránti mély tisztelet és szeretet.
	4. hét: A becsületesség azt jelenti, hogy a következményektől függetlenül mindig igazat mondunk.

	Augusztus
	1. hét: A jó barátok segítenek nekem a jót választani.
	2. hét: Mennyei Atyámnak tetsző dolgokat kell olvasnom, hallgatnom és néznem.
	3. és 4. hét: Olyan dolgokat kell tennem a sabbat napján, amelyek segítenek nekem közel maradni Mennyei Atyámhoz.
	Útmutató a zenei vezetőnek

	Szeptember
	1. hét: Áldásokban részesülünk, amikor betartjuk a parancsolatokat.
	2. hét: Tisztelnem kell Istent, és Neki kell hódolnom.
	3. hét: Tisztelnem kell a szüleimet.
	4. hét: Tisztelnem kell másokat.

	Október
	1. hét: Az érdemes fiatal férfiak 12 éves korukban kapják meg a papságot.
	2. hét: A szabaduláshoz szükséges szertartásokban a papság által részesülünk.
	3. hét: Erőt nyerhetek a papsági áldások által.
	4. hét: Amikor idősebb leszek, elmehetek a templomba, hogy szertartásokban részesüljek az őseimért.

	November
	1. hét: Misszionárius lehetek azáltal, hogy másokat szolgálok.
	2. hét: Misszionárius lehetek azáltal, hogy jó példát mutatok.
	3. hét: Taníthatok a barátaimnak Jézus Krisztusról és az Ő egyházáról.
	4. hét: Már most felkészülhetek arra, hogy teljes idejű missziót szolgáljak.

	December
	1. hét: Mennyei Atya elküldte az Ő Fiát a földre.
	2. hét: Jézus növekedett bölcsességben és testben, és az Isten és az emberek előtt való kedvességben.
	3. hét: Jézus Krisztus a világ világossága és élete.
	4. hét: Joseph Smith látta Jézus Krisztust, és bizonyságot tett róla.

	A zene használata az Elemiben
	Tanítsd az evangéliumot zenével!
	Minden gyermeket vonj be a zenei tevékenységekbe!
	Ismételd el gyakran a dalokat, hogy megerősítsd a gyermekekben az evangéliumi tantételeket!

	Isten gyermekeként
	Fogyatékkal élő gyermekek tanítása
	Istennek minden gyermek becses. Mindegyiküknek szeretetre, tiszteletre és támogatásra van szüksége.
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Rendelkezünk a 
Mormon könyvével.







Az igaz egyház 
itt van a földön 
napjainkban.







Rendelkezünk 
a papsággal.







Tudjuk, hogy Mennyei 
Atyánk hallja és 
megválaszolja 
az imáinkat.
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agyvagy


ÉdesapaÉdesapdesap
gygy


BarátTanító


Fivér vagyvér vagvér va
nővérnővér
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I Have a Body like 
Heavenly Father’s


I have two feet like 
Heavenly Father.


I have two hands like
Heavenly Father.


I have a face like 
Heavenly Father.


Olyan testem van, mint 
Mennyei Atyának


Olyan arcom van, 
mint Mennyei 


Atyának


Két kezem van, mint 
Mennyei Atyának


Két lábam van, mint 
Mennyei Atyának
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Menetelj 
egy helyben!


Billegj 
jobbra-balra!


Dúdolj! Állj fel!Tapsolj!


Hunyd 
le a szemed!
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