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Istenkép, az Istenről való beszéd a hitoktatás egyik alaptémája. A csoportjainkban tanuló gyerekek 

nagyon egyedi elképzelésekkel rendelkeznek arról, hogy Isten milyen, létezik-e. Az Istenről való 

beszélgetésben lehetőséget kell adni, arra, hogy a gyerekek elmondhassák, kimondhassák 

elképzeléseiket. Az Istenről való tanításhoz hozzátartozik annak szem előtt tartása, hogy Istenről 

töredékes a tudásunk, Ő mindig több, mint amit tudunk és a mit el tudunk Róla mondani. A 

foglalkozás egy olyan mesét dolgozunk fel, amely ezt a kérdést jeleníti meg a gyerekek számára. A 

mesének több variánsa is olvasható gyermekkönyvekben, hittankönyvekben1. Ebben a foglalkozásban 

egy magyar nyelven még nem publikált mesét dolgoztunk fel.  

Előkészületek: Állatfigurák készítése: oroszlán, zebra, zsiráf, mézmadár, elefánt, majom, sas2 

A foglalkozás előtt (vagy a résztvevőkkel) a kör közepére sárga, okker, drapp kendőkből egy közepet 

készítünk. Már a foglalkozás kezdete előtt elindítunk afrikai zenét, amelyben a hangszerek, állatok 

hangjai is hallatszik.3  

1.A foglalkozást ezzel kezdjük, hogy a zenét felhangosítjuk és a résztvevőket megkérjük, hogy 

hunyják be a szemüket és közben próbálják meg elképzelni, hogy ott vannak, ahol a zene szól. A 

zenehallgatás közben a foglalkozás vezetője a középre tett kendőkre néhány tárgyat tesz, amelyek a 

szavannákat juttatják a résztvevők eszébe. A zenét lecsendesítjük és megkérjük a résztvevőket, hogy 

nyissák ki a szemüket és nézzék meg, újra a közepet. Asszociációkat kérünk.  

                                                           
1 Izte, Ulrike: Gottsuche. in.:Itze-Moers. Theologisieren in der Grundschule, Band 1. 79. Persen VerlagGmbH; 
Hasonló történet a vakokról és az elefántról szóló, eredeitleg buddhista tanmese. Olvasható: Lackfi János: 
Karácsonyi vándorok című könyvében is.  
2 Madár: https://hu.pinterest.com/pin/352125264599124469/ 
https://hu.pinterest.com/pin/352125264599124455/ 
Oroszlán: https://hu.pinterest.com/pin/352125264598944394/ 
Zsiráf: https://hu.pinterest.com/pin/352125264598944372/ 
Elefánt: https://hu.pinterest.com/pin/352125264598944459/ 
Zebra: https://hu.pinterest.com/pin/407435097516814974/ 
 
3 zene: https://www.youtube.com/watch?v=4a7IHDXRG6k 
https://www.youtube.com/watch?v=5ZJ27HfN5Nk 
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2. Állatok, falu, sivatag, hegyek, erdő 

A képünkről hiányoznak az élőlények. Benépesítjük a szavannát az előre elkészített állatokkal és egy 

falut is építünk a középbe.  

 

3. A történet elmesélése 

„Zanele (egy kislány) csendes kis faluban élt, ahol mindig sütött a nap és csillagok úgy ragyogtak, 

mint ezernyi gyémánt. Az éjszaka és a nappal is szép volt. Minden éjjel, mikor az ezüstös holdra nézett, 

Zanele fejében egy kérdés motoszkált:- Ki teremtett engem? 

Zanelenek hét különleges barátja volt. A kislány biztos volt benne, hogy egy közülük meg tudja 

válaszolni a kérdését. Kora reggel útra kelt. 

- Meg fogom kérdezni az oroszlánt, ő tudni fogja a választ- mondta, miközben az oroszlán barlangja 

felé ugrált.  

- Ki teremtett téged?- morgott az oroszlán- Valaki, aki olyan, mint én. Erős és bátor, kicsit olyan, mint 

egy király, azt hiszem… 

Ez jól hangzik- gondolta Zanele – megkérdezem a zsiráfot is, az ő válasza is érdekel. 

- Ki teremtett téged?- gondolkodott el a zsiráf, miközben a legmagasabb fáról legelte a leveleket- 

valaki, aki pont olyan, mint én: jó szándékú és nagyon barátságos. Megkínálhatlak ezekkel a 

levelekkel, nagyon finomak! 

- Nem kérek- nevetett Zanele- de a válaszodat köszönöm. 

Még mindig a méretes zsiráfot nézte, amikor Bebon, a majom a fa legalsó ágáról éppen Zanele lábára 

huppant. Ő is megválaszolta Zanele kérdését:  

- Valaki, aki pont olyan, mint én. Valaki, aki közel van hozzád és gyakran megnevettet.  

- Tetszik a válaszod- nevette el magát Zanele. 

Amikor tovább indult már dél felé járt az idő. Zanelenek nagyon melege volt, hiszen a nap is tűzött és 

egy hegy tetejére ért. Arra vágyott, hogy egy hűvös szellő simogassa az arcát. Egy tenyérnyi felhőt 

figyelt az égen, amikor megpillantotta egy másik barátját, a fenséges sast. 

-Hogy ki teremtett téged- rikoltotta a sas- valaki, aki pont olyan, mint én. A sas csapkodott a 

szárnyával és folytatta: - Valaki, aki mindent lát és ért. Majd lejjebb ereszkedett és hozzátette: Valaki, 

aki meglepetéseket tartogat a számodra. Zanele addig gondolkodott a sas szavain, amíg az apó ponttá 

vált az égen. 

Késő délután volt, mire leért a völgybe. A poros úton egy zebra vágtatatott el mellette.  

- Várj, van egy kérdésem! Ki teremtett engem?- kiáltotta utána Zanele.  

- Hogy ki?- lassított a zebra és felcsapta a fülét – Valaki, aki pont olyan különleges, mint én. Látod, 

ott a bokrokban a családomat? Mi nagyon különfélék vagyunk, nincs két egyformán csíkos zebra, 

belőlem sincs még egy! 

- De csodálatos- gondolta a kislány. 

Esteledett, a nap már lebukott a hegyek mögött, amikor Zanele egy szép hangot hallott, a mézmadár 

hangját. 

- Gyere velem- mondta a mézmadár. Zanele úgy szaladt a madár után, hogy a lélegzete is elakadt. 

Hirtelen megálltak a bozótban és Zanele hallotta a méhek zümmögését. Pontosan tudta, miért álltak 

meg: a madár elvezette őt a méhkaptárhoz, hogy megosztozzon vele a mézen. Zanele letörte a lépet, a 

mézmadár a vállára szállt és együtt kóstolgatták a finom csemegét. A kislány a mézmadárnak is feltette 

a kérdést: 

- Ki teremtett engem? 

- Ki teremtett? Valaki, aki olyan mint én, aki elvezet a jóra és megosztja veled a javait. 

Zanele megköszönte a finom mézet és a választ és haza indult. A hold és a csillagok fényesedni 

kezdtek, amikor a falujába ért. A fák árnyékából egy hang trombitált felé: 

- Hol voltál egész nap? Aggódtam miattad!- az elefánt volt az. Zanele nagyon örült, hogy az elefánttal 

is találkozott. 

- Választ kerestem egy nagyon fontos kérdésre! Tudni szeretném, hogy ki teremtett engem! 



 

 

Az elefánt egy ideig csak állt, a füleivel a legyezgette a kislányt, majd felemelte az ormányát és azt 

suttogta: 

-Hogy ki? Valaki, aki olyan, mint én. Erős és bölcs, valaki, aki sose feledkezik meg rólad. 

Zanele bólintott és megjegyezte: 

-Hét választ kaptam a kérdésemre, mind jónak tűnik, de melyik az igazi? 

-Ó- mondta az elefánt- tudod, Zanele, vannak kérdések, amire hét jó válasz is van. 

-Hét jó válasz?- csodálkozott a kislány. 

- Igen, ha a hét jó válasz egymás mellé teszed, akkor fogod megkapni az igazi választ a 

kérdésedre. 
Zanele elmosolyodott: 

- Akkor most már tudom, hogy ki teremtett!” 

 

4. Elmélyítés, alkotás 

A résztvevők természetes alapanyagokat használva egy kicsi képet készítenek a kép körül.  

Téma: Mit mondanál, milyen az Isten? Mi van benned, ami Rá emlékezetet?  

5. Imádság: hálaadás a felismert jókért. Isten csodálatos művéért, amely alkalmas arra, őt felismerjük. 


