ARANY ABC
„Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked. Ismételgesd azokat
fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár
fölkelsz! Kösd azokat jelként a kezedre, és legyenek fejdíszként a homlokodon. Írd azokat
házad ajtófélfáira és kapuidra!” 5Móz 6:6-9.

Az ARANY ABC az ábécé betűivel kezdődő 35 bibliaverset tartalmaz egy-egy színes
képpel. A lapok hátoldalán ugyanazzal a betűvel kezdődő 6-6 szót ábrázoltunk.
Célunk az, hogy ezzel segítsük a gyermekeknek a bibliaversek tanulását, megértését
és alkalmazását. Ugyanakkor a hátoldalakon látható kis ábrákat kiszínezhetik, és
különböző játékos feladatokkal izgalmassá, érdekesebbé tehetik a szülők a családi
áhítatot, együttlétet, illetve a tanítók a vasárnapi iskolai foglakozást vagy
hittanórát.
Az ARANY ABC sok fontos igazságot tartalmaz. Pl.: Isten Igéje igaz. Ő meghallgat.
Jézus Krisztus nem változik. Terve van veled stb. Szól a hitről, bűnbocsánatról,
megváltásról, döntésről, békességről, örömről, dicséretről, készenlétről,
szolgálatról stb.
Jól látható helyet keressünk az ARANY ABC-nek! Lehet asztalra, polcra, szekrényre
tenni vagy falra akasztani, és ha megoldható, abban a helyiségben helyezzük el,
ahol a család együtt szokott áhítatot tartani. Legyen ez vonzó, kedves, a kicsinyek
számára éppúgy, mint a nagyobb gyermekeknek!
Néhány ötlet, ahogyan alkalmazhatjuk az ARANY ABC-t:
Természetesen a gyerekek kora és száma is befolyásolja, hogy milyen módszert
használjunk. A kicsik talán még nem tudnak olvasni, de a betűk már vonzóak
számukra, és képhez kapcsolva könnyen memorizálnak.
- Először olvassuk el többször az Igeverset érthetően, jól hangsúlyozva!
- Ha van benne olyan szó, amit még nem ismernek, magyarázzuk el röviden!
- Majd beszélgessünk a bibliaversről, mit is jelent ez nekem, nekünk!
- Ebből az aranymondásból kiindulva elmondhatunk saját életünkből
megtapasztalásokat, amelyek közeli, élő példák a gyermekeinknek.
- Megbeszélhetünk egy olyan történetet a Bibliából, aminek az üzenete kapcsolódik
ehhez a vershez.
- Ezután ismételjük a bibliaverset együtt! Letakarhatjuk egy-két szavát, és
gyakoroljuk addig, amíg mindenki jól tudja! Végül elmondhatjuk egyenként.
- Imádkozzunk téma szerint!
- Énekeljünk olyan énekeket, amelyek elmélyítik a vers mondanivalóját:
Az A és az É betűs igevershez kapcsolódó énekek lehetnek pl.: „Jó Pásztor, Jézus…”
„Egy juhocskát ismerek …” „Jézus a jó Pásztor…” (Gyermekek öröme 81, 25, 76.)
„Az Úr a pásztorom…” „Az Úr az én hű pásztorom…” (Jertek, énekeljünk 144,
145.) „Hogy Jézus juha vagyok…” (Hitünk énekei 210, A Hit Hangjai
Gyermekbibliaköri énekek 667.) „Sűrű erdő mélyén…” „Megy a pásztor…” (HH.
Gyerm. 668, Jertek, énekeljünk 159.) „Benn, benn, benn vagyunk…” (Bárányfelhők
c. CD) „Eljött a Bárány…” (Benn a bárány, kinn a farkas c. CD) „Rólam van szó…”
(Szánsájn Hálidéj c. CD)

Néhány javaslat a hátoldal használatához:
Miután már jól átbeszéltük és tudjuk az adott betűvel az igeverset, következhet a
másik oldala. A gyerekek könnyen felismerik az ábrákat. Eloszthatjuk a
családtagok között, hogy ki melyik ábráról fog beszélni, és melyik gyerek mit
színezhet ki.
Koruknak megfelelő kérdésekkel segíthetünk. Pl.: Mi ez? Élőlény, tárgy, fogalom?
Mire használjuk? Miből készül? Van nekünk? A valóságban milyen színű?
Találkozunk vele a Bibliában? Melyik történetben? Tudsz olyan bibliaverset
említeni, amiben szó esik róla?
Néhány hátoldalon találunk számokat is. Egy kis matematikát is beleszőhetünk. Pl.:
Páros szám? Egyjegyű? Mik a számszomszédai? Ha mégannyit adsz hozzá…? Ha
megszorzod … -vel? stb.
Játszhatunk barkochba-t is. Először írd fel a 6 szót egy-egy cetlire, hajtogasd össze,
majd mindenki húzzon egyet magának. A többiek kérdeznek, és a válaszokból
kitalálják, mi van a képen. Akár Activity-zhetünk is velük.
Írásbeli játékokkal is változatosabbá tehetjük az együttlétet, ha tudnak a gyerekek írni:
- Alkossunk mondatot, amiben az adott ábra betűjével kezdődjön minden szó, de az
az ábra is szerepeljen benne! Pl.: N betűvel így hangozhat: „Nappal negyvennégy
nagyon nagy napraforgó nevetgélt nekem nevemen nevezve.” (Ez sok derűs
percet szerezhet a gyerekeknek.)
- Szedjük betűrendbe az ábrák neveit! Pl.: Ő betűnél: őr, őröl, ősz, őszibarack, őszül,
őzike.
- Írjunk vagy mondjunk olyan szólásokat, közmondásokat, amelyekben szerepel az
adott szó! Pl.: Á betűnél: „Ki mint veti ágyát, úgy alussza álmát.” „Szegény
embert ág is húzza.”
- Versenyezzünk is! Tegyük minél érdekesebbé az együttlétet! Az adott betűvel
gyűjtsünk bibliai személyneveket! Vagy tárgyakat! A nagyobbakkal bibliai
„Ország-város”-t is játszhatunk!
Ismételjük mindig elölről az ARANY ABC-t, mielőtt a következő betűhöz hajtanánk!
Ez segít elmélyíteni tudásunkat! A bibliaismeret bővítése mellett hasznos
memória- és készségfejlesztő is.
Kívánom, hogy az ARANY ABC segítségével gyermekeid egyre jobban megszeressék
Isten Szavát, hogy bevéssék az elméjükbe, elrejtsék a szívükbe, és
engedelmeskedjenek az Úr Jézusnak, s így kiegyensúlyozott, boldog és áldott
legyen az életük! Egész családotok élvezni fogja ennek gyümölcseit.
Jó tanulást, vidám játszást és kellemes perceket kívánok!
Orgovány, 2013. március 28.
Ficsor Károlyné

