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Gyermekláncfű: egy allegorikus bibliai történet  
Légy olyan, mint a pitypang:  
Keresztény érték 

A Pitypang története - hittanórára, vagy közös elmélkedésre  Elmélkedő gyakorlat a pitypang sajátosságairól 
Cél, hogy a tanulók értékelni tudják az egyszerűséget és ellenállóképességet (reziliencia), és hogy 
felismerjék az ezekben rejlő keresztény értékeket.  
 
Kellékek: 

• Gyűjtsünk gyermekláncfüvet egy szép üvegbe és tegyük magunk mellé, vagy a beszélgetőkör 

közepére, miközben elmeséljük a történetet.  
A történet: 
Isten elküldött egy angyalt a földre, hogy elhozza neki a tökéletes virágot. Az angyal hozzálátott a 
kereséshez. Bejárta a világot és összegyűjtötte a legritkább, leggyönyörűbb virágokat, amiket csak 
talált a leggazdagabb kertekből.  
Isten megnézte az összes virágot, de csak annyit mondott mindegyikre: „Nem ez az…” Visszaküldte az 
angyalt, hogy még tökéletesebb virágot találjon. Egy reggel, amikor az angyal épp egy következő 
kertet keresett, egy pitypangmező mellett haladt el. Nem egy gondozott kert, csak egy útszéli mező volt. 
Úgy festett, mintha egy napsugár-szőnyeg borítaná a földet. Az angyal egészen eddig a pillanatig meg 
sem látta ezt a mezőt, mert mindegyre csak a gondozott kerteket járta. A pitypangok nem nőttek 
azokban a gondozott kertekben, viszont nőttek mindenütt másutt. Az angyal azt látta, hogy az emberek 
bármekkora erővel próbálják kiirtani ezt a kis sárga virágot, a különböző méretű virágok gyorsan nőnek, 
és ha levágják őket, új nő a levágott virág helyén. Az emberek sehogy sem tudtak megszabadulni 
tőlük… Ekkor úgy döntött, hogy magával viszi a virágot, megmutatja Istennek, és elmond róla mindent, 
amit látott… hogy csak nő mindenütt és nem lehet kiirtani… 
Isten végighallgatta, majd megkérdezte tőle:  
 

- Tehát ez volt az ok, hogy a pitypangot választottad, mint tökéletes virágot?  
az angyal így válaszolt: 

- Nos, nem egészen… nem ez a valódi ok… sokkal inkább, ahogyan a kis sárga virágot 
megjelenni láttam: egy anyuka kötényében, az utcán szaladgáló gyermekek nyakláncára és 
fejpántjába fűzve. Egy kisgyermek maszatos kezében, gyökerestül, szárastul… Szépen 
elhelyezve az étkezőasztal közepén egy befőttesüvegben…  

- Uram! – szólt az angyal. Ez a tökéletes virág, mert bárhol megél, újra kinő, ellenálló (reziliens), 
nem kerül pénzbe, és senkit sem zavar, ha a gyerekek csokor számra szedik...  
 

Sikerkritérium: 

✓ A tanulók megismerik a reziliencia (a virág esetében: ellenállóképesség) fogalmát, és el tudják 

magyarázni, hogy mit jelent.  

 Cél, hogy a tanulók elgondolkodjanak, hogyan tudják a becsületesség, a segítőkészség, és a 
jóindulatúság keresztény értékeit közvetíteni, pitypangok módjára mindig ott felbukkanva, ahol éppen 
szükség van rájuk.  
 
Kellékek: 

• Az iskolaudvaron, vagy a közelben szedett pitypangok 
(gyermekláncfüvek). Ha lehetőségünk van rá, szedjünk 
sárga, és már bóbitás virágokat is. Terítsük szét őket az 
asztalon, vagy egy kis üvegbe.  
 

Ezt a gyakorlatot megcsinálhatjuk önállóan is, vagy az előző 
történetmesélést követően.  
 
Gyakorlat 

• Vizsgáljuk meg a virágokat, beszéljük meg, hogy hol 
nőnek, és hogy vajon miért akarják bizonyos emberek 
kiirtani őket a gondozott kertekben.  

• A pitypangok nem csak ott szeretnek nőni, ahol 
eredetileg megtelepedtek, hanem szeretnek minél több 
területet elfoglalni, hogy a magjaikat mindenfelé 
elterjesszék, amiben a szél is segít nekik.  

• A pitypangot senki sem gondozza úgy, mint más kerti virágokat, mégis nőnek maguktól. Nagyjából 
bárhol megélnek, nagyon ellenállóak (reziliensek).  

• A tanulók megvitatják, hogy a keresztények hogyan tudnak a pitypangokhoz hasonlóan mindig ott 
felbukkanni, ahol éppen szükség van rájuk, Jézushoz hasonlóan. Amikor az emberek becsületesek, 
segítőkészek és jóindulatúak, akkor keresztény értékeket jelenítenek meg.  

• A tanulók megírhatják a saját imájukat, vagy elmondhatják az alábbit: “Atyánk! Számos   módon 
tudjuk kifejezni feléd, hogy hiszünk benned. Vezess minket, és mutasd meg nekünk, hogy miképp 
tudunk pitypangokként élni. Ámen” 

 
 
Sikerkritériumok: 

✓ A tanulók elmélkednek és megtalálják a módját, hogy hogyan tudnak a mai napon pitypangként 
cselekedni…  
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