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Ez a rendelkezésre álló szövegkönyv online-változata, amelyben nem szerepelnek a tanítói ötletek. Figyel-
mébe ajánljuk web-áruházunkat. A teljes tanítói csomagban minden segédanyagot megtalál, amelyek a 
gyermekek hatékony tanítását segítik. A csomag megvásárlásával egyben támogatja a gyermekek között 
végzett missziós szolgálatokat is.

Ennek a sorozatnak a szemléltetőeszközeit az országos CEF-irodáktól vagy webáruházakból vásárolhatja 
meg. Ezek listáját a www.teachkids.eu  honlapon, a CEF-országok alatt találja.

Minden jog fenntartva. (Felhasználás engedélyezve.) Kizárólag személyes, nem üzleti és nem kereskedel-
mi célokra sokszorosítható. Az engedélyeztetés részleteiért látogasson el a www.teachkids.eu
honlapra.
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Bevezetés
Miért fontos gyermekeknek is tanítani a Tízparancsolatot?

Olyan világban élünk, ahol nagyon sokan tagadják, hogy lenne abszolút jó és rossz, illetve abszo-
lút helyes és helytelen. Úgy gondolják, hogy ami az egyik ember életében erkölcsileg helyes, az lehet 
egy másik ember életében helytelen; ami elfogadott és helyes egy adott kultúrában vagy történeti 
korban, azt egy másik kor és kultúra ítélheti helytelennek. Manapság nincs nagy keletje az abszolút 
morális mércéknek, pedig a Biblia éppen azok mellett foglal állást.  

A most közreadott leckékben a gyermekek szintjén igyekszünk tanítani és alkalmazni a bibliai 
igazságokat, ugyanakkor szeretnénk nekik abban is segíteni, hogy tudjanak egy kicsit előregondol-
ni, amikor már nagyobbak lesznek. Például a hatodik parancsolatnál – amely így hangzik: „Ne ölj!” 
(2Móz 20,13) – röviden megemlítjük az abortuszt és az eutanáziát is. Amikor a tizedik parancsolatot 
magyarázzuk – amely kimondja, hogy „Ne kívánd…” (2Móz 20,17) –, tanítunk egy keveset a reklámok 
veszélyeiről, amelyek az anyagiakat oly csábítóan mutatják be, és a gazdagságot hirdetik. Ha mi, ke-
resztyének nem tanítunk biblikus, morális alapelveket a gyermekeknek, a világ hamis értékrendje 
teljesen átjárja őket.  

Csoportjainkba sokféle gyermek jár. Talán egyikük édesanyjának volt már abortusza. A másiknak 
az életét megnyomorította egy csúnya válás. A harmadiknak az otthonában meg állandóan megy a 
tévé, és folyton látja a mérgező reklámokat. Éppen ezért minden előkerülő témát kezeljünk nagy ta-
pintattal és imádságos szívvel! 

Mielőtt valaki Krisztushoz térne, rá kell eszmélnie arra, hogy mivel bűnös, szüksége van a megvál-
tásra. Sok ember nincs tudatában ennek. Állandóan másokhoz hasonlítgatják magukat, és azt gon-
dolják, velük minden rendben. Minden embernek, férfiaknak, nőknek és gyermekeknek meg kell is-
merniük Isten „erkölcsi törvényét”, a Tízparancsolatot. Csak akkor értik meg, hogy milyen messze va-
gyunk Isten mércéjétől, hiszen a törvény ébreszt rá a bűnre (Róm 3,20). A gyermekeknek meg kell 
érteniük, hogy minden bűn Istent sérti. Ezért ha szeretnénk látni gyermekeket megtérni, alapvető, 
hogy Isten mércéjéről tanítsuk őket. 

Ugyanakkor azt is hallaniuk kell, hogy a törvény megtartása nem tesz bennünket igazzá Isten sze-
mében. Mindannyian bűnösök vagyunk, és magunktól soha nem tudunk megfelelni Isten mércéjé-
nek. Isten csak akkor nyilvánít bennünket igazzá, ha hittel és bűnbánattal elfogadjuk Krisztust és az 
Ő igazságát. 

A szövegkönyv célja
Amikor egy tanító kezébe veszi szövegkönyveinket, több kérdés is megfogalmazódhat benne: Mi 

szükség van ilyen szövegkönyvekre? Miért kell ilyen sokat tanítani egy bibliai leckén belül? Hogyan 
kell egy szövegkönyvet használni?

Biztatásul írjuk: szövegkönyveinket munkaeszköznek, gondolatgyűjteménynek, jegyzetnek szán-
juk a készüléshez. Kezdő tanítók egész részeket megtanulhatnak belőlük. Gyakorlott tanítók új ötle-
teket kaphatnak, a tanításokat lerövidíthetik, kiegészíthetik stb. Mindenképpen ahhoz szeretnénk se-
gítséget adni, hogy a gyermekalkalmakon világosan elhangozzék az evangélium. Vágyunk az, hogy 
szövegkönyveink is Istent dicsőítsék.
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Hogyan használjuk a leckéket?

1. lecke
Ez tulajdonképpen a sorozat bevezetése.

2–6. lecke
Minden leckével két parancsolatot tanítunk. A 6. lecke legvégén mondjuk el közösen a Tízparan-

csolatot!
A sorozatot használhatjuk hat héten át, de ha különválasztjuk a parancsolatokat, akkor 10–11 hé-

ten át is taníthatjuk ezzel az anyaggal a gyermekeket. 
Természetesen minden parancsolatról taníthatunk egy-egy önálló alkalmon is, ha a gyermekek-

nek arra van szükségük. Ha például előfordult a csoportunkban lopás, tanítsuk meg nekik a 8. paran-
csolatról szóló leckét.

Amennyiben táborban, 5 alkalommal tanítjuk a leckéket, kövessük a 2. lecke elején találha-
tó utasításokat!

Bibliai igazságok tanítása 
Gyermekeknek tanítani Isten Igéjét csodálatos feladat. A tanítás kettős felelősséggel jár: a még 

meg nem tért gyermekeknek hirdetnünk kell az evangéliumot, hogy Krisztushoz találjanak, a már 
megtért gyermekeket segítenünk kell a növekedésben. Mivel a még meg nem tért gyermekeknek az 
üdvösség üzenetét kell hallaniuk, szólnunk kell Istenről, az ember bűnéről, Jézus Krisztus személyéről 
és művéről, valamint arról, hogy hogyan válaszolhatnak Isten hívására, és hogyan válhat érvényessé 
az ő életükre is a szabadítás. Az említett témák az igazság egy-egy részét képezik. Mindegyikhez cso-
dálatos tantételek kapcsolódnak. Tanítsuk ezeket a ránk bízott gyermekeknek! Amikor bibliai ige-
verssel támasztjuk alá a tanítást, az igeverset mindig a Bibliánkból olvassuk fel!

Isten
Ha a gyermekek nem kapnak tanítást arról, hogy mit jelentett ki Isten Önmagáról, hibás képet ala-

kítanak ki róla. Meg kell tanítanunk nekik, mit jelent Isten szentsége, nagysága, szeretete, szuvereni-
tása, bölcsessége, mindentudása, mindenhatósága stb.

Az ember bűne
Tanítsuk a gyermekeket arról is, hogy mind természetük, mind cselekedeteik szerint bűnösök; a 

bűn az Isten törvényével szembeni engedetlenség, és elválasztja őket Istentől.
Az Úr Jézus Krisztus
Jézus Isten örökkévaló Fia, aki emberré lett. Bűntelen életet élt, de vállalta, hogy meghal a bűnö-

sök helyett. Feltámadt, felment a mennybe, és most Isten jobbján ül mint a világmindenség Ura.
Az üdvösség elfogadása
Tanításunk során alaposan és többször is el kell magyaráznunk azt, hogy mi a megtérés, a bűnbá-

nat és a hit, illetve hogy hogyan lehet miénk az üdvösség. 
Természetesen lehetetlen megtanítanunk minden igazságot egyetlen leckében, ill. minden lecké-

ben, bár sok gyermek igen kevés vagy semmilyen ismerettel nem rendelkezik. Ezért mindazt, amit 
tanítunk, részletesen és körültekintően tanítsuk meg. Mindig azokat az igazságokat tanítsuk, ame-
lyek a történetből következnek. Ne feledjük: az egész alkalom célja az, hogy a gyermekek tanuljanak 
valami újat. 

Ez az alapos, tanítással egybekötött evangélizálás a már megtért gyermekeknek is igen hasznos, de ne-
kik már olyan igazságokat is tanítanunk kell, amelyek keresztyén életükben erősítik, segítik, vezetik őket. 
Törekedjünk arra, hogy egyre mélyebben megismertessük velük „az Isten teljes akaratát” (ApCsel 20,27).



Helyes – Helytelen

5

Nagy segítség mindebben, ha minden alkalommal egyetlen igazságot járunk körbe. Ezért minden 
leckéhez egyetlen központi igazságot választottunk. A központi igazság az elejétől a végéig átszövi 
a leckét. A tanítói szakaszokat KI, KIN, ill. KIM rövidítéssel jelöltük. A KI rövidítés általában a közpon-
ti igazság rövid magyarázatát jelzi. KIN rövidítéssel azokat a tanítási részeket jelöljük, amelyekben a 
központi igazság evangélizáló tanítása hangzik el, és a meg nem tért gyermek életére alkalmazzuk. 
A KIM rövidítés arra utal, hogy a központi igazságot tanító részben a megtért gyermeknek adunk ta-
nítást, ill. alkalmazást. Ezt olyan megkülönböztető kifejezésekkel is igyekszünk erősíteni, mint pl.: „ha 
még nem fogadtad be az Úr Jézust”, és „ha te már elmondhatod magadról, hogy keresztyén vagy”.

Az igazság tanításait a szöveg mellett vastag vonallal emeltük ki. A tanításokat bátran alakítsuk az 
általunk tanított gyermekek életéhez (pl. ha többségében lányokat tanítunk, használjunk lányneve-
ket; ha nagyon kicsi gyermekeket tanítunk, hozzunk az ő életükre jellemző példákat)! Egy a lényeg: 
járjuk alaposan körbe, tanítsuk Isten Igéjét, és alkalmazzuk is az életükre! 

Minden leckét úgy dolgoztunk ki, hogy – ha lehet – benne legyen a teljes evangélium, és lehessen 
egy egyszeri evangélizáló alkalmon is tanítani. Természetesen, ha rendszeresen tanítjuk ugyanazt a 
csoportot, inkább egy-egy igazságot érdemes kiemelni és alaposabban, mélyebben tanítani.

Meghívás
Minden leckében megmutatjuk, hol lehet a gyermekeknek meghívást adni, ill. segítségképpen a 

meghívást le is írjuk. A tanító a Szentlélek vezetésére hagyatkozva döntheti el, mikor, melyik leckében 
ad meghívást.

Segítség felajánlása
Miközben az evangélium üzenetét hirdetjük a gyermekeknek, lesznek majd olyanok, akik válaszol-

nak Isten hívására. Talán valamikor később meg is tudjuk, hogy valaki elfogadta az Úr Jézust Megvál-
tójának, de megtörténhet, hogy soha nem szerzünk róla tudomást. Lehetnek olyan gyermekek is, 
akik kérdéseikre szeretnének választ kapni, vagy bátorításra van szükségük. 

Tanításunkat hallgathatják olyan megtért gyermekek, akik éppen valamilyen nehéz időszakot él-
nek át, vagy akik nem egészen értik, miként alkalmazható az adott lecke személyes életükre, vagy 
olyan helyzettel kerültek szembe, amelyről még nem ismerik a Biblia tanítását, vagy csak szeretnék 
elmondani nekünk egy gondjukat, hogy imádkozhassunk értük, ami különösen is fontos, ha mi va-
gyunk az egyetlen keresztyén, akire számíthatnak. 

Sok minden miatt kell tehát a gyermekeknek tudniuk: számíthatnak ránk. Ezért világosan mond-
juk el nekik, hol és mikor beszélgethetnek velünk. A nem megtért gyermekek miatt pedig azt kell 
hangsúlyoznunk, hogy amikor hozzánk jönnek, nem az Úr Jézushoz jönnek. Vagyis ahhoz, hogy az Úr 
Jézust elfogadják, nem kell feltétlenül velünk beszélgetniük.

Mindenképpen figyeljünk arra, hogy ne a meghívással együtt ajánljuk föl segítségünket! Nem sza-
bad azt a benyomást keltenünk a gyermekekben, hogy csak rajtunk keresztül mehetnek az Úr Jézus-
hoz, sem azt, hogy ha velünk beszélgettek, meg is tértek, és csak akkor jöhetnek hozzánk, ha szeret-
nének megtérni. 

Hogyan ajánlhatjuk föl segítségünket még meg nem tért gyermekeknek? 
Példa: „Talán azt gondolod, szeretnél az Úr Jézusnak élni, de nem tudod, hogyan léphetnél vele kap-

csolatba. Az alkalom után ott leszek az ablaknál. Tudnod kell, hogy én nem tudlak megszabadítani a bűn 
rabságából, mert arra csak az Úr Jézus képes. Ám örömmel elmagyarázom, hogyan lehet vele kapcsola-
tod. Nyugodtan gyere ide hozzám! Leülünk, és beszélgetünk ezekről a dolgokról.”

Hogyan ajánlhatjuk föl segítségünket megtért gyermekeknek? 
Példa: „Ha már rábíztad magadat az Úr Jézusra, a Megváltóra, de nekem még nem beszéltél erről a dön-

tésedről, kérlek, mondd el nekem is. Az óra végén itt leszek a zongoránál. Nagyon örülnék, ha megtudnám, 
hogy már te is keresztyén vagy. Akkor tudok imádkozni érted, és talán tudok segíteni neked valamiben.”
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Hogyan tanulnak a gyermekek?
A gyermekek (és a felnőttek is) nagyon kis mértékben emlékeznek arra, amit csak hallanak (kb. 

10%). Ha hallanak és látnak is valamit, annak már akár az 50%-ára is emlékeznek. A mi tanításunk is 
hatékonyabb lesz, ha szemléltetőeszközöket használunk tanítás közben. Ahhoz, hogy a gyermekek 
ennél többre – akár az információ 70%-ára is – emlékezzenek, a hallás és a látás mellett tenniük is 
kell valamit. A gyermekeket változatos módon vonhatjuk be a lecke közben: kérdéseket tehetünk fel 
nekik (a szövegkönyv is ad erre példát), vagy nagyobb gyermekekkel felolvastathatunk igeverseket, 
előadathatunk kisebb jeleneteket stb. 

Szemléltetőeszközök
Mielőtt belekezdünk a tanításba, gyakoroljuk a gyűrűs könyv használatát, ill. a diák gördülékeny 

váltását, ha a PPT-t használjuk. Minden kiegészítő anyag a CD-n található. 

További segítség
A jobb és bal margóban további segítségek, háttér-információk, választható ötletek találhatók, 

amelyekkel még érdekesebbé tehetjük a leckéket. Ezeket változatos módszerek alapján állítottuk ösz-
sze, figyelembe véve a különböző tanulótípusokat: a látás, írás, hallás, beszéd, tapintás, érzékelés, ill. 
az aktív részvétel útján tanulókat.

Aranymondások
Minden leckéhez egy vagy két parancsolat megtanítását javasoljuk. Ha ritmusosan tanítjuk az 

aranymondásokat, a kisebbek is megbirkóznak a feladattal, és a 6. lecke végére megtanulhatják a 
Tízparancsolatot.

Fontos! Mivel az egyes leckék tulajdonképpen az aznapra javasolt aranymondásokat járják körül, 
azt tanítják és magyarázzák, a bevált gyakorlattól eltérően, nem adunk közre külön aranymondás-ta-
nításokat minden leckéhez (a bevezetés, bemutatás, magyarázat, alkalmazás részletes leírásával). Az 
aranymondás gyakorlásához azonban mindig adunk javaslatot a leckék után.

A gyűrűs képeskönyv végén találjuk az egyes parancsolatok hívóképét. Például a hatos számot 
egy revolver ábrázolja, amely kifejezően emlékezteti a gyermekeket a 6. parancsolatra („Ne ölj!” – 
2Móz 20,13). Amikor az adott aranymondást tanítjuk, tegyük vagy mutassuk fel a hozzá tartozó képet. 
A mellette lévőt takarjuk, vagy az oldalakat egyszerűen emeljük ki a gyűrűs könyvből, vágjuk szét, az 
egyes képeket lamináljuk le, és így kézbe is adhatjuk azokat. Az egyes hívóképeket fel is nagyíttathat-
juk A/4-es vagy A/3-as méretre. Ha így lamináljuk azokat, plakátként díszíthetik a terem falát a soro-
zat ideje alatt. Nagyon segítik a bevésést! Miután lamináltuk a képeket, ragaszthatunk a hátoldalukra 
bolyhos papírt, flanel anyagot vagy gyurmaragasztót, és így minden felületre felerősíthetjük azokat.

Foglalkoztató feladatok
A foglalkoztató feladatokat kiadhatjuk az alkalmon, de haza is vihetik házi feladatnak a gyerme-

kek. Fontos, hogy tervezzünk időt a feladatok közös megbeszélésére. 

Ötletek kisebbek tanításához 
Minden ötlet és foglalkoztató a szövegkönyvben is megtalálható! Csak annak ajánljuk a CD meg-

vásárlását, aki színesben szeretné nyomtatni a kisebbeknek ajánlott feladatokat.

Barkácsötletek, játékok, egyéb ötletek
Ezek leírása vagy a szövegkönyvben, vagy a CD-n, vagy a megadott internetes honlapon, ill. VISZ-

kiadványban találhatók. A fellelhetőséget minden esetben jelezzük.
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CD
Felhívjuk a tanítók figyelmét a CD-re, amelyen a csomag teljes kiegészítő anyaga megtalálható. az 

egyes parancsolatok hívóképét megtaláljuk színes és fekete fehér ill. A/4-es és A/5-ös méretben is.

A CD tartalma
Képek a vetítéshez, szövegkönyv és a kiegészítő anyag.

A PowerPoint diasorozat használata
1. Az első változat csak a képeskönyv ábráit, a hívóképeket és a leckeborítót tartalmazza.
2. A második változatba beleillesztettük az egyes leckék központi igazságát, a megtért gyer-

meknek szóló alkalmazást, a javasolt aranymondás(oka)t és a szócsíkokat.
Mindegyik dia jobb alsó sarkában látható egy kis kép (Biblia, kereszt vagy korona), amely egy 

hiperhivatkozást tartalmaz. Ha rákattintunk a képre, megjelenik a lecke központi igazsága; így azt a 
lecke bármely pontján kivetíthetjük. Ha a KI diáján látható nyílra kattintunk, visszaugorhatunk az elő-
ző diához.

Bizonyos diák bal alsó sarkában megjelenik a KIM-jelzés. Ha erre rákattintunk, megjelenik a meg-
tért gyermeknek szóló alkalmazás. Ha rákattintunk a nyílra, a vetítés az előző diához ugrik.

Ismétlő kérdések
Minden lecke végén találunk ismétlő kérdéseket. Ezeket feltehetjük közvetlenül a lecke után is, de 

a következő alkalmon, az új lecke előtt is. Az ismétlés, ha jól megtervezzük, remek lehetőség a tanul-
tak mélyebb rögzítésére, illetve a jó hangulat megalapozására. Használjuk ezt az időt arra, hogy

3. megtudjuk, mennyit értettek meg, illetve mennyire emlékeznek a gyermekek az előző 
leckéből;

4. megtudjuk, mit kell nekünk, tanítóknak még inkább elmélyítenünk, hogy a gyermekek job-
ban emlékezzenek;

5. jó hangulatot teremtsünk az órához: a gyermekek szeretnek versenyezni, és mindig várják az 
ismétlést; ne feledjük azonban, hogy az ismétlésnél nemcsak játszanak, de tanulnak is. 

Jelen kiadványunkban csak a leckéhez mellékeltünk kérdéseket. Rendkívül hasznos azonban kér-
déseket írni az énekekhez, igeversekhez, ill. bármihez, amit tanítottunk. Ezen keresztül a gyermekek 
meglátják, hogy az óra minden része fontos.

Kívánjuk, hogy Isten gazdagon áldja meg kedves Testvérünk munkálkodását a gyermekek között!
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Áttekintés
Lecke Központi 

igazság Alkalmazás Aranymondás

Mi a helyes, és 
mi a helytelen 
Isten szerint? 
2Mózes 19–20.

Isten elmondta 
nekünk, mi a helyes, 
és mi a helytelen. 

KIN: Adj igazat Istennek!
KIM: Tedd azt, ami helyes, és ne 

tedd azt, ami  helytelen. 

„Ne legyen más istened 
rajtam kívül!” 
(2Mózes 20,3). 

Csak egy Isten 
van!
2Mózes 20,3–6; 
32.; 34,1–7. 28–35

Csak egy Isten van.
KIN: Isten azt akarja, hogy Őt 

válaszd.
KIM: Vizsgáld meg az életedet!

„Ne csinálj magadnak 
semmiféle istenszobrot!” 
(2Mózes 20,4).

Vigyázz, mit 
beszélsz!
2Mózes 20,7.16;
Jakab 3,1–12

Isten hallja, amit 
mondasz.

KIN: Ne csak a beszédeden 
akarjál változtatni, hanem 
a szíved állapotán is!

KIM: Amikor Bibliát olvasol, 
 figyelj arra, Jézus hogyan 
beszélt! 

„Ne mondd ki hiába Iste-
nednek, az Úrnak a nevét! 
… Ne tanúskodj hamisan 
felebarátod ellen!”
(2Mózes 20,7.16).

Minden nap 
fontos,  
a vasárnap is!
2Mózes 20,8–12 

Isten azt akarja, hogy 
különíts el neki egy 
napot!

KIN: Először azt a napot külö-
nítsd el Istennek, amelyi-
ken átadod neki az élete-
det! 

KIM: Kérd Istent, mutassa meg, 
milyen jót tehetnél!

„Emlékezzél meg a nyu-
galom napjáról, és szen-
teld meg azt! … Tisz-
teld apádat és anyádat!”  
(2Mózes 20,8.12).

Gondolat és 
tett
2Mózes 20,13–14;
Máté 5,21–22.
27–30

Isten ismeri a szívedet. 

KIN: Fogadd el Isten megoldá-
sát a bűneidre!

KIM: Amikor jön a kísértés, 
hidd el, hogy Jézus ere-
jével ellen tudsz állni, és 
tedd meg, ami a te részed.

„Ne ölj! … Ne paráznál-
kodj!”
(2Mózes 20,13–14). 

Lehet Isten 
nélkül élni? 
2Mózes 20,15–17;
Máté 19,16–26;
Márk 10,17–22;
Lukács 18,18–27

Isten neked is meg 
tudja adni mindazt, 
amire szükséged van.

KIN: Fogadd el az örök életet 
ajándékba Istentől!

KIM: Gyakorold a hálaadást!

„Ne lopj! … Ne kívánd … 
ami a te felebarátodé!” 
(2Mózes 20,15.17).



9

Helyes – Helytelen

Igehely a tanítóknak

2Mózes 19–20.

Központi igazság
Isten elmondta nekünk, mi a helyes, és mi a 
helytelen.

Alkalmazás
KIN: Adj igazat Istennek!
KIM: Tedd azt, ami helyes, és ne tedd azt, ami 

helytelen.

Aranymondás (A lecke után tanítsuk meg!)
„Ne legyen más istened rajtam kívül” 
(2Mózes 20,3).

Szemléltetőeszközök
•	 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6 gyűrűs könyv ké-

pei vagy PPT
•	 Központi igazság (l. CD-n)
•	 Megtért gyermeknek szóló alkalmazás (l. CD-n)
•	 1. parancsolat hívóképe (l. 74. o.)
•	 Bevezetéshez: két báb, egy 25 cm hosszú 

bot és egy vonalzó (legalább az egyik báb-
nak legyen keze, hogy meg tudja fogni a ki-
csi vonalzót)

•	 Tanításhoz  hívóképek: Biblia vonalzóval, 
nyitott Biblia, számok, Sínai-hegy

•	 CD-ről vihar hangjai

Leckevázlat

Bevezetés
Jancsi és Zsuzsi egy ág hosszát méricskéli.

Az események sorrendje
1. Az emberek nem tudják, mi a helyes, és 

mi a helytelen.
2. A kérdésre Istennél van a válasz. KIN
3. A fáraó rabszolgasorban tartja a zsidókat. 

 KIN
4. Meghalnak az elsőszülöttek. KIN
5. A zsidó nép útra kel Egyiptomból az ígé-

ret földjére.
6. Isten jelenléte félelemmel tölti el a zsidó-

kat a Sínai-hegynél. KIN
7. Isten odaadja Mózesnek a Tízparancsola-

tot. KIN

Csúcspont
Istennek joga van ahhoz, hogy parancsoljon!

Befejezés
Isten választ vár az embertől. KIM, KIN

1. lecke
Mi a helyes, és mi a helytelen Isten szerint?
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Az aranymondás tanítása (vázlat) — A lecke után tanítsuk 
meg!

„Ne legyen más istened rajtam kívül!” (2Mózes 20,3). 

Bevezetés
Ma elkezdjük megtanulni a Tízparancsolatot. Az első parancso-

latban Isten bemutatkozott a zsidóknak. Közben rengett a föld, vil-
lámlott és mennydörgött. Megtudhattuk, hogy Ő szent, hatalmas, 
félelmetes, ugyanakkor szerető Isten is, aki mindent megtett azért, 
hogy te megmenekülhess. Ma az első parancsolat második felét 
tanuljuk meg. Isten fontos dolgot parancsol. Tiltásnak tűnik, de tu-
lajdonképpen kedves figyelmeztetés. Emlékezz, hogyan jártak az 
egyiptomiak, akik más isteneket tiszteltek. Ők úgy gondolták he-
lyesnek, ezért soha nem tudták meg, hogy egyetlen Isten van, a 
Biblia Istene. Ezért szól így az első parancsolat:   

Bemutatás

Olvassuk föl az aranymondást a Bibliából. Ha a gyermekeknek 
van saját Bibliájuk, segítsünk nekik megkeresni az igeverset. Ha nin-
csen, mutassuk meg nekik a saját Bibliánkban. Tegyük ki a szemlél-
tetett igeverset (l. CD-n), és olvassuk el közösen. Majd tegyük ki az 1. 
parancsolat hívóképét is.

Ez a mondat nagyon fontos, hiszen a Tízparancsolat első paran-
csa. A Biblia elején, a Mózes második könyvében találod meg, a 
20. rész 3. versében. Azért, hogy mindig könnyen megtaláld ezt az 
igeverset, előtte is és utána is mondjuk ki a lakóhelyét. (Olvassuk el 
közösen, és előtte is meg utána is mondjuk el az igehelyet!)

Magyarázat 
Talán nem gondoltál még arra, hogy az a valami lehet a te iste-

ned, ami neked a legfontosabb, amivel legszívesebben reggeltől 
estig foglalkoznál. Az, amiről így gondolkozol, irányítja az életedet. 
De mit mond Isten? (Olvassuk el közösen! Mondjuk előtte is és utána 
is az igehelyet!)

Gondolkozz most azon, mi válhat ennyire fontossá egy gyer-
mek életében. Miután újra elolvassuk mai aranymondásunkat, 
mondj majd ilyeneket! (Olvassuk el közösen! Mondjuk előtte is és 
utána is az igehelyet, majd hallgassuk meg a válaszokat! Lehetséges 
válaszok: a barátok, a tévé, a számítógép, az evés, főleg a csoki, a foci, 
a karate stb. A gyakorláshoz már itt felírhatjuk külön lapokra, amiket 
mondanak.)

Ha a barátok véleménye fontosabb, mint az, hogy Isten szerint 
mi a helyes, és mi a helytelen, akkor a „banda” a te istened. Ha az 
időd nagy részét a tévé előtt töltöd, akkor a tévé a te istened. Ha 
minden lehetőséget megragadsz a számítógépes játékokra, akkor 
az a te istened. Ha a hasad az istened, akkor szüntelen az evésen, 
a finomságokon jár az eszed, esetleg a pénzedet is arra költöd. Ha 
a foci uralja az idődet és az életedet, akkor az a te istened. Gon-
dolkodj azon, miért baj az, ha ezek irányítják a mindennapjaidat. 

Gyakorlás
Fontossági lista
Készítsünk listát arról, hogy mennyi 
minden lehet fontosabb Istennél 
egy gyermek életében. Segítség-
képpen használhatjuk a foglalkozta-
tó feladat listáját (l. CD-n: Fontossági 
sorrend). Írjunk minden szót külön 
papírra! Attól függően, hogy fehér 
táblán vagy flanel táblán játsszuk, 
tegyük vagy írjuk legfelülre: ISTEN. 
Valaki mondja el az aranymondást, 
és tegye vagy írja az ISTEN szó alá 
azt a szót, amelyik számára valami 
fontos dolgot jelöl. A játék végére 
kialakul egy képzeletbeli fontossági 
sorrend, amely segít megértetni a 
gyermekekkel, hogy nem kell min-
dent abbahagyniuk, de fontos, hogy 
minden a megfelelő helyre kerüljön 
az életükben. Természetesen lesz-
nek olyan dolgok, amelyeket ki kell 
iktatni teljesen, de itt most csak ar-
ról tanítjuk őket, hogy Istennek meg 
kell adnunk az Őt megillető első he-
lyet.
Kisebbeknek az aranymondás-
nak csak az első felét tanítsuk meg. 
Megzavarhatja őket az 1. szám 1. 
személy. Röviden csak annyit mond-
junk hozzá, hogy a világban az em-
berek sok mindent tisztelnek úgy, 
mintha isten lenne, de csak a Biblia 
Istene az egyedüli Isten. Azt akarja, 
hogy csak Őt imádjuk, tiszteljük, és 
csak benne higgyünk.  
Ritmizálva is taníthatjuk:

Ne legyen más 
istened
2 Mózes 20,3

titititi  
titi tá
titititi tá tá tá szün
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Mondjuk ki, mit is mond nekünk Isten. (Olvassuk el közösen! Mond-
juk előtte is és utána is az igehelyet, majd hallgassuk meg a válaszo-
kat! Lehetséges válaszok: a barátok rossz dolgokba is belevisznek, 
nincs időm másra, nem írom meg a leckét, rossz dolgokat nézek a té-
vében, elhízom a sok evéstől stb.) 

Ezek mind hamis istenek, amelyek örömet ígérnek, ám azok az 
örömök hamis örömök. Csak egy darabig tűnik úgy, hogy örömet 
okoznak, de mindig rossz következménnyel jár, ha minden idődet 
ezeknek szenteled. Csak egy igaz Isten van, aki mindig jót akar ne-
ked. Azért mondja meg, mi a helyes, és mi a helytelen, hogy meg-
védjen a bajtól. Ő pontosan tudja, hogy az Ő parancsolatai tesznek 
boldoggá és megelégedetté. Kérdés, hogy hiszed-e ezt. Most már 
kívülről mondjuk el, mire figyelmeztet Isten. 

Alkalmazás
KIM: Isten így kezdi a Tízparancsolatot: „Én, az Úr vagyok a te 

Istened”. Ha Ő valóban már a te Istened, mert hittél az Úr Jézus-
ban mint Megváltódban, akkor fogadd meg ezt a figyelmeztető 
parancsát. Ne engedd, hogy bármi Isten elé kerüljön az életedben. 
Mindig legyen időd arra, hogy Istennel beszélgess, és mondhas-
son neked valamit a Bibliából. 

KIN: Ha még hamis istenek uralják az életedet, mert túl fontos 
neked valamelyik, akkor fordulj hittel és megbánással az Úr Jézus-
hoz. Kérd, hogy szabadítson meg, mert csak úgy lehet az egyetlen 
igaz Isten a te Istened is, és csak vele élhetsz egy jó életet. 

Bibliai lecke
Jancsi: Szia, Zsuzsi! Honnan jössz? 
Zsuzsi: Az uszodából. Edzésen voltam. Hát te? 
Jancsi: Kenyérért megyek a boltba. 
Zsuzsi: Akkor miért van a kezedben az a faág? 
Jancsi: Az előbb találtam. Pont jó lenne a kisöcsémnek peca-

botnak. Úgy 30 cm lehet.
Zsuzsi: Szerintem megvan az 40 cm is.
Jancsi: Á, nem lehet olyan sok! 
Zsuzsi: De lehet. Szemmértékre jóval hosszabb, mint a nagy-

alakú füzetem, és az kb. 30 cm. (Kimennek.)
Hogyan lehetne eldönteni a kérdést? (Hallgassunk meg néhány 

választ!) Hát persze, le kell mérni a faágat. A vonalzó nem hazu-
dik. Az ilyen dolgokról nem érdemes vitatkozni. Mégis az embe-
rek sokszor ragaszkodnak a saját véleményükhöz valamivel kap-
csolatban, amit könnyen el lehetne dönteni. Hallgassunk meg né-
hány példát erre! 
1. Példa

A: Soha nem szabad semmit ellopni, mert az helytelen. 
B: Ez így nem igaz. Ha valaki éhezik, mert nincs pénze enniva-

lóra, akkor lophat egy kis ennivalót. 

A jelenetet előadhatjuk két bábbal, de 
megkérhetünk két nagyobb gyerme-
ket is, hogy ők mondják el.

A rövid párbeszédeket két-két gyer-
mek előadhatja vagy felolvashatja.

A bábok menjenek tovább vitatkoz-
va, majd tegyük el őket!
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2. Példa:
C: Miért hazudtad azt a tanító néninek, hogy nem másoltad a lec-

kédet, hanem otthon csináltad egyedül? Nem szabad hazudni.
D: A hazugsággal Pistit fedeztem. Nem akartam, hogy miattam 

egyest kapjon, mert odaadta a háziját. Szerintem ilyen ese-
tekben szabad hazudni. 

3. Példa:
E: Szerintem a vallásos emberek a mennybe jutnak. 
F: Nem kell ahhoz vallásosnak lenned. Azt mondta az apukám, 

és most már én is azt gondolom, hogy aki rendesen él, nem 
lop, nem csal, nem hazudik, az is a mennyországba kerül. Ah-
hoz nem kell templomba járni.

Ezek bizony nagyon fontos kérdések: Helytelen dolog-e a lo-
pás, vagy néha megengedett? Lehet-e akkor hazudni, amikor va-
lakit menteni akarok? Tényleg minden jó és rendes ember bejut a 
mennybe? 

Ha megfigyeled, sokszor az az alapkérdés, hogy amiről szó van, 
az helyes vagy helytelen. Ki ezt mondja, ki azt. De van-e válasz 
arra, hogy valami helyes-e vagy helytelen, függetlenül az embe-
rek véleményétől? Tehát van-e olyan válasz, amely mindenkire, 
mindig ugyanúgy érvényes? Ezt úgy is mondjuk, hogy van-e ab-
szolút helyes és helytelen? És ha igen, ki tudja megmondani, hogy 
mi az? 

Belegondoltál-e már abba, hogy életünk minden percében 
bennünk feszül ez a kérdés: mi a helyes, és mi a helytelen? Sokszor 
tanácstalanok vagyunk. Aztán döntünk valahogyan, és sokszor ki-
derül, hogy rosszul döntöttünk. Aztán van olyan is, hogy amit te 
helyesnek gondolsz, azt más nem gondolja annak. Egyáltalán lé-
tezik egy abszolút mérce, amely mindig és mindenkire érvényes? 

Képzeld, létezik! Egyetlen ilyen mérce van, és az Isten mércéje. 
Ez a szó arra emlékeztet, mintha Istennél lenne egy mérőléc, ame-
lyen minden egyes ember lemérhetné a saját válaszait, gondola-
tait, véleményeit, cselekedeteit. Fontos ezt a mércét megismer-
ned, mert Isten ehhez méri az életedet.

Joggal kérdezed most: miért fontos Isten mércéje? Kicsoda Is-
ten? A választ a Bibliából, Isten könyvéből tudhatod meg. Ha nem 
lenne Biblia, nem sokat tudnánk Istenről. De így tudhatjuk, hogy 
Isten „a földkerekség teremtője, nem fárad el, és nem lankad el, értel-
me kifürkészhetetlen” (Ézs 40,28). Ő gondolta ki a világmindensé-
get, a világűrt, a csillagokat, a színeket, a kémiai elemeket, a boly-
gókat, az élőlényeket, de Ő tervezte el a te életedet is! Egyedül 
Ő ismeri a világegyetem minden zegzugát, a világ működését, Ő 
adta a matematikai, fizikai, biológiai stb. törvényeket, tehát Ő tud-
ja, hogyan működik ez a világ. Ugyanígy, Isten az emberi életre is 
adott törvényeket, és mivel nagyon szeret, nem akarja azokat ti-
tokban tartani. Azt akarja, hogy ismerd meg az Ő törvényeit, tudd 
meg, mi a helyes, és mi nem. Ehhez meg kell ismerned a Bibliát. 
Abból tudhatod, hogy Isten elmondta nekünk, mi a helyes, és 
mi a helytelen (KI). 

KIN
Tegyük ki a szemléltetett központi 
igazságot (l. CD-n)!  

Kisebbeknek semmit nem monda-
nak a számok. Azt azonban már ér-
tik, ha személyessé tesszük nekik az 
időt. Mondhatunk valami hasonlót: 
„Tudod, ez olyan régen volt, hogy nem 
volt még autó, repülőgép, tévé, mo-
biltelefon. Nem élt még sem apa, sem 
nagypapa, sem a nagypapád nagy-
papája. Az emberek egészen másho-
gyan öltözködtek.” 
Nagyobb iskolásoknak feladhatunk 
egy egyszerűbb matematikai felad-
ványt. Találják ki ők, hogy kb. hány 
évvel ezelőtt adta Isten a Tízparan-
csolatot. „1. Az Úr Jézus kb. 2000 évvel 
ezelőtt élt a földön. Ha veszed ezek-
nek az éveknek az egynegyedét, és 
kivonod a 2000-ből, megkapod, hogy 
hány évvel az Úr Jézus előtt adta Isten 
az Ő parancsait. (Válasz: 2000:4=500 
2000–500=1500) 2. Kb. hány évvel ez-
előtt adta Isten az Ő parancsait? (Vá-
lasz: 2015+1500= kb. 3500)” 
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Tegyük a központi igazság alá a hívóképet, amelyen a Biblia és 
mellette egy vonalzó látható (l. CD-n)! 

Nagyon érdekes annak a története, ahogyan Isten elmondta az 
Ő törvényét, más szóval parancsolatait nekünk, embereknek. Tíz 
fontos parancsot adott, ezért is hívjuk azokat Tízparancsolatnak. 
Amit ma hallani fogsz, nagyon régen történt, és egy Mózes nevű 
ember írta le. Így te is elolvashatod a Bibliában, Mózes második 
könyvében. 

Tegyük a központi igazság alá a nyitott Biblia hívóképét a szócsík-
kal: Mózes 2. könyve (l. CD-n)! 

A Bibliában azt olvassuk, hogy Isten választott magának egy 
népet. Azt akarta, hogy az a nép mutassa meg más népeknek, mi-
lyen Isten, és milyen Istennel az élet. Ők lettek a zsidók. Történe-
tünk idején a zsidó nép Egyiptomban élt. 

Rabszolgák voltak Egyiptomban és sokat szenvedtek. Az egyip-
tomiak városait kellett építeniük. Mindennap kihajtották őket dol-
gozni. A tűző napon kellett agyagból és szénából vályogtéglákat 
készíteniük, aztán elszállítaniuk az építkezési területre. Ott aztán 
a téglákat egymásra rakták, és magas, erős épületeket emeltek. 
Az egyiptomiak nagyon keményen dolgoztatták a zsidó rabszol-
gákat, és ha nem csináltak annyi téglát, amennyit az egyiptomiak 
kiszabtak rájuk, akkor bizony verést kaptak. Kemény volt a zsidók 
élete Egyiptomban! Sokat imádkoztak, és kérték Istent, hogy sza-
badítsa meg őket. 

Isten megígérte nekik, hogy kiviszi őket Egyiptomból, és elve-
zeti őket egy új földre. Ehhez természetesen vezetőre volt szük-
ségük. Erre a feladatra Isten Mózest választotta, aki szintén zsidó 
volt. Mózes bement Egyiptom királyához, a fáraóhoz, és azt kérte, 
engedje el a zsidókat. 

De a fáraó nem akarta őket elengedni. Azt akarta, hogy to-
vábbra is Egyiptomot szolgálják. Akkor Isten, aki a menny Királya, 
az egész világ Teremtője, és aki sokkal erősebb, mint bármelyik 
földi király, bámulatos, de egyben félelmetes csodákat tett. Azt 
akarta, hogy az egyiptomiak is megértsék, mi a helyes, és mi a 
helytelen. Akkor az lett volna a helyes, ha a fáraó elismeri, hogy 
Isten az egyetlen Isten, rajta kívül nincsen más, és engedelmeske-
dik neki, vagyis elengedi a zsidókat. Az volt a helytelen, hogy rab-
szolgákként kihasználta őket, és állatokat meg égitesteket tisztelt 
népével együtt az igaz Isten helyett. 

A zsidók helyzete a te helyzetedre emlékeztet. Ahogyan a zsi-
dók rabok voltak, képzeld, a Bibliában Isten azt mondja, hogy te 
is rab vagy. Fogva tart a rosszaság, más néven a bűn. A magad 
erejéből nem tudsz a rosszaság erejétől megszabadulni. Újra meg 
újra gondolsz, mondasz és teszel csúnya, gonosz, vagyis helytelen 
dolgokat. Sokszor nem is tudod, hogy helytelen az, amit teszel, de 
olyan is van, hogy a helytelenről egyenesen azt gondolod, hogy 
az helyes. Az egész életed azt mutatja, hogy nem tudsz Isten sze-
rint élni, mert fogalmad sincs arról, hogy Isten szerint mi a jó, és 

1-1 kép

KIN

Kisebbekkel eljátszhatjuk ezt. Le-
gyenek rabszolgák, akik guggolva 
téglát vetnek, és közben ezt mon-
dogatják (ha nincs idő, elég csak egy 
részlet a mondókából):

Hordjuk az agyagot,
tapasztjuk a téglát,
robotolunk napestig,
nehéz a mi munkánk.
Fáj már a vállunk,
görnyedt a hátunk. 
Istenünkhöz kiáltunk,
Szabadítót várunk.

tá titi titi tá
titititi tá tá
titititi titi tá
titititi tá tá
tá ttiti tá tá
tá titi tá tá
titititi titi tá 
titititi tá tá

Választhatunk egy munkafelügye-
lőt, és adhatunk neki egy játékostort 
(hurkapálca végére kössünk néhány 
szál spárgát, és a végükre tegyünk 
csomót).
A teljes mondókát az (O)VISZ-
füzetek 2. számában találjuk. Szerző: 
Csővári Katalin óvodapedagógus

Mózes

2. könyve

Szent Biblia
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mi a rossz. Ez azért nagy baj, mert büntetés vár rád. Ezt mondja a 
Biblia: „Jaj azoknak, akik azt mondják, hogy a rossz jó, és a jó rossz” 
(Ézs 5,20). A büntetés az, hogy nem élhetsz Istennel sem itt, a föl-
dön, sem pedig egyszer majd a mennyben, Isten gyönyörűséges 
országában. De Isten nem akarja ezt, mert nagyon szeret minden 
embert. Tudja, hogy segítségre van szükségük. Először is meg kell 
ismernünk Isten mércéjét. Ezért Isten elmondta nekünk, mi a 
helyes, és mi a helytelen (KI). Úgy tervezte, hogy a zsidóknak 
mondja el először, de ehhez ki kellett őket szabadítania. Ezért tet-
te azokat a bámulatos csodákat.  

Tudod, hogyan mutatta meg Isten többször is, hogy Ő a hatal-
mas Teremtő, aki mindennek parancsol? 

Megkérdezhetjük, hogy emlékszik-e valaki a csapásokra. Ha igen, 
hadd mondják el, amit tudnak. 

Ha nem a szerepjátékkal tanítjuk a csapásokat, itt mutassuk fel a 
3. hívóképet (l. CD-n), és tegyük a központi igazság alá! 

Igen! Isten vérré változtatta a Nílus folyó vizét és minden vizet 
az ország kútjaiban, víztárolóiban, de még a vödrökben is, a la-
kóházakban. Milyen szörnyű lehetett! A halászok döglött halakat 
fogtak ki a vizekből. Senki nem ihatott vizet abban a nagy meleg-
ben, pedig biztosan mindenki nagyon szomjas volt! Nem tudták 
az izzadságot sem lemosni magukról! És ez hét teljes napig tar-
tott, de a fáraó kemény maradt.

Akkor Isten parancsára mindenhonnan békák jöttek elő, és 
minden tele lett velük: a házak, az edények, a csónakok, minden. 
El tudod ezt képzelni? De a fáraó megmakacsolta magát. Nem en-
gedte el a zsidókat Egyiptomból.

Aztán mindent elleptek a tetvek: ott nyüzsögtek az emberek 
hajában, testén. Hú de kellemetlen lehetett! Mindenki csak jajgat-
va vakarózott! De a fáraó ismét nemet mondott.

Akkor jöttek csapatostul a ronda legyek, és berepültek az em-
berek szemébe, orrába, szájába, ételébe, ám a fáraó továbbra sem 
engedett. A sok csapás, amikor elpusztultak az állatok, amikor 
az emberek bőre kisebesedett, amikor mindent elvert a jégeső, 
amikor mindent, ami a jég után hajtott ki, lerágtak a sáskák, vagy 
amikor három napra koromsötétbe borult minden, érintetlenül 
hagyta a fáraó szívét. Még továbbra is azt hitte, ő parancsol, mert 
olyan, mint egy isten. Nem volt hajlandó elismerni, hogy Isten az 
egyedüli Isten, rajta kívül nincsen más.
Rövid forgatókönyv:
Mózes és Áron: 
Fáraó:
Mózes:
Gyermekek:

Isten üzeni: Engedd el népemet!
Nem!
Legyen a vízből vér!
(eljátsszák, hogy vizet húznak, mosni, 
inni, fürödni akarnak, közben hango-
san mondogatják) Jaj, a vízből vér 
lett!

1-2 kép   

A 9 csapást jól taníthatjuk egy sze-
repjátékkal kisebbeknek. Egy gyer-
mek legyen a fáraó, két gyermek pe-
dig Mózes és Áron. A többi gyermek 
pedig mindig a csapásokat játssza 
el. Ezt a kis jelenetet tetszés szerint 
megtölthetjük tanítással, részekre 
bonthatjuk, választhatunk zsidókat 
is, akik a csapásoktól védve élnek 
Gósen földjén stb.
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Mózes és Áron:
Fáraó:
Mózes:
Gyermekek:

Isten üzeni: Engedd el népemet!
Nem!
Békák!
(brekegve ugrálnak mindenfelé, és ha 
lehet, felmásznak asztalra, székre)

Mózes és Áron:
Fáraó:
Mózes:
Gyermekek:

Isten üzeni: Engedd el népemet!
Nem!
Szúnyogok!
(magas hangon zümmögve futkos-
nak, és „szurkálják” egymást a muta-
tóujjukkal)

És így tovább, egészen a 10. csapásig. Az egyes csapások mozdulatai:
•	 bögölyök: mély hangon dongva futkosnak;
•	 dögvész: állathangokat adnak ki, és leesnek a földre;
•	 hólyagos fekélyek: tapogatják a testüket és jajgatnak;
•	 jégeső: fejüket takarva, sikoltozva próbálnak menedékbe futni, de elesnek;
•	 sáskák: ssss hangot hallatva, szorosan egymás mellett állva menetelnek 

vagy futnak;
•	 sötétség: tapogatva járnak, beleütköznek egymásba.

Nagyon jól érzékeltethető és tanítható, hogy Isten az Övéit min-
den körülmények között képes megőrizni, ha a többiektől kicsit tá-
volabb 3–4 gyermek (a zsidók) minden csapásnál állva marad, és 
nyugodtan mondja: 

Gósen földjén Isten népe    titititi titititi
csapásoktól mindig védve!  titititi titititi
Egyedül Isten tudta, mivel lehet letörni a fáraó ellenállását. 

Ezért a 9. csapás után rettentő dolog történt. Isten azt mondta 
a népnek, hogy a következő éjszaka minden családban meghal 
az elsőszülött gyermek. Csak abban a családban marad életben, 
ahol leölnek egy bárányt, és a bárány vérét rákenik az ajtófélfák-
ra és a felső szemöldökfára. A zsidó családok engedelmeskedtek, 
de sok egyiptomi család nem hitte, hogy ez megtörténhet, vagyis 
nem hitt Istennek. Nem hitték, hogy Istennek a halál fölött is van 
hatalma. És mi történt? Az éjszaka közepén itt is, ott is felhang-
zott a zokogás: bizony minden házban, ahol nem volt vér az ajtón, 
meghalt az elsőszülött. Így mutatta meg a hatalmát Isten azok-
nak, akik nem hallgattak az Ő szavára. 

Mondhatnánk, hogy egy gyenge bárány mentette meg az el-
sőszülöttet minden családban? Igen, mert Isten így döntött. Ezzel 
azt akarta bemutatni, hogy a bűnre milyen megoldást talált ki. Is-
ten szerint az a helyes, ha minden bűnös büntetést kap. Neked, 
bűnösnek az a büntetésed, hogy örökre távol kell élned Istentől. 
Ez maga a halál. Ellenben ha egy ártatlan lény a vérét adja érted, 
Isten úgy veszi, mintha te kaptad volna meg a halálbüntetést. Így 
te megmenekülhetsz. Egyetlen valaki vállalta, hogy ezt megte-
szi érted: Jézus Krisztus, Isten bűntelen Fia, a Fiú Isten. Talán most 
megérted, miért nevezi Őt a Biblia sok helyen Isten Bárányának. 
Ő a vérét adta érted a kereszten, hogy te megmenekülhess. Isten 

KIN
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csak ezért bocsáthatja meg a bűneidet. Azt olvassuk, hogy Jézus 
„vére által” van „bűneink bocsánata” (Ef 1,7). Ezt nagyon sokan ta-
gadják, mert nem tudják, kicsoda Isten, kicsoda Jézus, mi a bűn, 
mi jó és mi rossz Isten szerint. Ezért Isten elmondta nekünk, mi 
a helyes, és mi a helytelen (KI). Mivel a zsidó népnek akarta ezt 
először elmondani, ki kellett őket szabadítania az egyiptomi fog-
ságból. Ezért adta a 10. csapást, amelyben a keményszívű fáraó 
elsőszülött gyermeke is meghalt.

Akkor a fáraó végre elengedte a népet. Így a zsidók, akik akkor 
már két millióan voltak, boldogan és szabadon kivonultak Egyip-
tomból, és útra keltek az ígéret földjére. A sok csapás alatt a leg-
nagyobb csoda az volt, hogy Isten az Ő népét végig megkímélte. 
Ezt az egyiptomiak is látták, mégsem akartak Istenhez fordulni se-
gítségért. Nem akarták belátni, hogy rajta kívül nincs más isten.

De nemcsak Egyiptomban történtek csodák, hanem a hosszú 
pusztai vándorlás során is. Amikor a népet elkezdték üldözni a fá-
raó katonái, és csapdába kerültek a Vörös-tenger partján, Istennek 
semmilyen gondot nem okozott az, hogy kettéválassza a tengert, 
és így a nép száraz lábbal kelt át a túlsó partra (2Móz 14,21–22). Az 
üldözők viszont megfulladtak, mert a tenger összezárult fölöttük, 
amikor ők a közepén járhattak. Kis idő múlva a nép megszomja-
zott a sivatagban, és Isten egy kősziklából adott nekik vizet (2Móz 
17,1–7). Amikor pedig megéheztek, egy mannának nevezett kü-
lönleges ételt küldött nekik az égből (2Móz 16,4–31).

Miután már vagy három hónapja vándoroltak, elértek a Sínai-
hegyhez. Isten ott akarta elmondani a zsidóknak, hogy mi a he-
lyes, és mi a helytelen. 

Tegyük a központi igazság alá a Sínai-hegy ábráját (l. CD-n)!

Isten felhívta Mózest a hegyre. Amikor Mózes felment, Isten el-
mondta neki, hogy parancsokat, szabályokat akar adni a népnek. 
Ha engedelmeskednek azoknak a szabályoknak, Isten különlege-
sen bánik majd velük. Így az idegen népek is megismerhetik Is-
tent, és megtudhatják, milyen jó ehhez a csodálatos Istenhez tar-
tozni.  

Amikor Mózes visszatért a hegyről, és elmondta a népnek Isten 
üzenetét, a zsidók ezt mondták: 

– Megtesszük, amit az Úr mond!
Amikor Mózes megvitte a nép válaszát, Isten különleges utasí-

tásokat adott, amelyeket Mózes közvetített a népnek:
– Készüljetek fel! Mossátok ki a ruhátokat! Mától számítva a 

harmadik napon Isten leszáll a hegyre! (L. 2Móz 19,10–11.)
Mózes is kapott parancsot Istentől. Ki kellett jelölnie egy határt, 

amelyet senki nem léphetett át, mert Isten megmondta, hogy aki 
csak hozzáér a hegyhez, az meghal. 

A nagy sürgés-forgástól biztosan elfáradtak a két nap alatt. Iz-
gulhattak is, és talán találgatták, milyen lesz találkozni Istennel. 
Ám arra, ami valójában történt, senki nem gondolt.

1-3 kép

A csapások és a kivonulás a 2Mózes 
7,1–12,36-ban található.

Sok vita folyik arról, hogy pontosan 
hol lehetett ez a hegy. Lehet, hogy 
nem ott volt, ahol a mai térképek 
jelzik.

1-4 kép

Kisebbekkel ezt is eljátszhatjuk. 
Mindenki mossa a ruháját, egy gyer-
mek pedig mutassa, mintha körbe-
kerítené a népet.



Helyes – Helytelen

17

Lehet, hogy még csönd honolt a táborban, amikor virradatkor 
hatalmas mennydörgés rázta meg a környéket. Az égen villámok 
cikáztak, és a hegy csúcsára sűrű, gomolygó ködfelhő telepedett. 
Ezenkívül fülsiketítő kürtzengést lehetett hallani. A nép szívét ösz-
szeszorította a jeges félelem! De nem volt mit tenniük, követni-
ük kellett Mózest, aki odavezette őket a hegy lábához. Elképze-
lem, hogy reszketve, remegve várták a találkozást. És akkor még 
ijesztőbb dolog történt! Az egész Sínai-hegy rengeni kezdett, sö-
tét füst borította be a hegyet, és Isten lángoló tűzben leszállt a 
hegyre.

De vajon miért volt erre szükség? Mindig azt olvassuk, meny-
nyire szerette Isten a zsidó népet. Akkor miért kellett őket halálra 
rémíteni? Tudod, Isten valami nagyon fontosat akart nekik megta-
nítani. Éppen ez mutatta az Ő szeretetét. És ezt ma neked is meg 
akarja tanítani, mert téged is szeret. Istennek van egy olyan tulaj-
donsága, amely bennünk, emberekben nincs meg, ezért nem is 
értjük, nem tudjuk felfogni, de tudnunk kell róla. 

Istennek ez a tulajdonsága az Ő szentsége. Így olvassuk: „Szent, 
szent, szent az Úr, a mindenható Isten!” (Jel 4,8). Más szóval tökéle-
tesen jó, tiszta, bűn nélkül való. Isten maga a tökéletesség. Min-
den, amit mond, gondol, tesz, parancsol, érez, eltervez, az jó, tö-
kéletes, és semmi hiba nincs benne. Lehetne még fokozni a le-
írást, de úgysem értjük meg a szentség jelentését. Mi, emberek 
nem tudjuk elképzelni, hogy valakiben nincs rossz, mert bennünk 
szüntelenül ott van, hiszen bűnös természettel születtünk. Mivel 
Isten szent, semmi rossz, semmi bűnös, sötét dolog nem lehet a 
közelében. Ezért tart távol magától minden bűnös embert. Erre 
emlékeztet minket az, hogy a nép nem mehetett a hegy közelébe. 
Ugyanakkor Isten szeretné, ha vele élnénk. Ezért elmondta, mi a 
helyes, és mi a helytelen (KI). Te is csak úgy élhetsz vele, ha az 
általa kijelölt helyes utat választod.

Azt akarta, hogy ezt a zsidó nép is megértse. A nép remegve 
várakozott a Sínai-hegy lábánál. Isten felhívta Mózest a hegyre. 
Mózes engedelmeskedett. 

Talán most azt kérdezed, miért engedte fel Isten Mózest a 
hegyre. Nagy bátorítás ez neked és nekem, mert azt üzeni Isten 
vele, hogy bűnös természeted ellenére mehetsz Őhozzá. De ez 
csak akkor történhet meg, ha megérted és elfogadod, mi Isten 
szerint a helyes és a helytelen. 

Ezt akarta elmondani Mózesnek és a népnek. Először szóban 
mondta el a 10 parancsot, majd két kőtáblára fel is írta (2Móz 31,18). 
Nem tudjuk pontosan, hogyan történt ez. Mindenesetre Mózes 
a két kőtáblával jött le a hegyről. A parancsolatok között vannak 
olyanok, amelyek elmondják, mi a helyes, vagyis mit vár Isten tő-
lünk. De vannak olyanok is, amelyekből azt tudhatjuk meg, hogy 
mi a helytelen, vagyis mit tilt Isten. A Tízparancsolat minden em-
ber életére érvényes. Ma már nem kőtáblán, hanem Isten könyvé-
ben, a Bibliában olvashatjuk.

A Tízparancsolat jelzi minden időben, hogy van abszolút he-
lyes és helytelen.

1-5 kép

Ennél a résznél nagy hatást érhetünk 
el, ha CD-ről bejátsszuk egy vihar 
hangjait (l. CD-n). Egy segítő fújhat 
egy szilveszteri trombitát is. 

KIN

KIN 1-6 kép

1-7 kép
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Mutassunk a körre! (A többi ábrát takarjuk le!)

Istennek joga van ezt megmondani, mert Ő a világ Teremtője. 
Mivel Isten szent, vagyis tökéletes és jó, az Ő törvényei is tökélete-
sek és jók; a javunkat akarják, nem pedig a kárunkat. Ezt azonban 
csak akkor tudod meg, amikor elkezdesz azok szerint élni. Isten 
törvényei hihetetlen változásokat tudnak előidézni annak az em-
bernek az életében, aki elfogadja Isten bűnbocsánatát.

Mutassunk a földgömbre!

Erre minden embernek szüksége van, hiszen a minket fogva 
tartó bűn miatt nem élhetünk Istennel, és nem tudjuk, mi a he-
lyes, és mi a helytelen.

Mutassunk a keresztre!

A Bibliából tudjuk, hogy Isten nagyon szeret minket. Ezért en-
gedte, hogy az Úr Jézus meghaljon értünk a kereszten. Tudtad-e, 
hogy amikor bibliai történeteket hallasz, Isten szól hozzád, és vá-
laszt vár tőled?

Ha te még távol élsz Istentől, egy dolgot tehetsz. Adj igazat Is-
tennek! Hidd el, hogy az, amit ma a Bibliából hallottál, igaz. Igaz, 
hogy a bűn miatt nem tudod, mi a helyes, és mi a helytelen. Ezért 
van sok rossz és helytelen szó, gondolat, tett az életedben. Talán 
van is, ami már szomorúsággal tölt el. Hidd el azt is, hogy az Úr 
Jézus megkapta helyetted a büntetést. Meghalt és feltámadt. Ha 
ezeket elhiszed, vagyis abszolút igaznak fogadod el, bűnbocsá-
natot kapsz Istentől. Azt olvassuk, hogy az emberek a Jézusban 
„való hit által megkapják bűneik bocsánatát” (ApCsel 26,18). Ami-
kor megtörténik ez veled, azonnal kapcsolatba kerülsz Istennel. 
Elkezd tanítani a helyes életre, és az erőt is megadja ahhoz, hogy 
tedd, ami helyes, és ne tedd, ami helytelen.

Ha te már bűnbocsánatot kaptál Istentől, Isten azt várja tőled, 
mint akkor a zsidóktól. Az életeddel mutasd meg, hogy Isten mér-
céje jó, és a javadat akarja. Tedd azt, ami helyes, és ne tedd azt, 
ami helytelen. Ehhez mindennap olvasd a Bibliát, hiszen Isten ab-
ban mond el mindent, ami ahhoz kell, hogy boldog életet élhess. 
Valaki egyszer ezt írta a Bibliában Istennek: „Jó vagy te, és jót teszel, 
taníts engem rendelkezéseidre” (Zsolt 119,68). Az az ember megér-
tette, hogy Isten törvényei, parancsolatai jók és az emberek javát 
szolgálják.

Milyen nagy jótett volt, hogy Isten elmondta nekünk, mi a 
helyes, és mi a helytelen (KI). Ő ma is azt szeretné, ha mindany-
nyian megértenénk, hogy Ő tökéletesen jó, rajta kívül nincs más 
isten, és a Tízparancsolatot a mi javunkra, védelmünkre adta.

Ismétlő kérdések:
1. Miért nem tudjuk sokszor, hogy mi a helyes, és mi a hely-

telen? (Mindenki mást mond; valamit elhittünk, és helyesnek 
fogadtunk el, amiről kiderülhet, hogy mégsem helyes; nem 
ismerjük Istent, a Bibliát; bűnösök vagyunk.)

KIN

KIM
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2. Mit jelent az a kifejezés, hogy abszolút helyes és helytelen? (Az, 
ami mindenkire, mindig, minden helyzetben érvényes és igaz.)

3. Miért csak Isten tudja, mi az abszolút helyes és helytelen? (Ő 
az egyetlen Isten, aki az egész világmindenséget és az embert 
megteremtette a törvényekkel, működési szabályokkal együtt. 
Joga van megmondani, mi az abszolút helyes és helytelen.)

4. Kik a zsidók? (Isten őket választotta arra régen, hogy az Ő 
népe legyenek, és megmutassák másoknak, milyen Isten, és 
milyen jó vele élni. Nekik adta először a Tízparancsolatot is.)

5. Miért engedte Isten a csapásokat Egyiptomra? (Más istene-
ket tiszteltek, és a fáraó nem akarta elengedni a népet.)

6. Mi volt a tizedik csapás? (Meghaltak az elsőszülöttek.)
7. Mire emlékeztet a zsidók állapota? (Engem is fogva tart a 

rosszaság, ezért teszek sok olyat, ami Istennek nem tetszik.)
8. Kire emlékeztet a bárány, amelynek a vérét az ajtófélfákra 

és a szemöldökfára kellett kenni? (Az Úr Jézusra, aki helyet-
tem kapta a büntetést, és meghalt értem, hogy Isten nekem 
megbocsáthasson.)

9. Mit akart Isten tanítani azzal, hogy a népet nem engedte 
a Sínai-hegy közelébe? (Isten szent, ezért én, aki bűnös va-
gyok, nem lehetek a közelében.)

10. A Biblia melyik könyvében találhatjuk meg a Tízparancso-
latot? (Mózes 2. könyvében, a 20. fejezetben.)

11. Milyen választ vár tőled Isten, ha még távol élsz tőle? (Higy-
gyem el, amit rólam és Jézusról mond.)

12. Mit ígér annak, akinek látja a szívében a bűnbánatot és a 
Jézusba vetett hitet? (Bűnbocsánatot, örök életet, szeretet-
kapcsolatot Ővele.)

13. Milyen választ vár tőled Isten, ha te már hozzá tartozol? (Ol-
vassam a Bibliát, és tanuljam, mi a helyes és helytelen. Ami 
helyes, azt tegyem meg, amit nem helyes, azt ne tegyem meg.)

14. Miért adta Isten a Tízparancsolatot a világnak? (Védeni, 
óvni akar bennünket. Azt akarja, hogy megértsük, milyen 
szent és tiszta Ő.)

Foglalkoztató feladatok nagyobbaknak
Fontossági sorrend (l. CD-n) (l. teljes szövegkönyv)
Szabályok és tiltások (l. CD-n) (l. teljes szövegkönyv)
Tízparancsolat (l. CD-n) (l. teljes szövegkönyv)

Foglalkoztató feladatok kisebbeknek
Stop tábla (l. teljes szövegkönyv)
Az 1. parancsolat (l. teljes szövegkönyv)
A Tízparancsolat (l. teljes szövegkönyv)

Ének kisebbeknek
Isten nevét dicsérem 1. (l. CD-n is, dallammal, kottával)

Mondóka minden korosztálynak
Tízparancsolat (l. teljes szövegkönyv)

Ismétlő játék
Ki van a középen? (l. CD-n) 
(l. teljes szövegkönyv)

Kisebbekkel közösen játsszuk! (l. 
teljes szövegkönyv)
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Igehelyek a tanítóknak
2Mózes 20 3–6; 32; 34,1–7.28–35

Központi igazság
Csak egy Isten van
KIN: Isten azt akarja, hogy Őt válaszd. 
KIM: Vizsgáld meg az életedet!  

Aranymondás – A lecke után gyakoroljuk!
„Ne csinálj magadnak semmiféle istenszobrot!” 
(2Mózes 20,4).
Ha táborban, 5 alkalommal tanítjuk az anya-
got, az első parancsolatot is gyakoroljuk! Eh-
hez segítség a tanítás leírása (l. 10. o.).

Szemléltetőeszközök
•	 •	 2-1,	 2-2,	 2-3,	 2-4,	 2-5,	 2-6	 és	 2-7	 gyűrűs	

könyv képei vagy PPT 
•	 Központi igazság (l. CD-n)
•	 Megtért gyermeknek szóló alkalmazás  (l. CD-n)
•	 2. parancsolat hívóképe (l. 74 o.)
•	 Bevezetéshez: két báb, mérőszalag, egy 

nagy kérdőjel kartonból (l. CD-n)
•	 Tanításhoz: szócsíkok, aranyborjú (l. CD-n)
•	 Kisebbek tanításához: minden gyermek-

nek egy arany vagy sárga papírból kivágott, 
A/5-ös méretű aranyborjú

Amennyiben 5 alkalommal akarjuk taníta-
ni az anyagot, a most következő 2. lecke beve-
zetését kicsit ki kell bővítenünk.

Leckevázlat

Bevezetés
Jancsi és Zsuzsi egyiptomi istenekről 
beszélget.

Az események sorrendje
1. A Bibliából tudhatjuk meg az abszolút 

igazságot.
2. Isten a zsidó népnek adta a Tízparancso-

latot. KIN
3. Mivel Mózes nem jön, a nép türelmetlen.
4. Végül megkérik Áront, hogy készítsen ne-

kik egy istent.  KIN
5. Áron aranyborjút készít.
6. A nép az előtt borul le. KIN
7. Mózes jön le a hegyről. KIN, KIM
8. Mózes visszatér, és földhöz csapja a kő-

táblákat.
9. Isten megbünteti a népet.

10. A nép bűnbánatot tart.

Csúcspont
Isten megbocsát, megmutatja magát 
Mózesnek. KIN
Újraírja a kőtáblákat.

Befejezés
Amikor Mózes lejön a hegyről, az arca 
sugárzik.

2. lecke
Csak egy Isten van
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Bibliai lecke
Tanító: (a két báb legyen távol egymástól) Szeretném nektek be-

mutatni Jancsit és Zsuzsit. Jó barátok. Közel laknak egy-
máshoz, és együtt jártak óvodába. Sok minden érdekli 
őket, és jókat szoktak beszélgetni. A múlt héten azon-
ban majdnem összekaptak. Jancsi talált egy faágat, és 
azt mondta, szerinte 30 cm. Zsuzsi viszont ragaszko-
dott ahhoz, hogy a faág 40 cm. De azért szoktak sokkal 
fontosabb dolgokról is elmélkedni. Mindjárt találkoz-
nak. Kíváncsi vagyok, ma mi lesz a témájuk!

Jancsi: Szia, Zsuzsi! Hogy vagy?
Zsuzsi: Kösz, jól. És te?
Jancsi: Én is jól vagyok. Szuper, hogy ma végre süt a nap, nem? 

Olyan sokat esett mostanában az eső. 
Zsuzsi: Sokat gondolkozom a Napról. Annyira érdekeset tanul-

tunk töri órán. A régi Egyiptomban az emberek azt hit-
ték, hogy a Nap egy isten. Ezért amikor betegek voltak, 
vagy ha jó termést akartak, imádkoztak a Naphoz. 

Jancsi: Ez a téma engem is érdekel. Képzeld, azt olvastam, 
hogy az egyiptomiaknak száznál is több istenük volt. 

Zsuzsi: De azért ez egy kicsit zavaró is, nem? Ma is lehet olvas-
ni, hogy ebben vagy abban az országban hány különfé-
le istent imádnak. 

Jancsi: Hát igen, de vajon kinek van igaza? 
Zsuzsi: Azt tényleg jó volna tudni. (Elsétálnak.)

Azt a vitát, hogy hány centi a faág, könnyen el lehet dönteni. 
(Mutassuk fel a mérőszalagot!) Meg kell mérni a faágat. Vannak 
azonban olyan kérdések, amelyekre – úgy tűnik – sokan sokfélét 
válaszolnak. Van-e olyan helyzet, amikor lehet hazudni? Mindig 
tilos lopni? Isten tényleg csak a jó embereket engedi be a menny-
be? De ki jó? 

*Jancsiékat ma az foglalkoztatta, hogy tulajdonképpen hány 
isten van. Talán te is hallottad már, hogy vannak emberek, akik 
Allahhoz, Sívához, Máriához, Szent Erzsébethez, Ganésához, 
Visnuhoz, Tau-Tauhoz stb. imádkoznak. Márpedig akihez imád-
kozunk, azt istennek gondoljuk. Kinek jutna eszébe, hogy ami-
kor bajban van, például hozzám imádkozzon? Én sem szoktam a 
szomszédomhoz imádkozni, pedig nagyon erős ember. 

Ezek bizony nagyon fontos kérdések. De ha majdnem minden-
ki máshogyan gondolkozik, hogy lehet eligazodni az életben? 
 Léteznek-e olyan válaszok, amelyek mindig, mindenkire ugyan-
úgy érvényesek? Ezt úgy is mondjuk, hogy van-e abszolút igazság. 
És ha igen, ki mondja azt el nekünk?

Képzeld, létezik, és Isten könyvében, a Bibliában találjuk meg. 
Azért vagy ma itt, mert Isten azt akarja, hogy ismerd meg az 
 abszolút igazságot. Ez olyan biztos igazság, hogy soha el nem mú-
lik. Isten örökké él, ezért az is örökké igaz, amit mond.

A Biblia elején Isten nagyon régi dolgokat mond el. Fontos, 
hogy halljál ezekről, mert csak Isten igazsága tehet boldoggá. 
 Miket tudhatunk meg a Bibliából?

Istenem fölfelé mutatunk

mondta ezt, nyitott Bibliát 
mutatunk

és én elhiszem szívünkre mu-
tatunk, közben 
bólogatunk

mert ég s a föld két kezünket 
fejünk felett 
széthúzva eget, 
majd földgömböt 
mutatunk

elmúlik majd magunk mögé 
legyintünk

csak az Ige nyitott Bibliát 
mutatunk

NEM! hangosan  nemet 
kiáltunk és 
dobbantunk a 
lábunkkal

Amennyiben táborban, 5 alkalom-
mal tanítjuk az anyagot, itt elő-
ször is mutassuk be a két bábot, 
Jancsit és Zsuzsit, majd mondjunk 
egy hosszabb bevezetőt (l. tanító 
szövege). Ha erre nincs szükség, 
mert megtanítottuk az 1. leckét, 
akkor csak Jancsi és Zsuzsi párbe-
szédét adjuk elő, és folytassuk a 
csillagozott (*) helytől.

Énekeljük el az éneket: Istenem 
mondta ezt (JÉ 150)!
Mutogatását l. fent, a margóban.



Helyes – Helytelen

22

A legfontosabb: Csak egy Isten van (KI). Ő teremtette a vilá-
got. Ezért van joga megmondani, mi a helyes, és mi a helytelen. 
Választott magának egy népet. Ők voltak a zsidók. Nekik mondta 
el először az Ő törvényeit. Isten törvénye a Tízparancsolat.

Isten kinevezett egy vezetőt is. Mózesnek hívták. A zsidók so-
kat vándoroltak. Egy napon egy hegyhez értek. Ott akarta Isten 
odaadni nekik a Tízparancsolatot. A nép megígérte, hogy min-
denben engedelmeskedik majd Istennek. Aznap reggel, amikor 
Isten találkozni akart a néppel, félelmetes dolgok történtek.

A hegy rengeni kezdett, sűrű, gomolygó füst takarta el a csú-
csát, és Isten lángoló tűzben lejött a hegyre. Először elmondta a 
Tízparancsolatot. Utána felhívta magához Mózest, és odaadta 
neki a Tízparancsolatot két kőtáblán is. Isten maga írta fel a tíz pa-
rancsot a két kőtáblára.

A Tízparancsolat olyan abszolút parancsokat tartalmaz, ame-
lyeket Isten soha nem fog eltörölni. Azok minden időben érvé-
nyesek mindenkire, és el is várja Isten, hogy azok szerint éljünk. 
Az első parancsolat máris választ ad Jancsi és Zsuzsi kérdésére. 
Így hangzik: „Ne legyen más istened rajtam kívül” (2Móz 20,3). Egy-
általán nem mindegy tehát, hogy kihez imádkoznak az emberek, 
mert csak egy Isten van. (KI). Talán te is hallottad már ezt: mind-
egy, kihez imádkozunk, ugyanaz az istene minden embernek. Ez 
így igaz is, meg nem is. Igaz, mert a Biblia valóban tanítja, hogy 
az egy igaz Isten teremtett minden embert. Ugyanakkor az állítás 
nem igaz, mert amikor az emberek azt mondják, hogy mindenki-
nek ugyanaz az istene, nem a Biblia Istenére gondolnak, csak va-
lami olyan erőre, hatalomra, amelyik az ember fölött áll. De vajon 
honnan lehet azt tudni, hogy valaki kit imád, kiben hisz? Az élete 
mutatja meg. Az, hogy kihez imádkozik, kitől várja a segítséget, 
mit hisz, kinek a kezében van a halál utáni élete, kinek csinál szob-
rot. Isten tudja, milyen zavarosan gondolkodunk, ezért adott egy 
második parancsolatot, amelyben az elsőt folytatja: „Ne csinálj 
magadnak semmiféle istenszobrot!” (2Móz 20,4). Tehát nem elég 
mondogatni, hogy „hiszek Istenben”, bizony az életeddel bizonyí-
tanod is kell a hitedet. A Tízparancsolatban azt mondja el Isten, 
hogy milyen életet vár azoktól, akik Őbenne hisznek.

Mivel azonban tudja, hogy az Ő gondolatait nehéz megérte-
ni és könnyű félremagyarázni, Mózesnek, a nép vezetőjének min-
dent részletesen el akart magyarázni. Ez azért volt fontos, mert 
Mózes utána, sok éven át valóban Isten akaratára tudta tanítani 
a népet.

Mózes sokáig volt fenn a Sínai-hegyen. Istennek nagyon sok 
mindent kellett magyaráznia neki. Miközben Mózes odafent min-
den erejével Isten szavára, magyarázataira figyelt, lent, a hegy lá-
bánál a nép várakozott.

És csak várakozott, csak várakozott és csak várakozott… de az-
tán ugyanaz történt, mint amikor neked kell nagyon sokáig várnod 
valamire. Szerinted mi történt? (Hallgassunk meg néhány választ!)

Igen, az emberek elkezdtek türelmetlenkedni, dohogni, hőbö-
rögni, és egyre csak azt kérdezgették egymástól:

1-4 kép

KIN

1-5 kép

Tegyük ki a szemléltetett központi 
igazságot (L. CD-n)! Ahogyan mondjuk 
ezeket a fontos igazságokat, tegyük ki 
a szócsíkokat a központi igazság alá!

1-6 kép

A megfelelő pontnál tegyük ki az 1. 
és a 2. leckéhez tartozó szemlélte-
tett aranymondást vagy csak a hívó-
képet (l. CD-n). 

2-1 kép
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– Hol van már ez a Mózes? Meddig várjunk? Mit csinál ennyi 
ideig odafent? Már több hét is eltelt. Az is lehet, hogy történt vele 
valami.

Teltek-múltak a napok és a hetek, de Mózes csak nem jött le a 
hegyről. Akkor a nép odagyülekezett Mózes testvére, Áron köré. 
Áron olyan volt, mint Mózes helyettese. Nem volt „hivatalosan” ki-
nevezve, de mivel ketten együtt vezették a népet, most tulajdon-
képpen ő volt a nép vezére.

Vajon mit akarhatott a nép? A Bibliában pontosan le van írva. 
Elolvasom: „Jöjj, és készíts nekünk istent, hogy előttünk járjon!” 
(2Móz 32,1).

Micsoda? Jól hallottam? Igen, bizony ez áll a Bibliában. Mit kért 
a nép Árontól? (Hallgassunk meg néhány választ!) Istent. De hát 
volt már nekik Istenük, aki sok csodát tett velük! Képzeld, egyszer 
például kettéválasztotta előttük a tengert, hogy megmenekül-
hessenek üldözőik elől (l. 1-3 kép). 

A pusztában, amikor megéheztek, egészen szokatlan módon 
lakatta jól őket: az égből finom manna hullott, amit aztán meg-
ehettek. Amikor megszomjaztak, egy kősziklából adott nekik vizet. 
És most mégis másik istent kértek Árontól. De hogyan tudott volna 
Áron nekik istent adni? Hallgasd csak, hiszen a nép megmondta: 
„készíts nekünk istent.” Vagyis egy ember által gyártott valamit, egy 
szobrot akartak tisztelni. Ez, tudod, miért furcsa? Sőt, felháborító?

Amikor Isten oda akarta adni nekik a Tízparancsolatot, először 
Mózessel üzent nekik, hogy nemsokára elmondja a parancsokat. 
Ráadásul választási lehetőséget is adott nekik. A nép egyhangúan 
és egy akarattal ezt üzente Istennek:

– Megtesszük, amit az Úr mond!
Vagyis azt ígérték, hogy engedelmeskednek majd. Aztán hal-

lották is a parancsolatokat. Isten először bemutatkozott, majd el-
hangzott az első két parancsolat: „Én, az Úr vagyok a te Istened… 
Ne legyen más istened rajtam kívül! Ne csinálj magadnak semmiféle 
istenszobrot!” (2Móz 20,2–4).

Hát ennél világosabban nem lehetett már fogalmazni! Isten 
mindig érthetően beszél velünk. Te is olvashatod ezt a két paran-
csolatot a Bibliában. De mondd csak, nem hasonlítasz a zsidókra, 
akik megígérték, hogy engedelmeskednek, aztán rövid időn be-
lül már azon gondolkoztak, hogy kellene egy szobor, valami, amit 
követni lehet?

Sajnos mindannyian ilyenek vagyunk. Meghallgatjuk Isten sza-
vát, aztán megyünk tovább a magunk feje után. Mintha nem is 
értenénk, amit mond. A mi országunkban szabadon lehet  Bibliát 
venni, járhatunk templomba, Örömhír Klubba, nézhetünk bibli-
ai filmeket, olvashatunk könyveket a Bibliáról, mégsem hisznek 
 Istenben. Sok gyermek és felnőtt, amikor meghallja, hogy csak 
egy Isten van (KI), a Biblia Istene, azt kérdezi: Rendben, de hon-
nan tudjam, hogy ez igaz? Kételkednek, kétségeskednek, és nem 
veszik észre, hogy az életük világosan megmutatja: ők is követnek 
egy hamis istent, és megvannak a maguk szobrai, amelyek előtt 
leborulnak. Érdekes, azok felől nincsenek kétségeik! Isten ki is 

2-2 kép
Egyelőre az aranyborjú ké-
pét takarjuk le kék színű pa-
pírral. 

A kisebbek kérdezgessék egymást: 

Mózes, Mózes! 
Mikor jössz már?
Ez a sok-sok ember
csak terád vár!

tá tá tá tá
titi tá tá szün
titititti tá tá
titi tá tá szün

1-3 kép

KIN
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mondja ezt a Bibliában az ő országukról, de az egész világról: „Tele 
van az ország bálványokkal, kezeik csinálmánya előtt borulnak le” 
(Ézs 2,8). A bálvány lehet egy kabalaállat, egy szerencsepénz vagy 
egy olvasó, amely ott lóg az autó visszapillantó tükre mögött. De 
az is bálványimádás, amikor a temetőben beszélnek az emberek 
ahhoz a személyhez, akinek a sírjánál állnak. Tehát a leborulás 
nem feltétlenül jelenti azt, hogy láthatóan egy szobor előtt tér-
delsz. Láthatatlanul is le lehet borulni. Isten legalábbis úgy látja, 
amikor te nem tőle várod a segítséget, és nem hozzá imádkozol. 
De talán már imádkozol is hozzá, mégis megtörténhet, hogy nincs 
vele kapcsolatod. Maga egy betanult imádság is lehet bálvány, ha 
azt gondolod, az imádság segít, például ha napjában többször el-
mondod. Akkor úgy gondolsz rá, mint egy varázsigére. Sajnos az 
első két parancsolat azzal szembesít bennünket, hogy van valami 
az életünkben, ami miatt nem hisszük el, hogy csak egy Isten van 
(KI), és bizony sok bálványt tisztelünk. Ez a valami a velünk szüle-
tett bűn, ami távol tart minket a szent és tökéletes Istentől. A bűn 
miatt süketek és feledékenyek vagyunk: vagy nem halljuk meg Is-
ten szavát, vagy ha meg is halljuk, nem értjük, vagy azonnal elfe-
lejtjük, akárcsak a zsidók.

Most ott álltak Áron körül, és istent kértek maguknak. Vajon mit 
válaszolt nekik Áron? Bizonyára rendreutasította őket, és emlékez-
tetett az első két parancsolatra. Hallgassuk meg, mit mondott:

– Szedjétek ki az aranyfülbevalókat a családtagjaitok füléből, 
és hozzátok ide nekem mind (2Móz 32,2)!

Ezt nem értem! Minek kellett az a sok arany Áronnak?
Lehet, hogy az emberek azt is megmondták, milyen szobrot 

akarnak? Ezt nem tudhatjuk. Csak azt tudjuk biztosan, amit a Bib-
lia elmond. Áron hatalmas tüzet gyújtott, beledobta egy nagy 
edénybe a sok arany ékszert, megolvasztotta, és a folyékony ara-
nyat formába öntötte. Amikor az arany kihűlt, leszedte róla az ön-
tőformát, és íme, ott állt előttük egy aranyborjú. A tűző napon 
csak úgy csillogott-villogott.

Áron tehát az embereknek engedelmeskedett. Az emberek 
pedig megkapták, amit akartak. Mit válaszoltak erre? Kiáltoz-
ni kezdtek: „Ez a te istened, Izráel, aki kihozott Egyiptom földjéről” 
(2Móz 32,4). Majd az egész nép leborult a szobor előtt. Vagyis 
pont az ellenkezőjét tették annak, amit Isten megparancsolt ne-
kik. Egyszerre szegték meg az első két parancsolatot: más istent 
választottak maguknak, szobrot csináltak és leborultak előtte.

Ráadásul hazudtak is, hiszen mindannyian tudták, ki szabadí-
totta ki őket Egyiptomból. Talán még nem hallottad, de a zsidó 
nép hosszú ideig rabszolgaként élt Egyiptomban. Sok száz évig 
imádkoztak Istenhez, hogy szabadítsa ki őket a fogságból. Egy 
napon aztán Isten elküldte hozzájuk Mózest, aki bement a fáraó-
hoz, és elkérte a népet. A fáraó nemet mondott. Akkor Isten tíz ke-
mény csapást engedett Egyiptomra, de a zsidókat mindig megkí-
mélte. Végül a fáraó megtört, és a zsidók kijöhettek Egyiptomból. 
Ki szabadította meg őket? Hát persze hogy a mindenható Isten. 
Mégis most mit kiáltoztak?

Takarjuk ki a képen az aranyborjú ké-
pét a gondolatbuborékban!

A héberben a borjú szó bikát vagy 
ökröt is jelenthet. A Közel-Keleten 
sok nép imádta a vadbikát, mert az 
erőt jelképezte.

2–3 kép

Mutassunk fel a megfelelő helyeken 
egy plüss állatot, egy olvasót és egy 
sírt ábrázoló képet!
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– Íme, a mi istenünk, aki kihozott minket Egyiptomból!
Milyen feledékennyé tette őket a bűn! Milyen kár, hogy nem 

volt senki közöttük, aki emlékeztette volna őket Isten csodáira, 
amikor vizet adott nekik egy sziklából, vagy enni adott nekik az 
égből! Isten mindig ott állt mellettük. Azt olvassuk, hogy nappal 
felhőoszlopban, éjjel tűzoszlopban járt előttük, úgy vezette őket. 
Egy percre sem hagyta el őket. Minden tettéből azt láthatták, 
hogy szereti, óvja őket, gondoskodik róluk. De úgy látszik, mindez 
nem volt elég. Más Istent választottak maguknak.

Isten rólad is kedvesen gondoskodott a mai napig, mert sze-
ret. Ha értek is rossz dolgok, megvigasztalt, talán volt, amit jóra 
fordított, tehát figyelemmel kísérte az életedet, mert szeret. Ta-
lán kimentett több veszélyes helyzetből is, mert szeret. De talán 
te is olyan elégedetlen vagy, mint a zsidók voltak, és azt kérde-
zed: Ugyan miből tudhatom, hogy Isten valóban szeret? Onnan, 
hogy Isten egyszer tett valami igazán rendkívülit érted. Elküldte 
Fiát, az Úr Jézust. Jézus soha nem vonta kétségbe Isten egyetlen 
szavát sem, és minden parancsolatát tökéletesen betöltötte. Neki 
egyetlen Istene volt, az Ő mennyei Atyja. Csak az Atyát tisztelte, és 
csak előtte borult le imádság közben. Jézus tulajdonképpen azért 
is jött, hogy betöltse a Tízparancsolatot. Megmutatta, hogy be le-
het tölteni azt, de csak annak, aki szoros kapcsolatban van az Atya 
Istennel. Annak ellenére, hogy Jézus életének minden percében 
csak gyönyörködni tudott Isten, egy nap megengedte, hogy Jé-
zust gonoszul elárulják és kivégezzék egy kereszten. Amikor Jézus 
már a kereszten függött, Isten láthatatlanul elvette Jézus tökéle-
tességét, és odaadta neki a te istentagadó, hitetlen, bűnös élete-
det. Jézus magára vette azt. Isten akkor megbüntette: elszakadt 
tőle lelkileg, és engedte meghalni testileg. Eközben téged látott 
és a te bűneidet. Úgy élte meg, mintha tulajdonképpen téged 
büntetett volna meg. Azt a haragot, amelyet a te bűneid miatt 
érzett, Jézuson töltötte ki. Jézus meghalt, de a harmadik napon 
feltámadt. Ma ismét a mennyben él a legteljesebb összhangban 
Istennel. Isten úgy mutatta meg szeretetét irántad, hogy a legdrá-
gábbat áldozta érted. Így olvassuk: „Úgy szerette Isten a világot, 
hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, ha-
nem örök élete legyen” (Jn 3,16). Csak egy Isten van (KI), aki azt 
akarta, hogy egyszer te is megtapasztalhasd, milyen az, amikor 
valaki egészen közel élhet Őhozzá már itt a földön, és az Ő erejé-
vel képes engedelmeskedni a parancsolatoknak.

Milyen messze voltak ettől most a zsidók, akik tudatosan elfor-
dultak attól a csodálatos Istentől, aki annyira szerette őket, és aki 
védeni, óvni akarta őket a Tízparancsolattal. Ott hajlongtak egy 
szobor előtt, amelyet Áron az ő ékszereikből, a szemük láttára ké-
szített. Áron egy oltárt is felállított. Azon a nép állatokat áldozott 
az aranyborjúnak, majd az idegen népek szokásai szerint nagy la-
komát csapott. Folyt a nagy dínomdánom.

Mózest talán már el is felejtették. Pedig eközben Isten mindent 
elmondott Mózesnek, aki már jött le a hegyről. Hozta a kőtáblá-
kat. Vele volt segítője, Józsué is. Már messziről hallották a nagy 
hangzavart a táborból. Józsué megijedt, mert azt hitte, amíg ők 

KIN

2–4 kép 

Kisebbekkel játsszuk el! Vágjunk ki 
aranykartonból egy borjú alakot, és 
mutassuk fel. A gyermekek mondo-
gassák:

Ez az aranyborjú  
a te istened!
Ő az, aki 
Egyiptomból  
idevezetett! 

titititi tá tá  
titititi tá szün
titititi  
titititi  
titititi tá szün

Aztán kérdezzük meg: Szerinted 
tud-e neked ez a papírborjú vála-
szolni? Tud-e neked tanácsot adni? 
Tud-e segíteni? Végül tépjük szét, és 
mondjuk ezt: Ez nem isten, csak egy 
darab papír!

2-5 kép
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távol voltak, ellenség támadta meg a tábort. De Mózes szomorú-
an ingatta a fejét. Ő már tudta, mi történt, mert Isten megmondta 
neki fenn, a hegyen.

Csak egy Isten van (KI), aki képes mindent szemmel tartani 
egy időben. Van, aminek örül, van, ami szomorúsággal, sőt harag-
gal tölti el. Azoknak, akik már az Ő gyermekei, örül. Azoknak az 
élete fölött, akik még nem tartoznak hozzá, szomorkodik. A bűn 
miatt pedig haragszik. Ha te még nem tartozol hozzá, ne feledd, 
Istent szomorúsággal tölti el az életed, mert tudja, hogy egyszer 
meg kell téged büntetnie. Isten azt akarja, hogy Őt válaszd, mert 
nem akar megbüntetni. Most még van lehetőséged az egy igaz 
Isten mellett dönteni.

Ha te már Istenhez tartozol, Isten azt szeretné, ha ezt mások 
is látnák rajtad. Ebben talán éppen az akadályoz meg, hogy ott 
van még egy bálvány az életedben. Isten nagyon szeret, Jézusért 
megbocsátott neked, de nagyon világosan beszél azokhoz, akik 
már Őhozzá tartoznak. Mivel csak egy Isten van (KI), joga van 
ezt mondani neked: „Meddig sántikáltok kétfelé? Ha az Úr az Isten, 
kövessétek őt!” (1Kir 18,21). Tehát hiába akarod az Úr Jézust követ-
ni, ha megtűrsz olyan dolgokat is az életedben, amelyekről jól tu-
dod, hogy helytelenek. Vizsgáld meg az életedet! Egy hívő felnőtt 
segítségét is kérheted ehhez. Ha van valami, amiről tudod, hogy 
Isten szemében bűn, valld meg neki! Hidd, hogy már megbocsá-
tott, és az Ő erejével el tudod hagyni a bűnt, vagy ki tudod dob-
ni azt, ami fontosabbá vált számodra Istennél. A megtűrt bűnök 
vagy bálványok előbb vagy utóbb megrontják a kapcsolatodat Is-
tennel, és elveszik az örömödet.

Ez történt a zsidókkal is, akik egyelőre ott táncoltak, ugráltak, 
ünnepeltek az aranyborjú előtt, és azt gondolták, ez a boldogság. 

Amikor Mózes odaért, olyan düh fogta el, hogy földhöz csapta a 
két kőtáblát, amelyek apró darabokra törtek. Aztán még valamit tett.

Olvassuk fel hangosan a 2Mózes 32,20-at!

„Majd fogta a borjút, amelyet készítettek, elégette, porrá zúzta, 
vízbe szórta, és megitatta azt Izráel fiaival.”

Ezzel azt akarta megértetni velük, hogy minden bűn, amelyet 
Isten ellen elkövetnek, kihat az életükre, és sokszor szenvedniük 
kell a következmények miatt. A következmények igen fájdalma-
sak voltak. Isten keményen megbüntette a népet: sokan meghal-
tak. Majd Isten kijelentette, hogy nem vezeti őket tovább. Erre az 
egész nép sírni, gyászolni kezdett: rájöttek, hogy Isten nélkül nin-
csen értelme semminek.

Miközben a nép egyre csak bánkódott hűtlensége, lázadása és 
hitetlensége miatt, Mózest Isten ismét felhívta a hegyre. Amikor 
Mózes elindult, vitt is magával valamit. Helyesebben kettő vala-
mit. Kitalálod, mire gondolok? (Hallgassunk meg néhány választ!) 
Két kőtábla volt nála, amelyeket Isten parancsára faragott a szét-
tört kőtáblák helyett. Akkor szerinted miért hívta fel Isten őt ismét 
a hegyre? (Hallgassunk meg néhány választ!) Igen. Isten megbo-
csátott a népnek, és úgy döntött, velük marad. Türelmesen ismét 
leíratta a Tízparancsolatot a két kőtáblára Mózessel, majd vissza-
küldte a táborba.

KIN

KIM

Mutassuk fel a megtért gyermeknek 
szóló alkalmazást (l. CD-n)!

2-6 kép

2-7 kép
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Isten a szívből jövő bűnbánatra mindig csodálatos választ ad. 
Ezt te is átélheted, ha még soha nem fordultál oda Istenhez úgy, 
mint a zsidók, akik megértették, mekkora bűnt követtek el Isten 
ellen. Hallottad, hogy csak egy Isten van (KI), aki kész neked is 
megbocsátani, mert egyszer a tökéletes Úr Jézus kapta meg a te 
büntetésedet. Isten szeret, ezért el is mondja pontosan, hogy mit 
vár tőled: „Aki hisz őbenne, az nem jut ítéletre” (Jn 3,18). Az őben-
ne az Úr Jézusra utal. Az ítélet pedig a büntetést jelenti. Vagyis 
Isten azt ígéri, hogy aki hisz az Úr Jézusban, az nem kapja meg a 
büntetést. De mit is hisz az, aki az Úr Jézusban hisz? Elhiszi, hogy 
a büntetés neki járt volna a bűneiért, amiért olyan sok hazug-
ságot elhitt, és olyan sok bálvány előtt borult le, de azt is hiszi, 
hogy minden bűnéért Isten az Úr Jézust büntette meg. Ha te is 
mindezt szívből hiszed, ott van a szomorúság benned a bűneid 
miatt, és vágysz arra, hogy máshogyan éljél, Isten abban a pilla-
natban kapcsolatot létesít veled. Amikor azután rád néz, már egy 
olyan bűnöst lát maga előtt, aki örökre kegyelmet kapott. Akkor 
te is megismerheted Istent: elkezdi neked érthetővé tenni a Bib-
liát, életed különböző helyzeteiben segít felismerned Őt, és az Ő 
erejével megtisztíthatod az életedet a helytelen dolgoktól. Isten 
azért akarja, hogy Őt válaszd, mert szeret, és szeretne boldoggá 
tenni. A zsidó népet is szerette, azért döntött úgy, hogy velük ma-
rad, és ismét elküldi nekik a Tízparancsolatot.

Mielőtt Mózes visszaindult volna, Isten megerősítette őt, hi-
szen nagy feladat állt előtte. Tovább kellett vezetnie a népet. 
A Biblia nem írja le pontosan, hogy mi is történt, de Isten nemcsak 
beszélt Mózeshez, nemcsak a jövőből mutatott meg neki néhány 
dolgot, hanem megmutatta neki Önmagát is. Nem tudjuk, ez mit 
is jelent, hiszen Istennek nincsen teste, de Mózes biztosan valami 
leírhatatlanul káprázatos jelenséget látott, mert amikor visszaért 
a táborba, az emberek nagy változást láttak rajta. Először meg is 
ijedtek tőle, de aztán megszokták. Miután Mózes találkozott Is-
tennel a hegyen, az arcbőre sugárzott, ami egyfajta fényjelenség 
lehetett. Ugyanígy sugározhat a te életed is lelki békességet és 
boldogságot, ha az egy igaz Isten az Úr Jézusért befogad az Ő csa-
ládjába, és vele élhetsz örökre.

Az aranymondás gyakorlása 
Nem kell a bálvány!

„Ne legyen más istened rajtam kívül! Ne csinálj magadnak sem-
miféle istenszobrot! ” (2Móz 20,3–4).

Fénymásoljunk minden gyermeknek egy aranyborjút (l. 79. o., 
CD-n is). Tegyük ki a szemléltetett igeverset és a hívóképeket is 
(l. 74. o.) jól látható helyre! Magyarázzuk el, hogyan emlékeztetnek 
a rajzos számok az egyes parancsolatokra. Mondjuk el mindkét pa-
rancsolatot többször is. Amikor már jól megy, osszuk ki az arany-
borjú képét a gyermekeknek. Tartsák maguk elé, mondják el kö-
zösen, hangosan a két aranymondást egymás után. Az összevont 
igehelyet mondják előtte is és utána is! Majd tépjék ketté a képet. 
Ezt ismételjék meg még egyszer. Ezután az, aki egyedül elmondja, 

KIN

Ha az 1. lecke aranymondását 
nem tudtuk megtanítani, együtt 
gyakoroljuk a két aranymondást 
itt, a lecke után.
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újra kettétépheti. Ketten-hárman is mondhatják közösen. Minden 
egyes elmondás után, tépni kell egyet a képen. Az a cél, hogy a 
gyakorlás végére már csak apró fecnik maradjanak belőle.

Ismétlő kérdések
1. Honnan tudhatod meg az abszolút igazságot? (A Bibliából, 

Isten könyvéből.)
2. Miket tanít a Biblia Istenről? (Csak egy Isten van. Ő a Teremtő, 

ezért joga van megmondani, mi a helyes, és mi a helytelen.)
3. Milyen csodákat tett a zsidó néppel? (Kiszabadította őket 

Egyiptomból, kettéválasztotta előttük a tengert, vizet adott a 
sziklából, ennivalót küldött az égből.)

4. Hol és hogyan adta nekik a Tízparancsolatot? (A Sínai-he-
gyen két kőtáblára maga írta fel azokat, és Mózessel küldte 
le a népnek.)

5. Miért kellett Mózesnek sokáig a hegyen maradnia? (Isten 
mindent részletesen meg akart neki tanítani, hogy aztán Mó-
zes taníthassa a népet.)

6. Mit kért a nép Árontól, amikor elfogyott a türelmük?  (Istent, 
aki vezesse őket.)

7. Hogyan szegték meg az első két parancsolatot? (Másik is-
tent akartak maguknak, és leborultak egy szobor előtt.)

8. Mit tett Mózes, amikor lejött a hegyről? (Haragjában föld-
höz vágta a kőtáblákat, porrá zúzta az aranyborjút, és meg-
itatta a néppel.)

9. Mi volt a nép büntetése? (Sokan meghaltak, és Isten azt 
mondta, nem megy velük többé.)

10. Mi volt Isten válasza a nép bűnbánatára? (Megbocsátott 
nekik, nem hagyta el őket, és újra felíratta Mózessel a Tízpa-
rancsolatot két kőtáblára.)

11. Te hogyan kerülheted el a büntetést, ha még nem tartozol 
Istenhez? (Ha megbánom a bűneimet, és hiszem, hogy az Úr 
Jézus helyettem már megkapta a büntetést.)

12. Mire emlékeztet az, hogy Mózesnek sugárzott az arca? 
(Rajtam is megláthatják mások az örömet és a békességet ha 
már Jézushoz tartozom.)

Foglalkoztató feladatok nagyobbaknak 
Modern bálványok (l. CD-n) (l. teljes szövegkönyv)

Nyomtassuk ki az oldalt minden gyermeknek. Kisebb csopor-
tokban dolgozzanak. Mindent írjanak be a megfelelő helyre, ami-
ről azt gondolják, hogy olyan bálvány lehet, amelytől az emberek 
segítséget remélnek. Ha lehet, hívjuk fel a gyermekek figyelmét az 
Örömhír újság 2015-ös számaira, amelyekben ilyen, hamis segít-
séggel kecsegtető módszerekről, pótszerekről, vagyis a modern 
kor bálványairól olvashatnak. Mutassunk is be nekik egy számot!

Ismétlő játék
Isten vagy bálvány? 
(l. teljes szövegkönyv)

Ezt a játékot kisebbekkel is játsz-
hatjuk. Nekik csak ennyit tanítsunk:

Ne legyen más istened! 
Ne csinálj magadnak 
istenszobrot!

titititi  titi tá  
titititi tá tá 
tá tá tá tá
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Szeresd az Urat! (l. CD-n) (l. teljes szövegkönyv)

Nyomtassunk egy példányt minden gyermeknek. Az alkalom 
végén osszuk ki a lapokat, és mondjuk ezt a gyermekeknek:

Isten nagyon szeret. Arra vágyik, hogy te is szeresd Őt. Ezt per-
sze nem lehet megparancsolni senkinek. Általában azt szeret-
jük, akiről jó dolgokat tudunk, illetve aki sok jót tett velünk. Ez a 
lap segít átgondolnod, mennyi jót tudsz már Istenről, és hogy Ő 
mennyi jót tett már veled. Mindennap röviden mondd is el ezeket 
Istennek. Kis pipával jelöld, ha imádságban beszéltél Istenhez!
Milyen a szerető Isten? (l. CD-n) (l. teljes szövegkönyv)

Nyomtassuk ki az oldalt minden gyermeknek. Bibliájuk segít-
ségével töltsék ki a lapot. Próbálják röviden leírni, mit jelent Isten-
nek az a tulajdonsága, amelyre rátaláltak.
Isten és én (l. CD-n) (l. teljes szövegkönyv)

Nyomtassuk ki minden gyermeknek. Ha van rá idő, a bibliai lec-
ke előtt adjuk ki a lapot. Töltsék ki. A lecke végén olvassák végig a 
kérdéseket újra, és jelöljék, ha van olyan közöttük, amelyikre más 
választ adnának.

Foglalkoztató feladatok kisebbeknek
A 2. parancsolat (l. CD-n) (l. teljes szövegkönyv)

Az aranyborjú (l. teljes szövegkönyv)

Ének kisebbeknek
Tanítsuk meg az Atyám, én imádlak (JÉ 63) kezdetű éneket. 

Mondóka minden korosztálynak
Tízparancsolat
(l. teljes szövegkönyv)



30

Helyes – Helytelen

Igehelyek a tanítóknak
2Mózes 10,7.16; Jakab 3,1–12

Központi igazság
Isten hallja, amit mondasz.

Alkalmazás
KIN: Ne csak a beszédeden akarjál változtatni, 

hanem a szíved állapotán is!
KIM: Amikor Bibliát olvasol, figyelj arra, Jézus 

hogyan beszélt!

Aranymondás
„Ne mondd ki hiába Istenednek, az Úrnak a ne-
vét! … Ne tanúskodj hamisan felebarátod ellen!” 
(2Mózes 20,7.16).

Szemléltetőeszközök
•	 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6 és 3-7 gyűrűs könyv 

képei vagy PPT
•	 Központi igazság (l. CD-n)
•	 Megtért gyermeknek szóló alkalmazás (l. CD-n)
•	 3. és 9. parancsolat hívóképe (l. 75. és 78. o.)
•	 Bevezetéshez: két báb
•	 Gyümölcs, fűszerek; egy pohár málnaszörp, 

papírtörlő és néhány almamag

Leckevázlat

Bevezetés
Zsuzsi az osztálytársára panaszkodik.

Az események sorrendje
1. Isten nevét lehet helyesen  

meg helytelenül is használni. KIN
2. Beszédünk kapcsolatban áll  

a szívünkkel. KIN
3. A bűn miatt szeretjük a hazugságot is.
4. Nem tudjuk megtartani  

a parancsolatokat. KIN
5. A beszédemnek  

Istenre kellene mutatnia. KIM

Csúcspont
Isten a nyelvünk fölött is uralkodni akar. KIN

Befejezés
Van egy fontos feltétel.

3. lecke
Vigyázz, mit beszélsz!
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Bibliai lecke

A bevezetéshez használjunk két bábot! Ha nem akarunk bábokat 
használni, két segítőt (vagy két nagyobb gyermeket) is felkérhetünk, 
hogy játsszák el a jelenetet.

Jancsi: Szia, Zsuzsi! Mi történt?
Zsuzsi: Van egy lány az osztályunkban… annyira utálom! Any-

nyira undok velem, és rondákat mond rám.
Jancsi: A legjobb, ha nem is törődsz vele. Akkor majd abba-

hagyja. 
Zsuzsi: Á, soha! De ma én is beszóltam neki.
Jancsi: És mit mondtál?
Zsuzsi: Hát azt nem fogom megismételni!
Jancsi: És jobban érzed magadat?
Zsuzsi: Azt hittem, az segít, ha én is odamondok neki, de in-

kább bánt, amit tettem. (Kimennek.)
Ezt a helyzetet te is ismerheted! Bizonyára te is voltál már dü-

hös, és mondtál olyat, amit később megbántál. Sőt, nem is kell ah-
hoz dühösnek lenned, hogy csúnya szavakat mondj. Talán hallot-
tál már felnőtteket is csúnyán beszélni meg sértegetni egymást. 

Sokan gondolják, hogy a csúnya, durva beszéd segít levezetni 
a feszültséget, vagyis megnyugtat. Talán létezik olyan eset, ami-
kor ez így van. Mégsem ez a legfontosabb, hanem az, hogy mi Is-
ten véleménye. Képzeld, Isten hallja, amit mondasz (KI), van is 
véleménye róla, és azt el is mondja neked a Bibliában.

Ahogyan az egész testünket, úgy a nyelvünket is Isten terem-
tette: Nemcsak arra adta, hogy ízleljünk vele, hanem segít a han-
gok képzésében és a beszédben is.

Az is érdekes, hogy más és más népek eltérő módon használ-
ják a nyelvüket. Például sok dél-amerikai a z hangot úgy mondja, 
mint az angolok a th-t. A franciák nem pörgetik az r hangot úgy, 
mint mi, hanem raccsolnak. Szóval a nyelvünk a beszéd egyik leg-
fontosabb tartozéka. A beszéd pedig az emberi élet egyik alap-
szükséglete. Ettől is különleges teremtmény az ember. Egyetlen 
más földi élőlény sem tud beszélni.

Isten is tudja, milyen nagy szerepet játszik a beszéd az életünk-
ben, mert két parancsolatot is adott azzal kapcsolatban. Vajon mi-
ért érdekli Istent annyira a beszéd? Isten tudja, milyen sok jó, de 
milyen sok nagyon rossz dolgot is tudunk tenni a beszédünkkel. 
Azt akarja, hogy ma erről gondolkodjunk.

A 3. parancsolat így hangzik: „Ne mondd ki hiába Istenednek, 
az Úrnak a nevét!” (2Móz 20,7).

Ez vajon mit jelent? A hiába szónak több jelentése is van: hiába 
van az, aminek nincsen eredménye, nem éri el a célt, nem segít 
a helyzeten, vagy senkinek nem teszünk vele semmi jót. De mire 
gondol Isten, amikor azt mondja, ne mondd ki hiába az Ő nevét? 
Isten neve háromféle formában is előfordul az emberek ajkán: Is-
ten, Jézus, Atya.

Tegyük ki a szemléltetett központi 
igazságot (l. CD-n)!

3-1 kép

Ízleljünk különböző ízeket! Ehhez 
legyen előkészítve valami idény-
gyümölcs, zöldség, fűszer (cukor, só, 
bors, fahéj).
Ezután mondjunk ki olyan hangokat, 
amelyeknek a képzéséhez a nyelv el-
engedhetetlen: k, t, r, s, cs stb.

Tegyük ki a szemléltetett aranymon-
dást, ill. a hozzá tartozó hívóképet 
(l. 75. o.), olvassuk el többször a cso-
porttal, majd hagyjuk is kint!
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Ezt a három szót, illetve néhány változatukat háromféle módon 
használhatjuk. Jól, tisztelettudóan, helyesen, aztán – ahogyan a 
rajzoló le is rajzolta – kedvesen, viccesen, minden rossz szándék 
nélkül, végül Istent sértő viccekben, gúnyolva Őt, vagy szörnyű 
káromkodásokban, átkozódásokban, amikor a dühünket adjuk ki, 
vagy kimondottan rosszat akarunk a másiknak.

Játsszunk egy játékot! Alkossanak a gyermekek 2–3 fős csoporto-
kat. Minden csoportnak adjunk papírt és ceruzát. Írják le, hogy sze-
rintük hogyan lehet helyesen, tisztelettudóan használni Isten, Jézus 
és az Atya nevét. Gondolataikat 3 perc alatt írhatják le. Utána közö-
sen beszéljük meg, majd foglaljuk össze az elhangzottakat.

Vannak olyan helyzetek, amikor helyesen vagy tisztelettudó-
an is ki lehet mondani Isten, Jézus vagy az Atya nevét. Például: 
egy istentiszteleten, egy olyan alkalmon, amikor a Bibliából hang-
zik tanítás felnőtteknek, gyermekeknek, amikor valaki igeverse-
ket tanul, vagy énekkel dicséri Istent, vagy amikor az iskolában a 
zsidó vagy a keresztyén hitről tanítanak benneteket. Ezeket a ne-
veket helyes és tisztelettudó módon csak azok tudják használni, 
akik úgy gondolnak Istenre mint Teremtőre, Jézusra pedig mint 
 Urukra és Szabadítójukra.

Most nézzünk olyan helyzeteket, amikor minden rossz szán-
dék nélkül, kedvesen vagy viccesen beszélnek emberek Istenről, 
de azzal már megszegik a 3. parancsolatot.

Játsszunk egy másik játékot! Mondjunk helyzeteket, és a gyerme-
kek találják ki, mire gondolunk.

Mit szoktak mondani, amikor egy étel nagyon finom? (Isteni.)
Hogyan szokták az Úr Jézust emlegetni főleg Karácsonykor? 

(Jézuska.)
Hallottad-e már, hogy beszélnek Istenről felnőttek egészen ki-

csi gyermekeknek? (Istenke.)
Mi az a gyakori felkiáltás, amelyet olyankor használnak, amikor 

valami váratlan vagy ijesztő dolog történik? (Jesszusom! Atyám! 
Atya világ!)

Hogyan szoktak sokan sajnálkozni? (Ó, Istenem!)
Hogyan szoktak esküdözni vagy megígérni valamit? (Isten bizony.)
Nem tudom, hallottad-e már, mit mondanak emberek, amikor 

alkohollal koccintanak? (Iste-iste!)
Ez csak néhány példa, de sokkal több van belőlük. A követke-

ző héten járjál nyitott füllel! Figyeld az embereket és magadat is, 
hogy hányszor használod te is meg mások is hiába Isten nevét.

Bizony a harmadik parancsolatot gyakran megszegjük. Mondjuk 
el ismét együtt: „Ne mondd ki hiába Istenednek, az Úrnak a nevét!”

Érdekes az a kifejezés, hogy „Istenednek, az Úrnak.” Ez kizáró-
lag olyan emberekre utal, akik már Istenhez tartoznak, mert hit-
tek az Úr Jézusban. Ez logikus is, hiszen Isten a Tízparancsolatot 
az Ő népének adta. Isten népe régen a zsidók voltak, ma pedig a 
keresztyének. Ha te még nem tartozol Istenhez, nehezen fogod 

Kisebbeknek csak a rájuk jellemző 
példákat említsük. Ők hajlamosak 
„jézuskázni”, „istenkézni”, hiszen sok-
szor ezt hallják a felnőttektől.

Kisebbeknek csak a bibliai történe-
teket, az imádságot, az aranymon-
dás-tanulást és az éneklést említsük 
példaként. 

KIN
Kisebbeknek csak azt tanítsuk meg, 
hogy Isten a beszédünket is meg-
bünteti egyszer: a sok hisztit, vesze-
kedést, árulkodást.
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tudni megtartani a 3. parancsolatot, mert Isten neked még nem 
egy olyan valóságos személy, aki hozzátartozik az életedhez. Be-
széd közben nem nagyon érdekel, hogy egy vadidegenről mit 
mondasz, igaz? Így van ez Istennel is: miért izgatna túlságosan, 
hogyan beszélsz róla? De azért fontos tudnod erről a parancsolat-
ról, mert Isten egyszer a beszédedet is megítéli. Isten hallja, amit 
mondasz (KI). Azt olvassuk a Bibliában, hogy „minden haszonta-
lan szóról, amelyet kimondanak az emberek, számot fognak adni az 
ítélet napján” (Mt 12,36). Tehát minden olyan mondatot is meg-
ítél majd Isten, amikor hiába vetted a szádra az Ő nevét. Ma, ami-
kor már szuper hangfelvevő készülékek vannak, biztosan el tudod 
képzelni, hogy ez az egész olyan, mintha minden egyes emberre 
rá lenne állítva egy ilyen készülék, és minden egyes szót rögzíte-
ne. Isten tárolja a „felvételeket”, és az utolsó ítélet napján előveszi. 
Gondolj bele, vajon hányszor szeged meg a 3. parancsolatot egy 
nap. És eddig még csak ártatlannak tűnő esetekről beszélgettünk!

A harmadik eset az, amikor gonosz indulat, harag, gyűlölet, 
bosszúvágy kísérője egy csúnya káromkodás vagy átkozódás, 
amelyben kimondod Isten nevét. Erre utal a hármas számban a 
haragos arc. Sajnos a magyar nyelv abból a szempontból is külön-
leges, hogy szinte a legtöbb káromkodásban előfordul Isten neve. 
Sok ember észre sem veszi már, amikor Isten nevét a szájára veszi. 
Ennek ellenére Isten az ő szavaikat is megítéli majd. Azért mond-
ja el világosan parancsait a Bibliában, hogy mindenki olvashas-
sa azokat, és elgondolkozhasson a saját életén. Soha ne feledd, 
hogy Isten nem megbüntetni akar, hanem megszabadítani a be-
széded bűneiből is, és bűnbocsánatot akar neked is adni és min-
den embernek. Ha valaki mégsem figyel a parancsokra, az az ő 
 felelőssége.

Senki nem mondhatja majd, hogy ő nem tudta, milyen komoly 
büntetés vár azokra, akik nem törődnek Istennel, és megszegik 
parancsolatait. Pedig Isten sokféleképpen tanít minket a beszé-
dünkkel kapcsolatban is. Mivel Isten hallja, amit mondasz (KI), 
azt akarja, hogy figyelj a beszédedre, és „megfigyelési szempon-
tot” is ad. Ha odafigyelsz a beszédedre, sok mindent megtudhatsz 
a szívedről, a belső életedről. Ezt olvassuk a Bibliában: „amivel csor-
dultig van a szív, azt szólja a száj” (Mt 12,34). Mondok egy példát, 
hogy megértsd: ha egy poharat teletöltesz málnaszörppel és meg-
lököd, nem tej fog kilöttyenni belőle. Ugyanígy az, ahogyan Isten 
vagy Jézus vagy az Atya nevét kimondod, jelzi, mit hiszel Istenről, 
és hogy egyáltalán hiszel-e Jézusban. Ne csapd be magadat! Ha 
észreveszed, hogy a beszéded elárul téged, ne csak a beszédeden 
akarjál változtatni, hanem a szíved állapotán is! Még hálás is le-
hetsz, hogy a beszéded is jelzi: bizony te is bűnös szívvel születtél.

Ha most fellélegeznél, hogy te nem szoktál csúnyán beszélni, 
el kell hogy keserítselek! Ha nem a 3., akkor a 9. parancsolat leple-
zi le a te bűnös természetedet is. Felolvasom: „Ne tanúskodj hami-
san felebarátod ellen!” (2Móz 20,16).

3-2 kép

Ezt kisebbeknek csak említsük 
meg. Ha olyan közegben tanítunk, 
ahol „divat” a káromkodás (pl. neve-
lőotthonban), akkor térjünk ki erre a 
részre is röviden. 

KIN

Ennél a tanításnál mutassunk fel egy 
szörppel teli poharat, és a megfele-
lő pontnál lökjük meg, hogy a szörp 
kilöttyenjen! (Készítsünk elő egy pa-
pírtörlőt is!)
Kisebbek ezt már megértik, ha egy-
szerűen elmagyarázzuk nekik.

Tegyük ki ezt az 
igeverset is szem-
léltetve a másik 
mellé! Tegyük ki 
a 9. parancsolat 
hívóképét is (l. 78. 
o.)!
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De mit is jelent hamisan tanúskodni valaki ellen? Van ötleted? 
(Hallgassunk meg néhány választ!) Szomorú hírem van: ez azt je-
lenti, hogy hazudni másokról. Amikor hamisan tanúskodsz, olyat 
mondasz egy gyermekre vagy felnőttre, ami talán csak félig igaz, 
vagy amiben nem vagy biztos, de hallottad, és gondolkodás nél-
kül továbbadod. A pletyka is ide tartozik!

Pityu és a kistestvére tegnap otthon párnacsatázott a nagyszo-
bában. A játék hevében Pityu sajnos levert egy vázát, amely da-
rabokra tört. A zajra beszaladt az édesanyjuk. Talán még nem is 
kérdezett semmit, de Pityu már mondta is: 

– Anya, Zolika volt! Véletlenül nekidobta a párnát a vázának. 
Mondok egy másik példát. Van három jó barát, mondjuk Feri, 

Gabi, Joci. Aztán egyszer csak Feri és Gabi azt érzik, hogy Joci már 
nem szívesen van velük. Elfogadják a helyzetet. Nem tudják, mi 
lehet a baj, de Joci nem mond semmit, csak kerüli őket. Aztán egy 
nap találkozik Feri és Joci anyukája. Feri anyukájának legnagyobb 
megdöbbenésére Joci anyukája ezt mondja: 

– Nagyon fáj, hogy Gabi Joci ellen uszítja a fiadat!
Micsoda?! Hát ezt honnan vette Joci anyukája? Biztosan Joci 

mesélte neki. De az igazat mondta? Nem. Nyilvánvaló, hogy 
Jocinak valami baja lett két barátjával, de inkább áldozatot csinált 
magából, és hazugsággal bemártotta anyukája előtt Gabit, aki az-
előtt az egyik legjobb barátja volt.

Most tartsunk egy kis csöndet. Gondolkodj el azon, ki ellen 
tanúskodtál hamisan az elmúlt héten. Egy tanárod, a szüleid, az 
egyik osztálytársad vagy a testvéred ellen?

Ha azt gondolod, hogy ilyet csak a gyermekek tesznek, kapcsolj 
csak be egy hírműsort. Azokban nagyon sokszor kiderül, hogy kü-
lönböző politikai pártok tagjai úgy próbálnak meg embereket 
maguk mellé állítani, hogy hamisan tanúskodnak egy másik párt 
ellen. És sajnos sokszor sikerrel is járnak. Az emberek, bármilyen 
hihetetlenül is hangzik, szeretik elhinni a hazugságokat, mert sze-
retik, ha valakiről rosszat hallanak. Ilyen a mi bűnös természetünk. 

Talán olyankor ilyeneket gondolnak magukban:
– Na, én azért nem vagyok olyan rossz, mint sok más ember. Én 

csak lódítani szoktam néha-néha.
Igen, szeretjük másokhoz hasonlítgatni magunkat, és szeret-

jük azt gondolni, hogy mi azért alapjában véve jók vagyunk, vagy 
legalább is jobbak másoknál. De talán azt már megtanultad, hogy 
nem a te véleményed a fontos. Az a kérdés, mit mond erről Isten. 

Mielőtt felolvasnám, képzeld el, hogy beleesel egy szakadék-
ba. Leengednek neked egy erős láncot, amely 10 szemből áll. Azt 
mondják, kapaszkodj bele, és akkor ki tudnak húzni. Megnyugod-
nál, ha még ezt is lekiáltanák neked?

– Nagyon kapaszkodj. Reméljük, megtart a lánc, bár az egyik 
láncszem már nagyon elrozsdásodott!

Ugye ettől nem lennél túl nyugodt? Mert hiába erős a 9 lánc-
szem, ha a 10. elszakad. 

Tartsunk 1 perc csöndet!
Kisebbeknek ezt ne tanítsuk!

3-3 kép 

Kisebbeknek beszéljünk részlete-
sebben az árulkodásról és a másik 
bemártásáról, amikor az önvéde-
lemből történik.

3-4 kép 
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Valami ilyesmiről beszél Isten is a Jakab 2,10-ben: „Aki vala-
mennyi törvényt megtartja, de akár csak egy ellen is vét, az vala-
mennyi ellen vétkezett.” 

Sok ember mondja magáról, hogy azért nagyjából betartja a 
Tízparancsolatot. Ám ez Istennek nem elég. Ha csak egyetlen egy-
szer nem mondtál igazat, azért már büntetés jár. Isten szent, és 
halálosan komolyan veszi a bűnt. 

Tudtad, hogy egyetlen egy valaki élt a földön, aki egyetlen pa-
rancsolat ellen sem vétkezett? Az Úr Jézus, Isten Fia, aki maga is 
tökéletes Isten. Tökéletes volt a beszéde, a tanítása, az emberek 
iránti jósága, szeretete. Ezért olyan hihetetlen, hogy egy keresz-
ten kellett meghalnia. De talán most már kezded érteni, hogy erre 
bizony szükség volt. Isten a kereszten Jézust büntette meg a te 
bűnös természeted miatt és minden egyes szóért is, amelyekkel 
megszegted a 3. és a 9. parancsolatot. Ezt jelenti az, amit Istenről 
olvasunk: „azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk” (2Kor 5,21). 
Isten úgy találta igazságosnak, hogy ha már a Fiát megbüntette 
helyettünk, neked meg nekem megkegyelmezhet. Szeretne bol-
doggá tenni, és szeretné, ha megtapasztalnád, hogy az Ő erejével 
a szíved és így a beszéded is változhat. Ne feledd: Isten hallja, 
amit mondasz (KI), és a beszéded elárul téged.

Ha még ezek után is úgy véled, nem kell annyit foglalkozni a 
beszédünkkel, még két példát szeretnék említeni a Bibliából. 

Keressél a két képen valamit, ami nagy, és valamit, ami kicsi.   
Igen. Az első képen a hajó nagy, de a kormánykerék kicsi. A má-

sodikon a ló nagy, de a zabla a szájában kicsi. Mégis mindkét eset-
ben a kicsi irányítja a nagyot. Erről még a Bibliában is olvashatsz, 
a Jakab 3,3–4-ben. (Ha van idő, olvassuk fel a két igeverset.)

Most mutatok egy másik képet. 
Van rajta valami nagy és erős. Mi az? (Hallgassunk meg néhány 

választ!) Igen, a tűz. Talán egy kis szikrából indul, ha valaki eldob 
egy égő gyufaszálat, de egész erdőségeket képes elpusztítani. 

Ez a három példa tulajdonképpen három figyelmeztetést tar-
talmaz, amelyek rád is vonatkoznak, aki már Istenhez tartozol, 
mert az életedbe fogadtad az Úr Jézust. Ezzel a kicsi nyelvvel na-
gyon rossz, de nagyon jó dolgokat is lehet tenni, csoportokat, né-
peket lehet irányítani. Neked is szól, hogy Isten hallja, amit mon-
dasz (KI). Azt akarja, hogy a beszéded is megmutassa, kihez tarto-
zol. Addig, amíg nem tartoztál Istenhez, hiába is igyekeztél volna, 
nem tudtad volna fegyelmezni a nyelvedet. De most már Isten el-
küldte hozzád Szentlelkét, aki mindig veled van. Ő kész téged ta-
nítani, változtatni. Kérdés, hogy hallgatsz-e rá és engedsz-e neki. 
Sokszor megtörténik, hogy valaki hisz Jézusban, de a nyelvével 
nem törődik. Pedig sokszor nagyon jók a terveid, elhatározásaid, 
de a szavaid mindent megsemmisíthetnek. Ezért olvassuk a Jakab 
könyvében, hogy „ha valaki beszédében nem vétkezik, az tökéletes 
ember, meg tudja fékezni az egész testét” (Jak 3,2). Ez nem jelenti 
azt, hogy bűntelen leszel, de az életed egyre inkább Istenre fog 
mutatni. A következő időszakban, amikor Bibliát olvasol, figyelj 

Kisebbeknek is elmondhatjuk ezt a 
tanítást!

KIN

3-5 kép 

3-6 kép 

Ha van idő, olvassuk fel a   Jakab 3,5–
8-at.

KIM
Mutassuk fel a megtért gyermeknek 
szóló alkalmazást (l. CD-n)! 
Kisebbeknek csak annyit mond-
junk, hogy Isten szeretné, ha a be-
szédükön is hallatszódna, ha már 
Őhozzá tartoznak.
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arra, Jézus hogyan beszélt. Írd is le a gondolataidat, és kérd, hogy 
segítsen egyre inkább hozzá hasonlítani a beszédedben is.

Ez nem is olyan könnyű! A legnagyobb baj az, hogy ahogyan 
az érzelmeink, a beszédünk is nagyon változékony. Ha szeretnél 
ebben változni, készülj föl, hogy keményen kell majd küzdened. 
Sajnos, ami a természetben lehetetlen, mert Isten mindent szép 
rendben teremtett, az a bűnös emberi természet miatt az éle-
tünkben, a viselkedésünkben lehetséges: ugyanabból a szívből 
és szájból egyaránt kijöhetnek jó és rossz szavak is.

Mutassunk fel egy almamagot!

Ha elvetem ezt az almamagot, milyen fa lesz belőle? (Hallgas-
sunk meg néhány választ!)

Helyes: almafa. De nézd csak, ezen az almafán körték is nőttek. 
Ránézésre lehet tudni, hogy ez itt egy hiba. Almafáról csak almát 
lehet szedni.

Isten is azt szeretné, ha a te szádon is Isten szerinti beszéd jönne 
csak ki. Ez akkor lehetséges, ha hozzá tartozol és kéred az Ő erejét.

Ha nem tartozol még hozzá, egyszer el kell majd számolnod 
minden szóval, amelyek elhagyták a szádat. Talán miközben hall-
gattad a tanítást, sok olyan mondatot eszedbe juttatott Isten, 
amelyek miatt szégyent és bűntudatot érzel. Ha őszinte bűnbánat 
van a szívedben, vagyis sajnálod, amiket eddig mondtál, és nem 
csak a büntetéstől való félelem miatt szeretnéd, ha változna a be-
széded is, akkor megszabadulhatsz, mert az Úr Jézus megkapta 
már a te büntetésedet. Isten azt várja, hogy ezt hidd el. „Higgy az 
Úr Jézusban, és üdvözülsz” – mondja a Bibliában (ApCsel 16,31). Az 
üdvözülsz szó azt jelenti: megszabadulsz a bűnöd büntetésétől. 
Ha hittel gondolatban odafordulsz Jézushoz, megköszönve neki, 
hogy meghalt érted, Isten megbocsátja minden bűnödet és meg-
szabadít a bűn erejétől, így a csúnya beszédtől és a hazudozástól 
is. Ne feledd: Isten hallja, amit mondasz (KI).

A szép, kedves, szelíd beszédnek is egy alapfeltétele van: Higgy 
Jézusban még ma! 

Az aranymondás(ok) gyakorlása 
„Ne mondd ki hiába Istenednek, az Úrnak a nevét!” 

Önfegyelem
Mondjunk helyzeteket. A csoport kórusban válaszoljon az 

aranymondással!
Nagyon dühös vagy, mert elment az orrod előtt a busz. – Kapsz 

egy finom csokit, és amikor szétomlik a szádban, gyönyörűséged-
ben felkiáltanál. – Meghallod, hogy az osztálytársadat elütötte 
egy autó. – Kiosztják a dolgozatot, és neked kettes lett. Stb.

„Ne tanúskodj hamisan felebarátod ellen!” (2Mózes 20,7.16).
Pletyka 

Álljanak a gyermekek hármas csoportokba. Az egyik fordítson 
hátat a másik kettőnek. A második kezdjen el mutogatni a háttal 
álló gyermekre. A harmadik mondja el az aranymondást. Utána 

3-7 kép 

KIN
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cseréljenek szerepet. Amikor mindhárom gyermek elmondta az 
aranymondást, a gyermekek alakítsanak új csoportokat, és ismét 
mindenki mondja el az aranymondást.

Ismétlő kérdések
1. Hogyan mondhatjuk ki Isten nevét? (Helyesen, tisztelettel; 

viccelődve, minden rossz szándék nélkül; gúnyolódva vagy 
csúnya káromkodásban.)

2. Mondjál olyan helyzeteket, amikor helyesen használja va-
laki Isten nevét! (Ha a Bibliából tanít; amikor a Bibliát idézi, 
vagy Istent énekkel dicsőíti.)

3. Mondjál egy vagy két példát arra, amikor valaki minden 
rossz szándék nélkül, mégis helytelenül mondja ki Isten 
nevét. (Bármelyik példát mondhatják a gyermekek.)

4. Mi köze a beszédünknek az utolsó ítélethez? (Egyszer Is-
ten megítéli még a szavainkat is, amelyeket életünk során 
kimondtunk.) 

5. Mi a helyzet azokkal a mi országunkban, akik nem ismerik 
a Tízparancsolatot? (Isten akkor is számon kéri majd rajtuk, 
mert mindenkinek van lehetősége azt megismerni.)

6. Miért árul el a beszéded? (Úgy beszélek, ahogyan éppen ér-
zek, amit hiszek, amivel tele van a szívem.)

7. Miért igaz, hogy a 9. parancsolatot minden ember meg-
szegte? (Mindenki mondott már olyat egy másik emberre, 
ami nem volt teljesen igaz.) 

8. Isten melyik tanítására emlékeztet a lánc a rozsdás lánc-
szemmel? (Ha csak egy láncszem szakad is el, a lánc hasz-
nálhatatlan: ha valaki csak egy parancsolat ellen vét, az 
egész törvény ellen vétett. Büntetést érdemel.) 

9. Miért van annak jelentősége, hogy Jézus bűntelen volt? 
(Csak így vehette magára az én bűneimet, így vállalhatta 
magára a büntetésemet.) 

10. Miben hasonlít a kormánykerék, a zabla és a tűz a nyelvre? 
(Mindegyik kicsi, mégis nagy dolgokat lehet velük elérni.) 

11. Ha te már Istenhez tartozol Jézusért, hogyan tanulhatsz 
Jézustól? (Megvizsgálhatom a Bibliában, hogyan beszélt  
másokhoz.)

12. Mi az egyetlen esélye annak, aki szeretne változtatni a be-
szédén? (Ha hisz Jézusban, mert csak úgy tud megszabadul-
ni a csúnya beszéd és a hazugság hatalmából.)

Foglalkoztató feladatok nagyobbaknak
Gyakorold a helyes beszédet! (l.  CD-n) (l. teljes szövegkönyv)

Nyers – Udvarias (l. CD-n) (l. teljes szövegkönyv)

Foglalkoztató feladatok kisebbeknek
A 3. és a 9. parancsolat (l. CD-n) (l. teljes szövegkönyv)

Hála mindenért (l. teljes szövegkönyv)

Ki a barátod? (l. teljes szövegkönyv)

Ismétlő játék
Mire használod a nyelvedet? 
(l. teljes szövegkönyv)

Kedves szavak
Kisebbekkel a következő módon 
játsszunk! (l. teljes szövegkönyv)

Kisebbeknek ennyit tanítsunk, mu-
togatással, ritmizálva. Az ujjunkkal 
mindig ritmusosan mutogassunk, és 
a negyedeket üssük:

Ne mondd ki hiába az titititi tá titi

kétszer nemet mutatunk, majd 
kétszer a szánkra mutatunk

Úrnak nevét tá titi tá szün

felfelé mutatunk négyszer

ne tanúskodj  
hamisan

titititi  
tá tá tá szün

kétszer nemet mutatunk, négy-
szer másra mutogatunk

2Mózes 20 titititi tá szün

nyitott Bibliát mutatunk végig

7 és 16 titititi tá szün
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Ének kisebbeknek
Tanítsuk meg a Jézusról szól énekem kezdetű éneket (JÉ 79)! 

Mondóka minden korosztálynak
Tízparancsolat (l. teljes szövegkönyv)
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Igehely a tanítóknak
2 Mózes 20,8.12

Központi igazság
Isten azt akarja, hogy különíts el neki egy napot!

Alkalmazás
KIN: Először azt a napot különítsd el Istennek, 

amelyiken átadod neki az életedet!
KIM: Kérd Istent, mutassa meg, milyen jót te-

hetnél!

Aranymondás
„Emlékezzél meg a nyugalom napjáról, és szen-
teld meg azt! … Tiszteld apádat és anyádat!” 
(2Mózes 20,8.12)

Szemléltetőeszközök
•	 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6 és 4-7 gyűrűs könyv 

képei vagy PPT
•	 Központi igazság (l. CD-n)
•	 Megtért gyermeknek szóló alkalmazás (l. CD-n)
•	 Bevezetéshez két báb
•	 4. és 5. parancsolat hívóképe (l. 75. és 76. o.)
•	 Tanításhoz szócsíkok
•	 A 4-7 képhez egy flanel tábla, egy hosszú 

fonalszál és négy különböző hosszúságú, 
de a hosszú szálnál rövidebb fonalszál

Leckevázlat

Bevezetés
Jancsi és Zsuzsi a vasárnapról beszélget.

Az események sorrendje
1. Isten megpihen teremtő munkájától. KIN
2. Az emberek mindent máshogyan akarnak 

csinálni. KIN
3. Jézus szombaton a zsinagógába megy.
4. Isten akarja, hogy gyülekezetbe járjunk.
5. Jézus szombaton jót tesz. 
6. A hívők a tetteikkel is rámutathatnak 

I stenre. KIM
7. Lehet csak külsőleg megtartani a pihenő-

napot.  KIN
8. Isten azt akarja, hogy tiszteljük a szüleinket.
9. A hívő gyermekek segíthetnek a szüleiknek 

Istenhez találni. KIM

Csúcspont
Jézus minden parancsolatot tökéletesen meg-

tartott.

Befejezés
Jézussal együtt mi is képesek leszünk erre. 
 KIN

4. lecke
Minden nap fontos, a vasárnap is



Helyes – Helytelen

40

Bibliai lecke
Jancsi: Szia, Zsuzsi! Mi újság?
Zsuzsi: Szia! Nálam semmi különös. Jól telt a hétvégéd?
Jancsi: Szuperül! Szombaton a barátokkal fociztunk. Lőttem 

egy gólt, és nyertünk! Neked hogy telt?
Zsuzsi: Szombaton családi piknik volt a tónál. Remek volt! Úsz-

tam is, pedig hideg volt a víz.
Jancsi: Mit csináltál vasárnap?
Zsuzsi: Körülbelül 11-ig csak lustálkodtam. Azt annyira szere-

tem. Aztán délután megnéztem egy filmet, és gyako-
roltam a zongoraleckémet.

Jancsi: Tomi nagybátyám minden vasárnap reggel gyülekezet-
be megy. Hív bennünket is, de sosincs kedvünk menni. 
El sem tudjuk képzelni, mi lehet abban a jó. Tomi meg 
mindig mondja, hogy neki mennyire fontos minden va-
sárnap elmennie a gyülekezetbe. Amikor látom, milyen 
lelkes, elgondolkodom. Lehet, hogy egyszer el kellene 
mennem vele? 

Zsuzsi: Nekem ezekről a dolgokról fogalmam sincs. (Elmennek.)
Sok felnőttnek sincs. Talán soha nem is gondolkodnak el erről, 

pedig Isten külön parancsolatban foglalkozik ezzel a kérdéssel.
Így szól a negyedik parancsolat: „Emlékezzél meg a nyugalom 

napjáról, és szenteld meg azt!” (2Móz 20,8).
Vagyis Isten azt akarja, hogy különíts el neki egy napot (KI). 

Ezt jelenti, hogy valamit megszentelsz. Példát is adott ebben: mi-
után 6 nap alatt megteremtette a világot, azt olvassuk, hogy Isten 
megpihent. Ez nem azt jelenti, hogy Ő bármiben el tud fáradni. In-
kább segíteni akart nekünk megérteni a pihenőnap fontosságát. 

Elképzeltem egyszer, hogy Isten a teremtést követő hetedik 
napon gyönyörködött mindabban, amit megteremtett. A Bib-
lia el is mondja: „látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó” 
(1Móz 1,31). Ezért akarja, hogy különíts el neki egy napot (KI) 
te is, amelyet arra használhatnál, hogy Isten szeretetében, tette-
iben, szavában gyönyörködj. Isten tudja, hogy minden embert 
egyedül az tudna boldoggá, elégedetté tenni, ha minél többet 
foglalkozna a teremtő Istennel és az Úr Jézussal. Sajnos, a bűn mi-
att ez a gondolat nagyon-nagyon messze van tőlünk. Mi mindig 
mástól reméljük a boldogságunkat.

Azt is tudnod kell, hogy Isten szerint a vasárnap a hét első napja. 
A Biblia első részében, az Ószövetségben Isten a hetedik na-

pot, tehát a szombatot jelölte ki pihenőnapnak, amikor a zsidók 
Őrá figyelhettek fokozottabban. A mai Izraelben is a szombat a 
szabadnap, amikor a legtöbb üzlet és munkahely zárva tart. Az 
Istennek szentelt pihenőnapot a keresztyének tették át vasárnap-
ra, mert az Úr Jézus vasárnap támadt fel. Ennek az eseménynek 
akkora jelentősége volt a keresztyének életében, hogy vasárna-
ponként gyűltek mindig össze Jézust ünnepelni, dicsérni. Ezzel 
nem követtek el törvényszegést, azt tették, amire az Úr felszólí-

Tegyük ki a szemléltetett aranymon-
dás első oldalát, illetve a 4. paran-
csolat hívóképét! 

4-1 kép

KIN
Tegyük ki a szemléltetett központi 
igazságot (l. CD-n)!

Mutassuk fel a VASÁRNAP szócsíkot 
(l. CD-n)!

Mutassuk fel a SZOMBAT szócsíkot  
(l. CD-n)!
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totta őket: egy napot elkülönítettek Istennek, megpihentek, nem 
végeztek munkát, és az Úr Jézusra figyeltek. 

Ezért a ma élő keresztyének is a vasárnapot akarják megszen-
telni. Érdekes, hogy Európában szinte mindenütt a vasárnap a pi-
henőnap. Ez azt mutatja, hogy volt idő, amikor Európa odafigyelt 
a Biblia tanításaira. Ma már parlamenti törvényt kell hozni arról, 
hogy egyes üzletek zárva tartsanak vasárnap, és az emberek ettől 
felháborodnak. Ez is jól mutatja, hogy a legtöbb ember agyában 
ma a keresztyénség már csak egy olyan régi vallásként él, mint a 
görög vagy a római mitológia.

De vajon miért akarja Isten, hogy az emberek pihenjenek a he-
tedik napon? Induljunk ki abból, hogy Isten a Teremtő. Ő ponto-
san tudja, milyennek teremtette az emberi testet és lelket. A baj 
az, hogy mi, emberek nem tudjuk. Az emberi szervezetnek időről 
időre szüksége van pihenésre, lazításra. Mivel a hétnapos hetet is 
Isten gondolta ki, úgy „igazította” az emberi szervezet belső órá-
ját, hogy pont 7 naponta kelljen megpihennie. De mi ezt mindig 
meg akarjuk változtatni. 

Figyeld meg, ha van egy kis csoport, akik szeretnének valamit 
szervezni, mindig lesz egy-két ember, akinek semmi nem jó. Ha 
a szülők valamit javasolnak, a gyermekek biztosan kifogásolnak 
valamit. Ha az osztályfőnöknek van egy ötlete, biztosan lesznek, 
akik lehurrogják. Talán nem is tudják megindokolni, hogy miért, 
de ellentmondanak. Sajnos a bűn miatt ez az emberből csak úgy  
jön, ezt nem kell tanulnunk. Mi is elmondhatjuk magunkról Isten-
nek, amit a Biblia mond rólunk: „eltértünk parancsolataidtól és tör-
vényeidtől” (Dán 9,5). Soha semmit nem tudunk elfogadni, min-
dig bele kell kötnünk valamibe. Ez a velünk született lázadás miatt 
van így. Ezért mondunk mindig ellent Istennek is. Isten azt akar-
ja, hogy különíts el neki egy napot (KI), de te már egy olyan 
országban élsz, ahol törvényileg más a rend. Mára például Euró-
pában 5 napos lett a munkahét, ám ha megfigyeled, attól, hogy 
5 nap alatt kell az összes órát letanítani és végigülni, a legtöbb 
gyermek és tanár már péntekre teljesen kimerül. Sokkal jobb len-
ne, ha az órák 6 napra oszlanának el. De persze ettől a gondolattól 
mindenki irtózik, mert alapjában véve az a gond, hogy mindenki 
ugyanarra vágyik: bárcsak ne kellene dolgozni, tanulni egy napon 
sem. Pedig Isten az embert úgy teremtette, hogy a munkában, ill. 
a tanulásban örömet, megelégedést találjon. A bűn viszont arra 
buzdítja az embert, hogy az isteni rendet forgassa fel, változtassa 
meg. Az ember mindig azt akarja bebizonyítani, hogy ő jobban 
tudja a dolgokat. De hát akkor miért van az, hogy azt a diákot, 
aki szeret tanulni, azonnal kikiáltják strébernek, viszont minden-
ki szomorú vagy mérges, ha rossz jegyet kap, pedig tudja, hogy 
nem tanult eleget? Miért van az, hogy alig van olyan felnőtt, aki 
vidáman, jókedvvel végezné a munkáját? Mindenki morog, elé-
gedetlenkedik, dohog. De ha valaki elveszíti a munkáját, egy idő 
után attól lesz szomorú, hogy nem tud dolgozni, és haszontalan-
nak érzi magát. Látod már, mit rombol a bűn bennünk, emberek-
ben? Tulajdonképpen teljesen összezavart, és megfosztott min-

Kisebbekkel számoljuk meg és 
mondjuk el a hét napjait, és ma-
gyarázzuk el, mi volt Isten szándéka 
ezzel a parancsolattal. Ne bonyolód-
junk részletekbe.

KIN

Most mutassuk fel a SZOMBAT szó-
csíkot, majd takarjuk le a VASÁRNAP 
szócsíkkal (l. CD-n)!
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ket attól, hogy jól lássuk az életünket, a világot. Ez is azt mutatja, 
hogy nagyon messze kerültünk Istentől, ezért nem is értjük meg 
Őt. Ettől azonban még a 4. parancsolat érvényben van. 

A 4. parancsolat is Isten jó és tökéletes rendjét tükrözi, függet-
lenül attól, hogy az emberek ezt nem értik. Ezért mindig lázadnak, 
és megpróbálják megváltoztatni a rendet. Csak érdekességkép-
pen mondom: a történelemben arra is volt példa, hogy bizonyos 
országok vezetői úgy döntöttek, 10 napos munkahetet vezetnek 
be. Azt akarták, hogy az emberek még többet dolgozzanak, és 
még kevesebbet pihenjenek. Természetesen a kezdeményezés 
csődöt mondott: a munkások egy idő után teljesen kimerültek és 
megbetegedtek. 

Hidd el, Isten tudja, mi a legjobb neked! Azért jelölt ki egy na-
pot arra, hogy lazítsál, pihenjél, játsszál, és örülj a családi együtt-
létnek. Ha nálatok nem jó a légkör otthon, mert a szüleid veszek-
szenek, vagy már el is váltak, ha vasárnapra túl sok leckét hagy-
tál, mert nem tudod beosztani az idődet, azért ne Istent okold. 
Az mind a bűn következménye. Isten azt akarta, hogy szép rend 
szerint éljél. 

Természetesen vannak, akiknek vasárnap is dolgozniuk kell. 
Tudsz mondani ilyen foglalkozásokat? (Hallgassunk meg néhány 
választ!) Igen, az orvosok, nővérek, állatgondozók, mozdonyve-
zetők, buszsofőrök stb. vasárnap is dolgoznak, ha úgy osztják be 
őket. Isten tudja ezt, de attól a 4. parancsolat érvényben marad. 
Azoknak az embereknek egy másik napon kellene úgy megpihen-
niük, hogy felfrissülhessenek, és Isten dolgaira figyelhessenek. 

Isten azt akarja, hogy különíts el neki egy napot (KI). Mivel 
az Ő parancsait a bűn miatt nehezen értjük, azért is küldte le az Úr 
Jézust a földre, hogy példát adjon nekünk mindenben. Hogyan 
tartotta meg az Úr Jézus a 4. parancsolatot?  

Olvassuk fel a Lukács 4,16-ot: 

„Szokása szerint bement szombat napján a zsinagógába.”

Azt, hogy ez miért szombaton történt, már elmagyaráztam. 
Emlékszel? (Hallgassunk meg néhány választ!) De mi az a zsinagó-
ga? A zsinagóga az a hely volt, ahol Isten Igéjét valaki magyaráz-
ta, a tömeg pedig hallgatta. Vagyis mai értelemben azt mondhat-
nánk, hogy Jézus a pihenőnapon mindig elment a templomba.  

A kép Jézust ábrázolja. A kezében egy papírtekercset tart. Ak-
koriban Isten Igéjét úgy jegyezték fel. Ez is változott. Ma már könyv 
formájában vagy az interneten olvashatjuk Isten teljes Igéjét. 

De vajon miért olyan fontos el is menni a templomba annak, 
aki azt vallja magáról, hogy hisz? Három dolog miatt is. 

1. Fontos megértenünk Isten Igéjét, ezért Isten arra hívott 
el embereket, hogy magyarázzák, értelmezzék a Bibliát 
másoknak. Ezt hívják igehirdetésnek, igemagyarázatnak. 
A lelkipásztorok, gyülekezetvezetők nem tudnak minden 
ember házához elmenni, és nem tudják egyenként min-

4-2 kép

Mivel a kisebb gyermekek teljes 
mértékben szüleik életmódja szerint 
élnek, őket arra buzdítsuk, hogy ha 
nem jutnak el vasárnap templom-
ba, de van otthon gyermekbibliá-
juk, ebéd után nézegessék azt, és 
imádkozzanak Istenhez, mondjanak 
el neki egy aranymondást, amelyet 
megtanultak. Isten pontosan ismeri 
az életüket, lehetőségeiket, és látja, 
ha válaszolni akarnak arra, amit a 4. 
parancsolatból megértettek.

Kisebbeknek azt hangsúlyozzuk, 
hogy ha járnak rendszeresen gyer-
mekórára, ovis vagy iskolai hittanra, 
mindig figyeljenek jól.
Mutassuk fel a három számot (l. CD-n)!

Ennél a tanításnál a lázadást szem-
léltethetjük is. Mondjuk el, hogy 
amikor Isten valamire azt mondja, 
igen, az ember azt mondja, nem. 
Itt mutassuk fel az IGEN szócsíkot, 
majd takarjuk le a NEM szócsíkkal. 
Folytassuk azzal, hogy amikor Isten 
valamire azt mondja, nem, az ember 
azt mondja, igen. Itt mutassuk fel a 
NEM szócsíkot, majd takarjuk le az 
IGEN szócsíkkal.
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denkinek elmondani Isten üzenetét. Ezért az emberek 
mennek el az istentisztelet helyszínére, hogy meghallgas-
sák az igehirdetőket.

2. Kell olyan időszak, amikor csak Istenre figyelhetünk. Egy 
erre elkülönített helyen ezt könnyebben meg tudjuk tenni. 
Sok ember mondja, hogy ő otthon is meg tudja tartani a 
vasárnapot, nem kell ahhoz elmennie a templomba. De aki 
próbált már egy órát otthon csendben maradni, az tudja, 
hogy otthon megszólalhat a telefon, átjöhet a szomszéd-
ból valaki, az embernek eszébe jut ez-az, nyugtalanítja, 
felkel, gyorsan megcsinálja stb. Tehát ha valaki igazán oda 
akar figyelni Istenre, előbb-utóbb megérti, milyen nagy 
segítség ebben egy templom, imaház, gyülekezeti terem, 
vagy egy bármilyen terem, akár egy moziterem is, ahol va-
sárnap istentiszteletet tartanak. 

3. Isten úgy rendelkezett, hogy a hívők közösségben is imád-
ják Őt. Tudtad, hogy bizonyos lelki ajándékokat, áldásokat 
Isten csak egy közösségnek ad? Aki nem tartozik gyüleke-
zethez, nem tudja, milyen érzés az, amikor olyan emberek, 
akik szeretik az Úr Jézust, együtt énekelnek, imádkoznak, 
együtt hallgatják az Igét, aztán megosztják egymással örö-
meiket, terheiket. Sok ember életét mentette már meg az, 
hogy teljesen kétségbeesett állapotukban bekerültek egy 
gyülekezetbe, ahol figyeltek rájuk, segítették őket, és ettől 
az életük észrevétlenül rendbe jött. Aki már tartozik egy 
ilyen közösséghez, megérti, milyen jól tervezte el Isten a 
pihenőnap, az istentisztelet és a gyülekezet rendjét is. 

Többek között ezt akarta Jézus bemutatni, amikor a földön élt. 
De még mit tett a pihenőnapon? 

Egyszer a zsinagógában ott volt egy ember, aki nem tudta hasz-
nálni az egyik karját, mert nem volt benne erő, a karizmai teljesen 
elsorvadtak. Jézus tudta, mekkora baj ez, hiszen az az ember dol-
gozni sem tudott emiatt, és nem tudta eltartani a családját, ha 
volt neki. A Biblia leírja, hogy Jézus „így szólt ahhoz az emberhez: 
»Nyújtsd ki a kezedet!« Erre az kinyújtotta, és meggyógyult a keze” 
(Mk 3,5). Mit tett Jézus? (Hallgassunk meg néhány választ!) Igen, 
meggyógyította azt az embert. Jézus ellenségei persze azonnal 
felháborodtak, mert az ő szemükben ez munka volt. Márpedig 
szombaton tilos volt dolgozni. Jézus ezt máshogyan látta és a sor-
vadt kezű is. Nem történt más, csak az, hogy Jézus hatalmas jót 
tett azzal az emberrel meg a családjával.

Az eddig elhangzottak és Jézus példája alapján hogyan tudjuk 
tehát megtartani a 4. parancsolatot? (Hallgassunk meg néhány vá-
laszt!) Én három dolgot szeretnék említeni.

1. Ne végezzük azt, amit a hét minden napján csinálunk, ha-
nem pihenjünk, lazítsunk, engedjünk ki! Ebbe az is beletar-
tozik, hogy ha lehet, a háziasszonyok főzzék meg az ebé-
det szombaton, a gyermekek csinálják meg a leckéjüket 
szintén szombaton.

4-3 kép

Mutassuk fel a három számot (l. CD-n)!
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2. Menjünk el istentiszteletre, ami a gyermekeknek gyermek-
órát jelent. Örüljünk annak, hogy Istenről hallhatunk, és 
együtt lehetünk olyanokkal, akik szintén szeretik az Úr Jé-
zust. Így is mutassuk meg, hogy mi Őhozzá tartozunk.

3. A családban figyeljünk oda egymásra, beszélgessünk, 
játsszunk, hallgassuk meg egymást, vagyis tegyünk jót 
egymással!

Milyen jó terve van Istennek a pihenőnappal is, igaz? Milyen 
három nehézségre kell odafigyelnünk?

1. Sok ember és sok család is évek óta más rendben él. Ha, 
mondjuk, mostantól Isten rendjét akarnák követni, komo-
lyan át kellene szervezniük a heti időbeosztásukat. Erre so-
kan nem hajlandók. Ám azok, akik megtették, nagyon jó 
dolgokat éltek át, mert Isten mindig megjutalmazza azo-
kat, akik készek áldozatot hozni érte.

2. Lehet, hogy te már szeretnél eljárni gyülekezetbe, mert 
hiszel az Úr Jézusban, de a szüleid nem engedik. Akkor is 
tarthatsz pihenőnapot. Isten pontosan ismeri a helyzete-
det. Ha a családod vasárnap mindenféle programot szo-
kott szervezni, kelj fel egy kicsit korábban, vagy a délutáni 
pihenéskor vonulj el: olvass egy rövid szakaszt a Bibliádból, 
imádkozzál, énekeljél Istennek egy éneket, mondj el neki 
egy aranymondást. Esetleg vegyél fel egy szebb pólót, és 
kérd Istent, mutassa meg, kivel milyen jót tehetnél, hogy a 
veled élők meglássák, neked a vasárnap különleges nap.

3. Végül szeretném, ha tudnád: mindig fennáll a veszélye an-
nak, hogy csak a külsőségekben akarjuk megtartani Isten 
parancsolatait. A világon több ezren élnek olyanok, akik 
vasárnap pihennek, imádkoznak, elmennek templomba, 
és még sok jót is tesznek, adakoznak, segítenek másokat. 
Ám ha eközben azt gondolják, hogy Isten azért fogja be-
engedni őket a mennybe, mert megtartják a parancsola-
tokat, nagyot csalódhatnak. Isten látja, hogy valaki érti-e 
már vagy nem, amit Ő tanítani akar nekünk: a bűn miatt 
senki nem tud minden parancsolatot megtartani. Egysze-
rűen magunktól képtelenek vagyunk úgy élni, ahogyan 
Isten akarja. Ahhoz, hogy kikerüljünk a bűn romboló ha-
tása alól, segítségre van szükségünk. Isten kész volt ezt is 
megadni nekünk.

A segítség maga az Úr Jézus volt, aki nemcsak azért jött, hogy 
példát adjon neked az életével, vagy hogy embereket gyógyítson. 
Jézus elsősorban azért jött, hogy megnyissa előtted az utat Isten-
hez. Így ír erről a Biblia: „Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, … 
hogy Istenhez vezessen minket” (1Pt 3,18). Azzal a bűnös természe-
teddel, amellyel születtél, soha nem lehetne kapcsolatod a világ 
Teremtőjével. Az Ő parancsolatait sem tudod megtartani, ezért 
ítélet vár rád. A földi törvények szerint azok, akik a törvény ellen 
vétenek, börtönbe kerülnek. Isten törvénye szerint azok, akik vé-
tenek a parancsolatok ellen, egyszer a büntetés helyére, a kárho-

Kisebbeknek csak arról tanítsunk, 
hogy apró dolgokban már megmu-
tathatják, ha hisznek az Úr Jézus-
ban. Például segíthetnek valamit a 
házimunkában, elpakolhatják a já-
tékaikat már szombaton, vasárnap 
dajkálhatják a kistestvérüket vagy 
rajzolhatnak valami szépet a szüleik-
nek, nagyszüleiknek. 

KIN

KIM

Mutassuk fel a három számot (l. CD-n)!

Mutassuk fel a megtért gyermeknek 
szóló alkalmazást (l. CD-n)!
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zatba kerülnek, ahonnan soha többé nem kerülhetnek ki. Isten 
tudja, milyen borzalmas hely a kárhozat, ezért nem akarja, hogy 
oda kerülj. De hogyan kerülheted el a kárhozatot? Úgy, hogy Jé-
zus vállalta helyetted. Amikor Nagypénteken meghalt egy keresz-
ten, Istentől azt a büntetést kapta, amelyik neked járna. Meghalt, 
és megízlelte a kárhozatot, mert Isten elszakadt tőle. Szombaton 
a teste a sírban pihent, de a hét első napján, vasárnap hajnalban 
Isten csodát tett: visszahozta Jézust az életbe. 

Micsoda nap volt az! A feltámadás a világtörténelem legnagy-
szerűbb és legreményteljesebb eseménye: azt bizonyítja, hogy 
Jézus legyőzte a bűnt és a halált, mert Ő a Fiú Isten. Megmutatta, 
hogy van feltámadás, és lehet kapcsolatba kerülni Istennel! Ami-
kor Isten azt akarja, hogy különíts el neki egy napot (KI), a te 
érdekeidet tartja szem előtt. Ha te még a bűn hatalmában vagy, 
először azt a napot különítsd el Istennek, amelyiken átadod neki 
az életedet! Lehet ez akár a mai nap! Ha megteszed, képes leszel 
Isten erejével és hálából megtartani parancsolatait.

Talán most már érted, miért lett a keresztyének legfontosabb 
napja a vasárnap. Amikor a Bibliában azt olvasod, hogy „az Úr 
napja”, az mindig a vasárnapot jelenti. Abban az időben nem volt 
könnyű összegyülekezni. Egyrészt azért nem, mert a keresztyéne-
ket sokáig üldözték, és sokszor titkos helyeken tudtak csak együtt 
lenni. Másrészt akkoriban a szombat volt a pihenőnap, tehát va-
sárnap dolgozniuk kellett. Ezért sokszor vagy nagyon korán, haj-
nalban, vagy nagyon későn, éjszaka találkoztak. De nem gondol-
tak a nehézségekkel: örültek, hogy az Úr Jézust imádhatják, aki 
akkora jót tett velük, és hálából készek voltak érte minden nehéz-
séget elviselni.

De vajon Isten csak vasárnap akarja, hogy Őt dicsőítsék azok, 
akik már Őhozzá tartoznak? Természetesen nem. Mi a helyzet a 
többi nappal?

Érdekes, hogy az első négy parancsolat Istennel kapcsolatos, 
de a másik hat már az embertársainkhoz való viszonyunkat érin-
ti. Vagyis az egész életünket! Hiszen ki az közülünk, aki ne lenne 
kapcsolatban másokkal. Gyorsan mondj példákat: Kik azok, akik-
kel nap mint nap találkozol, érintkezel? (Hallgassunk meg néhány 
választ!)

Képzeld, két olyan emberi viszony, kapcsolat is van, amelyekre 
Isten külön parancsolatot adott! Az egyik minden ember életére 
érvényes. Kitalálod-e, mire gondolok? (Hallgassunk meg néhány 
választ!) Az 5. parancsolat erre vonatkozik. Hallgasd csak!

Olvassuk fel a 2Mózes 20,12-t!

„Tisztelt apádat és anyádat!”

A tisztelni szó sok mindent foglal magában: értékesnek tartom 
a másikat, figyelek rá, szeretem, fontos a véleménye, ha kér vala-
mit, megteszem.

Most arra kérlek, hogy gondolj a szüleidre vagy azokra, akik ne-
velnek. Lehet, hogy jó érzés fog el, de lehet, hogy nem. Ha nem 

4-4 kép

Tegyük ki a szemléltetett aranymon-
dás második oldalát, illetve az 5. pa-
rancsolat hívóképét (l. 76. o.)!
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jó közöttetek a viszony, vajon akkor is érvényes az 5. parancsolat? 
Igen. Isten nem módosítja, hogy csak azt az apát és azt az anyát 
vagy azt a nevelőt kell tisztelni, akik kedvesek, aranyosak és sze-
retnek. Lehet, hogy most nagy lázongás van benned, és úgy ér-
zed, nem tudod tisztelni őket. Vagy talán jó a viszony közöttetek, 
de amikor nem értesz velük egyet, képtelen vagy tisztelni őket. 
De talán az egyik szülőd nagyon vétkezett ellened, bántott testi-
leg vagy lelkileg. Isten pontosan érti, ha képtelen vagy őket forró 
szeretettel szeretni. Mégis azt akarja, hogy tiszteld őket. Talán ez 
most csak annyit jelent, hogy ne akarj nekik rosszat. 

Leegyszerűsítve: van a te akaratod, és van Isten akarata. Szerin-
ted melyik tud boldoggá tenni? 

Igen, Isten akarata. Nagy titok ez, de sokan átélték már, hogy 
valamiben, amivel nem tudtak egyetérteni, mégis engedelmes-
kedtek Istennek, és abból valami hihetetlenül jó dolog lett. Ha 
Isten valamit parancsol, az lehetséges. Isten sehol nem mondja, 
hogy repüljél, mert az ember nem tud repülni, mivel nincsen szár-
nya. De ha azt mondja, hogy tiszteld a szüleidet, arra képesnek 
tart. Persze magadtól nem, mert magadtól te csak lázadni tudsz. 
Ám ha Istenhez tartoznál, Isten adna erőt engedelmeskedned en-
nek a parancsnak is.

De vajon mutatott-e ebben is példát nekünk az Úr Jézus? Mu-
tatott bizony! Pedig Ő csak egyedül Istennek, az Ő mennyei Aty-
jának tartozott engedelmességgel. Mégis, amikor vállalta, hogy 
emberi testet ölt magát, elfogadta, hogy egy egyszerű asszony, 
Mária legyen az édesanyja, és egy ácsmester, József legyen a ne-
velőapja. A mennyből jött le közénk a földre. A mennyben angya-
lok szolgáltak neki, akiket Ő teremtett, a földön viszont teljes tisz-
telettel engedelmeskedett egy nőnek meg egy férfinak, akiket 
szintén Ő teremtett, de akik – Isten terve szerint – földi életében a 
gondviselői voltak, amíg felnőtt nem lett.

A Biblia nem sokat mond Jézus gyermekkoráról, mégis tudjuk, 
hogyan teltek gyermekévei. Mivel Ő Isten Fia volt akkor is, ami-
kor Názáretben élt, biztosan tudhatjuk, hogy miket nem tett: soha 
nem feleselt, nem árulkodott, nem volt szemtelen, nem hazudott, 
nem verekedett, nem irigykedett, nem grimaszolt, amikor vala-
mire megkérték. Soha nem okozott fájdalmat a szüleinek. Azt is 
tudhatjuk, hogy miket tett: mindent megevett, amit eléje tettek, 
mindent azonnal megtett, amit kértek tőle, kedvesen, szeretettel 
bánt a testvéreivel, akik utána születtek, és mindig tisztelettel volt 
a szülei iránt. 

Pedig neki sem volt könnyű. Azt olvassuk róla, hogy Ő is tanul-
ta az engedelmességet (Zsid 5,8), és bár sokszor érzett kísértést, 
soha nem követett el bűnt (Zsid 4,15). 

Vagyis Jézus tökéletesen betöltötte az 5. parancsolatot is! 
Aki figyelte Őt, azonnal megértette, hogy Jézus különleges 

kapcsolatban áll Istennel. Ez veled is megtörténhet, ha te már 
keresztyén vagy. Talán régóta azért imádkozol, hogy a szüleid is 
megtérjenek. Próbáltál már beszélni is velük Isten dolgairól. Mi 

4-5 kép

Kisebbeknek mondjunk az ő éle-
tükre jellemző példákat!

4-6 kép

KIM

Nyomtassuk ki a két oldalt a szócsí-
kokkal és az ábrákkal (l. CD-n)! Hajt-
suk félbe mindkettőt. Mutassuk fel a 
két szócsíkot: A TE AKARATOD – IS-
TEN AKARATA. 
Fordítsuk meg a két szócsíkot, hogy 
a szomorú és a vidám arcot lássák 
a gyermekek.

Kisebbeknek azt hangsúlyozzuk, 
hogy fontos szót fogadniuk azok-
nak, akik nevelik őket, vigyáznak rá-
juk, és jót akarnak nekik.

Mutassuk fel a megtért gyermeknek 
szóló alkalmazást (l. CD-n)!
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lenne, ha mással is próbálkoznál? Talán a szüleid gyakran veszek-
szenek veled, amiért rendetlen a szobád.

Miért nem próbálod ki, hogy kitakarítasz, és még a testvére-
det is beszervezed? Belegondoltál már abba, hogy amikor a szüle-
idnek engedelmeskedsz, tulajdonképpen Istennek engedelmes-
kedsz? Ha szereted Istent és a szüleidet, miért ne tennél meg va-
lamit az ő kedvükért? Az engedelmesség a szeretet fokmérője is. 
Sokszor egy kis dologgal nagy dolgok indulnak el. Olvastam olyan 
szülőkről, akik úgy tértek meg, hogy látták gyermekeik életében a 
változásokat. Próbáld ki te is ezt a „módszert”, amellyel mindenki 
csak nyerhet! A szüleid talán elkezdenek Istenről gondolkozni, és 
nem veszekszenek veled. Neked rend lesz a szobádban, és öröm 
tölt el, amiért Isten erejével legyőzted magadban az ellenállást.

Igen elgondolkodtató, hogy még egy hívő keresztyén gyer-
mekben is ott az ellenállás. Ezen azonban nem kell csodálkozni. 
Éppen ez bizonyítja azt, hogy bűnös természetünk egész életünk-
ben megmarad. Ezért magunktól továbbra sem leszünk képesek 
azt tenni, ami helyes, és nem tenni, ami helytelen, viszont Isten 
erejével igen! 

Ha ebben kételkednél, nézd meg ezt a képet! 
Mit látsz rajta? (Hallgassunk meg néhány választ!)
A két oldal között ott tátong egy 50 méter széles, mély szaka-

dék. Sehol egy híd, amelyen át lehetne menni a túloldalra. 

Tapasszuk a flanel táblára a hosszú fonalszálat!

A gyermekek nagyon szeretnének átjutni. Gondolkoznak, majd 
úgy döntenek, hogy átugorják a szakadékot. Először a piros pólós 
akarja megpróbálni. Megnyerte az iskolai távolugró bajnokságot, 
és 3 méternél is messzebbre tud ugrani. Érdemes próbálkoznia? 
(Hallgassunk meg néhány választ!)

Tapasszuk a legrövidebb fonalszálat a hosszú alá, hogy látszód-
jon a különbség!

A kislánynak felragyog az arca. Ő sokkal többet ugrott a kerüle-
ti versenyen! Első helyezést ért el 4 m 50 centivel. Vajon neki érde-
mes megpróbálnia? (Hallgassunk meg néhány választ!)

Tapasszuk a második leghosszabb fonalszálat a rövid alá!

Akkor a legidősebb gyermek, a csíkos pólós büszkén kijelenti: 
– Nekem biztosan sikerülni fog. Én tavaly, a 11 éves korosztály-

ban 5 m 20 cm-rel győztem. 

Tapasszuk a harmadik leghosszabb fonalszálat a többi alá!

Mit tanácsolnál neki? (Hallgassunk meg néhány választ!)
Ezek a gyerekek a korcsoportjukban valóban kimagasló ered-

ményeket értek el, ám ezek az eredmények semmire sem jók, ha 
az 50 méteres szakadékot akarják átugrani. 

És még az az ugró sem menne semmire, aki a világon a legtá-
volabb tud ugrani. Carl Lewisnak [kal luiz] hívják. 1984-ben ugrott 
8 m 79 cm-t, és azóta senki nem ugrott nála nagyobbat. Mi történ-

A kisebbek talán jobban megértik 
ezt a tanítást, ha távolugró versenyt 
játszunk velük. Jelöljünk ki egy nyil-
vánvalóan teljesíthetetlen távol-
ságot. Mondjuk, hogy az győz, aki 
odáig el tud ugrani. Majd minden 
gyerek ugorjon. Mindenkinek jelöl-
jük meg az ugrását. Húzzunk oda 
egy vonalat, és írjuk oda a nevét, 
vagy tegyünk oda egy papírcsíkot. 
A végén kérdezzük meg, ki nyert. 
Valószínűleg azt a gyermeket fogják 
megnevezni, aki a legmesszebbre 
ugrott. Mondjuk azt, hogy sajnos 
senki nem nyert, mert az a gyermek 
sem tudott elugrani a célig, aki a leg-
távolabb ugrott. Ezután mondjuk el 
leegyszerűsítve a tanítást és a meg-
hívást.

4-7 kép 
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ne, ha összeszedné minden erejét, hónapokat edzene, majd neki-
futna a szakadéknak? (Hallgassunk meg néhány választ!)

Tapasszuk a negyedik leghosszabb fonalszálat a többi alá!

Bizony, én is lebeszélném! Pedig az ő teljesítménye és a gyer-
mekek teljesítménye között óriási a különbség. 

Ez a kis példa valami nagyon fontosat tanít nekünk ma. A há-
rom gyermek miránk, emberekre emlékeztet. Úgy születünk erre 
a világra, hogy egy áthidalhatatlan szakadék választ el minket a 
bűn miatt Istentől. Isten elénk adta a mércét, ami a Tízparancsolat. 
De ki az, aki megfelel ennek a mércének, és átjuthat Isten oldalá-
ra? Döntsétek el ti! Minden kérdésem után válaszoljatok igennel 
vagy nemmel!

A jó gyermekek, amiért mindig kitűnő a bizonyítványuk, és 
soha nincs velük baj? (Nem!)

A rendes felnőttek, amiért szép családi életet élnek, és tisztes-
ségesen elvégzik a munkájukat? (Nem.)

A bőkezű gazdagok, amiért sok millió dollárt adakoznak sze-
gény árvagyerekek megsegítésére? (Nem.)

Az okos tudósok, amiért felfedeznek egy gyógyszert, és sok 
ember életét megmentik? (Nem.)

Élt egyáltalán valaki, aki megfelelt Isten mércéjének? (Igen.)
Valóban élt. Egyetlen valaki: az Úr Jézus. Éppen ezért Isten azo-

kat kész elfogadni, akik Jézussal együtt akarnak kapcsolatba ke-
rülni vele.

Ha te még nem vagy kapcsolatban Istennel, de szeretnél hoz-
zá tartozni, mert megértetted, hogy magadtól soha nem juthatsz 
Őhozzá, ma téged bátorít Isten ezzel az ígéretével a Bibliából: „Aki 
segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül” (ApCsel 2,21). Úgy tudod se-
gítségül hívni az Úr Jézus nevét, ha elhiszed, hogy a bűneid miatt 
Jézus nélkül soha nem lehetne kapcsolatod Istennel. Jézussal vi-
szont lehet, mert Ő már megkapta a neked járó büntetést. Isten 
látja most, hogy te ezt elhitted-e vagy sem, és hogy bánod-e a 
bűneidet, amikor nem a parancsai szerint éltél. Ha igen, azonnal 
megszabadít a bűn erejétől. Vagyis úgy tekint rád, mintha meg-
ütötted volna a mércét. Ezért átemel a szakadékon. Ezt nem érzed, 
de ha megtörténik, új érzések, gondolatok jelennek meg benned, 
és Isten elkezd átformálni. Ez a legjobb, ami valakivel földi élete 
során történhet. Ezt jelenti az, hogy üdvözülsz: megszabadulsz, és 
végleg Istennel élhetsz.

Sok ember átélhette már ezt a világtörténelem folyamán. So-
kuknak éppen a Tízparancsolat volt segítségükre, mert az értette 
meg velük, hogy bűnösök, és maguktól soha nem tudnak meg-
felelni Isten mércéjének. Talán neked pont a mai két parancsolat 
segített ugyanebben, mert megértetted, hogy eddig nem külö-
nítettél el egyetlen napot sem Istennek, és nem tisztelted a szü-
leidet, tehát jogos a büntetés. Milyen jó lenne, ha éppen ma hoz-
nád meg a döntést: hinni akarsz az Úr Jézusban, elfogadod az Ő 
ingyen ajándékát: a bűnbocsánatot, és ezentúl az egész életedet 

KIN
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el akarod különíteni neki, aki az életét adta érted. Ezt most is meg-
teheted, amikor imádkozni fogunk.

Az aranymondás(ok) gyakorlása 

„Emlékezzél meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt!”

Nyugalom
Mondjunk munkatevékenységeket. A gyermekeknek el kell 

mutogatniuk. Amikor tapsolunk, leülnek, megpihennek, és el-
mondják az aranymondást. Először olvashatják, majd vegyük le a 
szemléltetett aranymondást. A hívókép kint maradhat.

Példa: kalapálás, buszvezetés, tanítás, vásárlás, söprés, falfes-
tés, számítógépezés stb.

„Tiszteld apádat és anyádat!” (2Mózes 20,8.12).
Rejtett gondolatok

Kérjük meg a gyermekeket, hogy gondoljanak a szüleikre. Ha 
eszükbe jut valami, ami miatt nehéz tisztelniük őket, tegyék fel 
a kezüket. Mondjuk meg előre, hogy a csoport előtt nem kell el-
mondaniuk, mi a nehéz. Csak az, aki feltette a kezét, álljon fel, és 
a többiek mondják el neki az aranymondást. Fontos, hogy hallják 
Isten akaratát. 

Bizonyára lesznek a csoportunkban olyan gyermekek, akik-
nek nehéz tisztelniük a szüleiket. Mi mégis azt közvetítjük feléjük, 
hogy Isten engedelmességet vár tőlük, és az engedelmességet 
megáldja. 

Kis idő múlva kérjük meg a gyermekeket, hogy most gondolja-
nak arra, ami miatt könnyű tisztelni a szüleiket. Az, aki jelentkezik, 
álljon fel, és ha akarja, el is mondhatja, amire gondolt. A többiek 
mondják el neki az aranymondást. Ez segíthet másoknak abban, 
hogy felfedezzenek jó dolgokat a szüleikben.

Ismétlő kérdések
1. Mit tett Isten a teremtés után, a 7. napon? (Megpihent, és 

gyönyörködött abban, amit teremtett.)
2. Miért akarja Isten, hogy egy napot neki különíts el, amikor 

többet foglalkozol Ővele? (Ő teremtett, és tudja, hogy en-
gem csak a vele való kapcsolat tesz igazán boldoggá.)

3. Hogyan lett a 7. napból a hét első napja a pihenőnap? (Jé-
zus feltámadását annyira fontosnak tartották a keresztyé-
nek, hogy a vasárnapot tették meg az Úr napjává.) 

4. Miben látszik a vasárnappal kapcsolatban is, hogy a bűn 
miatt nem értjük, amit Isten mond? (Nem akarunk Istenben 
gyönyörködni, mert nincs vele kapcsolatunk. Legszívesebben 
soha nem dolgoznánk, és nem járnánk iskolába, de amikor 
nincs mit csinálnunk, unatkozunk, a munkanélküli felnőttek 
szomorúak lesznek.)

5. Hogyan adott példát a pihenőnappal kapcsolatban az Úr 
Jézus? (Mindig elment a zsinagógába, ahol Isten Igéjét hall-
gatta és tanította. A pihenőnapon nagy jót tett egy sorvadt 
kezű emberrel, mert meggyógyította.)

Ennél a pontnál felajánlhatjuk a 
segítségünket azoknak, akik ezen 
a téren nehézségekkel küzdenek. 
Mondhatjuk ezt is: Nem kell elmon-
danod a többieknek, miért nem 
tudod tisztelni a szüleidet, de ha 
szeretnéd valakinek elmondani, én 
szívesen meghallgatlak az alkalom 
végén. Talán sikerül együtt kitalál-
nunk, hogyan lenne könnyebb elfo-
gadnod őket.

Kisebbeknek ennyit tanítsunk:
„Emlékezzél meg a nyugalom napjá-
ról! … Tiszteld apádat és anyádat!” 

A 7. nap
Számoljunk többször 6-ig állva, az-
tán futva, szökdécselve stb. Amikor 
a 7-hez érünk, üljünk le, és mondjuk 
el a 4. parancsolatot. 

Gondolj rájuk!
Mondjunk helyszíneket és helyze-
teket: reggeli közben, ebéd közben, 
az utcán, oviba menet, öltözködés 
közben. Mindegyik után mondjuk el 
az 5. parancsolatot. Ez azt a gondo-
latot erősíti a kisebbekben, hogy a 
tisztelet egyik jele az engedelmes-
ség. Zárjuk ezzel a gyakorlást: Úgy 
tisztelheted apát meg anyát reggeli 
közben vagy amikor oviba mentek 
stb., hogy szót fogadsz nekik, és 
megteszed, amit kérnek.
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6. Ha te már hiszel az Úr Jézusban, hogyan különítheted el 
Istennek a pihenőnapot? (Ha lehet, elmegyek gyülekezetbe 
vagy gyermekórára. Ha nem lehet, otthon igyekszem kicsit 
több időt tölteni bibliaolvasással, figyelek a többiekre, felve-
szek egy szép pólót, és jelzem, hogy nekem a vasárnap külön-
leges nap.) 

7. Miért fontos a gyülekezet? (Szükség van arra, hogy valaki 
megmagyarázza nekünk Isten Igéjét; ott jobban tudunk fi-
gyelni Istenre; Isten sok jót csak a gyülekezetben ad meg a 
hívőknek.)

8. Melyik az igaz? (Azért kell megtartanunk a parancsolato-
kat, hogy Isten beengedjen a mennybe. Vagy: Azért vágyunk 
megtartani a parancsolatokat, mert megértettük és elhittük, 
milyen nagy jót tett velünk Isten, amikor a mi bűneinkért a 
saját Fiát, Jézust büntette meg.)

9. Melyik emberi kapcsolat nagyon fontos Istennek? (A szü-
lők és a gyermekek kapcsolata.)

10. Mit jelent tisztelni a szüleidet? (Értékesnek, fontosnak tar-
tom őket, figyelek rájuk, szeretem őket, fontos a véleményük, 
ha kérnek valamit, megteszem.)

11. Miért fontos tudnod, hogy bár Jézusnak is tanulnia kellett 
az engedelmességet, soha nem követett el bűnt? (Ha hi-
szek benne, Ővele megváltozhatom, és mutathatok tisztele-
tet a szüleim iránt.)

12. Mire emlékeztet ez a kép? (Mutassuk fel a 4-7-es képet! – 
A bűn miatt még a legjobb ember is távol él Istentől. Magunktól 
soha nem kerülhetünk vele kapcsolatba. Az Úr Jézusnak meg 
kellett ahhoz halnia, hogy Isten nekünk megbocsáthasson. 
Az, akinek Isten megbocsát Jézusért, átkerül Isten oldalára.)

Foglalkoztató feladatok nagyobbaknak
Tervezés (l. CD-n) (l. teljes szövegkönyv)

A pihenőnap (nagyban l. CD-n) (l. teljes szövegkönyv)

A szüleim és én (l. CD-n) (l. teljes szövegkönyv)

Foglalkoztató feladatok kisebbeknek
A 4. és az 5. parancsolat (l. CD-n) (l. teljes szövegkönyv)

A szüleim és én (l. teljes szövegkönyv)

Ének kisebbeknek
Tanítsuk meg a Jertek, gyerekek! kezdetű éneket (dallama a CD-n)! 

Mondóka minden korosztálynak
Tízparancsolat (l. teljes szövegkönyv)

Ismétlő játék
A 4. és az 5. parancsolat
(l. teljes szövegkönyv)
Kisebbekkel a szülők és az arcok 
ábrájával játsszuk az ismétlő játékot 
(l. teljes szövegkönyv)
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Leckevázlat

Bevezetés
Jancsi és Zsuzsi a falióráról beszélget.

Az események sorrendje
1. Istent a lelkünk is érdekli.  KIN
2. Isten számára nagyon értékes az élet.
3. Jézus egy szinten említi a bűnös tetteket és 

a bűnös gondolatokat.  KIN
4. Gondolatban is lehet paráználkodni. 
5. Isten ellensége örökre fogságban akar min-

ket tartani.  KIN
6. Isten erejével küzdhetünk a kísértés ellen.  

 KIM
Csúcspont

Megszegtük Isten parancsolatait, mégis 
élhetünk Ővele.  KIN

Befejezés
Istennel új élet vár ránk.

Igehelyek a tanítóknak
2Mózes 20 13–14; Máté 5,21–22.27–30

Központi igazság
Isten ismeri a szívedet.

Alkalmazás
KIN: Fogadd el Isten megoldását a bűneidre!
KIM: Amikor jön a kísértés, hidd el, hogy Jézus 

erejével ellen tudsz állni, és tedd meg, 
ami a te részed.

Aranymondás
„Ne ölj! …  Ne paráználkodj!” (2Mózes 20,13–14).

Szemléltetőeszközök
•	 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6 és 5-7 gyűrűs könyv 

képek vagy PPT
•	 Központi igazság (l. CD-n)
•	 Megtért gyermeknek szóló alkalmazás (l. CD-n)
•	 6. és 7. parancsolat hívóképe (l. 76. és 77. o.)
•	 Bevezetéshez két báb
•	 Tanításhoz hívóképek (l. CD-n): emberi szív, 

stilizált szív 

5. lecke
Gondolat és tett
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Bibliai lecke

A bevezetéshez használjuk a már megszokott két bábot, vagy kér-
jünk meg két nagyobb gyermeket, hogy adják elő a párbeszédet..

Zsuzsi: Szia, Jancsi! Kicsit álmosnak tűnsz.
Jancsi: Hú, ma nagyon nehezen keltem fel. Néha úgy szeretnék 

még ágyban maradni! Csak aludnék és aludnék egész 
nap!

Zsuzsi: Én inkább azt szeretem, ha van időm ébredés után még 
ágyban maradni. Olyankor mindig a nagy faliórát né-
zem, ami a dédszüleimé volt.

Jancsi: És abban mi a jó?
Zsuzsi: Hallgatom, ahogy tiktakol, nézem, és várom, hogy a 

12-eshez érjen, mert akkor elüti az órát. Egyszer lát-
tam belülről is, mert elromlott, és meg kellett javítani. 
Most már elemmel működik. Nekem olyan felfoghatat-
lan, hogy van benne egy kis izé, és attól működik az óra 
olyan hajszálpontosan.

Jancsi: Mi ebben a felfoghatatlan? Tiszta fizika az egész.
Zsuzsi: Igen, tudom, de mégis… Amikor a láthatatlan erő-

re gondolok, néha eszembe jut, hogy az emberi szív 
is olyan, mint egy elem, nem? Az tart minket életben, 
azért tudunk mozogni, gondolkodni, beszélni.

Jancsi: Nem is tudtam, hogy te ilyen nagy elmélkedő vagy! 
Ezentúl úgy fogok rád gondolni, mint egy két lábon 
járó faliórára, aki szintén elemmel működik … (Nevetve 
kimennek.)

Zsuzsi még nem olvassa a Bibliát, de valamit megértett abból, 
amit Isten tanít. A biológiaórán megtanulhatod, hogy az ember 
élete a szív működésén alapul. Ha az embernek leáll a szíve, ak-
kor meghal. Amikor az ember testéről beszélünk, akkor a látha-
tó, tapintható, fizikai valóságot vizsgáljuk. Isten azonban mindig 
az ember láthatatlan lényéről, a lelki valóságáról is akar tanítani 
minket. Amikor Isten használja a szív szót, általában erre gondol: a 
belső lényedre, az énedre, az érzéseidre, indulataidra, akaratodra, 
arra az egészre, aki te vagy a húsodon és a csontjaidon túl. 

Mutassuk fel a két hívóképet (az emberi szívről és a stilizált szívről)! 

A tetteid, a szavaid és a gondolataid olyanok, mint jelek vagy 
tünetek. Jeleznek, megmutatnak valamit. Ezért kell velük foglal-
koznunk. Azt mutatják meg, hogy tulajdonképpen mi van a szí-
vedben. Amikor egy ember elmegy szívorvoshoz, a doktor nem 
azt fogja kérdezni, hogy mit szokott mondani, ha az orra előtt el-
megy a busz, vagy ha a gyermeke szemtelen vele, hanem azt kér-
dezi, hogy mit érez, amikor lépcsőn kell felfelé mennie, vagy el-
kezd futni. A doktor az ember testének a működését akarja javíta-
ni, meggyógyítani. Isten viszont az ember lelkével foglalkozik. Ő 
azt nézi, hogy miket mondasz, gondolsz és teszel, és ezzel kapcso-
latban fontos dolgokat íratott le a Bibliában. Mivel Ő akarta, hogy 

KIN

Tegyük ki a szemléltetett központi 
igazságot (l. CD-n)!
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legyél, és pontosan tudja, mire teremtett, azt is tudja, hogyan kel-
lene működnöd. Ezért szemmel tart, és ha azt látja, hogy nem jól 
működsz, segíteni akar, mert nagyon szeret téged. A Bibliában így 
mutatkozik be: „a szívek vizsgálója az Úr” (Péld 17,3), aki „ismeri a 
szívnek titkait” (Zsolt 44,22). Bár „kifürkészhetetlen az ember belseje 
és szíve” (Zsolt 64,7), vagyis senki nem lát beléd, ne gondold, hogy 
bármit is elrejthetsz Isten elől. Isten ismeri a szívedet (KI), és a 
mai két parancsolattal a szívedet akarja nagyító alá venni.

A hatodik parancsolat így hangzik: „Ne ölj!” (2Móz 20,13).
Meg tudnád fogalmazni a saját szavaiddal, mit tilt ezzel a pa-

rancsolattal Isten? (Hallgassunk meg néhány választ!) Ez egy igen 
egyértelmű tiltás: nem szabad elvenni másnak az életét. Ha hall-
gatod a rádiót, nézed a tévét, mindennap érkeznek hírek arról, 
hogy ebben vagy abban az országban emberek haltak meg, mert 
mások megölték őket. Itt most nem balesetekre gondolok, ha-
nem robbantásokra, terrorcselekményekre, háborús események-
re, bombázásokra. Embert ölni szörnyű bűn, és leírhatatlan fájdal-
mat okoz az áldozatok családtagjainak. Sokszor bosszúvágyból 
ölnek emberek, mert valaki megölt valakit, aki nekik kedves volt. 
Fontos tudni, hogy ebben az esetben sem helyes ölni. Az soha 
nem megoldás, ha valaki azért akar fájdalmat okozni másoknak, 
mert neki is fájdalmat okoztak. Minden esetben igaz: az, aki szán-
dékosan megöl valakit, megszegi a 6. parancsolatot. Mivel a leg-
több ember ilyen esetekre gondol, nyugodt szívvel kimondja: Én 
a 6. parancsolatot megtartottam, mert még nem öltem embert. Is-
ten azonban nem csak ilyen háborús eseményekre gondol.

Nézd, milyen aranyos ez a kisbaba! Milyen békésen alszik! Sem-
mi nem fenyegeti az életét. A szülei nagyon várták, és örültek, 
amikor megszületett. 

A legtöbb szülő talán nem gondol arra, amit a Biblia tanít: min-
den élet Istentől származik. Amikor egy pici élet megfogan az 
anyukája méhében, az egy jelzés: Isten újabb embert akar a világ-
ra segíteni. A 6. parancsolat is azt bizonyítja, hogy Isten nagyon 
fontosnak tartja az életet. Annyira fontosnak, hogy mi azt el sem 
tudjuk képzelni. 

Azzal talán a nagy többség egyetért, hogy egy már megszüle-
tett embert bűn megölni. De mi a helyzet azokkal a pici kis mag-
zatokkal, akiket még nem lehet látni, akik még csak pár centisek? 

Mutassuk fel az ultrahangos felvételt!
Nem tudom, láttál-e már olyan fényképet, amelyet ultrahan-

gos készülékkel készítenek egészen pici, pár hetes kis magzatok-
ról. Képzeld, már van kezük, lábuk, szemük, szájuk. Vizsgálatok bi-
zonyítják, hogy már ekkor is hallanak, éreznek. 

Mégis sokan úgy gondolják, egy kis magzat még nem ember, 
azt nyugodtan meg lehet ölni. Sőt, az orvosi egyetemen tanítják 
is, hogyan kell azt csinálni. Aztán amikor olyan orvos lesz valaki, 
aki kisbabákat segít világra, olyan műtéteket is csinál, amikor pici 
magzatokat megöl, mert a szüleik nem akarják, hogy megszü-
lessenek. Ezt nevezik abortusznak. Akkor már senki nem gondol 

5-1 kép

5-2 kép

Az abortusz témájáról beszélhe-
tünk részletesebben is vagy érintő-
legesen, de ki is hagyhatjuk, annak 
függvényében, hogy a gyermekek 
milyen korúak és milyen háttérből 
jönnek. Például a nevelőotthonos 
gyermekeknek sokkal nagyobb 
szükségük van erre a megelőző taní-
tásra, hiszen közülük sok lány korán 
teherbe esik és abortuszra megy.

Tegyük ki a szemlélte-
tett aranymondás első 
oldalát a hívóképpel 
együtt!
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arra, hogy az is gyilkosság. Pedig minden alkalommal megszegik 
a 6. parancsolatot. 

Sok anya talán úgy végeztetett abortuszt, hogy nem ismerte a 
Biblia tanítását, vagy nem gondolt úgy az abortuszra, mint gyil-
kosságra. Isten mindenkinek kész megbocsátani, aki hozzá for-
dul bűnbocsánatért. Ám mivel egyszer mindenkin számon kéri 
a gyermekei életét, nagyon fontos, hogy ezt ne felejtsd el, mert 
egyszer te is lehetsz apuka vagy anyuka. Már most eldöntheted, 
hogy becsülni és őrizni fogod a kisgyermekeid életét az első pilla-
nattól kezdve, mert így kedves Istennek.

Mivel Isten az élet Ura, neki van joga meghatározni, hogy az 
élet mikor kezdődjön, és mikor érjen véget. Talán hallottál már 
róla, hogy vannak országok, ahol úgy gondolják, joguk van eldön-
teni, mikor érjen véget az élete egy nagyon beteg, vagy nagyon 
idős embernek. Sőt, nemcsak gondolják, hanem törvényt is hoz-
tak arról, hogy ha valaki meg akar halni, azt segíteni kell ebben. 
Ez az eutanázia. De bárki bármit mond, az igazság az, hogy Isten 
szemében ez is gyilkosság. 

Talán most minden olyan felnőtt vagy gyermek, aki nem volt 
benne ilyenekben, megnyugszik. A régi Izráelben élő zsidókat is 
megnyugtatta az a gondolat, hogy mivel nem vették el mások 
életét, nem is szegték meg a 6. parancsolatot. De az, amit Jézus 
erre mondott nekik, biztosan nagyon meglepte őket. Mivel Jézus 
ismerte az emberek gondolatait, segíteni akart nekik abban, hogy 
megértsék, Isten mit gondol erről. Ezért ezt mondta: 

– Ti jól tudjátok, hogy azt, aki öl, el kell ítélni, mert megszegte a 
törvényt. Én pedig azt mondom, hogy aki haragszik vagy rosszat 
mond a másikra, ugyanúgy megszegi Isten törvényét (Mt 5,21–22).

Ezzel Jézus azt fejezte ki, hogy gondolatban is lehet bűnöket 
elkövetni, és azok ugyanolyan súlyosak, mint amikor valaki em-
bert öl.

Ez bizony kemény beszéd! Ki mondhatná el magáról, hogy soha 
nem gondolt senkiről semmi rosszat, és senkinek nem mondott 
soha semmi bántót? Talán már te is átélted, hogy valaki nagyon 
gonoszul beszélt veled, és leírhatatlan mély fájdalmat, szégyent 
éreztél. Szoktuk is mondani, hogy az ember a szavaival is tud ölni. 
De vajon belegondoltál-e már abba, hogy te is tudsz mély se-
beket ejteni egy másik ember lelkén a szavaiddal? És ha tudod, 
hogy nem mondhatod ki, nem öntheted rá a másikra a haragodat, 
gyűlöletedet, akkor gondolatban mondasz mindenfélét az illető-
re, aki lehet egy tanárod, az egyik szülőd, családtagod, egy ide-
gen az utcán, vagy egy osztálytársad. A gondolataidat nem látja 
senki, a szívtelen beszédedet is talán csak az hallja, akit bántasz. 
Isten azonban mindenről tud, mert Isten ismeri a szívedet (KI). 
Látja, hogy nem úgy működik, ahogyan kellene. Ahhoz, hogy se-
gíteni tudjon, először elmondja, milyen bajt lát benned. Íme, Is-
ten véleménye, amelyet a Bibliában olvashatsz: „Az ember szívének 
minden szándéka és gondolata szüntelenül csak gonosz” (1Móz 6,5), 
mert „a bűnös ember szíve mélyén ott suttog a bűn” (Zsolt 36,2). 

KIN.
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Márpedig ha ez így van, az nagy baj, mert a bűnnel együtt nem 
lehet kapcsolatod a szerető Istennel. De ne félj, mert miután Isten 
rávilágít a bajra, mindig kínál megoldást is, mert nagyon szeret. 
Ha szeretnéd, hogy a szíved változzon, és így változzanak a gon-
dolataid, változzon a beszéded is, fogadd el Isten megoldását a 
bűneidre! Ma a Bibliából ismerheted meg ezt a megoldást, a régi 
Izráelben Jézus mutatta meg a megoldást.

Ugyanakkor, amikor a gondolatainkról és a szavainkról tanított, 
érintett még egy témát, illetve még egy parancsolatot, amelyről 
szintén nagyon fontos hallanod, és fontos lenne hallania minden 
felnőttnek, különösen azoknak, akik már házasságban élnek. Em-
lítettem már, hogy kétféle kapcsolat nagyon fontos Istennek: a 
szülő-gyermek viszony, illetve a férj és a feleség kapcsolata egy 
házasságban.

Isten a világ kezdetén azért teremtette meg a házasságot, 
vagyis egy férfinak és egy nőnek a kapcsolatát, mert tudta, hogy 
nem jó az embernek egyedül lennie, és boldoggá akarta tenni te-
remtményeit, akiket nagyon szeret. 

Az 1Mózes 2,24-ben ezt olvassuk: „Ezért a férfi elhagyja apját és 
anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testté”. Vagyis Isten 
azt akarta, hogy a férfi és a nő házasodjon össze, éljenek együtt, 
szeressék és segítsék egymást. Ha lehet, legyenek gyermekeik, 
akiket szeretnek, és akikről gondoskodnak.

Isten azt is egészen pontosan elmondta, mi egy házasság bol-
dogságának a titka. Először az, hogy a férfinak és a nőnek is le-
gyen külön-külön személyes kapcsolata Istennel. Csak így érthe-
tik meg, milyen feladatot szán nekik Isten a házasságban. Isten 
nem véletlenül teremtett férfiakat és nőket. Másodszor Isten úgy 
látta jónak, hogy a házasságkötés előtt ne legyen a férfi és a nő 
között semmilyen testi kapcsolat, vagyis soha ne feküdjenek egy 
ágyba. Harmadszor Isten úgy tervezte, hogy egy férfinak egy fele-
sége legyen, és azzal éljen. 

Mindezt a Bibliából tudhatjuk, amelyben Isten elénk adta az Ő 
tökéletes és szép rendjét. Ám ha körülnézel a világban, azt látod, 
mintha az ember homlokegyenest az ellenkezőjét akarná tenni 
annak, amit Isten akar. Ma már a legtöbben nem is házasodnak 
össze, csak együtt élnek, illetve vannak olyan országok, ahol férfi-
ak is összeházasodhatnak egymással meg nők is. Ha egy fiatalnak 
azt mondják, ne bújjon ágyba a szerelmével házasság előtt, csak 
nevet, és azt gondolja, ez egy idejétmúlt, régimódi szabály, amely 
ma már nem érvényes. Végül pedig, ha megvizsgáljuk a házassá-
gokat, azt látjuk, hogy a legtöbb házasság válással végződik, vagy 
ha nem válnak el, megcsalják egymást másvalakivel. Ez azért na-
gyon szomorú, mert sok-sok ember nem törődik azzal, hogy meg-
szegi a 7. parancsolatot, amelyik így szól:

„Ne paráználkodj!” (2Móz 20,14). 
Isten nem akarta, hogy férfiak férfiakkal, nők nőkkel házasod-

janak össze. Aki így él, az paráználkodik. Isten nem akarta, hogy a 
házaspárok elváljanak, és más valakivel házasodjanak össze. Isten 

5-4 kép

Amikor a házasság témájához érünk 
vagy az alkalom egy másik pontján 
elmondhatjuk Az Isten szerinti há-
zasság (l. CD-n) c. tárgyi tanítást.
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azt sem akarta, hogy egy gyermeknek két vagy három apukája 
vagy anyukája is legyen, és hol ebben a családban lakjon, hol ab-
ban. Isten azt sem akarta, hogy gyermekek nevelőotthonban él-
jenek. Isten azt sem akarta, hogy egy férfi a feleségén kívül, vagy 
egy nő a férjén kívül más valakivel is testi kapcsolatba kerüljön. 
Ha ez megtörténik, az paráznaság. Isten egyáltalán nem helyesli, 
hogy mi, emberek teljesen máshogyan élünk, mint ahogyan azt Ő 
eltervezte. Ennek ellenére nagyon szeret bennünket, és segíteni 
akar abban, hogy változtathassunk bűnös életünkön. 

Most biztosan lesz, aki azt mondja erre, hogy neki nem kell 
semmin változtatnia. Házasságban él, szereti a házastársát, és 
nem akarja elhagyni. Vagy lehetnek közöttetek is olyanok, akik 
most arra gondolnak, hogy ezek megint csak olyan felnőttes dol-
gok, amelyek gyermekekre még nem vonatkoznak.

De emlékszel, mire hívta fel a figyelmet az Úr Jézus az öléssel 
kapcsolatban? (Hallgassunk meg néhány választ!) Aki gondolat-
ban követ el valamit, az ugyanolyan súlyos bűn. Nézzük, lehet-e 
gondolatban paráználkodni? Jézus szerint lehet, mert ezt mondja 
a Bibliában: „aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráznasá-
got követett el vele szívében” (Mt 5,28).

Kívánsággal tekinteni vagy gondolni valakire azt jelenti, hogy 
szeretnél a testével mindenfélét csinálni, és a saját testedet is iz-
galmi állapotba akarod hozni. Ezeket a gondolatokat azzal lehet 
magadban fokozni, ha szexképeket vagy pornófilmeket nézel, 
ilyen irodalmat olvasol. Sajnos bármihez hozzájuthatsz az inter-
neten vagy az okostelefonod segítségével.

Sokan azt gondolják, az a szabadság, ha bármit megtehet-
nek, megnézhetnek, kipróbálhatnak, de a Biblia szerint ez a leg-
nagyobb rabság. Aki ezt gondolja szabadságnak, az nem tudja, 
hogy Isten ellenségének, a Sátánnak a parancsára cselekszik, és 
az ő rabja. Attól, hogy a Sátánt nem láthatjuk, nagyon is létezik. 
Az elektromos áramot sem látjuk, mégis létezik, mert megráz, ha 
a vezetékhez érünk. Ugyanígy, a Sátánt abból a nagy pusztításból 
ismerhetjük fel, amibe sok családot, fiatalt és gyermeket taszított. 
Állandóan azt akarja, hogy bűnt kövessünk el, és a legkülönbö-
zőbb dolgokkal próbálja elérni a célját. Ezt nevezzük kísértésnek. 
Nagyon jól ismeri a Tízparancsolatot, és folyamatosan arra csábít, 
hogy szegd meg a parancsolatokat. Fontos tudnod, hogy a kísér-
tés az még nem bűn. Az a bűn, ha engedsz a kísértésnek, és megte-
szed, amire indít. A Sátán az Úr Jézust is megkísértette (Mt 4,1–11), 
de azt nem tudta elérni, hogy Jézus bűnt kövessen el. 

Éppen ezért Ő volt az egyetlen, aki alkalmas volt arra, hogy Is-
ten mentő tervét végrehajtsa. Mivel Isten ismeri a szívedet (KI), 
és tudja, hogy rabságban születtél, nemcsak az életedet, de a 
megmentésedet, a megváltásodat is pontosan eltervezte. Tudta, 
hogy az ellenség születésedtől fogva a bűn rabságában tart. Nem 
enged el, csak ha valaki kivásárol a rabságból, vagyis megfizeti ér-
ted a váltságdíjat. Jézus hajlandó volt ezt érted megfizetni, ami 
nem volt más, mint az Ő bűntelen élete. Amikor a kereszten meg-

5-5 kép

Kisebbeknek bátran beszéljünk 
arról, hogy az is paráznaságnak 
számít, ha az óvodában lehúzzák 
egymás bugyiját, megsimogatják 
egymás nemi szervét, simogatják a 
saját nemi szervüket, vagy csókolóz-
nak. Ne gondoljuk, hogy ez a téma 
távol áll az óvodásoktól. Óvónők 
beszámolói alapján tudható, hogy 
az óvodásoknak több mint a fele 
rendszeresen végez önkielégítést. Ez 
természetesen sokszor a szorongás-
ra, szeretethiányra vezethető vissza, 
mégis sérti a 7. parancsolatot. Biz-
tassuk őket, hogy ha már csináltak 
ilyeneket, mondják el Istennek, és 
többé ne csinálják. Ha valaki olyan 
dologra biztatja őket, amiről most 
már tudják, hogy helytelen, szólja-
nak egy felnőttnek.

KIN
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halt, tulajdonképpen a te váltságdíjadat fizette ki. Mindenki azt 
gondolta, a Sátán, a bűn és a halál még Isten Fiát is le tudta győz-
ni. Ám amikor az Úr Jézus a harmadik napon feltámadt, világossá 
vált, hogy Ő a Győztes. Legyőzte a Sátánt, a bűnt és a halált. Meg-
váltott téged a Sátán hatalmából. Neked már semmit nem kell 
tenned, csak hidd el, hogy ez igaz, és fogadd el örömmel, hálával 
ezt a nagy jótettet. Ha megteszed, egyszeriben minden megvál-
tozik a lelkedben, és lassanként láthatóvá is lesz az életedben, a 
gondolataidban, a szavaidban és a cselekedeteidben. Ám a válto-
zás nem magától lesz. Isten várja a te aktív részvételedet is benne.

Egyszer egy bölcs ember viccesen ezt mondta: „Az ellen nem 
tehetsz semmit, hogy madarak röpködjenek fölötted, de azt már 
megakadályozhatod, hogy fészket is rakjanak a fejeden!” Tudod, 
mire mondta ezt? Éppen a kísértésre. Mire gondolt? Arra, hogy a 
fejünkben sok-sok gondolat cikázik szüntelenül ide-oda láthatat-
lanul, mint láthatóan a madarak. Meglátunk valamit, és máris tu-
catnyi gondolat jelenik meg bennünk. Sokszor olyan gondolatok, 
amelyek arra akarnak buzdítani, hogy valamit megtegyünk, ami 
helytelen. Vagyis a röpködő madarak emlékeztetnek az ide-oda 
suhanó gondolatainkra. Ezek ellen nem tehetünk semmit. Ám 
az ellen igenis tehetünk, hogy egy gondolat megmaradjon ben-
nünk, vagy szoktuk úgy is mondani: befészkelje magát az agyunk-
ba. Mert ha ez megtörténik, egy idő után nem tudsz már mene-
külni, és előbb vagy utóbb megteszed, amire a gondolatod indít. 
Vagyis igaz, hogy elkergetheted azt a madarat, amelyik a te fejed-
re akar fészket rakni. 

A bűnös szív miatt még azok is vétkeznek, akik már Istenhez 
tartoznak. Talán te is most amiatt bánkódsz, hogy szomorúságot 
okoztál Istennek, mert elbuktál egy kísértésben. Ne keseredj el! 
 Isten ismeri a szívedet (KI), ezért szeretne emlékeztetni arra, 
hogy annak a Jézusnak a Lelke lakik benned, aki – ahogy olvas-
suk is – „megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, kivéve 
a bűnt” (Zsid 4,15). Jézus soha nem követett el semmilyen bűnt, 
mert erősebb a bűnnél. Az Ő erejével te is legyőzheted a kísértést. 
Ahhoz, hogy felismerd, egyre jobban kell ismerned Isten gondo-
latait. Fontos tudnod, hogy Isten mit tart bűnnek. Amikor jön a kí-
sértés, hidd el, hogy Jézus erejével ellen tudsz állni, és tedd meg, 
ami a te részed: ne incselkedj másik nemű gyermekekkel, ne me-
sélj szexről szóló vicceket, menj el onnan, ahol szexképeket né-
zegetnek a többiek, ne nyiss meg veszélyes internetes oldalakat, 
ne tölts le parázna filmeket, képeket. A kísértő gondolatokat űzd 
el egy imádsággal, egy keresztyén énekkel, azzal, hogy hangosan 
elmondasz egy aranymondást stb. Az Úr Jézus látni akarja, hogy 
kész vagy küzdeni a kísértés ellen, és Ő kész melletted állni ebben 
a harcban.

Emlékszel még, mit mondott Zsuzsi, mire hasonlít az órában az 
elem? (Hallgassunk meg néhány választ!) Ahogyan az elem moz-
gásban tartja az órát, úgy tartja életben az itt, benn dobogó szí-
vünk a testünket. Mindez azonban csak a fizikai testünkre vonat-
kozik. Isten is beszél a szívről, de mást ért alatta. Emlékszel, mit? 

KIM
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Ha jól elmagyarázzuk, kisebbek is 
megérthetik ezt a gondolatsort. 
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Mutassuk fel a megtért gyermeknek 
szóló alkalmazást (l. CD-n)!
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(Hallgassunk meg néhány választ!) A szív az, aki te vagy, a termé-
szeted. Isten látja, hogy a szíveddel baj van. Ha egy elemmel baj 
van, ki kell cserélni. Ha a szíveddel baj van, teljesen újjá kell változ-
tatni. Ezt csak Isten képes megtenni. Ehhez kapcsolatba kell kerül-
nöd Ővele, és kérned kell Őt erre.

Ha ma gondoltál először arra, hogy ezt szeretnéd, figyelj Isten 
szavára, aki ezt mondja a Bibliában: „Tartsatok tehát bűnbánatot, 
és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek” (ApCsel 3,19). 
A térjetek meg azt jelenti, hogy gondolkodásodban megváltozol: 
amit eddig nem tartottál bűnnek, azt mostantól annak tartod, és 
nem akarod többé elkövetni. Mintha hátat fordítanál annak, aki 
eddig voltál. A bűnbánatot tartani azt jelenti, hogy bánkódsz ed-
digi helytelen életed, gondolataid és tetteid miatt, de hiszed, hogy 
Jézus meghalt helyetted. Isten ismeri a szívedet (KI), tudja eze-
ket az érzéseidet, de imádságban el is mondhatod neki mindezt. 
Ő azt ígéri neked, hogy ha ezt látja a szívedben, eltörli bűneidet, 
vagyis megbocsát. Nem emlegeti föl azokat, úgy tekint rád, mint-
ha kicserélte volna a szívedet, és emiatt képessé tesz arra, hogy 
helyes életet éljél Ővele. Most, amikor imádkozunk, beszélhetsz 
Istennel minderről.

Milyen jó lenne, ha mától fogva te is jól, Isten szerint működ-
hetnél az így kicserélt szíveddel, ahogyan az óra jól működik egy 
új elemmel!

Az aranymondás gyakorlása

„Ne ölj! … Ne paráználkodj!”  (2Mózes 20,13–14).

Döntsd el most!
Nyomtassunk annyi oldalt a CD-ről, hogy minden gyermeknek 

jusson egy ábra! Készítsünk elő egy ollót is. Az ábrákat Ne vágjuk 
szét! A játék előtt mondjuk ezt: Ez az ábra Isten jó és tökéletes akara-
tára emlékeztet. Ő azt akarja, hogy egy fiú egyetlen lánynak udvarol-
jon, és egy lány egyetlen fiútól fogadja el az udvarlást. Még akkor se 
bújjanak ágyba, ha már tudják, hogy össze akarnak házasodni, mert 
a testi szerelmet Isten a házasságba tervezte. Ha pedig már összehá-
zasodnak, soha ne akarjanak mással élni. Lehetnek problémáik, ám 
ha Istennel élnek, Isten segít azokat megoldani. Már most, kisgyer-
mek korodban eldöntheted, hogy szeretnél-e Isten szerint ismerkedni, 
házasodni és házasságban élni. Erre a döntésedre emlékeztessen az, 
hogy körbevágod ezt az ábrát. Ez arra emlékeztet,hogy a férj és a fele-
ség a házasságkötés után már nem szerethetnek bele másba.

Aki elmondja az aranymondást a két igével, kivághat magának 
egy ábrát! Ha sokan vannak, több ollót készítsünk elő, és egymás-
nak is elmondhatják vagy egy-két segítőnek.

Ismétlő kérdések
1. Mire gondol Isten, amikor a szív szót használja? (A lelkemre, 

az érzéseimre, arra, aki én vagyok belül.)
2. Mit mond Isten az abortuszról és az eutanáziáról? (Mind-

kettő gyilkosság.) 

KIN

Kisebbeknek segít, ha gyakorlás 
közben is ritmizálva mondjuk a két 
igét. 
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Fénymásoljuk az ábrát minden gyer-
meknek (l. 81. o.), és vágjuk is ki! Aki 
elmondja az aranymondást, kaphat 
egy ábrát. Nekik is elmondhatjuk, 
hogy Isten szerint az a helyes, ha 
azok, akik megszeretik egymást, há-
zasságban élnek, és többé nem lesz-
nek másba szerelmesek.
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3. Mit tanít Jézus a gondolatokról? (Ha valaki rosszat akar a 
másiknak, vagy a csúnya gondolatait ki is mondja, ugyan-
úgy bűnt követ el, mint az, aki elveszi valakinek az életét.)

4. Mit mond Isten a szívünkről? (Ismeri azt, és látja, hogy go-
nosz, hiszen nem tudjuk megtartani a Tízparancsolatot ma-
gunktól.)

5. Honnan származik a házasság? (Isten teremtette meg, mert 
tudta, hogy nem jó az embernek egyedül lennie.)

6. Milyennek akarta a házasságot? (Férfi és nő éljen házasság-
ban; mindketten legyenek kapcsolatban Istennel; a házasság 
előtt ne bújjanak egymással ágyba; a házasságkötés után ne 
legyenek szerelmesek másba.)

7. Mi mutatja, hogy sokan megszegik a 7. parancsolatot is? 
(Nagyon sokan úgy élnek együtt, hogy nem házasodnak ösz-
sze; sokan elválnak; azonos neműek is összeházasodhatnak.)

8. Hogyan lehet még paráználkodni? (Gondolatban, szóban, 
szexfilmekkel, szexképekkel.)

9. Mi a kísértés? (Amikor Isten ellensége arra akar rávenni, 
hogy kövessek el bűnt.)

10. Miért csak Jézussal lehet a kísértés fölött győzni? (Ő győzte 
le a bűnt és a Sátánt, amikor meghalt a kereszten, majd fel-
támadt.)

11. Mit tehetsz, ha már hívő vagy, de jön a kísértés? (Higgyem 
el, hogy Jézussal tudok győzni, és tegyem meg, amit nekem 
kell megtennem – a leckében elhangzó példákat mondhat-
ják a gyermekek.)

12. Hogyan lehet lelki „szívátültetésed”? (Ha szomorkodom 
amiatt, hogy megszegtem Isten parancsait, elhiszem, hogy 
Jézusért Isten megbocsát nekem, és nem akarok úgy élni, 
mint eddig.)

Foglalkoztató feladatok nagyobbaknak
A szavak és a gondolatok ereje (l. CD-n) (l. teljes szövegkönyv)

Kérdőív a szerelemről és a házasságról (l. CD-n) (l. teljes szövegkönyv)

Foglalkoztató feladatok kisebbeknek
A 6. és a 7. parancsolat (l. CD-n) (l. teljes szövegkönyv)

Menyasszony, vőlegény

Ének kisebbeknek
Tanítsuk meg az Isten szeret engem kezdetű éneket! (Dallama 

a CD-ről meghallgatható.) (l. teljes szövegkönyv)

Mondóka minden korosztálynak
Tízparancsolat (l. teljes szövegkönyv)

Ismétlő játék
Gondolatban se! 
(l. teljes szövegkönyv)

Kisebbekkel a következőképpen 
játsszuk! 

Menyegző
(l. teljes szövegkönyv)
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Igehelyek a tanítóknak
2Mózes 20,15–17; Máté 19,16–26;  
Márk 10,17–22; Lukács 18,18–27

Központi igazság
Isten neked is meg tudja adni mindazt, amire 
szükséged van.

Alkalmazás
KIN: Fogadd el az örök életet ajándékba Is-

tentől!
KIM: Gyakorold a hálaadást!

Aranymondás
„Ne lopj! … Ne kívánd … ami a te felebarátodé!” 
(2Mózes 20,15.17).

Szemléltetőeszközök
•	 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6 gyűrűs könyv ké-

pei vagy PPT
•	 Központi igazság (l. CD-n)
•	 Megtért gyermeknek szóló alkalmazás (l. CD-n)
•	 8. és 10. parancsolat hívóképe (l. 77. és 78. o.)
•	 Bevezetéshez két báb
•	 Tanításhoz szócsíkok, hívóképek (l. CD-n): 

TÖBB SZÁZMILLIÓ FORINT, érzelmek, pus-
kázás, telefonálás

•	 Tanításhoz: hálakorong (l. CD-n), képes újsá-
gok

•	 Ismétlő játékhoz: képek játékokról, gyer-
mekruhákról

•	 Foglalkoztató feladathoz: tévé kartondo-
bozból, tárgyak, hálaszatyor

Leckevázlat

Bevezetés
Jancsi és Zsuzsi egy bolti lopásról beszélget.

Az események sorrendje
1. Isten egyértelműen tilt mindenféle lopást. 

 KIN, KIM
2. Nemcsak az a lopás, ha elveszek egy  tárgyat.
3. A világ a vágyainkat akarja felkorbácsolni.  

 KIN
4. A gazdag ifjú egy kérdéssel fordul Jézushoz. 
5. Jézus azt mondja neki, hogy tartsa meg 

a parancsolatokat. 
6. Az ifjú azt mondja, megtartja. 
7. Amikor Jézus azt mondja neki, ossza szét 

a vagyonát, elmegy. KIN
Csúcspont

Az örök életet csak ajándékba kaphatjuk 
Jézusért.

Befejezés
A hívők Isten erejével meg tudják tartani 
a parancsolatokat.

6. lecke
Lehet Isten nélkül élni?
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Bibliai lecke

A bevezetéshez használjuk a már megszokott két bábot, vagy kér-
jünk meg két nagyobb gyermeket, hogy adják elő a párbeszédet.

Zsuzsi: Mi a baj, Jancsi? Mi történt? 
Jancsi: Annyira rosszul érzem magamat. Képzeld, az egyik ba-

rátom ellopott a boltból egy számítógépes játékot. Tu-
dom, hogy rosszat tett, de nem akarom, hogy elkapják.  

Zsuzsi: De hát miért tette? Nem tudta volna megvenni? 
Jancsi: A szülei nem adtak volna rá pénzt, de ő, amikor meg-

látta a játék reklámját a tévében, eldöntötte, hogy neki 
kell ilyen, minden áron. 

 Zsuzsi: Ennyire fontos lett neki a gépezés? 
Jancsi: Ja, már nem is csinál semmi mást. Nekem elegem van 

a gépezésből, és az ujjaim is kivannak már teljesen. (Ki-
mennek.)

Talán azt gondolod, ilyesmi azért nem sokszor fordul elő. 

Mutassuk föl a szócsíkot a képpel: TÖBB SZÁZMILLIÓ FORINT 
(l. CD-n)!

Pedig egy hivatalos rendőrségi kimutatás szerint évente több 
százmillió forint értékben lopnak el az emberek különböző áru-
cikkeket a boltokból. Nem is gondolnád, milyen kifinomult és 
gyakorlott módszerekkel tudnak emberek fizetés nélkül kivinni 
dolgokat az üzletekből. Azt tudniuk kell, hogy rosszat tesznek, 
mert a lopást az ország törvényei büntetik. De azt gondolják, ad-
dig, amíg nem derül ki a lopás, nincs baj. Aztán vannak olyanok, 
akik azt mondják, az a pici, amit elvettek, nem igazán számít, hi-
szen nem károsítanak meg senkit. Mások meg azt mondják, lopni-
uk kell, mert nincsen munkájuk. Az a helyzet azonban, hogy Isten 
nem ismer ilyen kivételeket. Ő egyértelműen megparancsolja a 8. 
parancsolatban, hogy: „Ne lopj!” (2Móz 20,15). 

Isten ezt a törvényt több ezer éve adta, hogy az emberek meg-
értsék: nem lophatnak el semmit, se egy állatot a szomszédjuktól, 
se egy zsák kukoricát, se egy ruhát, de még egy ezüstérmét sem. 

Mutassuk fel a hívóképet az arcokkal (l. CD-n)!

Mi lehetett a célja Istennek ezzel a parancsolattal? Kettőt sze-
retnék említeni. Először is az, hogy az egyik ember ne bántsa meg 
a másikat. Hiszen amikor ellopsz valamit, azzal biztosan bosszúsá-
got, kellemetlenséget, szomorúságot okozol annak, akit megká-
rosítottál, esetleg haragot, bosszúvágyat ébresztesz benne. Emi-
att bűnbe viheted őt is. 

Másodszor pedig az, hogy Önmagára irányítsa az emberek 
gondolatait, és megértsék: Isten mindent meg tud nekik adni, 
amire igazán szükségük van.

Isten neked is meg tudja adni mindazt, amire szükséged 
van (KI). Mivel Ő teremtett, teljesen ismer, jó terve van az életed-
del, boldoggá akar tenni, és tudja, hogy ezt hogyan akarja elérni. 
Ez kicsit olyan, mint egy tanár, aki minden óráját pontosan elterve-
zi, mert tudja, mit szeretne aznap megtanítani. Ha például szorzást 

6-1 kép 

Tegyük ki az arany-
mondás első felét és a 
hozzá tartozó hívóké-
pet (l. CD-n)!

KIN
Tegyük ki a szemléltetett központi 
igazságot (l. CD-n)!

TÖBB SZÁZMILLIÓ FORINT
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akar tanítani neked, akkor nem a színekkel fog aznap foglalkozni, 
és nem akar majd veled kivonásos feladatokat megoldatni. A szor-
zásra fog összpontosítani, hiába akarnád aznap te az összeadást 
gyakorolni. Sokszor tapasztalod az iskolában, hogy te mást akarsz, 
és a tanár is mást akar. Így van ez Istennel is. Gyakran megtörténik, 
hogy Isten megenged valamit az életünkben, ami nekünk azért 
nem tetszik, mert nem értjük, mi Isten célja, és csak azt látjuk, hogy 
nekünk rossz. Sokszor még akkor is elégedetlenkedünk, ha látjuk 
már, mit akar Isten. Amikor bizonyos dolgokat nem ad meg ne-
ked, azzal nem bosszantani akar, hanem tanítani, valamitől meg-
védeni, valamire figyelmeztetni stb. Mivel Ő a Teremtő, Isten hatal-
mas és gazdag. Ezt mondja magáról a  Bibliában: „Enyém az ezüst, 
enyém az arany” (Hagg 2, 8). Mégsem tesz mindenkit gazdaggá, és 
mégsem ad meg mindent azonnal, amire vágysz. De sok mindent 
adott már, csak azzal általában nem törődünk. 

Mutassuk fel a hálakorongot (l. CD-n)!

Belegondoltál-e már abba, mennyi mindent kaptál tőle? 

A korong segítségével röviden beszélgessünk a gyermekekkel! 

Ugye mennyi mindent kaptál már Istentől? 
Ha te már Istenhez tartozol, mert elfogadtad az Úr Jézust, gya-

korold is a hálaadást! Mindennap szánj egy kis időt arra, hogy vé-
giggondold, milyen képességeket, jó emberi tulajdonságokat, 
emberi kapcsolatokat, tárgyakat kaptál már Istentől, mennyi min-
dennel körülvesz, ami tetszik: zenével, képekkel, növényekkel, 
állatokkal stb. Adhatsz hálát úgy is, hogy egy kis hálafüzetet ve-
zetsz, de úgy is, hogy megköszönöd azt, ami éppen eszedbe jut. 
Fontos, hogy tudatosítsd magadban, mennyi mindent kaptál már 
attól a hatalmas Istentől, aki a te Teremtőd, és neked is meg tudja 
adni mindazt, amire szükséged van (KI), sőt még annál is töb-
bet, mert nagyon szeret. 

Ezért is olyan fontos átgondolni, miért lopnak az emberek! Mit 
látsz ennek a gyermeknek az arcán? (Hallgassunk meg néhány vá-
laszt!) Nagyon szeretné azt, amit a kirakatban lát. Biztosan te is 
láttál már gyermekeket kirakatok előtt, és biztosan te is szívesen 
elnézelődsz. A kisebbek ki is mondják: 

– Anya, vedd meg azt a babát! Apu, vedd meg azt az autót!
Sok mindent akarunk. Van úgy, hogy napokig csak arra gondo-

lunk, amit szeretnénk. Talán szomorkodunk, hogy nem szerezhet-
jük meg. Mégis tudjuk, hogy attól még nem szabad ellopnunk. 
Azok, akik lopnak, szintén azért lopnak, mert meg akarnak vala-
mit szerezni. Tehát amikor nagyon vágyunk valamire, az van a szí-
vünk mélyén, hogy nekünk több és jobb legyen. 

Akkor most kérdezek valamit. 

Mutassuk fel a hívóképet, amelyen egy diák csal dolgozatírás köz-
ben (l. CD-n)!

Miért másolja le egy iskolás a házi feladatot a társáról, vagy miért 
puskázik dolgozatírás alatt? (Hallgassunk meg néhány választ!) 
Azt akarja, hogy rendesnek vagy okosnak tűnjön. Nem akarja, 

KIM

6-2 kép

Mutassuk fel a megtért gyermeknek 
szóló alkalmazást (l. CD-n)!
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hogy kiderüljön, nem foglalkozott otthon a leckével. Erőfeszítés 
nélkül akar jobb jegyet. Tehát ő is magának akar jobbat, nem? 
Ezért ő is valamit helytelen módon szerez meg. Képzeld, a 8. pa-
rancsolat szerint a lecke lemásolása vagy a puskázás is lopás. 

De mondok egy másik példát. 

Mutassuk fel a telefonáló nő képét (l. CD-n)! 

Ismerek egy felnőttet. Hivatalban dolgozik. Amikor a lánya be-
szélni akar vele, megcsörgeti a mobilját. A néni látja, hogy a lánya 
keresi, de nem veszi fel a mobilt, hanem a hivatali telefonon hív-
ja vissza a lányát. Szerinted, kinek a pénzén telefonálnak? Igen,a 
hivatal pénzén. Ha a hivatal állami hivatal, akkor az állam pénzén. 
Vagyis az a néni, bár nem tudja, meglopja a hivatalt vagy az álla-
mot, mert magának akar jót: nem akar fizetni valamiért, amiért 
pedig kellene fizetnie. És még sorolhatnám. 

De miért akarunk jobbnak látszani? Miért akarunk bizonyos 
dolgokat megszerezni magunknak? 

Azért, mert körül vagyunk véve mindenféle kísértéssel. Bekap-
csolod a tévét, és minden reklám ugyanazt csinálja: szépséget, 
egészséget, gazdagságot, kényelmet, vadi új cuccokat, digitális 
kütyüket, vagyis csupa olyat kínál, amitől te több, jobb, menőbb 
lehetsz. Sajnos azt is üzenik neked, csak az a valaki számít, aki-
nek az a valami a birtokában van. Ezért gondolják gyermekek pél-
dául, hogy csak az a divatos, ha valaki a C&A-ban, a New Jorker-
ben vagy a H&M-ben vásárol. Azért ontanak ránk annyi katalógust 
és reklámújságot is, hogy így gondolkozzunk, és akarjunk jó sok 
pénzt feleslegesen elkölteni ezekben a boltokban. 

Mutassunk fel néhányat, és lapozzuk át!

Amikor meglátsz valamit, a szemeden keresztül bemegy egy 
kép a szívedbe, és váratlanul megjelenik benned a vágy: Akarom! 
Kívánom! Sokszor annyira kívánunk valamit, hogy bele tudunk be-
tegedni, ha nem kapjuk meg. Vagy annyira kívánsz valamit, ami 
másnak van, de neked nincs, hogy elkezded gyűlölni azt, akinek 
van, és mindenféle rosszat kívánsz neki. Ez már irigység. Talán 
most már érted, miért adta Isten még a 10. parancsolatot is, amely 
így hangzik: „Ne kívánd … ami a te felebarátodé!” (2Móz 20,17). 

Én is nagyon vágyom sok mindenre, de egyszer belegondol-
tam: Mi lenne, ha Isten mindent azonnal megadna, amire vá-
gyom? Most gondolj arra, mi mindenre vágysz. Mi lenne, ha Isten 
mindent azonnal teljesítene? Szerintem megváltoznánk. Egy idő 
után már nem tudnál semminek örülni. Már csak arra figyelnél, 
hogy mindig legyen valami még újabb, még modernebb, még 
szebb valamid. Egyre csak vágyakoznál, és abban a pillanatban, 
hogy megszereznél valamit, máris másra vágynál. Boldog len-
nél? Ha a gazdagság tenne boldoggá, miért olvassuk sok gaz-
dag celebről, hogy boldogtalanok, isznak, kábítószereznek, ide-
oda utazgatnak, többször is megházasodnak, aztán elválnak. Is-
ten szeretné, ha megértenéd, hogy sok mindenre, amire nagyon 
vágysz, most nincs szükséged. 

6-3 kép

Tegyük ki az arany-
mondás második felét 
és a hozzá tartozó hí-
vóképet l. CD-n)!
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Sokszor nem is tudod, mire van igazán szükséged. A Bibliából 
tudhatjuk, hogy a velünk született bűn megvakította a gondolko-
zásunkat (2Kor 4,4). Sokszor te is a helyest helytelennek, a hely-
telent pedig helyesnek gondolod. Azt sem tudod, mi a jó neked, 
csak elképzeled. Érzed talán bent, a szívedben, hogy hiányzik va-
lami, de azt gondolod, ha ezt vagy azt megkapnád, minden rend-
be jönne. Aztán amikor megkapod, mégsem lesz a lelkedben bé-
kesség. A sok számítógépes játék, az elektronikus csodaszerek, 
a legdrágább cuccok sem tudják például elvenni a félelmeidet, 
szorongásaidat, nem tudnak igaz barátokat szerezni neked, nem 
tudják biztosítani, hogy egyszer boldog házasságban éljél, nem 
védik az egészségedet, és főleg: nem adhatnak választ olyan ége-
tő kérdésekre, hogy mi lesz földi életed után. Pedig ez minden 
embert foglalkoztat. Milyen jó, hogy Isten jobban ismer téged ön-
magadnál! Csak Ő tudja, éppen mi lenne neked a legjobb. Tud-
ja, hogy ha még nincsen kapcsolatod Ővele, akkor legeslegelő-
ször arra van szükséged. Persze sok mást is ad, mert Ő gondosko-
dó Isten, aki neked is meg tudja adni mindazt, amire szüksé-
ged van (KI). Talán egyszer gazdagságot is ad, amikor látja, hogy 
a pénz már nem tud rabul ejteni. De először szeretné a figyelme-
det Önmagára irányítani.

Most egy olyan ember példájával szeretne megismertetni, aki-
nek a pénz nem okozott gondot. Ez a gazdag fiatalember Jézus 
korában élt. 

Egy nap fontos kérdéssel fordult az Úr Jézushoz: „Mester, mi jót 
tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?” (Mt 19,16)

Talán téged is foglalkoztat már ez a kérdés, de még mindig van 
valami, amit nem értesz azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet 
örök életed. Szeretnélek bátorítani, hogy amikor a többiek a fel-
adatokon gondolkoznak, gyere ide hozzám. Beszélgessünk arról, 
ami még nem világos. Itt a Bibliám. Megkeressük benne a válaszo-
kat a kérdéseidre. Fontos beszélni erről a témáról.

Egy segítőhöz is küldhetjük a gyermeket lelkigondozói beszélge-
tésre. Az a lényeg, hogy az illető tudjon lelkigondozói beszélgetést 
vezetni.

Ez a fiatalember is ezen a fontos kérdésen gondolkodott. Isten 
is azt akarja, hogy minden ember ezen töprengjen. Mivel ez a föl-
di élet igen rövid, tulajdonképpen az a legfontosabb kérdés, hogy 
az örökkévalóságot hol töltjük. Két helyre kerülhet az ember földi 
élete után: a büntetés helyére, ami a kárhozat, illetve az örök bol-
dogság helyére, ami a mennyország. Azok kerülhetnek a menny-
be, akik földi életük során megkapják a bűnbocsánatot és az örök 
életet. A fiatalember tehát jó kérdést tett fel, de nagyon rosszul 
gondolkodott. Azt hitte, hogy ő tehet valamit, és azért cserébe, 
jutalmul elnyeri az örök életet. Jézus azonban nem lett rá mér-
ges. Azt olvassuk, hogy megkedvelte ezt a fiatalembert, és szeret-
te volna meggyógyítani a gondolkodását. Mivel tudta, mi a gond 
vele, nagyon furcsát mondott neki: „Tartsd meg a parancsolato-
kat!” (Mt 19,17).

KIN

6-4 kép 

Mutassuk fel a két szócsíkot! 
BÜNTETÉS           KÁRHOZAT;  
BŰNBOCSÁNAT        MENNYORSZÁG. 
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Miért volt furcsa ez a mondat? (Hallgassunk meg néhány vá-
laszt!) Hát persze! Minden alkalommal azt kell meglátnunk, ami-
kor a parancsolatokról tanulunk, hogy magunktól nem tudjuk 
azokat megtartani. Akkor miért kért Jézus olyat ettől a fiatalem-
bertől, amiről tudta, hogy lehetetlen? (Hallgassunk meg néhány 
választ!) Azt akarta, hogy megértse, a saját jóságáért, a saját tel-
jesítményéért nem kapja meg cserébe az örök életet. Az nem így 
működik. De a fiatalember még nem értett semmit. Tudod, mit 
válaszolt? „Mind megtartottam” (Mt 19,20).

Jézus akkor meg akarta mutatni neki, hogy mekkora butasá-
got mondott. Ezért kért tőle valamit: „Add el a vagyonodat, oszd 
szét a szegényeknek… aztán jöjj, és kövess engem!” (Mt 19,21). Ha 
megteszi, azonnal kiderül, hogy Isten valóban még a pénznél is 
fontosabb neki, a másik emberért is kész tenni valamit, és tudja, 
kicsoda Jézus.  Szerinted mit tett a fiatalember? (Hallgassunk meg 
néhány választ!)

Rossz hírem van. Amikor a gazdag ifjú ezeket a szavakat meg-
hallotta, megfordult, és szomorúan elbandukolt. Nem tudjuk, mit 
értett meg, mit nem, egy a lényeg: így nem kellett neki az örök 
élet, és nem hitte el, hogy Jézus az igazat mondja neki. Ne feledd 
el ezt a történetet, mert Isten ugyanezt akarja benned is elvégez-
ni. Arra van a legnagyobb szükséged, hogy Isten legyen az első az 
életedben, hogy a másik embert is legalább ugyanolyan fontos-
nak tartsd, mint önmagadat, és hogy senki mást ne kövess, csak 
az Úr Jézust. Mivel ezt magadból nem tudod kipréselni, Isten két 
dolgot tett. Odaadta neked is a Tízparancsolatot, és elküldte érted 
is az Úr Jézust.

A Tízparancsolat tulajdonképpen olyan, mint egy tükör. Azzal 
szembesít, hogy magadtól minden parancsolat ellen vétesz, ezért 
büntetés vár rád, és az örökkévalóságot a kárhozatban kell eltöl-
tened. De ez ugyanígy érvényes minden emberre, mint ahogy 
a Biblia ki is mondja: „Mindenki vétkezett” (Róm 3,23). Isten azon-
ban arra vágyik, hogy együtt lehess vele egyszer majd a menny-
ben, és már itt, a földön is. Ezért küldte le az Úr Jézust a földre. Jé-
zus tökéletes emberi életet élt, ami azt jelenti, hogy teljesen meg-
tartotta a parancsolatokat, vagyis soha nem követett el egyetlen 
egy bűnt sem. Isten mégis megengedte, hogy egy napon úgy 
bánjanak vele, mint a legnagyobb bűnössel. Jézus nem tiltako-
zott, hanem némán tűrte, hogy megvádolják, halálra ítéljék, és 
keresztre feszítsék. Aztán a kereszten még egy szörnyű igazságta-
lanság történt vele. Isten a te bűnös életedet, minden bűnödet, rá-
tette Jézusra. Isten szemében akkor Jézus már nem az a tökéletes, 
bűn nélküli ember volt, akinek mindig Isten volt a legfontosabb, 
és aki minden emberhez végtelen szeretettel és gondoskodással 
fordult oda. Jézusban téged látott meg engem, és megbüntette 
Őt a mi bűneinkért. Elszakadt Jézustól, és hagyta meghalni. Jézus 
a kárhozatot is átélte, és a halál fogva tartotta egy ideig. De aztán 
Isten jelezni akarta nekünk, bűnösöknek, hogy minden rendben, 
Jézus mindent tökéletesen elvégzett, és még a kereszten is Isten 
akaratát teljesítette. Ezért a harmadik napon visszahozta Jézust 

6-5 kép
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a halálból. Jézusért bárki, a legnagyobb bűnös is kaphat bűnbo-
csánatot és örök életet. Erre van szüksége mindenkinek, és ezért 
mondtam azt, hogy Isten neked is meg tudja adni mindazt, 
amire szükséged van (KI).  

Most már tudod, hogy Isten és Isten Fia, Jézus mit tett érted. 
Megismerted a Tízparancsolatot. Talán világosan megértetted, 
hogy nem tudod azt megtartani, ezért Isten nélkül kell élned. De 
Isten nélkül lehet élni? Lehet, csak nem érdemes. Annak az élete, 
aki Isten nélkül él, a boldogtalanságba és az örök büntetés helyé-
re vezet. Egy fontos kérdés maradt hátra: Ha szeretnél örök életet, 
hogyan lehet a tiéd?

Fogadd el az örök életet ajándékba Istentől! Isten látja a szí-
vedet, és keresi benne a bűnbánatot. Éreztél-e már szomorúsá-
got, amikor bűnt követtél el? Megértetted-e, hogy ha minden így 
marad, egyszer megkapod a büntetést? Isten hitet is keres a szí-
vedben. Hiszed-e, hogy az Úr Jézus helyetted halt meg, és ezért 
Isten neked most már kész megbocsátani? Ha mindez ott van 
a szívedben, Isten csodálatos ígéretet vált valóra a te életedben is: 
„Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van” (Jn 3,36). Ha ilyen hitet lát 
a szívedben, azonnal megkapod az örök életet. Egy csodálatos 
csere történik. Ahogyan Jézus megkapta a te bűneidet, úgy ka-
pod meg te Jézus bűntelenségét. Isten megbocsát, és onnantól 
úgy lát téged, mintha olyan bűntelen lennél, amilyen bűntelen az 
Úr Jézus. Úgy néz rád, mint aki Isten erejével képes megtartani 
a Tízparancsolatot, mert most már tudja, mi a helyes, és mi a hely-
telen. 

Ha akarod, ez a csodálatos, tiszta, új örök élet most azonnal 
a tiéd lehet, hiszen csak bűnbánattal és hittel el kell fogadnod Is-
tentől. Ha elfogadtad, most, amikor imádkozni fogunk, megkö-
szönheted Istennek azt a nagy ajándékot, hogy mostantól  vele él-
hetsz.

Az aranymondás gyakorlása 

„Ne lopj! … Ne kívánd … ami a te felebarátodé!” (2Mózes 20,15.17).
Mire vágyom?

Olvassuk el többször is a szemléltetett aranymondást, majd 
a játék idejére vegyük le! Kérjük meg a gyermekeket, gondolják 
át, kire (voltak) irigyek és mire. Ha nincs ilyen, mi az, amire nagyon 
vágynának. Esetleg azt is átgondolhatják, volt-e már olyan, hogy 
elloptak valamit. Akinek valami eszébe jutott, tegye fel a kezét. 
Ha akarja, elmondhatja, mire gondolt, ha nem akarja, nem kell 
elmondania. Az aranymondást viszont mondja el az igehellyel 
együtt.

Ismétlő kérdések
1. Miért tiltotta meg Isten a lopást? (Nem akarja, hogy más-

nak fájdalmat okozzunk, vagy mást bűnbe vigyünk; Önma-
gára akarja irányítani a figyelmünket.)

6-6 kép

Kisebbek esetleg nehezen tanulják 
meg a felebarátodé szót. Tanítsuk ne-
kik így, mivel az értelme ugyanaz: 

Ne lopj! …  
Ne kívánd a másét!
2Mózes 20, 
15.17.

tá tá  
titititi tá tá
titititi tá szün  
titi tá tá tá tá 
szün

Mit szeretnél?
Vágjunk ki reklámújságokból játé-
kokat, gyermekruhákat ábrázoló ké-
peket. A képeket vegyük elő. Először 
mondjuk el többször is az arany-
mondást. Azután mutassunk föl egy 
képet, amely pl. egy mackót ábrázol, 
és kérdezzük meg: Ki szeretne na-
gyon egy új játék mackót? Aki igen, 
álljon fel, és mondja el az aranymon-
dást. Játsszuk ezt több képpel is!

KIM
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2. Miért vagyunk általában elégedetlenek, amikor valamit 
nem kapunk meg, vagy amikor valami nehézség ér ben-
nünket? (Nem értjük Istent, mert nem ismerjük. Vagy ha ért-
jük is, csak arra gondolunk, hogy nekünk nem jó.) 

3. Mikért adhatsz hálát? (A családomért, egészségemért, bará-
taimért, szobámért, jó időért stb.)

4. Mit tart Isten lopásnak? (Amikor elveszem, ami nem az 
enyém, nem fizetek valamiért, amiért fizetni kellene, csalok, 
mert jobb színben akarok feltűnni stb.)

5. Mi szerintünk a legfontosabb nekünk? (Hogy nekünk jó le-
gyen az adott pillanatban.)

6. Mi fokozza ezt az érzést? (A reklámok, bevásárlóközpontok, 
újságok, tévé stb.)

7. Mi Isten szerint a legfontosabb? (Hogy kapcsolatba kerüljek 
Ővele.)

8. Miben gondolkodott helyesen a gazdag ifjú? (Szeretett vol-
na örök életet.)

9. Miben gondolkodott helytelenül? (Azt hitte, tehet valamit 
az örök életért.)

10. Mi lesz az emberrel földi élete után? (Vagy a büntetés helyé-
re kerül, vagy Istenhez, a mennyországba.)

11. Miről győzhet meg a Tízparancsolat? (Valóban bűnös va-
gyok, mert egyetlen parancsolatot sem tudok magamtól 
megtartani.)

12. Mit tehetsz azért, hogy örök életed legyen? (Semmit. Jézus 
megkapta már az én büntetésemet, és ezért Isten ajándékba 
kínálja az örök életet. Én azt bűnbánattal és hittel elfogad-
hatom.)

Foglalkoztató feladatok nagyobbaknak
A reklámok és én (l. teljes szövegkönyv)

Elégedett vagy? (l. teljes szövegkönyv)

Mi a megoldás az irigységre? (l. teljes szövegkönyv)

„Hordozható” Tízparancsolat (l. teljes szövegkönyv)

Foglalkoztató feladatok kisebbeknek
A 8. és a 10. parancsolat (l. CD-n) (l. teljes szövegkönyv)

Hálaszatyor (l. teljes szövegkönyv)

Mondóka minden korosztálynak
Tízparancsolat (l. teljes szövegkönyv)

A Tízparancsolat (minden korosztálynak) (l. teljes szövegkönyv) 

Ének kisebbeknek
Tanítsuk meg az Adj hálát minden reggel! kezdetű versszakát az 

Imádkozz minden reggel! c. éneknek (JÉ 55).

Ismétlő játék minden 
korosztálynak
Tedd vissza!
(l. teljes szövegkönyv)
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