Sok Szeretettel

minden iSkoláS
gyermeknek
éS Szüleiknek

AjándékozzA:
kinek:

ki:

pedagógus füzetek I.

köszöntő

kedveS BArátAim, SzülŐk, kollégák!
Azért ez a megszólítás, mert én is édesapa,
nagyapa és kolléga vagyok. 5 gyermekem és
két unokám van. A gödöllői Szent istván
egyetemen tanítok.
A magyar nép jövője, ami egyben gyermekeink jövője is, mindig elém jön. tehetek-e én ezért valamit?
egy idős ember 7 évvel ezelőtt felhívott
telefonon, hogy este a keleti Pályaudvaron
vár, mert szeretne nekünk 100.000 Ft-ot adni, hogy egy gyermekima könyvet szerkesszünk és terjesszünk. Ő akkor a 85 évével
bölcsen látta, hogy iSten nélkül felnevelni
gyermekeket a legnagyobb bűn, ami létezik.
mi legyen a közös meder, a magyar
egyetértés, amiben gyermekeinket vezethetjük? erre vállalkozik – elsőlépésként– ez a
kis felekezet független traktátus. reméljük,
hogy ez kedvet csinál a hittan választáshoz!
Akiahittantválasztja,azISTENörök
ésváltozatlanszavát,aBibliát,ateremtőés
megváltóISTENTfogjamegismerni.
Mígazerkölcstanaváltozóésvitatott
emberiértékekgyűjteményéttanítja,ami
nemfeltétlenaBibliábangyökeredzik.Legyenimádságunktárgya,hogyakeresztény/keresztyénerkölcstanisrészelegyen
azerkölcstankönyvnek,amitKrisztushívőlelkipásztorokírnak.
Azértisimádkozzunk,ésszólítsukmeg
hívőpedagógustestvéreinket,hogyminél
többenvégezzékelazerkölcstantanításhoz
szükségestanfolyamot.
A hittan a változás lehetőségét és útját is
feltárja, hogyan kaphat elsőbbséget a tisztességes, szabad élet egy gyermeki szívben?

megtanítja a jó sáfár lelkületét a hűséget.
isten világában nincsenek pártok, felekezetek, tartalommal csak a gazda, a sáfár és a
cseléd fogalma bír.
iSten a gazda, mi lehetünk a sáfárok. A
cseléd, aki magával törődik és a pillanatnak
él. A sáfártól, ami megkívántatik az a hűség.
Hűen vigyázni a ránk bízottakra, gyermekeinkre, tanítványaikra, környezetünkre.
A megbízatásunkról egyszer el kell számolni.
Ha akarjuk, ha nem. A kérdés az lesz: hogyan sáfárkodtunk a ránk bízottakkal, a
gazdától kapott talentumainkkal?
mert ha hiszitek, ha nem, magyarország
jövője, nem az eU-ban, nem a gazdaság
megerősödésében, hanem a szülők, pedagógusok szívében, a ti iSten iránti hűségetekben van elrejtve, aminek eredménye erkölcsi,
anyagi felemelkedésünk lesz
kívánom, hogy ezt a megszólítást és ezt
a választást ti is vegyétek komolyan, mint
ahogy én se tehettem mást, amikor felhívtak
a gyermekimakönyv szerkesztésére.
gödöllő környéki 12 gyülekezet megáld
benneteket és folyamatosan imádkozik értetek, hogy az ismeretek mellett, a jó erkölcsre, iSten és emberszeretetre is neveljétek a
rátok bízott kis palántákat. és akkor reménységgel gondolhatunk gyermekinkre egy
olyan magyarországon, ahol mielőtt bármiben, bárhol döntenénk, szívünkben lesz a
kérdés:
MitszólehhezISTEN?
Judák Endre
gödöllői presbiter
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Erköcstan vagy hit és Erkölcstan?

viSSzA Az AtyAi HázHoz
gyek apámhoz, és azt mondom neki: Atyám,
vétkeztemazégellenésteellened.Nemvagyok
többéméltóarra,hogyfiadnaknevezzenek,
tégyengemolyanná,mintbéreseidközülegy.
és útra kelve el is ment az apjához. még távol
volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe
futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. A fiú
ekkor így szólt hozzá: Atyám, vétkeztem az ég
ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra,
hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt
mondta szolgáinak: Hozzátok ki hamar a
legszebb ruhát, és adjátok reá, húzzatok gyűrűt
a kezére, és sarut a lábára! Azután hozzátok a
hízott borjút, és vágjátok le! együnk, és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott,
elveszettésmegtaláltatott. (Lukács 15:1–24)

egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt
mondta az apjának: Atyám, add ki nekem a vagyon rám eső részét. erre megosztotta köztük a
vagyont. néhány nap múlva a fiatalabb fiú
összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet folytatott. miután elköltötte
mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken,
úgyhogy nélkülözni kezdett. ekkor elment, és
elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához,
aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. Ő
pedig szívesen jóllakott volna akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem
adott neki. ekkor magába szállt és ezt mondta:
Az én apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen halok! Útra kelek, elme-

iStentŐl áldott karácsonyt
Az karácsonyi jókívánságunk a 100-ból 80 honfitársunknak,
akik ma még nem járnak templomban, hogy a tékozló fiúval együtt térjenek
vissza, éljék át a szívükben megszületett jézUS örömét. éljék át a visszaváró
Atya ölelését és ők is tudják átölelni a másik embert, még ha az másként
gondolkodik is. ezt a szívből jövő, ölelő mozdulatot gyermekeik, családjaik
érdekében és egy szebb, egyetértő magyar nemzetért is tegyék.
és így a következő hír, nem fog gondot okozni: akötelezőenválasztható
hit-éserkölcstanoktatáselőkészítésea2012/13.tanévbennagyfokú
körültekintéstigényel: 2013. március 1 és április 30. között kerül sor
a 2013/14. tanévben 1. évfolyamos tanulók általános iskolai beíratására,
a leendő 5. évfolyamos tanulóknak pedig 2013. május 20-ig kell
nyilatkozniuk választásukról.
reménység szerint a füzet tartalma is befogadó szívre talál.
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nagyszülEink így tanulták

ILLEMSzABáLyoK
ABIBLIád…
A Bibliád kéznél legyen,
mindennapi kenyér legyen.
Ha elfáradnál, vagy csüggednél,
meríts erőt az istennél.
légy az ige hallgatója,
nap mint nap tudakozója.
Ha hozzád beszélnek Őróla,
ne vágj bele a jó szóba.
isten szolgáját „becsüld” meg,
Ha ő beszél, akkor „némulj” meg.
üss szádra, ha beszélne az,
Senkivé tedd azalatt azt.

ErdőN-MEzőN
Ha a mezőn-erdőn sétálsz,
A madarak tojását ne bántsd.
kígyót, békát meg ne öljed,
mert ők segítőid néked.

tiszteld istent s a Beszédét,
A Bibliát, a Szent igéjét.
keresd, szeresd mindazokat,
kik „bizonyságodra” áment mondanak!

ne pusztítsd az élő fákat,
ne csapdosd le a lombokat,
isten azért teremtette,
hogy legyenek gyönyörünkre.
Csak az ártalmas, lim-lom gazt
gyomláld-nyessed és irtogasd.
nem kell az állatot kínoznod,
S a fájdalmát így fokoznod.
Hogyha az állatot kínozod,
rossz szívedet elárulod.
ne gyötörd a kis bogárkát,
Hagy élvezze szép világát!

2–3–4.
7–8. osztály
osztály
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illEmszabályok

ATEMpLoMBAN
A templomba menj csendesen,
Amint illik, szemérmesen,
ott ne beszélj, ne is nevess,
jámbor szelídséget kövess.
Ha a székben szoros a hely,
Az érdemesb előtt kikelj.
állj vagy ülj a szokott helyedre,
vigyázz az illedelemre.
énekelj az éneklőkkel,
könyörögj a könyörgőkkel.
ne aludjál, se ne olvass,
Csak a szent beszédre hallgass.
Az igét szívedbe rejtsd el,
A hallottat ne felejtsd el.
Alamizsnát adj, ha telik!
Az istent így tisztelik.

AzISKoLáBAN
mint tudomány vásárába,
Úgy siess az iskolába.
Fohászkodjál, hogy itt isten
tanulásodban segítsen.
jól elkészülj a leckédre,
tanítódnak tetszésére.
Írószered, papirosod
készen tartsd minden írásod.
reá nézz a tanítóra,
és figyelmezz minden szóra,
Segíts tanuló társadnak,
jó pajtást szerezz magadnak.
tanulásban iparkodjál,
társaddal ne civakodjál.
Soha ne tarts a rosszakkal,
Hanem mindig a jobbakkal.
Addig tanulj, míg időd van,
Hasznát veszed nagy korodban.

AzASzTALNáL
Ha asztalhoz ülni készülsz,
még minek előtte leülsz,
Asztaláldást mondj istennek,
ki táplálója mindennek.
Ha leülsz, maradj egy helyben,
ne válogass az ételben.
más elől el ne végy semmit,
egyél előled, ha van mit.
Amit adnak szépen vedd el,
illedelmes köszönettel,
vigyázz mindenben magadra,
ne könyökölj az asztalra.
étkezés végeztével,
Adj hálát, menj el békével.

2–3–4. osztály
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illEmszabály és imádság

rEggEL
jókor kelj, öltözködj, mosdjál,
Az istenhez fohászkodjál.
mosakodj meg tiszta vízben,
Füröszd meg szemed több ízben.
mosd meg fejed, kezed, képed,
S megújul minden érzéked.
A fogadra gondod legyen:
tisztogasd, hogy tartós legyen.
Hogy a fejed tisztán tarthasd,
A hajad rövidre nyírasd.
nyakkendőd, zsebkendőd légyen,
ezek nélkül lenni szégyen.
körmödet meg ne növeljed,
minden héten lemetéljed.
ruhád gyakran kiporozzad,
Ha elszakadt, befoltozzad.
Feketítsd meg a csizmádat,
tisztán vedd rád a ruhádat.
mindenek szemeláttára,
Csinosan menj az utcára.

ESTE
Hogy felkelhess jókorára,
ne várj gazdag vacsorára.
ne is feküdjél le mindjárt,
állj, vagy sétálj, másképp megárt.
mielőtt nyugodalomra
mennél a csendes álomra:
mondj jóéjszakát mindennek,
Ajánlva őket istennek.
ruhádról ne feledkezzél,
mindig egy helyre vetkezzél.
végre vess számot magaddal,
mint bántál elmúlt napoddal.
magad jóra határozva,
könyörögve, hálát adva
Bízd sorsodat az istenre,
kinek gondja van mindenre.
Ha így intézed dolgaid,
Boldogul folynak napjaid.
kedves leszel az istennél,
kedves minden embereknél.

Reggeli és esti ima
ÉNISTENEMfELÉBrEdTEM,
te őrködtél én felettem.
köszönöm, hogy megtartottál,
hogy felettem virrasztottál.
el ne hagyj a mai napon,
légy kísérőm a jó úton,
hogy parancsod meg ne szegjem,
jézusomat hűn kövessem.
ámen

ÉNISTENEM,jóISTENEM
lecsukódik már a szemem,
de a tiéd nyitva Atyám,
Amíg alszom, vigyázz reám.
vigyázz az én szüleimre,
meg az én kis testvéremre.
mikor a nap újra felkel,
Csókolhassuk egymást reggel.
ámen
2–3–4. osztály
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istEnközElség

Ady ENdrE:

AzÚrérkezése
mikor elhagytak,
mikor a lelkem roskadozva vittem,
Csöndesen és váratlanul
átölelt az isten.
nem harsonával,
Hanem jött néma, igaz öleléssel,
nem jött szép, tüzes nappalon,
de háborús éjjel.
és megvakultak
Hiú szemeim. meghalt ifjúságom,
de őt, a fényest, nagyszerűt,
mindörökre látom.

SzóLj, szóljhozzám
UrAM,
mert szolgád hallja szódat!
Így mondom, mert magam
rég annak érzem.
Hadd járjak utadon,
hadd várjam égi jódat.
Hű szívvel szüntelen,
hű szívvel szüntelen.
Szólj, szólj, én istenem!
Szól hangodból a jóság,
a lelkem megfeszül,
s a hallásban segít.
és szódban meglelem
az örökkévalóság
jó édességeit, jó édességeit.
Ámen

ref. é. k. 512. ének

4–5–6. osztály
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hogyan imádkozzunk?

1)ELcSENdESEdvE. Az imához csend kell, ráhangolódás az istennel
való beszélgetésre. A körülöttünk lévő lármánál már csak az a zavaróbb, ha
bennünk is lárma van.
2)BIzALoMMAL. merjük rábízni magunkat mennyei Atyánkra. ne mi
akarjuk irányítani Őt, hanem igyekezzünk elfogadni az Ő akaratát. „Ne
úgy, ahogy én akarom, hanem ahogy Te”.
3) őSzINTÉN. nem szép szavakat vár tőlünk isten az imádságban,
hanem őszinteséget.
4) vALódIKÉrdÉSEINKETvIgyüKISTENELÉ. „Öntsétek ki előtte
szíveiteket” – mondja a zsoltáros. mindaz ami bánt, ami izgat, aminek
örülsz, amiben bizonytalan vagy. A mindent tudó isten előtt igyekezzünk
tömören, lényegretörően megfogalmazni helyzetünket, kérdésünket,
kérésünket.
5) MINdENNAp! legyen benne az életritmusunkban az istennel való
beszélgetés. A családdal együtt is gyakoroljuk a közös imádságot.
A közös imádság különös ígéreteket hordoz.
6)NEMcSAKKÉrNILEhETAzIMáBAN!lehet hálát is adni, bűnt
vallani, másokért imádkozni, istent dicsérni.
7) váLASzT várvA! Furcsa lenne, ha egy beteg gyorsan elmondaná
bajait az orvosának, aztán annak válaszát meg sem várva otthagyná őt.
isten a Szentíráson át is akar szólni hozzánk. A rendszeres imádsághoz
hozzátartozik a rendszeres Bibliaolvasás is!
8)TürELMESEN,fIgyELMESEN! isten nem mindig válaszol azonnal
imádságainkra. legyünk türelemmel!
9)BárhoL,BárMIKor,ha csendességet tudunk teremteni önmagunkban.
Az utcai forgalomban, vagy betegágyon feküdve. lehet állva, ami azt
jelenti: tiszteletadás; ülve: zavartalanul, gondolatainkat hosszan vezetve,
meditálva; térdelve: alázatosan.
10)jÉzUSTóLTANULvA.„Uram, taníts minket imádkozni” – mondhatjuk
mi is a tanítványokkal együtt. jézus a mi Atyánk imádságát tanítja nekünk.
gondoljuk végig szavanként, mit is jelent ez az imádság a számunkra.

4–5–6. osztály

8

miatyánk

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
Szenteltessék meg a Te neved,
Jöjjön el a Te országod,
Legyen meg a Te akaratod,
Amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket
add meg nekünk ma,
És bocsásd meg vétkeinket,
Miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezőknek,
És ne vígy minket kísértésbe,
De szabadíts meg a gonosztól,
mert Tied az ország,
a hatalom, és a dicsőség
mindörökké.
Ámen
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hiszEk Egy...

Hiszek
egy ISTEN-ben, mindenható Atyában,
mennynek és földnek Teremtőjében.
és JÉzUS KRISzTUS-ban,
az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban,
aki fogantatott Szentlélektől,
született Szűz Máriától;
szenvedett Poncius Pilátus alatt;
megfeszítették, meghalt és eltemették.
Alászállt a poklokra,
harmadnapon feltámadt a halottak közül;
fölment a mennybe,
ott ül a mindenható Atya Isten jobbján;
onnan jön el ítélni élőket és holtakat
Hiszek SzENTLÉLEK-ben.
Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat,
a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát,
a test feltámadását és az örök életet.
Ámen
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könyvEk könyvE

gárdonyi gézA:

Írás a Bibliába
az Újszövetség Könyve elé
ez a könyv a könyvek könyve,

gyermeknek is: „mily szép rege”,

Szegény ember drágagyöngye.

Bölcsnek: ,,rejtelmek tengere!''

égi harmat lankadtaknak,

Fal, – s túl rajta élő hangok,

világosság földi vaknak.

köd, s benn zengő hárfák, lantok.

Bölcsességnek arany útja:

templomok közt legszebb templom:

Boldog, aki rátalál!

Csak megnyitom s benn vagyok.

Szomjas lelkek forrás-kútja,

Ablakán a Paradicsom

Hol pohárral krisztus áll.

rózsáira láthatok.

ez a könyv az örök törvény,

minden fakul, minden romlik,

királyon lánc, rabon napfény,

márványvár is összeomlik.

tévelygőnek hívó harang,

Bíborleplek ronggyá málnak,

roskadónak testvéri hang.

dicsőségek füstbe szállnak.

elhagyottnak galambbúgás,

Csak ez a könyv nem tér porba,

viharvertnek ereszet,

mintha volna élő lelke!...

Haldoklónak angyalsúgás:

ez a könyv a mózes bokra:

„ne félj: fogd a kezemet”

isten szíve dobog benne.
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a biblia

A Biblia könyvei versben
KEdvESKIS
BAráTAINK!
mi még így tanultuk versben,
hogyan következnek a bibliai
könyvek egymásután. Így
ma is könnyebben keresünk
ki egy-egy Bibliai részt
vagy igeszakaszt.
Szerezzetek örömet szüleiteknek,
nagyszüleiteknek és önmagatoknak
a két vers megtanulásával.

I.AzóSzövETSÉgKöNyvEI
mózes írt öt könyvet, elsőt a teremtésről,
másodikat a zsidók kijöveteléről,
Harmadikat a lévi nemzet tisztéről,
negyediket a népnek megszámlált rendjéről,
Ötödikbe tette a törvények mását.
Azután józsué vagyon és a Bírák,
ruth könyve, Sámuel, királyok, krónikák,
Hárman két-két könyvben írják a zsidók dolgát.
esdrás, nehémiás, eszter, jób sorára
következik dávid százötven zsoltára,
A bölcs Salamoni Példabeszédekre
jön a prédikátor, énekek-éneke.
erre ézsaiás, jeremiás jönnek.
Siralmai lévén azután ugyanennek.
Aztán ezékiel, dániel, Hóseás,
jóel, ámos után Abdiás és jónás.
mikeásról náhum, Habakukra térünk
Sofoniás után Aggeushoz érünk,
már csak zakariás, malakiás jönnek
S ezzel vége az Ószövetség könyvének
4–5–6. osztály
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II.AzÚjSzövETSÉgKöNyvEI
Akik jézus krisztus életét megírták,
ezt a nevet kapták, hogy evangélisták.
máté, márk, lukács és jános ezek négyen,
legelől van helyük az Újszövetségben.
majd az Apostolok Cselekedetéről
Írott könyv szól hitünk elterjedéséről.
Pál leveleinek száma tizenhárom,
Amint következnek, rendre elszámlálom:
rómába írt egyet, kettőt korinthusba,
galátákhoz egyet, egyet efézusba,
egyet Filippibe, egyet kolosséba,
kettőt pedig küldött thessalonikába,
kettő levelet tett timótheus számba,
még titus, Filemon, zsidók kaptak egyet,
jakab egy levelet, Péter kettőt szerzett.
Hármat hagyott jános, júdás egy részecskét,
végül jános írta jelenések könyvét.

óSzövETSÉg
– Atörvény:A Biblia első öt könyve az un. Pentateuch, ami azt jelenti: „öt tekercs”. isten népének a történetét írja le ábrahámtól józsefig, és az
idő kezdetén a világ teremtését és a kultúra fejlődését. megtaláljuk benne isten törvényét, a
tízparancsolatot, és részletes utasításokat a
mindennapi élethez. A zsidók ezt isten törvénykönyvének, vagy tórának nevezték.
– Történetikönyvek: A következő 12 könyv izrael népének történetét beszéli el, a józsué vezette
honfoglaló háborútól a királyság korán át, egészen a babiloni fogságig, a száműzöttek hazatéréséig.
– Költészetiésbölcseletikönyvek:ezután öt olyan könyv következik, amelyek bölcs mondásokat
és költeményeket tartalmaznak. jób könyve igazi dráma, a zsoltárok istentiszteleti költemények. A
példabeszédek és a Prédikátor könyve bölcs mondások gyűjteménye, az énekek éneke pedig egy
gyönyörű szerelmes vers.
– prófétaikönyvek:Az Ószövetség utolsó 17 könyvét prófétai könyveknek nevezzük, mert isten
különleges módon kiválasztott eszközeinek, a prófétáknak a kijelentéseit tartalmazzák. A prófétákat
isten arra hívta el, hogy akaratát prédikálják népének. istendicsőítő életre buzdítottak, és isten
ítéletére figyelmeztettek, ha a nép a bálványokhoz fordult.

ÚjSzövETSÉg
– Történetikönyvek: Az Újszövetség első négy könyvének neve: „evangélium”, ami jóhírt, örömhírt
jelent. mind a négy evangélium írójának az volt a célja, hogy leírja jézus élettörténetét, így szemtanúk
bizonyságtételére alapozott, hiteles kép maradt fenn róla. Az egyik evangélista lukács (egy görög
orvos, aki Pál apostolt többször elkísérte missziós útjain) a gyülekezet növekedésének történetét is
megírta, címe: Apostolok Cselekedetei.
– Azapostoloklevelei:Az Újszövetség többi részét 21 levél alkotja. A kor keresztyén vezetői írták
őket a közel keleten, az egymás után után alakuló gyülekezeteknek. tanítást, bátorítást, meleg hangú
köszöntést, de – ha a gyülekezet állapota megkívánta – szigorú figyelmeztetést is tartalmaztak
– Ajelenésekkönyve: Az utolsó könyv egyedülálló. Sajátos képekkel írja le a jövőre vonatkozó
látomásait, és bátorítja a római birodalomban üldözésnek kitett keresztyéneket.
4–5–6. osztály
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hol található mEg az istEn?
Mert így szól a magasságos és felséges, a ki örökké lakozik, és a kinek neve szent:
Magasságban és szentségben lakom, de a megrontottal és alázatos szívűvel is, hogy
megelevenítsem az alázatosok lelkét, és megelevenítsem a megtörtek szívét.
(ézsiás 57:15)

szülők FEladata a gyErmEkEik FElé
Halld Izráel: az Úr, a mi Istenünk, egy Úr! Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes
szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. És ez igék, a melyeket e mai napon
parancsolok néked, legyenek a te szívedben. És gyakoroljad ezekben a te fiaidat,
és szólj ezekről, mikor a te házadban ülsz, vagy mikor úton jársz, és mikor lefekszel,
és mikor felkelsz. És kössed azokat a te kezedre jegyül, és legyenek homlokkötőül
a te szemeid között. És írd fel azokat a te házadnak ajtófeleire, és a te kapuidra.
(5mózes 6:4–9)

köszönd mEg a szülők FEnyítését
Az Úrnak fenyítését fiam, ne utáld meg, se meg ne únd az Ő dorgálását.
Mert a kit szeret az Úr, megdorgálja, és pedig mint az atya az ő fiát a kit kedvel.
(Példabeszédek 3:11–12)

nE légy lusta
Eredj a hangyához, te rest, nézd meg az ő útait, és légy bölcs!
(Példabeszédek 6:6)

FEdd mEg a gyErmEkEt
A gyermek elméjéhez köttetett a bolondság; de a fenyítés vesszeje messze elűzi őtőle azt.
(Példabeszédek 22:15)

gyErmEki lElkülEt, ami istEnnEk kEdvEs
Ekkor kis gyermekeket hozának hozzá hogy kezeit vesse azokra, és imádkozzék;
a tanítványok pedig dorgálják vala azokat. Jézus pedig monda: Hagyjatok békét e kis
gyermekeknek, és ne tiltsátok meg nekik, hogy hozzám jöjjenek;
mert ilyeneké a mennyeknek országa.
(máté 19:13–14)

nE állj az istEn és a gyErmEkEd közé, mErt mEgbüntEt az istEn
Aki pedig megbotránkoztat egyet ama kicsinyek közül, akik én bennem hisznek,
jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakára, és a tengerbe vetik.
(márk 9:42)
7–8. osztály
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Fontos a családi kaPcsolatokban
Ti asszonyok, engedelmeskedjetek a ti férjeteknek, amiképen illik az Úrban.
Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, és ne legyetek irántok keserű kedvűek.
Ti gyermekek, szót fogadjatok a ti szüleiteknek mindenben; mert ez kedves az Úrnak.
Ti atyák, ne bosszantsátok a ti gyermekeiteket, hogy kétségbe ne essenek.
(kolossé 3:18–21)

a biblia haszna
A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre,
a megjobbításra, az igazságban való nevelésre.
(2timóteus 3:16)

a biblia igéi mEgítélnEk
Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél,
és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig,
és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait.
És nincsen oly teremtmény, amely nyilvánvaló nem volna előtte,
sőt mindenek meztelenek és leplezetlenek
annak szemei előtt, a kiről mi beszélünk.
(zsidók 4:12–13)

az Úr mEgPróbál mindEnkit, akit Fiává Fogad
Mert akit szeret az Úr, megdorgálja, megostoroz pedig mindent,
akit fiává fogad. Ha a fenyítést elszenveditek, akkor veletek úgy bánik az Isten,
mint fiaival; mert melyik fiú az, akit meg nem fenyít az apa?
Ha pedig fenyítés nélkül valók vagytok, melyben mindenek részesültek,
korcsok vagytok és nem fiak.
(zsidók 12:6–8)

a gyErmEkEink FEnyítésE később hozza mEg a gyümölcsét
Bármely fenyítés ugyan jelenleg nem látszik örvendetesnek,
hanem keservesnek, ámde utóbb az igazságnak békességes gyümölcsével fizet
azoknak, akik általa gyakoroltatnak.
(zsidók 12:11)

istEn változatlan, a gyErmEk is az állandóságot szErEti
Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosság Atyjától
száll alá, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka.
(jakab 1:17)
7–8. osztály
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gyakoroljad magad gyErmEkEiddEl Együtt a rászorultak sEgítésébEn
Tiszta és szeplő nélkül való istentisztelet az Isten és az Atya előtt ez:
meglátogatni az árvákat és özvegyeket az ő nyomorúságukban, és szeplő nélkül
megtartani magát e világtól.
(jakab 1:27)

a bölcs döntésékEt szErEtik mind az örEgEk, mind az iFjak
A felülről való bölcsesség pedig először is tiszta,
azután békeszerető, méltányos, engedelmes, irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes,
nem kételkedő és nem képmutató.
(jakab 3:17)

Fontos szabály a barátok mEgtartásában
És amint akarjátok, hogy az emberek veletek cselekedjenek,
ti is akképen cselekedjetek azokkal.
(lukács 6:31)

krisztus himnusz
Ha annakokáért helye van Krisztusban az intésnek, ha helye van
a szeretet vígasztalásának, ha helye van a Lélekben való közösségnek,
ha helye van a szívnek és könyörületességnek,
Teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyenlő indulattal legyetek, ugyanazon
szeretettel viseltetvén, egy érzésben, egyugyanazon indulattal lévén;
Semmit nem cselekedvén versengésből, sem hiábavaló dicsőségből, hanem
alázatosan egymást különbeknek tartván ti magatoknál.
Ne nézze kiki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is.
Annakokáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is,
AKI, mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő
az Istennel egyenlő. Hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl,
emberekhez hasonlóvá lévén;
És mikor olyan állapotban találtatott mint ember, megalázta magát,
engedelmes lévén halálig, még pedig a keresztfának haláláig.
Annakokáért az Isten is felmagasztalá őt, és ajándékoza néki oly nevet,
amely minden név fölött való;
Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké,
földieké és föld alatt valóké.
És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.
(Filippiek 2:1–11)

a biblia szívE, amit mindEn gyErEk tanuljon mEg kívülről!
mert úgy szerette isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen
ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
(jános 3:16)
7–8. osztály
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kérés

KEdvESLELKIpáSzTor,poLgárMESTEr,
ISKoLAIgAzgATóTESTvÉrEK!
jézusmondja:„Engedjétekésneakadályozzátok,hogyhozzámjöjjeneka
kisgyermekek,mertilyenekéamennyekországa.”(Mt.19:14).„Akicsakakár
egyetismegbotránkoztatekicsinyekközül,akikhisznekbennem,jobbannak,
hamalomkövetkötnekanyakába,éstengerbedobják.”(Márk9:42)
ezekkel a kérő és ítélő igékkel fordulunk hozzátok, hogy fogjunk össze, segítsük
elő a településeken a hittan oktatást.
Sok helyen, emberi módon sokféleképpen megmutatjuk hazaszeretetünket, de
nem akarjuk tudomásul venni, hogy az iSten nélkül élő nemzet elvész. Ő
nélküle nevelni gyermekeinket egy nemzet ellenes cselekedet. Hány nemzet tűnt
már el. Hozzánk eddig kegyelmes volt az iSten. Szomorúan a fejét csóválta az
6 millió abortusz láttán. Az üres templomok se vidítják fel. Szomorú, hogy nem
kérjük döntéseinkben tanácsát. és szomorú, hogy közömbösek vagyunk a
felajánlott kegyelemre.
legyen előttünk ninive példája, amikor iSten követének, jónás szavára „Még
negyven nap és elpusztul Ninive!” megtért a király, a nép zsákruhát öltöttek,
bűnbánatot tartottak még a barmok is.
legyen reménységünk, hogy a hittanseregek énekére, megkönyörül rajtunk
isten és együtt örülnek velünk az angyalok is. és lakozást vesz a megértés és a
szeretet nálunk. ismerjük fel az időt.
Füsti Molnár Gábor, Judák Endre, Sándor Frigyes, Szedmák András, Szabados Tamás
baptista
református
evangelikus
katolikus református (szerkesztő)

záKEUS,AKIAjóTváLASzToTTA
(Luk19:1-10)
és bemenvén (jézus), általméne jerikhón. és és örömmel fogadá őt. és mikor ezt látták,
ímé vala ott egy ember, a kit nevéről záke- mindnyájan zúgolódának, mondván hogy:
usnak hívtak; és az fővámszedő vala, és Bűnös emberhez ment be szállásra. zákeus
gazdag. és igyekezék jézust látni, ki az; de a pedig előállván, monda az Úrnak: Uram, ímé
sokaságtól nem láthatá, mivelhogy termete minden vagyonomnak felét a szegényeknek
szerint kis ember volt. és előre futván felhága adom, és ha valakitől valamit patvarkodással
egy eperfüge fára, hogy őt lássa; mert arra elvettem, négy annyit adok helyébe. monda
vala elmenendő. és mikor arra a helyre jutott, pedig néki jézus: ma lett idvessége ennek a
feltekintvén jézus, látá őt, és monda néki: háznak! mivelhogy ő is ábrahám ﬁa. mert
zákeus, hamar szállj alá; mert ma nékem a te azért jött az embernek Fia, hogy megkeresse
házadnál kell maradnom. és sietve leszálla, és megtartsa, a mi elveszett.
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aranymondások
Szülőtisztelet:
atyádat, Anyádat tiszteld,
Hogy Isten áldását megnyerd!
Emberbecsülés:
bEcsüld meg az embereket
Úgy nyersz te is becsületet!
Nyájas, szíves, ne légy kevély
Mindenkivel békében élj!
Amit nem kívánsz magadnak,
Te sem tedd embertársadnak!
Lelkitisztaság:
célod mindig nemes legyen
Foltot ne tűrj a lelkeden!
Munkásság:
dolgos, gondos, szorgalmas légy,
Minden munkát jó kedvvel tégy!
Amit véghez kell vinned ma,
Sose halaszd azt holnapra!
Minden gonoszság kezdete
a henyélés szeretete.
Erőslelkűség:
Erős Lélek legyen benned,
Nem kell mindent szívre venned,
Ne csüggedj el ínségedben,
Folytasd tiszted, és bízz Istenben!
Szótartás:
Fogadást csak okosan tégy!
De aztán szódnak Ura légy!
Esküvést ritkán végy szádra,
Soha ne esküdj hiába!
Ha esküdni mersz hamisan,
Megver Isten bizonyosan.
4–5–6. osztály

Jószívűség:
gondolj mindig jó lélekkel
Az elhagyott szegényekkel!
Ha megáldott Isten téged,
Nyújts másoknak segítséget!
Mert nem tudod, te is végre,
Nem szorulsz-e segítségre.
Háládatosság:
ha valaki jót tett veled, Te azt soha el ne feledd!
Rosszért is jóval fizess, hogy Istennek kedves lehess!
Istenfélelem:
istEnt féljed, Istent szeresd,
Reménységed Őbele vesd!
Ő mindnyájunk Édesatyja.
Oktalan, ki ezt tagadja.
Templomszeretet:
járj el az Isten házába,
oda sose jársz hiába!
Öntsd ki szíved Isten előtt,
és nyersz Tőle áldást, erőt,
És míg ott vagy: légy csendesen!
Viseld magad figyelmesen!
Ne suttogj, és ne szunnyadozz,
szemeiddel ne kalandozz!
Épülj a jó tanításon, ne járjon az eszed máson!
A templomban maradj végig, az utolsó éneklésig!
Igazmondás:
kövEsd a szép igazságot,
Kerüld a rút hazugságot!
Aki egyszer hazudni mer,
Hitelt többé nemigen nyer.
Nevelés:
lEgjobb örökséget vettél
Ha okosan neveltettél.
Aki tanulni nem szeret,
Felnőtt korában bánja meg.

FElvidéki arany abc
Békesség:
mEgbántódón ne állj bosszút!
Békességre ez legjobb út.
Kész légy jussodból engedni,
Mintsem mással perlekedni!
Csekélységen fenn ne akadj,
Éktelen szókra ne fakadj!
A rossz ember vétkét megvesd,
De magát, mint embert szeresd!

Hazaszeretet:
szívből szeresd édes Hazád!
Ez a második Édesanyád.
Munkád után ez ad neked,
Kenyeret és becsületet.
Tanítótisztelet:
tanítód legjobb barátod,(!)
Javadra van, tudod, látod
Légy hát neki szót fogadó,
Minden tisztességet adó.

Mértékletesség:
nincs jobb a rendes életnél,
Megbánnád, ha mást követnél.
Odalenne kedved, erőd,
Elhervadnál idő előtt.
Mert a mértéktelen élet
Nem ér tisztes öregséget.
Bűnkerülés:
óh, félj az első vétektől,
Csak úgy lehetsz ment többektől;
Akármely rejtekhelyen légy,
Lát az Isten, rosszat ne tégy!
Vagyonszerzés:
Pénzt csak igaz úton szerezz!
Lopni, csalni nagy vétek ez.
S magadra csak átkot hoznál,
Ha emiatt elkárhoznál.

Szépszóéstett:
Úgy, szólj mindig, hogy ne bánd!
Nevelt ember senkit sem bánt.
A Jó Istent ne káromold,
És senkire átkot ne mondj!
Ha látnál is rosszat mástól,
Őrizkedj az utánzástól!
Figyelmezz a kisebbekre,
Ne tanítsd őket vétekre!
Öregektisztelete:
vén emberből csúfot ne tégy,
Inkább szolgálatára légy!
Gondolj arra, hogy majd egyszer
Te magad is megöregszel.
Önuralom:
zabolázd indulatodat,
Hagyd holnapra haragodat!
Őrizkedés a haragtól,
megment a késő bánattól.

Rendesség:
rEndEtlEnnEk száz dolga,
Ő a legnagyobb rabszolga.
Tarts mindent a maga helyén,
Tégy mindent kellő idején!
Dolgod csak úgy mehet rendben,
S többre boldogulsz mindenben.

Uralomvágy:
zsarnok mással szemben ne légy!
Mindenkihez jó szívvel légy!
Ne kínozd az állatokat,
Ne tégy sohasem gonoszat.
Magadból a rosszat kivesd,
Istent tiszteld, embert szeresd!

Alázatosság:
sE ne dicsérd, se ne gyalázd
magadat, hanem megalázd!
Megdicsérnek erényeid,
ha mások is megismerik.

4–5–6. osztály
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karácsony
jézus krisztus születése
„Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek
nagy örömet, amely az egész nép
öröme lesz: Üdvözítő született ma
nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid
városában.” (Lukács 2:10–11)

virágvasárnaP (húsvét előtti vasárnap)
jézus krisztus bevonul jeruzsálembe
„Amint ment tovább, az emberek az útra terítették
felsőruhájukat. (...) örvendezve fennhangon
dicsérni kezdte Istent mindazokért a csodákért,
amelyeket láttak, és ezt kiáltották: Áldott, a király,
aki az Úr nevében jön! A mennyben békesség,
és dicsőség a magasságban!” (Lukács 19:36–38)

nagyPéntEk
jézus krisztus megfeszítése
„A nap elhomályosodott, a templom kárpitja
pedig középen kettéhasadt. Ekkor Jézus
hangosan felkiáltott: Atyám, a te kezedbe
teszem le az én lelkemet! És ezt mondva
meghalt.” (Lukács 23:45–46)

2–8. osztály
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hÚsvét (a tavaszi napéjegyenlőséget követő első holdtölte utáni vasárnap)
jézus krisztus feltámadása
„Majd amikor megrémülve a földre szegezték tekintetüket,
azok így szóltak hozzájuk: Mit keresitek a holtak között
az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza,
hogyan beszélt nektek, amikor még Galileában volt:
az Emberfiának bűnös emberek kezébe kell adatnia, és megfeszíttetnie, és a harmadik napon feltámadnia.” (Lukács 24:5–7)

áldozócsütörtök Pünkösd előtt 10 nappal
jézus krisztus mennybemenetele
„Ezután kivitte őket Betániáig, felemelte a kezét, és
megáldotta őket. És miközben áldotta őket, eltávolodott
tőlük, és felvitetett a mennybe.” (Lukács 24:50–51)

Pünkösd (50 nappal húsvét után)
a szent lélek kitöltése
„Amikor pedig eljött a pünkösd napja,
és mindnyájan együtt voltak ugyanazon
a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz
hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész
házat, ahol ültek. leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan
megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek
beszélni; úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy
szóljanak.” (Apostolok Cselekedetei 2:1–4)
2–8. osztály

21

színEző

Olvassátok el
és Színezzétek ki az Igéket!
„Amint vagyok sok bűn alatt, de hallva hívó hangodat, Ki értem áldozád
magad,fogadjbejÉzUSoM.”
fEKETE: BűNLáTáS. Bűnös ember vagyok, mert bűnben fogantam. minden
bűnöm felsorolom és megbánom, amiről tudok. Hittel le akarom tenni a kereszt
tövébe. egyet sem szabad a „szőnyeg alá söpörni”!
jézus és én
pIroS: BűNBocSáNAT. jézus drága vére én
értem is hullott, bevallottam bűneimet az én
mennyei Atyámnak és nektek testvéreim,
és elfogadtam az én hűséges Atyám
bűnbocsánatát, bűnfelejtő szeretetét.
olyan jó, hogy nem kötöznek, nem
terhelnek a régi bűnök.
fEhÉr: MEgIgAzULáS. Az üdvösség fehér ruhájába öltöztetett az én
Atyám, igaznak nyilvánított jézus véréért,
az igazság palástját terítette rám. Örömöm
telik naponként az Úrban.
zöLd: öröMöM TELIK NApoNKÉNT
jézus és én
NövEKEdNIKrISzTUSISMErETÉBEN. (Személyes
csendesség, családi áhitat, Bibliaóra, imaközösség, mindennapi igeolvasás, lelki
összejövetelek, Őt dicsérni énekben, imádságban, adakozásban stb.) és örömöm
telik az istennek tetsző szolgálatokban és jó megtapasztalni testvéreim szeretetét.
ArANy:öröKLÉTfELőLIBIzoNyoSSág. tudom, hogy be vagyok írva az
élet könyvébe és ott fogok élni, ahol az én megváltóm, az Úr jézus krisztus van.
nagyon jó tudni, hogy mennyei polgár vagyok. AMIóTAELfogAdTAMISTEN
KrISzTUSBANfELÉMNyÚjToTTKEzÉT,SzErETETÉT,AzóTAvAN
BÉKESSÉgEMBárMILyENföLdINyoMorÚSágMELLETTIS. nagyon
jó, hogy sok testvérem van, aki ugyanígy hisz, érez és naponként megtapasztalja
iSten átölelő szeretetét. legyen Övé a dicsőség!
3–4. osztály
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AzIstenBárányára...

Örök kőszálra állva a lelkem megpihen;
nyugszom Atyám házába’ jézus kegyelmiben.
Az Ő nevét imádom, most mindenek felett;
jézus az én királyom, imámra felelet,
imámra felelet.
Szeretnék lenni, mint Ő, alázatos szelíd;
követni híven, mint Ő, Atyám parancsait.
Szeretnék lakni nála, Hol mennyei sereg;
dicső harmóniába’ örök imát rebeg,
örök imát rebeg.
4–8. osztály
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RoyKrisztina–RoyMária

megtörve és üresen adom magam neki;
Hogy újjá Ő teremtsen, az űrt Ő töltse ki.
minden gondom, keservem az Úrnak átadom;
Ő hordja minden terhem, eltörli bánatom,
eltörli bánatom.

ÉNAzÚrvAgyoK,
ATEISTENEd
1. ne legyenek
tenéked idegen
iSteneid
én elŐttem

5.tiSzteld
AtyádAt
éS AnyádAt
6. ne Ölj

2. ne CSinálj
mAgAdnAk
FArAgott kéPet éS
Semmi HASonlÓt;
ne imádd éS ne
tiSzteld AzokAt
3. Az ÚrnAk, A te
iStenednek nevét
HiáBA ki ne mond
4. megemlékezzél
A nyUgAlom
nAPjárÓl, Hogy
megSzenteljed Azt

7.ne PAráználkodj
8.ne loPj
9.ne mondj
FeleBArátod
ellen HAmiS
tAnÚBizonySágot
10.ne kÍvánd A te
FeleBArátod
Házát, FeleSégét
éS Semmijét,
Ami Az Övé

(2mÓzeS 20:1–17)

KIAdjA:
Az ŐrBottyáni reFormátUS egyHázkÖzSég
telefon: 28-360-376, 30-539-9009

