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köszöntő

   

ked veS BA rá tA im, SzülŐk, kol lé gák!
Azért ez a meg szó lí tás, mert én is édes apa,
nagy apa és kol lé ga va gyok. 5 gyer me kem és
két uno kám van. A gö döl lői Szent ist ván
egye te men ta ní tok.    

A ma gyar nép jö vő je, ami egy ben gyer -
me ke ink jö vő je is, min dig elém jön. te he -
tek-e én ezért va la mit? 

egy idős em ber 7 év vel ez előtt fel hí vott
te le fo non, hogy es te a ke le ti Pá lya ud va ron
vár, mert sze ret ne ne künk 100.000 Ft-ot ad -
ni, hogy egy gyer mek ima köny vet szer -
kesszünk és ter jesszünk. Ő ak kor a 85 évé vel
böl csen lát ta, hogy iS ten nél kül fel ne vel ni
gyer me ke ket a leg na gyobb bűn, ami lé te zik.

mi le gyen a kö zös me der, a ma gyar
egyet ér tés, ami ben gyer me ke in ket ve zet het -
jük? er re vál lal ko zik – el�ső�lé�pés�ként�– ez a
kis fe le ke zet füg get len traktátus. re mél jük,
hogy ez ked vet csi nál a hit tan vá lasz tás hoz!
Aki�a�hit�tant�vá�lasztja,�az�IS�TEN�örök

és�vál�to�zat�lan�sza�vát,�a�Bib�li�át,�a�te�rem�tő�és
meg�vál�tó�IS�TENT�fog�ja�meg�is�mer�ni.�
Míg�az�er�kölcs�tan�a�vál�to�zó�és�vi�ta�tott

em�be�ri�ér�té�kek�gyűj�te�mé�nyét�ta�nít�ja,�ami
nem�fel�tét�len�a�Bib�li�á�ban�gyö�ke�re�dzik.�Le�-
gyen�imád�sá�gunk�tár�gya,�hogy�a�ke�resz�-
tény/ke�resz�tyén�er�kölcs�tan�is�ré�sze�le�gyen
az�er�kölcs�tan�könyv�nek,�amit�Krisz�tus�hí�-
vő�lel�ki�pász�tor�ok�ír�nak.
Azért�is�imád�koz�zunk,�és�szó�lít�suk�meg

hí�vő�pe�da�gó�gus�test�vé�re�in�ket,�hogy�mi�nél
töb�ben�vé�gez�zék�el�az�er�kölcs�tan�ta�ní�tás�hoz
szük�sé�ges�tan�fo�lya�mot.

A hit tan a vál to zás le he tő sé gét és út ját is
fel tár ja, ho gyan kap hat el sőbb sé get a tisz tes -
sé ges, sza bad élet egy gyer me ki szív ben?

meg ta nít ja a jó sá fár lel kü le tét a hű sé get.
is ten vi lá gá ban nin cse nek pár tok, fe le ke ze -
tek, tar ta lom mal csak a gaz da, a sá fár és a
cse léd fo gal ma bír.

iS ten a gaz da, mi le he tünk a sá fá rok.  A
cse léd, aki ma gá val tö rő dik és a pil la nat nak
él. A sá fár tól, ami meg kí ván ta tik az a hű ség.

Hű en vi gyáz ni a ránk bí zot tak ra, gyer -
me ke ink re, ta nít vá nya ik ra, kör nye ze tünk re.
A meg bí za tá sunk ról egy szer el kell szá mol ni.
Ha akar juk, ha nem. A kér dés az lesz: ho -
gyan sá fár kod tunk a ránk bí zot tak kal, a
gaz dá tól ka pott ta len tu ma ink kal?

mert ha hi szi tek, ha nem, ma gyar or szág
jö vő je, nem az eU-ban, nem a gaz da ság
meg erő sö dé sé ben, ha nem a szü lők, pe da gó -
gu sok szí vé ben, a ti iS ten irán ti hű sé ge tek -
ben van el rejt ve, ami nek ered mé nye er köl csi,
anya gi fel emel ke dé sünk lesz 

kí vá nom, hogy ezt a meg szó lí tást és ezt
a vá lasz tást ti is ve gyé tek ko mo lyan, mint
ahogy én se te het tem mást, ami kor fel hív tak
a gyer mek ima könyv szer kesz té sé re. 

gö döl lő kör nyé ki 12 gyü le ke zet meg áld
ben ne te ket és fo lya ma to san imád ko zik ér te -
tek, hogy az is me re tek mel lett, a jó er kölcs -
re, iS ten és em ber sze re tet re is ne vel jé tek a
rá tok bí zott kis pa lán tá kat. és ak kor re mény -
ség gel gon dol ha tunk gyer me kink re egy
olyan ma gya ror szá gon, ahol mi e lőtt bár mi -
ben, bár hol dön te nénk, szí vünk ben lesz a
kér dés: 

Mit�szól�eh�hez�IS�TEN?

Judák End re
gö döl lői pres bi ter
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Erköcstan vagy hit és Erkölcstan?

iStentŐl áldott karácsonyt
Az ka rá cso nyi jó kí ván sá gunk a 100-ból 80 hon fi tár sunk nak, 

akik ma még nem jár nak temp lom ban, hogy a té koz ló fi ú val együtt tér je nek 
vissza, él jék át a szí vük ben meg szü le tett jé zUS örö mét. él jék át a vissza vá ró

Atya öle lé sét és ők is tud ják át ölel ni a má sik em bert, még ha az más ként
gon dol ko dik is. ezt a szív ből jö vő, öle lő moz du la tot gyer me ke ik, csa lád ja ik

ér de ké ben és egy szebb, egyet ér tő ma gyar nem ze tért is te gyék.
és így a kö vet ke ző hír, nem fog gon dot okoz ni: a�kö�te�le�ző�en�vá�laszt�ha�tó
hit-�és�er�kölcs�tan�ok�ta�tás�elő�ké�szí�té�se�a�2012/13.�tan�év�ben�nagy�fo�kú�
kö�rül�te�kin�tést�igé�nyel: 2013. már ci us 1 és áp ri lis 30. kö zött ke rül sor 

a 2013/14. tan év ben 1. év fo lya mos ta nu lók ál ta lá nos is ko lai be íra tá sá ra, 
a le en dő 5. év fo lya mos ta nu lók nak pe dig 2013. má jus 20-ig kell 

nyi lat koz ni uk vá lasz tá suk ról. 
re mény ség sze rint a fü zet tar tal ma is be fo ga dó szív re ta lál.

egy em ber nek volt két fia. A fi a ta labb ezt
mond ta az ap já nak: Atyám, add ki ne kem a va -
gyon rám eső ré szét. er re meg osz tot ta köz tük a
va gyont. né hány nap múl va a fi a ta labb fiú
össze sze dett min dent, el köl tö zött egy tá vo li vi -
dék re, és ott el té ko zol ta a va gyo nát, mert ki csa -
pon gó éle tet foly ta tott. mi u tán el köl töt te
min  de nét, nagy éhín ség tá madt azon a vi dé ken,
úgy hogy nél kü löz ni kez dett. ek kor el ment, és
el sze gő dött an nak a vi dék nek egyik pol gá rá hoz,
aki ki küld te őt a föld je i re disz nó kat le gel tet ni. Ő
pe dig szí ve sen jól la kott vol na akár az zal az ele -
ség gel is, amit a disz nók et tek, de sen ki sem
adott ne ki. ek kor ma gá ba szállt és ezt mond ta:
Az én apám nak hány bé re se bő vel ke dik ke nyér -
ben, én pe dig itt éhen ha lok! Út ra ke lek, el me -

gyek apám hoz, és azt mon dom ne ki: Atyám,
vét�kez�tem�az�ég�el�len�és�te��el�le�ned.�Nem�va�gyok
töb�bé�mél�tó�ar�ra,�hogy�fi�ad�nak�ne�vez�ze�nek,
tégy�en�gem�olyan�ná,�mint�bé�re�se�id�kö�zül�egy.
és út ra kel ve el is ment az ap já hoz. még tá vol
volt, ami kor ap ja meg lát ta őt, meg szán ta, elé be
fu tott, nya ká ba bo rult, és meg csó kol ta őt. A fiú
ek kor így szólt hoz zá: Atyám, vét kez tem az ég
el len és te el le ned, és nem va gyok mél tó ar ra,
hogy fi ad nak ne vez ze nek. Az apa vi szont ezt
mond ta szol gá i nak: Hoz zá tok ki ha mar a
leg szebb ru hát, és ad já tok reá, húz za tok gyű rűt
a ke zé re, és sa rut a lá bá ra! Azu tán hoz zá tok a
hí zott bor jút, és vág já tok le! együnk, és vi gad -
junk, mert ez az én fi am meg halt és fel tá ma dott,
el�ve�szett�és�meg�ta�lál�ta�tott. (Luk ács 15:1–24)

viSSzA Az AtyAi HázHoz
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nagyszülEink így tanulták

7–8. osztály

A�BIBLIád…
A Bib li ád kéz nél le gyen,
min den na pi ke nyér le gyen.
Ha el fá rad nál, vagy csüg ged nél,
me ríts erőt az is ten nél.

légy az ige hall ga tó ja,
nap mint nap tu da ko zó ja.
Ha hoz zád be szél nek Őró la,
ne vágj be le a jó szó ba.

is ten szol gá ját „be csüld” meg,
Ha ő be szél, ak kor „né mulj” meg.
üss szád ra, ha be szél ne az,
Sen ki vé tedd az alatt azt.

tisz teld is tent s a Be szé dét,
A Bib li át, a Szent igé jét.
ke resd, sze resd mind azo kat,
kik „bi zony sá god ra” áment mon da nak!

Er�dőN-MEzőN
Ha a me zőn-er dőn sé tálsz,
A ma da rak to já sát ne bántsd.
kí gyót, bé kát meg ne öl jed, 
mert ők se gí tő id né ked.

ne pusz títsd az élő fá kat,
ne csap dosd le a lom bo kat,
is ten azért te rem tet te, 
hogy le gye nek gyö nyö rünk re.

Csak az ár tal mas, lim-lom gazt
gyom láld-nyes sed és ir to gasd.
nem kell az ál la tot kí noz nod,
S a fáj dal mát így fo koz nod.

Hogy ha az ál la tot kí no zod,
rossz szí ve det el áru lod.
ne gyö törd a kis bo gár kát,
Hagy él vez ze szép vi lá gát!

2–3–4. osztály

ILLEMSzABáLyoK
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illEmszabályok

A�TEMp�LoM�BAN
A temp lom ba menj csen de sen,
Amint il lik, sze mér me sen,
ott ne be szélj, ne is ne vess,
jám bor sze líd sé get kö vess.
Ha a szék ben szo ros a hely,
Az érdemesb előtt ki kelj.
állj vagy ülj a szo kott he lyed re,
vi gyázz az il le de lem re.
éne kelj az ének lők kel,
kö nyö rögj a kö nyör gők kel.
ne aludjál, se ne ol vass,
Csak a szent be széd re hall gass.
Az igét szí ved be rejtsd el,
A hal lot tat ne fe lejtsd el.
Ala mizs nát adj, ha te lik!
Az is tent így tisz te lik.

Az�IS�Ko�Lá�BAN
mint tu do mány vá sá rá ba,
Úgy si ess az is ko lá ba.
Fohászkodjál, hogy itt is ten
ta nu lá sod ban se gít sen.
jól el ké szülj a lec kéd re,
ta ní tód nak tet szé sé re.
Író sze red, pa pi ro sod
ké szen tartsd min den írá sod.
reá nézz a ta ní tó ra,
és fi gyel mezz min den szó ra,
Se gíts ta nu ló tár sad nak,
jó paj tást sze rezz ma gad nak.
ta nu lás ban ipar kod jál,
tár sad dal ne ci va kod jál.
So ha ne tarts a ros  szak kal,
Ha nem min dig a job bak kal.
Ad dig ta nulj, míg időd van,
Hasz nát ve szed nagy ko rod ban.

Az�ASz�TAL�NáL
Ha asz tal hoz ül ni ké szülsz,
még mi nek előt te le ülsz,
Asz tal ál dást mondj is ten nek,
ki táp lá ló ja minden nek.
Ha le ülsz, ma radj egy hely ben,
ne vá lo gass az étel ben.
más elől el ne végy sem mit,
egyél elő led, ha van mit.
Amit ad nak szé pen vedd el,
il le del mes kö szö net tel,
vi gyázz min den ben ma gad ra,
ne kö nyö kölj az asz tal ra.
ét ke zés vé gez té vel,
Adj há lát, menj el bé ké vel.

2–3–4. osztály
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illEmszabály és imádság

rEg�gEL
jó kor kelj, öl töz ködj, mosd jál,
Az is ten hez fo hász kod jál.
mo sa kodj meg tisz ta víz ben,
Fü röszd meg sze med több íz ben.
mosd meg fe jed, ke zed, ké ped,
S meg újul min den ér zé ked.
A fo gad ra gon dod le gyen:
tisz to gasd, hogy tar tós le gyen.
Hogy a fe jed tisz tán tart hasd,
A ha jad rö vid re nyí rasd.
nyak ken dőd, zseb ken dőd lé gyen,
ezek nél kül len ni szé gyen.
kör mö det meg ne nö vel jed,
min den hé ten le me tél jed.
ru hád gyak ran ki po roz zad,
Ha el sza kadt, be fol toz zad.
Fe ke títsd meg a csiz má dat,
tisz tán vedd rád a ru há dat.
min de nek sze me lát tá ra,
Csi no san menj az ut cá ra.

ES�TE
Hogy fel kel hess jó ko rá ra,
ne várj gaz dag va cso rá ra.
ne is fe küd jél le mind járt,
állj, vagy sé tálj, más képp meg árt.
mi e lőtt nyu go da lom ra
men nél a csen des álom ra:
mondj jó éj sza kát minden nek,
Ajánl va őket is ten nek.
ru hád ról ne fe led kez zél, 
min dig egy hely re vet kez zél.
vég re vess szá mot ma gad dal,
mint bán tál el múlt na pod dal.
ma gad jó ra ha tá roz va,
kö nyö rög ve, há lát ad va
Bízd sor so dat az is ten re,
ki nek gond ja van min den re.
Ha így in té zed dol ga id,
Bol do gul foly nak nap ja id.
ked ves le szel az is ten nél,
ked ves min den em be rek nél.

ÉN�ISTENEM,�jó�ISTENEM
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

ÉN�ISTENEM�fELÉBrEdTEM,
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

Reggeli és esti ima

2–3–4. osztály
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istEnközElség

SzóLj, szólj�hozzám�
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

Ady ENdrE:
Az�Úr�érkezése
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.

ref. é. k. 512. ének

4–5–6. osztály
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hogyan imádkozzunk?

1)�EL�cSEN�dE�SEd�vE. Az imá hoz csend kell, rá han go ló dás az is ten nel
va ló be szél ge tés re. A kö rü löt tünk lé vő lár má nál már csak az a za va róbb, ha
ben nünk is lár ma van.

2)�BI�zA�LoM�MAL. mer jük rá bíz ni ma gun kat men  nyei Atyánk ra. ne mi
akar juk irá nyí ta ni Őt, ha nem igye kez zünk el fo gad ni az Ő aka ra tát. „Ne
úgy, ahogy én aka rom, ha nem ahogy Te”.

3)� őSzIN�TÉN. nem szép sza va kat vár tő lünk is ten az imád ság ban, 
ha nem őszin te sé get.

4) vA�Ló�dI�KÉr�dÉ�SE�IN�KET�vI�gyüK�IS�TEN�ELÉ. „Önt sé tek ki előt te 
szí ve i te ket” – mond ja a zsol tá ros. mind az ami bánt, ami iz gat, ami nek
örülsz, ami ben bi zony ta lan vagy. A min dent tu dó is ten előtt igye kez zünk
tö mö ren, lényegretörően meg fo gal maz ni hely ze tün ket, kér dé sün ket,
ké ré sün ket.

5)�MIN�dEN�NAp!�le gyen ben ne az élet rit mu sunk ban az is ten nel va ló 
be szél ge tés. A csa lád dal együtt is gya ko rol juk a kö zös imád sá got. 
A kö zös imád ság kü lö nös ígé re te ket hor doz.

6)�NEM�cSAK�KÉr�NI�LE�hET�Az�IMá�BAN!�le het há lát is ad ni, bűnt 
val la ni, má so kért imád koz ni, is tent di csér ni.

7)� vá�LASzT� vár�vA!� Fur csa len ne, ha egy be teg gyor san el mon da ná 
ba ja it az or vo sá nak, az tán an nak vá la szát meg sem vár va ott hagy ná őt.
is ten a Szentírá son át is akar szól ni hoz zánk. A rend sze res imád ság hoz
hoz zá tar to zik a rend sze res Bib lia ol va sás is!

8)�Tü�rEL�ME�SEN,�fI�gyEL�ME�SEN! is ten nem min dig vá la szol azon nal
imád sá ga ink ra. le gyünk tü re lem mel!

9)�Bár�hoL,�Bár�MI�Kor,�ha csen des sé get tu dunk te rem te ni ön ma gunk ban.
Az ut cai for ga lom ban, vagy be teg ágyon fe küd ve. le het áll va, ami azt
je len ti: tisz te let adás; ül ve: za var ta la nul, gon do la ta in kat hos  szan ve zet ve,
me di tál va; tér del ve: alá za to san.

10)jÉ�zUS�TóL�TA�NUL�vA.�„Uram, ta níts min ket imád koz ni” – mond hat juk
mi is a ta nít vá nyok kal együtt. jézus a mi Atyánk imádságát tanítja nekünk.
gondoljuk végig szavanként, mit is jelent ez az imádság a számunkra.

4–5–6. osztály
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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 Ti ed az or szág, 
a ha ta lom, és a di cső ség
mind örök ké. 

Ámen

miatyánk



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

10

hiszEk Egy...
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könyvEk könyvE

ez a könyv a könyvek könyve, 

Szegény ember drágagyöngye. 

égi harmat lankadtaknak, 

világosság földi vaknak. 

Bölcsességnek arany útja: 

Boldog, aki rátalál! 

Szomjas lelkek forrás-kútja, 

Hol pohárral krisztus áll.

ez a könyv az örök törvény, 

királyon lánc, rabon napfény, 

tévelygőnek hívó harang, 

roskadónak testvéri hang. 

elhagyottnak galambbúgás, 

viharvertnek ereszet, 

Haldoklónak angyalsúgás: 

„ne félj: fogd a kezemet”

gyermeknek is: „mily szép rege”, 

Bölcsnek: ,,rejtelmek tengere!'' 

Fal, – s túl rajta élő hangok, 

köd, s benn zengő hárfák, lantok. 

templomok közt legszebb templom: 

Csak megnyitom s benn vagyok. 

Ablakán a Paradicsom 

rózsáira láthatok.

minden fakul, minden romlik, 

márványvár is összeomlik. 

Bíborleplek ronggyá málnak, 

dicsőségek füstbe szállnak. 

Csak ez a könyv nem tér porba, 

mintha volna élő lelke!... 

ez a könyv a mózes bokra: 

isten szíve dobog benne.

gárdonyi gézA:

Írás a Bibliába 
az Újszövetség Könyve elé 



KEd�vES�KIS�
BA�rá�TA�INK!
mi még így ta nul tuk vers ben, 
ho gyan kö vet kez nek a bib li ai 
köny vek egy más után. Így 
ma is kön  nyeb ben ke re sünk 
ki egy-egy Bib li ai részt 
vagy igesza kaszt. 
Sze rez ze tek örö met szü le i tek nek, 
nagy szü le i tek nek és ön ma ga tok nak 
a két vers meg ta nu lá sá val.

I.�Az�óSzö�vET�SÉg�KöNy�vEI
mó zes írt öt köny vet, el sőt a te rem tés ről,
má so di kat a zsi dók ki jö ve te lé ről,
Har ma di kat a lévi nem zet tisz té ről,
ne gye di ket a nép nek meg szám lált rend jé ről,
Ötö dik be tet te a tör vé nyek má sát.
Azu tán józsué va gyon és a Bí rák,
ruth köny ve, Sá mu el, ki rá lyok, kró ni kák,
Hár man két-két könyv ben ír ják a zsi dók dol gát.
esdrás, nehémiás, esz ter, jób so rá ra
kö vet ke zik dá vid száz öt ven zsol tá ra,
A bölcs Sa la mo ni Pél da be szé dek re
jön a pré di ká tor, énekek-éneke.
er re ézsa i ás, je re mi ás jön nek.
Si ral mai lé vén azu tán ugyan en nek.
Az tán ezékiel, dá ni el, Hóseás,
jóel, ámos után Abdiás és jó nás.
mikeásról náhum, Habakukra té rünk
Sofoniás után Aggeushoz érünk,
már csak za ka ri ás, malakiás jön nek
S ez zel vé ge az Ószö vet ség köny vé nek

A Biblia könyvei versben
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4–5–6. osztály

II.�Az�Új�Szö�vET�SÉg�KöNy�vEI
Akik jé zus krisz tus éle tét meg ír ták,
ezt a ne vet kap ták, hogy evan gé lis ták.
má té, márk, luk ács és já nos ezek né gyen,
leg elől van he lyük az Új szö vet ség ben.
majd az Apos to lok Cse le ke de té ről
Írott könyv szól hi tünk el ter je dé sé ről.
Pál le ve le i nek szá ma ti zen há rom,
Amint kö vet kez nek, rend re el szám lá lom:
ró má ba írt egyet, ket tőt korinthusba,
galátákhoz egyet, egyet efézusba,
egyet Filippibe, egyet kolosséba,
ket tőt pe dig kül dött thessalonikába,
ket tő le ve let tett timótheus szám ba,
még titus, Filemon, zsi dók kap tak egyet,
ja kab egy le ve let, Pé ter ket tőt szer zett.
Hár mat ha gyott já nos, jú dás egy ré szecs két,
vé gül já nos ír ta je le né sek köny vét.



– Tör�té�ne�ti�köny�vek: A kö vet ke ző 12 könyv iz ra el nép ének tör té ne tét be szé li el, a józsué ve zet te
hon fog la ló há bo rú tól a ki rály ság ko rán át, egé szen a ba bi lo ni fog sá gig, a szám űzöt tek ha za té ré sé ig.

–A�tör�vény:�A Bib lia el ső öt köny ve az un. Pen-
tateuch, ami azt je len ti: „öt tekercs”. is ten nép -
ének a tör té ne tét ír ja le áb ra hám tól jó zse fig, és az
idő kez de tén a vi lág te rem té sét és a kul tú ra fej -
lő dé sét. meg ta lál juk ben ne is ten tör vé nyét, a
tíz pa ran cso la tot, és rész le tes uta sí  tá  so kat a
min den na pi élet hez. A zsi dók ezt is ten tör -
vény köny vének, vagy tó rá nak ne vez ték.

óSzövETSÉg
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– Köl�té�sze�ti�és�böl�cse�le�ti�köny�vek:�ez után öt olyan könyv kö vet ke zik, ame lyek bölcs mon dá so kat
és köl te mé nye ket tar tal maz nak. jób köny ve iga zi drá ma, a zsol tá rok is ten tisz te le ti köl te mé nyek. A
pél da be szé dek és a Pré di ká tor köny ve bölcs mon dá sok gyűj te mé nye, az éne kek éne ke pe dig egy
gyö nyö rű sze rel mes vers.
– pró�fé�tai�köny�vek:�Az Ószö vet ség utol só 17 köny vét pró fé tai könyv eknek ne vez zük, mert is ten
kü lön le ges mó don ki vá lasz tott esz kö ze i nek, a pró fé ták nak a ki je len té se it tar tal maz zák. A pró fé tá kat
is ten ar ra hív ta el, hogy aka ra tát pré di kál ják nép ének. is ten di cső í tő élet re buz dí tot tak, és is ten
íté le té re fi gyel mez tet tek, ha a nép a bál vá nyok hoz for dult. 

ÚjSzövETSÉg
–Tör�té�ne�ti�köny�vek:Az Új szö vet ség el ső négy köny vé nek ne ve: „evangélium”, ami jóhírt, öröm hírt
je lent. mind a négy evan gé li um író já nak az volt a cél ja, hogy le ír ja jé zus élet tör té net ét, így szem ta núk
bi zony ság té te lé re ala po zott, hi te les kép ma radt fenn ró la. Az egyik evan gé lis ta luk ács (egy gö rög
or vos, aki Pál apos tolt több ször el kí sér te mis  szi ós út ja in) a gyü le ke zet nö ve ke dé sé nek tör té ne tét is
meg ír ta, cí me: Apos to lok Cse le ke de tei.
– Az�apos�to�lok�le�ve�lei:�Az Új szö vet ség töb bi ré szét 21 le vél al kot ja. A kor ke resz tyén ve ze tői ír ták
őket a közel keleten, az egy más után után ala ku ló gyü le ke ze tek nek. ta ní tást, bá to rí tást, me leg han gú
kö szön tést, de – ha a gyü le ke zet ál la po ta meg kí ván ta – szi go rú fi gyel mez te tést is tar tal maz tak
– A�je�le�né�sek�köny�ve: Az utol só könyv egye dül ál ló. Sa já tos ké pek kel ír ja le a jö vő re vo nat ko zó
lá to má sa it, és bá to rít ja a ró mai bi ro da lom ban ül dö zés nek ki tett ke resz tyé ne ket.

4–5–6. osztály
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igEgyűjtEmény

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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igEgyűjtEmény

a biblia haszna
A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, 

a megjobbításra, az igazságban való nevelésre.
(2timóteus 3:16)

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 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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igEgyűjtEmény

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)

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)

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)

7–8. osztály
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kérés

KEdvES�LELKIpáSzTor,�poLgárMESTEr,�
ISKoLAIgAzgATó�TESTvÉrEK!

jé�zus�mond�ja:�„En�ged�jé�tek�és�ne�aka�dá�lyoz�zá�tok,�hogy�hoz�zám�jöj�je�nek�a
kis�gyer�me�kek,�mert�ilye�ne�ké�a�mennyek�or�szá�ga.”�(Mt.19:14).�„Aki�csak�akár
egyet�is�meg�bot�rán�koz�tat�e�ki�csi�nyek�kö�zül,�akik�hisz�nek�ben�nem,�jobb�an�nak,
ha�ma�lom�kö�vet�köt�nek�a�nya�ká�ba,�és�ten�ger�be�dob�ják.”�(Márk�9:42)

ezek kel a ké rő és íté lő igék kel for du lunk hoz zá tok, hogy fog junk össze, se gít sük
elő a te le pü lé se ken a hit tan ok ta tást. 

Sok he lyen, em be ri mó don sok fé le kép pen meg mu tat juk ha za sze re te tün ket, de
nem akar juk tu do má sul ven ni, hogy az iS ten nél kül élő nem zet el vész. Ő
nél kü le ne vel ni gyer me ke in ket egy nem zet el le nes cse le ke det. Hány nem zet tűnt
már el. Hoz zánk ed dig ke gyel mes volt az iS ten. Szo mo rú an a fe jét csó vál ta az
6 mil lió abor tusz lát tán. Az üres temp lo mok se vi dít ják fel. Szo mo rú, hogy nem
kér jük dön té se ink ben ta ná csát. és szo mo rú, hogy kö zöm bö sek va gyunk a
fel aján lott ke gye lem re.

le gyen előt tünk ninive pél dá ja, ami kor iS ten kö ve té nek, jó nás sza vá ra „Még
negy ven nap és el pusz tul Ninive!” meg tért a ki rály, a nép zsák ru hát öl töt tek,
bűn bá na tot tar tot tak még a bar mok is. 

le gyen re mény sé günk, hogy a hit tan se re gek éne ké re, meg kö nyö rül raj tunk
is ten és együtt örül nek ve lünk az an gya lok is. és la ko zást vesz a meg ér tés és a
sze re tet ná lunk. is mer jük fel az időt. 
Füsti Molnár Gábor,   Judák Endre,   Sándor Frigyes,   Szedmák András,      Szabados Tamás

baptista               református       evangelikus              katolikus     református (szerkesztő)

záKEUS,�AKI�A�jóT�váLASzToTTA
(Luk19:1-10)

és bemenvén (jézus), általméne jerikhón. és
ímé vala ott egy ember, a kit nevéről zá ke -
usnak hívtak; és az fővámszedő vala, és
gazdag. és igyekezék jézust látni, ki az; de a
sokaságtól nem láthatá, mivelhogy termete
szerint kis ember volt. és előre futván felhága
egy eperfüge fára, hogy őt lássa; mert arra
vala elmenendő. és mikor arra a helyre jutott,
feltekintvén jézus, látá őt, és monda néki:
zákeus, hamar szállj alá; mert ma nékem a te
házadnál kell maradnom. és sietve leszálla,

és örömmel fogadá őt. és mikor ezt látták,
mindnyájan zúgolódának, mondván hogy:
Bűnös emberhez ment be szállásra. zákeus
pedig előállván, monda az Úrnak: Uram, ímé
minden vagyonomnak felét a szegényeknek
adom, és ha valakitől valamit patvarkodással
elvettem, négy annyit adok helyébe. monda
pedig néki jézus: ma lett idvessége ennek a
háznak! mivelhogy ő is ábrahám fia. mert
azért jött az embernek Fia, hogy megkeresse
és megtartsa, a mi elveszett.



Szülőtisztelet:
atyá dat, Anyá dat tisz teld,
Hogy Is ten ál dá sát meg nyerd!

Emberbecsülés:
bE csüld meg az em be re ket
Úgy nyersz te is be csü le tet!
Nyá jas, szí ves, ne légy ke vély
Min den ki vel bé ké ben élj!
Amit nem kí vánsz ma gad nak,
Te sem tedd em ber tár sad nak!

Lelkitisztaság:
cé lod min dig ne mes le gyen
Fol tot ne tűrj a lel ke den!

Munkásság:
dol gos, gon dos, szor gal mas légy,
Min den mun kát jó kedv vel tégy!
Amit vég hez kell vin ned ma,
So se ha laszd azt hol nap ra!
Min den go nosz ság kezdete
a he nyé lés sze re te te.

Erőslelkűség:
Erős Lé lek le gyen ben ned,
Nem kell min dent szív re ven ned,
Ne csüg gedj el ín sé ged ben,
Foly tasd tisz ted, és bízz Is ten ben!

Szótartás:
Fo ga dást csak oko san tégy!
De az tán szód nak Ura légy!
Es kü vést rit kán végy szád ra,
So ha ne es küdj hi á ba!
Ha es küd ni mersz ha mi san,
Meg ver Is ten bi zo nyo san.

aranymondások

Jószívűség:
gon dolj min dig jó lé lek kel
Az el ha gyott sze gé nyek kel!
Ha meg ál dott Is ten té ged,
Nyújts má sok nak se gít sé get!
Mert nem tu dod, te is vég re,
Nem szo rulsz-e se gít ség re.

Háládatosság:
ha va la ki jót tett ve led, Te azt so ha el ne fe ledd!
Ros  szért is jó val fi zess, hogy Is ten nek ked ves le hess!

Istenfélelem:
is tEnt fél jed, Is tent sze resd,
Re mény sé ged Őbele vesd!
Ő mind nyá junk Édes aty ja.
Oktalan, ki ezt ta gad ja.

Templomszeretet:
járj el az Is ten há zá ba, 
oda so se jársz hi á ba!
Öntsd ki szí ved Is ten előtt, 
és nyersz Tő le ál dást, erőt,
És míg ott vagy: légy csen de sen! 
Vi seld ma gad fi gyel me sen!
Ne sut togj, és ne szun  nya dozz, 
sze me id del ne ka lan dozz!
Épülj a jó ta ní tá son, ne jár jon az eszed má son!
A temp lom ban ma radj vé gig, az utol só ének lé sig!

Igazmondás:
kö vEsd a szép igaz sá got, 
Ke rüld a rút ha zug sá got!
Aki egy szer ha zud ni mer, 
Hi telt töb bé nem igen nyer.

Nevelés:
lEg jobb örök sé get vet tél
Ha oko san neveltettél.
Aki tanulni nem szeret,
Felnőtt korában bánja meg.

4–5–6. osztály
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Békesség:
mEg bán tó dón ne állj bos  szút!
Bé kes ség re ez leg jobb út.
Kész légy jus sod ból en ged ni,
Mint sem más sal per le ked ni!
Cse kély sé gen fenn ne akadj,
Ék te len szók ra ne fa kadj!
A rossz em ber vét két meg vesd,
De ma gát, mint em bert sze resd!

Mértékletesség:
nincs jobb a ren des élet nél,
Meg bán nád, ha mást kö vet nél.
Oda len ne ked ved, erőd,
El her vad nál idő előtt.
Mert a mér ték te len élet
Nem ér tisz tes öreg sé get.

Bűnkerülés:
óh, félj az el ső vé tek től,
Csak úgy le hetsz ment töb bek től;
Akár mely rej tek he lyen légy,
Lát az Is ten, ros  szat ne tégy!

Vagyonszerzés:
Pénzt csak igaz úton sze rezz!
Lop ni, csal ni nagy vé tek ez.
S ma gad ra csak át kot hoz nál,
Ha emi att el kár hoz nál.

Rendesség:
rEn dEt lEnnEk száz dol ga, 
Ő a leg na gyobb rab szol ga.
Tarts min dent a ma ga he lyén, 
Tégy min dent kel lő ide jén!
Dol god csak úgy me het rend ben, 
S több re bol do gulsz min den ben.

Alázatosság:
sE ne di csérd, se ne gya lázd 
ma ga dat, ha nem meg alázd!
Meg di csér nek eré nye id, 

ha má sok is meg is me rik.

Hazaszeretet:
szív ből sze resd édes Ha zád!
Ez a má so dik Édes anyád.
Mun kád után ez ad ne ked,
Ke nye ret és be csü le tet.

Tanítótisztelet:
ta ní tód leg jobb barátod,(!)
Ja vad ra van, tu dod, lá tod
Légy hát ne ki szót fo ga dó,
Min den tisz tes sé get adó.

Szépszóéstett:
Úgy, szólj min dig, hogy ne bánd!
Ne velt em ber sen kit sem bánt.
A Jó Is tent ne ká ro mold,
És sen ki re át kot ne mondj!
Ha lát nál is ros  szat más tól,
Őriz kedj az után zás tól!
Fi gyel mezz a ki seb bek re,
Ne ta nítsd őket vé tek re!

Öregektisztelete:
vén em ber ből csú fot ne tégy,
In kább szol gá la tá ra légy!
Gon dolj ar ra, hogy majd egy szer
Te ma gad is meg öreg szel.

Önuralom:
za bo lázd in du la to dat, 
Hagyd hol nap ra ha ra go dat!
Őriz ke dés a ha rag tól, 
meg ment a ké ső bá nat tól.

Uralomvágy:
zsar nok más sal szem ben ne légy!
Min den ki hez jó szív vel légy!
Ne kí nozd az ál la to kat,
Ne tégy so ha sem gonoszat.
Ma gad ból a ros  szat ki vesd,
Is tent tisz teld, em bert sze resd!

4–5–6. osztály

FElvidéki arany abc
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kErEsztyén ünnEPEink

jézus krisztus születése
karácsony 

„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)

jé zus krisz tus meg fe szí té se 
nagyPéntEk 

„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)

jé zus krisz tus be vo nul je ru zsá lem be
vi rág va sár naP (hús vét előt ti va sár nap)

„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!” (Luk ács 19:36–38)

2–8. osztály
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kErEsztyén ünnEPEink

jé zus krisz tus feltámadása 
hÚsvét 

„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 meg -
feszíttetnie, és a harmadik napon feltámadnia.” (Lukács 24:5–7)

jé zus krisz tus mennybemenetele 
áldozócsütörtök Pünkösd előtt 10 nappal

„Ezután kivitte őket Betániáig, felemelte a kezét, és
megáldotta őket. És miközben áldotta őket, eltávolodott
tőlük, és felvitetett a mennybe.” (Lukács 24:50–51)

a szent lélek kitöltése
Pünkösd (50 nappal hús vét után)

„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)

(a tavaszi napéjegyenlőséget követő első holdtölte utáni vasárnap)

2–8. osztály
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színEző

„Amint�vagyok�sok�bűn�alatt,�de�hallva�hívó�hangodat,�Ki� értem�áldozád
magad,�fogadj�be�jÉzUSoM.”�
fE�KE�TE: BűN�Lá�TáS. Bű nös em ber va gyok, mert bűn ben fo gan tam. min den
bű nöm fel so ro lom és meg bá nom, ami ről tu dok. Hit tel le aka rom ten ni a ke reszt

tö vé be. egyet sem sza bad a „sző nyeg alá söpörni”! 
pI�roS:BűN�Bo�cSá�NAT. jé zus drá ga vé re én

ér tem is hullott, be val lot tam bű ne i met az én
mennyei Atyám nak és nek tek test vé re im,

és el  fo gad  tam az én hű sé ges Atyám
bűn bo csá na tát, bűn fe lej tő sze re te tét.
olyan jó, hogy nem kö töz nek, nem
ter hel nek a ré gi bű nök. 
fE�hÉr:MEg�IgA�zU�LáS.Az üd vös -

ség fe hér ru há já ba öl töz te tett az én
Atyám, igaz nak nyil vá ní tott jé zus vé ré ért,

az igaz ság pa lást ját te rí tet te rám. Örö möm
te lik na pon ként az Úr ban.

zöLd:� örö�MöM� TE�LIK� NA�poN�KÉNT
Nö�vE�KEd�NI�KrISz�TUS�IS�ME�rE�TÉ�BEN. (Sze mé lyes

csen des ség, csa lá di áhi tat, Bib lia óra, ima kö zös ség, min den na pi ige ol va sás, lel ki
ös  sze jö ve te lek, Őt di csér ni ének ben, imád ság ban, ada ko zás ban stb.) és örö möm
te lik az is ten nek tet sző szol gá la tok ban és jó meg ta pasz tal ni test vé re im sze re te tét.
ArANy:�öröK�LÉT�fE�Lő�LI�BI�zo�NyoS�Ság. tu dom, hogy be va gyok ír va az
élet köny vé be és ott fo gok él ni, ahol az én meg vál tóm, az Úr jé zus krisz tus van.
na gyon jó tud ni, hogy men  nyei pol gár va gyok. AMI�ó�TA�EL�fo�gAd�TAM�IS�TEN
KrISz�TUS�BAN�fE�LÉM�NyÚj�ToTT�KE�zÉT,�SzE�rE�TE�TÉT,�Az�óTA�vAN
BÉ�KES�SÉ�gEM�Bár�MI�LyEN�föL�dI�Nyo�Mo�rÚ�Ság�MEL�LETT�IS. na gyon
jó, hogy sok test vé rem van, aki ugyan így hisz, érez és na pon ként meg ta pasz tal ja
iS ten  át öle lő sze re te tét. le gyen Övé a di cső ség!

Olvassátok el
és Színezzétek ki az Igéket!

jézus és én

jézus és én

3–4. osztály
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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.

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.

AzIstenBárányára...

R
oy

K
ri
sz
ti
na

–R
oy

M
ár

ia

4–8. osztály



ÉN�Az�Úr�vAgyoK,�
A�TE�ISTENEd

1. ne legyenek
tenéked idegen 
iSteneid 
én elŐttem

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

5.tiSzteld
AtyádAt 
éS AnyádAt

6. ne Ölj

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


