J. A világ teremtése.

Az eget, földet, napot, ho ldat és a csillagokat
együtt v ilágnak nevezzük.
A világot Isten teremtette. A teremtés munkáia a bibliában, Mózes proféta könyvében, fi
következőleg van leirva :
Első n ap teremtette Isten az eget és föld et.
Afásodi k nap teremtette a levegőt. Harmadik
nap elválasztotta a szárazföldet a vizektől. Ne·
gyedik nap teremtette az égi testeket. (Nap, hold
és csillagok.) Ötödik nap teremtette a vizben és
l evegőben élő állatokat. Hatodik nap a száraz
földi oktalan állatokat és az embert.
Az embernek adott Isten okos értelmet,
szabad akm'alol és megáldotta halhatatlan lélekkel. Ezekkel a tehetségekkel, fi föld többi teremtményeit61 megkülönböztette az embert.
A hetedik napot lsten a nyugalom napjának
Izentelte, e napon nem teremtett semmit.
•

Fclelős vezető:

Liszioaky Gy.

Tanul,;tig. Isten teremtett mindent e világra. ezért
nevezzlik őt (ercmlö lsleuiinknek.
Okos értelmünket és lelkünket hasznos ismeretek
. zerzése és tanulás AJtai neveljük, mert csak igy vagyunk
méltók 8.1. ~cmber" nevezetre.
... hetedik napot - a ...·asároapol - szenteljük l sten
nevének ti>Jzteletére. Menjünk szorgalmasan templomba és
imádkozzunk.

,.
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2. Az

e l ső

pá r e mbe r története.

:l, A vízözön ,

Kezdetben Isten egy pál' embert tere mtett,
egy fér fit és egy n ő t. A férfit Addm. nak, a nőt
É vá-nak hivták . La kóbely ül Isten a föld l egtermékenyebb és legszebb részét, az Éden, vagy pa radicsom kertet adta neki k . Ebben boldogan és elégedetten él hettek vol na mi ndvégig, mert itt illjnden
megtermett, ami r e szükségük vo lt. De nem tar tott
sokáig a pa radicsomi boldog á llapotjuk.

Az elsö pár embe l·t61 i dőv e l megsí'.aporodolt
és megsokasodott az embe l'iség fi földön. De fi
nagyobb rész M Iá.t1an és bű n ös l ett Istennel szem·
ben. Elre lejtkeztek I stenről, ki minden j óval meg·
áldotta. Nem ő t tisztelték , hanem bál ványokut
tarabrta k kő b öl v8b'Y fából embCl' vagy á llat alak·
j ára és azo kat imádták . A z il yen népeket bálványi mádóknak nevezték.

Isten para ncsolta volt nekik, hogy a kert
közepén van egy fa, annak gy ü m ö l cs éből nc
egy enek, mert ha esznek, megbünteti öket. Egy
da rab ideig megtal'tották lste n pa rancsát, de
k és ő b b a /civdnsdo arra vezette ő k et, hogy ettek
a tiltotUa gyü m ö l csé b ől. Ekkol' mindketten érezték, bogy bűnt követtek el azzal, bogy nem tar-

•

t ották m eg az l st en pal·ancsolatját. Ezért fél el·
m űkbe n elbu j tak a k ert SÜI'Ü fái közé, azt hitték,
hogy l sten ott nem l Atja ö ket. De az I sten min·
dent lát. L átta Á dámot és Évát is és tudta, hogy
vétettek p arancsa ellen, ezélt azzal bü ntette m eg
ő k et , hogy kiküldte a par adicsom k ertböj , ezt
mon dván neki k: " Mive l nem tar tottátok m eg az

én pm'uncsomat, fáradságos munkával fogjáto',
élebneleket m egkeresn i " .
Azonban l st en v égképpen akkor sem hagyta
el az el ső pál' embert, adott nekik gyermekeket.
Ezeknek nevei : Kain, Á bel és Sét.
Tanulság. Sorsunkkal elégedjünk meg.

Nem teljesülhet mindcn kivúnságunk.
Istcn parancsai ellen ne vét8ünk, mert reánk ls büntetés vá r.

•

Azok at a kegyes életű embe l'c ket, ak ik megma radtak az lsten i mádása mell ett, pálridrJcaJcna k
nev ezt ék.
lI ye n k egyes é l ctű, i stc nf óJő embcr vo l t abban
az id ő b c n Noé .
Midlin az lsten l átta az ember ek gonoszsógát
és hálát la nságát, meg bánta, hogy em bert teremtett
a föld.'c. El határ ozta , hogy v f z ő ző n által elpuszlftJa
az ember iséget a fö l d ről.
Oe ll em akarta, bogy a gonoszokkal a kegyes
életü Noé ls elp usztuljo n, azért megparancsolta
nek i, hogy építsen egy nagy bárkát, mCl yben ó
csa ]{ldjá va l és mindenfél e á lla tból egy pár rérj en el .
T o vábbá családjá nak és az állatok nak szük séges
élelem is.
Százhúsz eszt e nd ő t adott Isten Noénak fi
bárka el készUésél'e azé rt, hogy bátha ez i dő alatt
az emberek megj anllnak és az lsten imádásá hoz
t érn ek . Dc az emberek nem j avultak meg ez j dő
alatt scm .
M i d ő n tehát Noé el készü lt a bár ka épltésö·
.. el , beköltözött abba családj ával és az áJ latokkaJ.
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Ekkor elk ezdett esni az eső. Negyven nap és

negyven éjje l esett. Akkora vIz lett, hogy a röld4
rő l ember, állat, növény elpusztu lt. Csak a bárka.

l ebegett a vJz tetején.

Mikor az eső megszünt, Isten szelet bocsá~
tott a l'öldre és a viz apad ni kezdett. A bál'ka az
Ararát hegyen megállott. Noé kibocsátott egy
galambot, de az nem sokára v isszatért, mert még
a földön nem talált száraz helyet. Később ki4
bocsátotta megint ugyanazt a galambot és az többé
nem tért vissza, mert mAI' a földön táplálékát

megszerezte.
Ezután Noé is kijött

fi

bárkából. Az akkori

szokás szerint oltárt épített és azon áldozatot ége.
tett meg az lsten tisztelet ére, hálát adott, hogy őt
és családját megmentette.
Ekkor adta lsten a szivárványt az ég fejbőire,
annak jeiéül, hogy az embel'l'el megbékül és töb-

bet vlzÖZÖJlt nem bocsát a fö ldre.
Tanulsúg. Isten a jókat megjutalmazza, a gODm:zokat
megbüntetI. Ezért hisszük, hogy az lste n igazsúgolJ.
lsten türelmesen várja az embereknek a rossz útról
való megtérését, ezért hisszük, hogy IlZ lsten Iwssz!Ítiiró.

elég a l egel ő terület sem az állatok számára.
Ezért elhatározták, hogy külön válnak egymástól.
Lakatlan , használatlan fö ld és l ege l őterület
volt elég abban az időben.
Mielőtt külön váltak volna egymástól, megegyeztek abban, hogy ezzel maguknak hirnevet
dicsőséget szerezzenek. Azt akarták ezzel elérni'•
bogy akik látni fogják azt a magas tornyot, mondják el mindig: a Noé maradékai épitették azt.
Tehát a hiu nagyravdgyás vezette öket, azért
akartak égig érő tornyot épItenI.
Hozzá is fogtak a munkához, de oem végezhették cl, me!'t Isten összezavará beszédjüket,
úgy, bogy nem értették meg egymást. Abban
megegyeztek, hogy tOl'ony legyen és az égig
érjen, de munkaközben egyenetlenség, zavar támadt köztük, 8 Z egyik része Igy akarta, a másik
része másképpen akarta s miután megegyezni
nem tudtak, félhe kellett hagyják 8Z épitést és
eloszlottak 8 föld különb öző tájaira. Egyik rész
ment keletre, a másik rész nyugatra.
A félbenm8radt tornyot elnevezték Bdbel,
vagyis zÜTzavar tornyának. Sok időn keresztül
hirdette 8Z embereknek azt az Igazságot, hogy
lste n a nagyravágyókat megalázza.

4. Báóe l tornya_
Ta/Hlllag. Az egyetnemértés ma il! il!kolni, családI.

Noé maradékai, a vizözön után annyira megszsporodtak, hogy a tartomány (Mezopotámja),
melyben laktak, már nem termett a nnyi gabonát,
mely az összes népet eltarthatta volna. Nem volt
•

községi és egyházi dolgok ban bábeli zÜI'UI.\"t,rt, egycnetlenYfgel okoz.

8
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5. Ábrahtim története.
Ábrahám Kaldeában lakott. Isten azt parancsolta neki, hogy köJtözzék Kánaánba, mert ezt
a gazdag, t er mékeny röldet nek i és mal'adél,a inak adja. Azt is megigérte lsten Á braliárunak,

Ekkor lsten azt az igéretet tette A b rahá m ~
nak: "OflY meu sokasílom a maradékait/cLl, mint
az éf}nek a csillagait és ct l enger rövényét".
Izsák mi kor fe l nőtt. n ő ü l vette Kahl eából
Rebekát : Két fiúgyermekő k született: Ézsau és
Jákób.

hogy a zsidó nemzet az ő családjából fog elszapOI'od ni. Ábrallám örven dett l sten igé retének. Még
nagyobb lett öröm e, m időn lsten k éső vénségében
egy fiúgyermekkel áldotta meg, kit Izsdknak ncveztek el.
Ábrahám bálvá ny i mádó népek között lakott,
de ő azé..t megmar'adt Isten imádása mellett.
Mégis az lst en pl'ólJál'a tette Á lnabám engedelmességét. Ugyani s azt kivánta tőle , hogyegyetre n
gyel'lllOk6t, IZ6ákot, áldozza Illeg égő áldozattal, a
Mória hegyérl.
Ábl'ahám kész volt engedelmeskedni Isten
parancsának.
Sajnálta egyetlen gyermek ét, de azért eli ndult vele a Mól'ia hegyére. Útközben II kis Izsák
igy szólott apjához: "AJ)ám, hol van az állat,
amit Istennek akarunk áld ozni ?" Az apa fgy
válaszolt: "Hagyd cl fiam, az lsten gondot visel."
Amint a hegyre érkeztek, ott Ábrahám oltárt
k észitett és már éppen fel akarta áldozni gyer mekét, midőn hall otta az Ú rnak szavát: "Ne
nyújtsd ki a te kezedet a gyermekre, m ert most
már halom, hogy istenfélö engedelmes vagy."
Ábrahám örveodett, hogy gyermeke m egmenekUlt 8 mjd ő n hútratekiutett, II bokorban egy
juhot látott és azt áldozta fel hálából Istennek.

Tmwls(Íg. Istcn sokS-f,or próbára ICs7.i az embereket,
de (l. k ik engodel meskednek parancsának és biznnk bcnn e,
azoknt megturtJu. Bzért mondja a 12;-'·(k 1.soltárunk :
Idk bí7.nuk 81. Úr Istenben
N!lgy hle(\olcmmcl,
A"/'ok ncm vesznek cl
Scrnm incm{i vesl.cdclemben.
A

,

lj,

Jákób bujdosáSa,

Jákób testvére ellen bűnt követett azzal.
hogy el akarta ven ni , hamis úton, annak vaI-!yonál
J ákób ezél't testvél'e haragja el ő l el kellett
menekiiljön. Busan hagyta el a szü l ői hajlékot
Mezopoh\miába igyekezett, anyja testvéréhez, Lábánboz.
Aggodalmát és bánatát növelte az a gondolat
is, hogy az lsten, kit a szü l ői házban tanult meg
imádni, ott idegen föl dön nin cs vele. Mert abban
az Időb en azt hitték IlZ emberek, hogy minden
vidéknek vagy országnak más-más Istene van,
aki csak azon az egy belyen lakozik.

,
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Bujdosása k özben útja a Hárán pusztáján
vezet ett k er esztü l. Egy este fáradtan fek üd t le a
pusztában. Egy k őv et telt a rej e alá párnának.
Elaludt. Á lmo t látott:
Eb')' laj torja volt a föl dön reláJlftva, melynek
teteje az eget étl e 8 az Istennek angyalai fel 8
a lá járna k azo n. ':;8 hallotta az Ú l'nak szavát :
" I me én le ve led vagyok, hogy meg őrizze lek l é.
ged, vala /tovd m enendesz".
Jákób fö lébred ve álm áLól monda: Bizonydra

az 01' van e helyen és én nem tudtam. Reggel
felke lt és a követ, mely a, feje alatt volt, leön·
t őtte olajjal és az Úr nak áldozta. An nak a bely-

nek /le l hel nevet adott, ami azt j elenti
háza.

lsten

Ezután megvigasztalódva és megnyugodva
folytatta útját to vább és lsten elvezóreJte Mezopotámiába, honnan 20 év mu lva megvagyonosodva, gazdago n tért vissza K anaá nba és k i békült
t estvér ével , Ézsauval , k i megbocsátott testvér ének .

Tanu~ófJ.

Isten Jelenléte nincs helyhez kö lve, mi nde-

nütt jelen van.
Ha hibáink megboCflAtAsával küzeled ün k Illtenhez,
szeretettel fogad és , hallanI fogjuk lelkünk be n bizta tó87.&vát :
" Ime én le veled vafJyok."
A szenvede tt sérelmeke t megbocsátani tuu n! II leg•
nebb e rény.

7. József története.
Ják óbot l sten t izenkét liú gyer mekkel áldotta
meg. A tizenkét f iú közü l engedel mességükért
l egin kább szerette a két legkisebbet, ,Józsefet és
Benjámi nt. Ezért a többi testvér ek irigykedtek és
har agudtak különösen József re.

Egyszt' r Józsefet ifjú k orában el kül dötte az
apja, hogy nézze meg, vajjon bátyjai jó belyen
l ege ltet ik -e a juh okat ? Mid ő n odaérkezett hozzáj uk, bátyjai megfogták , fe l ső ru háit lehuzták
r 6la, e l ő bb egy kiszáradt kútba vetették , de abból
csak hama,· kihúztá k és egy an a men ő k eres k e dő 
nek elad ták. Ruháit egy leölt k is báránynak vé,'óvel bevél'czté k és otthon atyj uk nak azt mondták ,
hogy a vad áll atok széjj elté pték. Jákó b kesel'vesen
megsiratta k edves l'iát.
Józsefet a kel'eskedök Egyi ptomba vitték 8
ott ismét eladták. Igy ju tott a király testő re i kap itányához, Poli fdrho2 .
Fájt, hogy szü l ői t ott kell ett hagyja, de testvél·ei r ossz bánásmódja mell et is bizott Istenben,
és jó magav!seletünek maradt. Ezzel a j ó magaviscletével megnyerte gazdaja sze retetét. Azonban
PoWárnak a felesége igazságtalanul bevádolta
urának s ez bört önbe záratta.
csak akkol" szabadu lt meg.
\ mi dő n az egyiptomi ki rálynak (Faraóoak) a követ kező álo mlátását megmagya rázta.
A

börtönből

A ki rály azt álm odta. hogy a Nil us folyó
partján sétál és a v ! zbő l kijött hét k övér tehén
ti nyorn bu lJ utána het sovány tehén, ez II hét

•
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sovány tehén elnyel te a hét k ő vér t ehenet ; majd
ismét azt ál modta, hogy egy búzaEzáron bét t e J e~
fejű kalász odtt, egy mállik bÚZ8Szái'on bét üres.
fejű búzaka lász, és az üresfejű kalász elnyelte a
bét tclefejüt.

Tmwlság. Aki mi nden helyzetében szelid, jó rna){tIviselelii és Isten ben bizó, lsten ne héz sors:l.ban sem hagyja

el, megsegiti.
Az irigy rosr-akarat uak oem enged I!){(ln gyözelmet.
A b/lségben gondol junk mindig szükségre.

József ft ki rály álmát fgy magyarázta meg :

ll. hét kövér tehé n és a hét

te l efej ű

búzakalász

hét ter mékeny b ő eszt e nd ő t, a bét sovány tebén
és a hét ü resfej
ű ka lász hét terméketlen, szü k
,
eszte nd ő t j elent. Ek kor nagy éhség lesz Egyi p-

b. Mózes születése és neveltet ése.

tom fö ld én. Azt ta nácsolta a királynak, hogy
bő eszte nd ő felesleges t ermé sé b ő l tétessen
félre a hét sz űk esz t endőre , hogya nép . éhen

a hét

el ne pusztulj on.
A kil'á ly nak a József álommagyarJzása
ann yira tetszett, hogy jutalmul Józsefet k inevezte az ország k ormáTl yzójává és öt bizta meg
a bét bő es ztend ő felesleges termésének öS 6ze~
gyüjtésével .

\

Mid ő n aztán a hét szük esztendő bekö\'et-

k ezett, ft nép ott gabonát kapott. De nem csak
Egyiptomban, han em Kanaán földjén is nagy ,
éhség volt. JákÓb fiai is Egyiptomba kellett menjenek gabonáért. J ózsef megismertette magát
tesvéreivel , igy szólt hozzájok: "En vagyok az
ft t estvér et ek, akit eladtatok, de látjátok lstert'
oem hagyott el."
Testvérei megijedtek, bogy most megbünteti
majd öket. De József megbocsátott nekik és hogy
jobban gondoskodhassék róluk, atyját és testvéreit Kanaánból a termékeny Egyiptomba költöztette le.

,

Amig József élt és kormányzó volt Egyi ptomban, addig a zsidóknak ott jó helyzetük volt.
De József halál a után rosszra fordult sOI'suk. .
A zsidók nagyon elszaporodtak. Az e~'Yip ·
tomi nép és Faraó király is attó l rélt, hogy ez az
eJ szapol'odott nép idővel még az or szágot ís el ·
foglalja. Hogy ezt megakadályozzák, a zsidókat a
legnel!ezebb föld- és k ő munkál'a alkalmazták, azt
gond olták, bogy a nehéz munkától sokan elfognak
pusztulnL De nem pusztultak el. Ekkor Faraó azt
parancso lta, bogy minden újszülött zsidó núgyermeket vessenek a folyóba.
Egy zsidó asszony újszülött kis fiúgyermekét
három hónapos koráig rejtegette, de tovább már
nem titkolbatta, mert félt, hogy megtalálják, ót
megbüotetik és a gyermekét megölik. Ezért el·
vitte gyermekét a folyóvíz partjára, ott gyékény
kosarat Ioot, a kis gyermeket bele tette és a
folyóviz szélén leviS sás közé elrejtette. A király
leánya arra a helyre ment fürödni s megtalálta
a kis gyermeket. Hazavitte a királyi palotába,
egy asszonyt kerestetett, ki dajkál ja s erre éppen
a kisgyermek édesanyja ajánl kozott,
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A kis gyermekn ek M6zes nevet adtak, mely
azt jelenti vlzból kivelt.
Mózes okos és érte lmes gyermek volt. Ifj fi
korábaD megtud la, bogy Ó is zsidó &7ÜJ ők gyer meke. ::\.lidón hi.l ta, bogy a zsidókka) milyen r oszsZlIl bánnak, ülik, venk, kinozzák, "-édelm ük re
kelt. Ezért a k irá ly megharagud ott i\IózelJJ'e és
meg akarta büntetni. De ),Iózes, a király haragja
és büntetése el ói elm enekült :\Jjdián földére.

ük Jdjzet, a hely mely en ál lasz szenlf{j ld. Elküt,..
delek téged F a raóhoz és ki hoz(Jd az én népet'1U1t
ErJlIip tomb6l . Á r on. a le atyti.úfia , seg!l$égül lesz

n.eked."
Mózes visszament Egyiptomba. Találk07.hU
Áronna1 és hlrüJ adták a zsidó népnek ci közelglí
szabad u1Ast.
Mózes és Áron el mentek Faraó ele'lbe és igy
szóltak : .lfinket az Or kűldött, hogll lJoc.sá3d et
4 zsid6 népet, hogy ünnepet ü ljenek Isleri.nek a
a pusztában. A kevély és büszke Paraó elbizakodva igy felelt : .. Kicsoda az (fr , hogy szavára
hallgassak ? Nem ismerem az Orat és Mm: is

Tatm1wg. A népek és nemzetek kÖ'ZŐtt a. Jó egyet~
értés a. Jeg.ttebb. Ha. egyik a másikra. irigykedik, réltékenykedít, e'Z &ok &ZenvedésnelL, nyomornak lesz okoz.(jJa.
Az édesanyai

bocsátom el a népet."
Ekkor lsten mlyos csapásokat boo8átott

IU tetet. minden áldozatra kész.

Az ártatlan )dg gyermekeket szeretni, megmenteni
mindenkinek kötelessége.

Egyiptom földjé re. E CMpások az Egyiptomban
Ia~ zsidókat nem találták. EbbOl az Egyiptomiak
azt gondolták, hogy a zsidók az okozói e pllS:ztftó
csapások na k, "J ők maguk kérték Fan.ó!> hogy

EmbertArsaink rosgz hetyzetén segíteni, védelmube
kelni emberi

kötekr~g.

k üldje ki a Z8idókat az ol'8'ZágbóJ.

9. Mózes eJhJ vatása.
Mózes, ~lidián tartományában. feleségül vette
J etró pap leányát, Cippo1ál.
Abban az időben leginkább áUatteDyésztésse l
ét! pámorsággal loglalkoztak az e mben!k. J eW
papnak is számos jú.hnyája volt, melyet leányai
legeltettet... MÓ'Zesból is pásztor lett.
Egy alkalommal a Húreb hegyénél legeltette
a nyájat, eg; 828 csak túz lángja caapott fel egy
csipkeboko? közepéből Mózes odanaladt, hogy
nézze meg. EkkO? e S2ava kat hallotta : . Ne j ojj

") E. ( ' phok
bihliiban.
E1aőbben II

,

~y í p tom i

tíz eMj1é.8 néven

ytulc .,érté váJr('tÚn,ú.
Undok békák utáD ceu-d. 5'Zá.rmaW.ú..
N'egyédue r ártafmM lél'get Jőuek f'4é..
A zatán marna.,&Z dUJa mfnde1lfeTé.
Wég lIMY&g<08 fekély. t62-. kő ' 36 jö.e,
A ltáaták . rege m'fndent fefemérZte.
Kald roppant aőtét.tég ereontedék a.li.,
Hogy e miau egy1l: & máat nem "tbata..
A dud ík csapá. voft & Jegretre'otdbb,
llert meghAla ebbn nrlDdev eh6 8ZtiJött.

T!!itt

meg a
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Mózes és Á ron összegyiijtötték a népet és

kivezették
pu sztába.

8Z

Ol'szAg ból a Verestengeren at a

Fa raó kit'Aly azo nban megbánfa, hogy a zsidó~
kat elk iil dötte, lll ert nem volt,' ak i a nehéz mu nk ákat végezze. Kato nákat kül dött a nép visszahozására, de ezek, midőn a tenger en át aka l'tak
menn i, a hullámokban elpusztultak.
1'mwfslÍ{J. Islen a nyomorb an szenvcu6 népnek kiiJd
mindig 87.abad(tÓt és 8cgilségct.
Az cl bl1.ukodotl kovélyeket lsten megullízzlI.
A dolgozó mun kl\ sokat Jó bánásmóudal becsül jük
meg.

UI. H armadik, paTancsolat. A te Uradnak
Istenednek nevét hiába ici ne vedd, mert az
lsten ncm hagyja büntet és nélkül, aki 8Z Ö nevét

Iticíúa [elveszi.
IV. Negyedik parancsolat. A szombat napot
mcgszenteljed. Hat napon át munkálkodjál és
végezd el minden dolgodat ; de a betedik napon

a te Uradnak Istenednek szombatja van, ne tégy
akkor semmi do lgot sc temagad, sc fiad, se
l eányod , se szolgád, se szolgáló leányod, se barmod, mert az lsten megáldotta a hetedik napot
és megszentelte azt.
V. ÖWdik parancsolat. Tiszteld atyádat és
anyádat, bogy hosszu ideig élj c fö ldön s jól
legyen dolgod .
•

10. A tiz Imrancsolat.

VI. Hal.odik para ncsolat. Ne ölj.
•

Mózes és Áron a népet a Sinai pusztába vezették. Itt maradtak negyven évig. Ez idő alatt
Mózes l eszoktaUa a népet a bálvány imádásáról
és megtnDította nek ik az egy Lsten (Jebova) imádását . lsten parancsából kiadta a népnek a sinai
hegyről a t1zparancsolatot.
I. Első parancsolat. Én vagyok a te U rad
Istened, ki tégedet kihoztalak Egyiptomnak földéről , szolgálatnak házából.
ll. Másodi k parancsolat. Ne csinálj magadnak faragott képet, se semmi hasonlóságot annak
lormájlna, ki tenn van az égben, az ég alatt a
földön. Csak az lslent tiszteld és imádd.

VU. Hetedik pamncsolal. Ne paJ·!Í.ználkodjál .

vm.

Nyolcadik pU1'a1lcsolat. Ne l opj.

IX . Kilencedik parancsolat. Ne tégy a te
'cl aba "átod ellen hamis tanubizonyságot.
X. 71izedi k p arcJ/lcso[al . Ne kivánd ft te felebarátodoak hAzát, se semmi vagyonát.

A tlz pa rancsolatot két k őtá blára karcoltAk.
vagy vésték rá s ennek számára késziteUek egy
ládát, melyet f rigy (szövetség) láddna k neveztek
és a szent sCÉlo1'ba helyezték el.

,
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T(HWlsúg. A tiz parancsolatból meglanuljuk :

I. Isten egyed ul a hatalmas szabadító.

2. Isle DeD ki vill scm képeket, scm szobrokat tisztelni
vagy im ád ni nem sza bad.
3. Is le n nevét hiába veszi fe l, II ki k/irolllolju, vagy
oknél küll esklldözésckrc, bizonykod ásra használja.

4. Az lsten tiszteletére rendelt hetedik napot ün ne-poljük meg. Ne dolgozzunk e napon sommi fárasztó testi
munkát. Szenteljük ezt lel künk javára nz Illten házában.

6. Szül6inkct szeressük azzal , hogy engedelmes,
fogadó gyermekek legyllnk.

87.6-

6. Embertársaink ruegöl ésétől örizkedjiink.

7. Sel'll testünket, sem lelkünket c8úf
ne szennyezzük.

8. Másoktól semmit

erőszakkal

b ű nök

állal be

vagy titokban cl ne

vegyünk.
!l Másokról semmi olyant nc mond junk, fl mit nem
hallottunk vagy ncm láttunk, mert ez hamis tan!lb1zoll!/.~ág.

10. Ne irigykectiünk mások vagyonára és no k ívánjuk:
azl Ne gondoljuk, hogy csak a gazdagsag boldogit.
A három el ső parancsolat (l- lll.) l stcn i ránti kijtckSlegc/llket, a negyedik önmagunk irAntl kötelességeinket
magállIln. A má.sik hat (V- X.) (U cmberek iránti kötelc$ségeinket tartalmazzl\.

11. Az igéret földén.
A pusztán való hosszas vándOl'lás után, ti.
zsid6 n ép eljutott az igéret föl djének - Kanaánnak - határához _

Mózes ekkO!' kj választott a nép közül tizénk ét fórrit, hogy menj enek be Kanaán földjére s
kéml eljék ki, vagy is vizsgálják meg, bogy jó
termőfö l dje van-e, terem-e sok gyümölcs, van-e
jó viz ?

A kémek el is mentek, t el jesitették megbízatásukat, hoztak a földbő l , vfzbő l és gy ümölcsbő I. A monda szerint akko .'a ger ezd Szőlőt boztak , hogy rudl'a kötve k ét ember a vállán aUg
bi rta. Elm ondották , hogy Kanaán fö ldje tejjel ,
m ézzel folyó áldott hely , vagyis jó bőven terem
minden, csak egy baj van : óriás term etű népek
lakják, akikkel nehéz lesz megküzdeni.
Erre a b i l'I'C a gyávábbak és félénkebbek
megijedtek. A bátrabbak - köztük fő l eg Jozsué
és K áleb - biztattAk, hogy ne fé ljenek, mert Isten
l1em hagyja cl. megsegIti őket, de hiábavaló volt
a biztatás, mel-t a gyáva es rélénk nép kezdett
zugo lódni Mózes és Áron ellen, hogy miél1 hozták ki öket Egy iptomból an nyi sanyarÍlság és
nyomorúság elsze ovedésére!
lsten a zugolódó és gyáva népet még negyTen esztendei pusztai bujd osássa l büntette azért,
hogy ez id ő alatt a gyáva, félénk idősebb férfiak
és n ő k haljanak meg és egy új és bátrabb nemzedék j'ogl alja el Kanaán földjét. E büntetés al61
Jozsué és Kdleb fel voltak mentve, mert ők kezd e tt ő l fogva biztak lsten segedel mében.
A negyven esztendei idő alatt Á r on meghaJt.
Mózes is nagyon megöl'egedett és elgyengült.
Érezte, hogy már neru vezetheti be népét és előt
tük Jozsuét r endelte vezérnek.

,.
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Ezután relment Mózes a Nébó begyére, honDan beláthatott az igéret földjére és monda neki
az Úr: },Megengedem, hogy szemeiddel ldsd, de
oda be nem mégy." És meghalt ott százhúsz éves
korában. A zsidó nép megsi ratta és meggyászolta
szabadftó nagy v ezér ét.

.12. A blrá k.

Jozsué a népet átvezette a Jordán folyón az

igér et földjére s ezt, az ott lakó népektő l hosszas
küzdelem után, elfogl alta. Ekkor Jouué felosztotta
a földet a tizenkét törzs k özt. A Lévi törzsnek
n em adott földet, hanem a városokba tel epítette
le ő ket és kötelességük volt a népet vallási törvényekre tanftani. E munkáju.k ért mind en család

évi te rmésének tizedrészét fizetésül adta a Lévi
törzsből val6 tanítóknak.

Ök teljesítetlék a papi

szolgálatot is.
Jozsué azalatt, míg az új hazában elrendezte
a népet, igen megöregedett, Összebitatta népét és
igy szólott hozzájok: "Én megvénültem és megöregedlem. L áttatok minden dolgot amit l sten ti
veletek és ti érettetek cselekedett. Azért imádJátok és tiszteljétek az I stent. Én és az én házam
n épe az Ornak szolgálunk."

És monda a nép i s Jozsuénak: Az Ornak,

a mi Istenünknek szolgálunk és az

Ö

szavára

hallgatunk.
JOZ8ué ezután nemsokára meghalt.
•

TttnuLsdg. Az Istenfélelem

8.

nép vezetőinek legna-

gyobb er68sége.
A zsidó nép vezérei lstenben bl2:tak népDnknek le ezt
hagyt.ü.: örökaégUl.

,

Jozsué halála után a zsidók nem akarlak
többet háborút folytatni, hanem békességben élni.
Ezért nem vezéreket, hanem bi rákat választottak maguknak, kiknek az .volt a kötelességük,
hogy a nép között a I'endet fenntartsák és
ügyes-bajos dolgaikban itéletet mondjanak. Ilye n
birái voltak: Jefte, Gedpon, DeborCL, Éli és
Sámufll
zsidó nép elfel edkezett a Jozsué e l őtt
tett igé re t é ről , hogy csak az Istennek Jog szol gálni. Eltávoztak az lsten pararesától. bálványokat Imádtak s emiatt t'(I!JI't/elli·n,··"fI. ?'isz(ílJj
támadt között ük . Ezt észrevtuék ö. zMtJourSí'-ág
(Kanaán) körül lakó ioizomszédos népek az am m onit i.lc, midinilák é'l filiszteusok ~ mindegyre
betö rtek országukba és a zsidó népet fogságra
vetették.
Mi d6n Gedeon volt a birájuk, éppen a midiniták fogságában vol tak a zsidók. Gedeon lsten
parancsára sereget gyüjtött és megszabadította
a népet.
Ekkor a zsidó nép hálából igy szólt Gedeonhoz: UralkOdjál Felettünk te és a te fiad, mert
• megszabadftottál a midi.niták k ezébő!. Dc Gedeon
monda nekik: Én oem uralkodom felettetek, sem
az éo fiam nem rog uralkodni rajtatok. Hanem
az I sl en uralkodik ti felellelek.
A nép belátta, hogy Jstennek köszönheti
megszabaduJását, visszatért ismét az fste n imádásáboz.
A

•
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TOIlUl$ág. A békességben nló munka a népnek leg.
szebb foglalkozAsa

Békességes munka csak úgy lehet, ba Isten pa ra ncsa
szerint egymással is békességben élünk.
lslen bawmas uralkodója. minden benne bizó n~pnek.

13. A s ze m-e d ő Jób.
Élt Uz fö ldjé n egy istenfélő já mbor em ber,
úgy bhrták, Jób. Isten meg is á ldotta javai val.
Abban az időben a leggazdagabb emberek sorába
tartozott.

Azonban próbára te tte 8Z Isten, bogy megmarad-e iste n 1 é lő jámbor e mbernek a kkor Is, hs.
nyomorúságot bocsát reá ?
Egyszer mrül hozták J óbna k, bogy á lla tainak egy részét az ellenség elbajtotta, a másik
részét a villá m agyonsujtotta. Ugyanakkor egy
másik embe r arról tudatta, hogy egy beom lott
ház mind a ké t gyermeké t maga a lá temette.
J ób, az ak kori szokás szerint, a gyásznak éi
szomoruságna k k ü lső jeIéül megszaggatá r uháit,
meg:lyiratá fejét és igy szólott : .. .dz Cr adta, az
Cr el is vette, áldott legyen szent neve érette.u
Tehát szitkozódás vagy z úgolódás ne m j ótt ajkaira
Isten e lle n.
Kés<Jbb maga Jób is nehéz betegségbe esett.
Sebek borltották el az egész testéi s nagy kin.
jai voltak. Felesége (gy szólt hozzá: Mit é r min.
de n jámborságod és istenféle lmed ? Pá rtolj el
lstentöl és balj meg. De J ób igy válaszolt fe le.

ségének : Ha a j6t elvettük a z Is tentő l, vaj j on a
nyomoTlLságot nem kell-e elszenvednünk ?
Barátai értesültek Jób nagy ezenvedéseiröl,
hozzá mentek és vigasztalták. Egyik barátja,
Eli hu, megmagyarázta neki, hogy lsten minden.
haló, mi nem é rtjük az ő bölcseségét. Próbára
teszi az embert, de ha hü marad, megjutalma n a
J ób meg\igasztalódott. lsten me ggyógyito~
Újból megáldotta gyermekekkel és kétsze r a nnYI
vagyonnal, mint amennyi betegsége elött yolt.
Tanulság. A betegséget, megpróMJ1atásokat békés

I:uvvel viseljük, mert 1s1en nem hag)i a el a benne blzókal
Ezért énekeljük egyik szép :z.soltár unkban :
Mj ndennemü s:zlliégűnk ben,

Reménységünk csaj; az lsten.

14. ÉU és Sámuel.

idók főpa pja volt Ö \'égezte a tem·
plo mi leagf~~b vallásos szertartásoka~ TO"t'ábbá
fe lügyelt arra is. hogy a to- bb'l pa pok IS pon osan
... égezzék kötelességeiket.
Nemcsak főpap. ha nem bi ró iB v~lt.
.
Két fia volt Hotni és Fi neás Kis korukban
. k elkény~ztette sok mindent megengedett,
a z ~iJ:em ke llett voln;'" emiatt aztán szófogadat&Dll
z 'e rme kek voltak. A szegény és nyo·
Is.:~::~mb';reket kicsufolták. Nagyobb korukt;an
: ég azt a bűnt iB elkövették, hogy a temp o·
Éli
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mot, Isten h11zát, rossz magavisele tükkel megcsurolták. Minde nki kerülte a két rossz magavisel etű

ifjút.

lsten meg is büntette öket, mert egy ütközetben mind a kettő elesett. Atyjuk is csakhamar
meghajt.
Halála után samuel lett a főpap. Már kis
gyel'lllek korától a papi· templomi szolgálatban
n ő t fel.
Mi ndjá rt főpapsága kezdetén a fi liszteusok
megtámadták a zsidókat. Sámuel Igy szólot a néphez: Ha telj es szivből megtértek az Úrhoz és kidobjátok magatok közü l az idegen Isteneket, ak~
kor m'egszabadft a filiszteusok kezéből. A nép
e nged elmeskedett ft f őpap fel bivásAnak és gyöze lmet is arattak a7. ellenségen. Mig Sámuel éJt, a
nép nem imádott bálványokat, megmaradt lste n
tisztelete mellett.
~lid6n megöregedett, a nép azt kérte tőle ,
Válassz nekünk királyt, ki itéljen fel ettünk, mint
más népeknél szokás.
Sámuel engedett a nép kérésének és Sault
felkente kil'állyá.
T(J.llulscig. SzlHőink . tanítóin k fcnyllcséert, dorgálá8ért

nc Imragudjunk, mc rt ezzel javunkat munkálják.
lsten háza ~zent hely aki ott rendetlenkedik, fL Jó
IlItent Mntla meg, kl mindent lát.
Mi is kis gyermekkorunktól fogva el vagyunk híva
hiten szolgálatára..

15. Dávid, a kis llásztOl·nú.

Izsai nev ű Tél'fiunak , nyolc fia közül, a legkisebb volt DAv id. Gyermek és ifjú korában
atyja juhait legeltette. Szerette a pásztor életet.
A szép pázsitos legelőkön örömmel legeltette
a nyájat s vigan énekelgetett melle tte. Oe ezerette jubocskáit, báráuykáit is. Ha medve vagy
oroszlán el akal·t vinni belőlük vagy egyet, megk üzdött a medvével, ol'oszlánnal is, hogy meg~
védelm ezze nyáját.
Elgondolta magában , ami.képpen őrz i ő, jó
pásztOl', hü vős rOl'l'ások mellett szép pázsitos
mez őkö n a nyájat, é ppen Í1gy 6rzi és gondozza
Isten az 6 gyermekeit e világon . So kszo r gon·
dolt lsten jóságára és az embe['ekhez való szeretetére.
Ez idöben Saul volt a zsidók királya. A
Uliszteusok ismét megtámadták a zsidókat. A
Uüszteusok seregéből egy Góliát nevű batalmas
testalkatú, nagy C!'ejű vitéz felhivta a zsidókat,
bogy kinek van bátorsága vele megküzdeni?
Oe nem vállnlkozott senki. Dávid, a kis
pásztorfi ú, éppen oda ment a táborba, bátyainak
ennivalót vitt. ~..tikor meghaJtotta a hatal~.a8
tcstalkatú fiti szte us felhivását, vállalkozott a kuz:
del em re. Bátyjai és mások is leakarták beszéiru
erről de DI.'i.vid Igy felelt: ",Az l sten, aki meg8zab~dHott e ngem az oroszlán és ~ medve karmail>61, megszabadIt engem a r1hszteus kezéből is."
FobázkodoU az Istenhez : "Kelj fel uram én

.-
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mellellem, har colj a velem harcol6kkal. Ne Mgy
távol én lülem. "
Vett e pABztorbotját, pa,'ittyáját és indult az
óriás ellen. ~lj d (l n a tesl i el'cj ében, vitézségében,
Jl arci fegyverében biza kodó Góliát meglátta Dá.
vid ha rCi felszerelését, csufol ódva fgy szólott :
"Hát eb vagyo k -e é n, hogy bottal j ösz ,'eám ?"
Dávid 'gy fel elt : ,:re j ösz r eám dárdával és fegy.
vel'rel , én mcgyck a seregek urának nevéve l aj.
kai mon."
lsten nevével ajkán szembeszáll Gtt az ellen.
séggel és Icgy 6ztc fi filiszteust.
A nép nagy szer et ettel eml egette a bálorJ elkű
Dávidnak a nevét. Óhajtották , hogy bár ő lenne a
király_
Dávid visszalél't pá sztoru ak, de nem szünt
meg hll'detni lst en di cst.íségét, j ósá gát.
Tamilsúg. Minden cllcnsC!ggCI lilcmbcn Istell a legnagyobb eli lcger ólicbb segitseg.

KUzdclmelnkben ne csak testi c rő nkben bizzunk , hanem igaz ügy(lnk höz kerjUk lstell segedel mét.

16. Dávid királysága.
Saul balála után Dá.vid lett a zsidók királya.
Azt akarta el érni, hogy népe több et ne búbo ruzzon, hanem békességben élj en. Ezért a szomszé.
dos népeket, az amonnitákat, midlanitákat és ft
filiszteusokat, kik mindegYL'e megtámadták zsidó.
országot, legyőzte és országukat zsidóországbO:L

csatolta. KiráJysága. alatt volt az országnak a
nagyobb t CI'ül ete.
Jeruzsdlemet tette az ország

fővá rosAvá.

l eg~

Ide

szé p kirá lyi palotát épltte tett. A frigyládát Jeru-

zsálemhe vitette és azt e célra készltetett szent
aátorba helyezték .
A népek jó SOI'Báról és h e l yze té rő l gondoskodott. De tud ta, hogy csak az Isten imádó és
ti szte l ő

nép le hel boldog és megelégedett, ezé rt

a nép vall áso!! nevelésére és az l ~te nti 8zte.l etl'e
nagy gondot torditott. Hogy fi nép mkább kivánkozzék a templ omba, ének- és zenekarokat áUltott
be, melyek Bzebbé tették az istentiszteletet és
helyettesítették a Illai orgonákat.
Dávid kil'ály maga is zeneért ő embe!' volt,
szépen hál'fázott. Sok szép Istent di csőitő és magasztaló é neket Irt, melyet zsoUáro~~nak n~~cztek
el és fi ZSOltd1'ok köny vében van osszeg,yliJtv ~ a
bibliában , Ezeket énekelték és zenélték Islenbsz·
telet alkal mával.
E zsoltárok közül ma is többet én ekelünk
mi is templomaink ban ,
.
Ezél't a sok szép zsoJtárért Ddvi dot "zso ltá·
ros király" néven is ,emlegetik ,
,
Negyven esztendeig ural kodott és olya n JÓ
és igazságos királya volt a zsidóknak, hogy halála
után ls szájról-szájl'a, nemzedékről-nemzedékre
maradt a jó király emléke,
,
Sok száz év mulva is, midőn II zSid ó nép
Idegen nemzetek szolgaságába j~.~OU, egy olyan
batalmas szabaditó kil'álynak elJovetclét várták,
amilyen Dávid király volt.
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T(11tuuag. Az igaz istentisztelet a \'aJlásos lelkl1 nép
és királ y, együtt alkotják 8 boldog orszúllol.

A nép boldogságát mUl/kaM kinity emlékezete fe nnmarad.

17. Salamon kIrály.
Dávid halála után fia, Salamon lett a király.

Uralkodása kezdetén hálaáldozatot mutatott
be az Úrnak és ekkor éjjel álmában mintha az
Isten szavát hallotta volna, mely azt mondá nek i :
"Kérj amit akm'sz, hogy adjak néked." Salamon
fgy szólt: "Adj U'ram nékem értelmes szívet, hogy
igazsággaL Uél/tessem .nép emet és tudjak vá lasztani a j6 és rossz kőzölt :' Tetszett az Iste nnek

Salamon kérése azé l't, mert nem hosszú életet,
nem kincset, vagy gazdaságot ké!'t. Megadta lsten
neki az értelmes szivet és ezenfelül adott bölcseséget és gazdagságot
Atyja meghagyása szerint, épitett egy szép
nagy templomot, ,Jeruzsálem mell et a Morin hegyen. A falak a legszebb faragott kövel5:ból készültek. A templom belsejéne k falait cédrus rából
készült deszkákkal boritotta be. Elől volt a templom tornáca, azután ft szent hely és leghátul
a szentek szen le. Ebben helyezték el a [rigy
ládát.

Hét esztendő alatt készült el a templom. J\likor kész volt, a király nagy ünnep re gyűjtötte
össze országa népét és felszentelte a templomot
a következő szép imával:

" I me az ég és az egek egei be n ern foghatnak téged, mennyivel kevésbbé e ház, amelye t
én építtettem. Te/cin/ s szolgád imád.ságára és
könyörgésé r e oh Ormn lsten, ho{m a fe szemeid
e ltáZ1'U nézzenek éjjel és nUJ1pal. Hallgasd meg
a te szolgádnal, és a le népednek könyörgését,
kik imádkoznak e helyen. Sőt m ég az idegen
is, aki nem u te néped lcöziU val6, ha e hel yen könyö1'ög, hallgasd meg öt is, hogya. föld
minden népei isme1j ék meg nevedet és féljenek
téged."

Salamon kirá1y bölcsességéne k hire volt az
akkor él6 ne mzetek között. Sokkan mentek bozzá
minde n népek közül , csak azért, . hogy hallják az
li bölcseségét. Ezért kapta volt a "bölcs Salamon" nevet. A bibliában a "Példabeszédek" könyvében maradtak reánk az ej példabeszédei. Ilyenek :
1. Ha csábitanak téged a bünösök, szót ne
fogadj!
2. A hitetlenek útain ne menj és a gonoszok
ösvényén ne járj!
3. Ha éhez.ik, aki téged g~űl~l , adi. e~ni ~eld
kenyeret és ba szomjuzik, adj !Dm neki VIZet.
4. Ne dicsekedjél a holnapi nappal, mert nem
tudod , mit boz a holnap!
!). Eredj a hangyához te rest, nézd meg útait
éti tanulj!
6. Kölcsön ad az Úrnak, ki a szegén:en
kÖnyörül és az Úr megfizet az 6 JótéteménYlért.
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7. J obb a kevés igazsággal, mint
gyo n ham.issággal .

a nagy va-

8. AdjacI liam II te szfved et nekem és
s e meid az én útaimat Illegfh'i zzék !

Nevezotesebb próféták v oltak : Uyés, I!;z&"l.h1.s,

Jerem iás, Ezekiel és Dániel.
ft

te

9. Aki mi nden dolgában siet, t évelyeg az.

tO. Aki Vel'l11 ot ás másOIJ.k , abba bele esi k .
7'anub;d!l. ~1i ntl ell világi gn7.dasAg mellett az Ok08llág
és bölcseség legllUl:!yobb álchlsl\ ISIennek.
Snltullon k l rúly !!llzdngl!llgu rég megllem misil lt. de bölcseségé nek hi rél nm is emlegetik.

t S. A Ill'ófélák.
SaJamo n kirá l y halála. utAn zsidóors1..ag az
egyet n eLD él'tés, pártoskodás miatt két részre
s1..ak t~dt I zrael és Juda orszl:\gára .
Királyai l1elll tisztelték az Istent, hanem bálványoz6kká lettek . A nép látta a r ossz példaadást,
II nagyobb rész úb'Y csel ek edett, mint királ yai, ők
is M l ványokat tiszteltek.
Abban az id ő ben lsten pr6féldkat, kiváló
eszes férfiakat adott a népnek, kik hasznoEl tan itAsaikkal , lelkes beszédjükkel a királ yok at és a
népet. figyelmeztették, hogy a bál vány imádás bún éből térjenek v issza az l sten imádásához, mert
különben romlás következik az országra.
A kiráJ)'ok ezért a prófétákat oem szerették ,
BŐt üldözték is. De II próféták nem ijedtek meg,
laten l elke velük volt s bátran szembeszálltak
minden bűnnel és üldözéssel.

L ll!fés. Akbáb k irály ide jében élt. A király
bálványi mádó volt és népével igl1.zságtalanul bánt.
lsten prófétája - Hyés e llibáját nyiltao r OSSí',alta.
A k ir.:\ly ezért fi pl'ő rótAt meg akarta öletni. A
ju'óftHu il k i l'li ly hal'agj a e lől Sm'cptába menek ült,
boi egy szegény özvegy llsszony megszAnta és a

kevés liszteeskéjé b ő l és olajából pogt\csát sütött,
bogy é hségét eoyhitse. lsten !lZ asszony jóságát
azzal jutal mazta meg, bogy lIyes által azt igé rte :

" hogy scm a vé kabeH lisztje, sem a korsóbcU
olaja el nem rogy . . :'

2. ÉZMLiá.". A IU'őfóta népét ti csak k ü l ső~
8ógb ő l áll ó vallüsos szertarll\sok hilibavalóságlira
fi gyelmeztette.
M ire val ó il Vé l'C8 áldozatok so kasága '? A
tulkok, bár ányok vél'ében nem gyönyörködik az
ÚI'! Szü njetek meg gonoszt csel eked ni, tanuljatok
j ót tenni, szeressétek itZ igazságot 1 Pártoljátok 8Z
arvát és az özvegyek ügyét !
Ézahis pl'6rétn a szenvedt'i zsidó népet 8.
Uesshls (sz<\\.Jad ltó) eljövetelével biztattn,

3. Je rc m1á~ . Vallástalan l'om lottságáért fcddette, dl)l'gfllla a zsidó népet.
Az Lll" ház/1 nak 1.1j tójábau állott a prófé~
8 Igy beszélt a népnek: ,,l-laljtUok meg .az Ur
beszédét mind, akik bemc utek ezen uz ajtókon !
Job\.Jitsdtok Illeg útaitokat. IUcrt csak akkor hiko1.om ,!clote k c helye n ! Ha öltök. loptok, ~ar~
nálkodtok, "Bnál'·· nak áldoztok , hamisan esküsztok,
id ege n istenok után jártok, e lj ő tö k és megállatok:

a
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el őttem e házban. wely az én ne\-emról nevez·

telik. ne g ondoljá!ok. b ogy e zzel megszabaduJlok!

Az Cr mindeneket Ját
..I. Ezekiel. A zsidó népet Babilon királya IE,"·
győzt e.

a nép egy részé t fogságba vitte Babiloniába. A fogságban szeovedó né pnek Ezekiel
prof ta volt a \igasztaJója. A gonoszstigba merült

Össze loglaló á ttekIntés.

népnek szabadulást hirdet, ha bÜDeiból megfér,
mert az Ú r nem kivánj a gonosznak halálát. hanem inkább azt. hogy megtérjen és élj en.

Az eltanult l ötrénelekböl Istennek a követk ező

5. Dániel. Babilonia királya 8 fogságban
l e"ő 7.Sidókra rá akarta kényszeriteni az otta nj
pogány YaUásra, de Dániel proféta bebizonyitotta a kinUynak a bá.l\"~·-lstenek hiábaval ó~
aát és papjainak csalását. Ekkor 6 király megparancsolta, bogy senki fi zsidók Istenét ne
káromol ja !

tulajdonságait ismerjük meg:
•

l. l sten mindenható.

Ö teremtette a \Tilágot hatalma, ereje által.
De nem csak teremtette, han em fenn is tartja és
bölcs aka.rata szerint kormányozza.
•

Pé l dáu l :
Akaratából v1.zÖzönt bocsátott 8 fö ldre: csapásokat Egj1i ptom népére.

2. Is ten Igazságos.
A j ók at megjutalm8ZZA.
bünteti.

a roSS"aht mE'g-

P é ld á ul :
ÁdAm és Éva lsten parancsát nem tartotta.
meg. megbüntette 6k eL
.
' oé kegyes életú. j ó ember volt, meg)utalmuta 8ZUI. hogya v[zözönM J megmentette.

,
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•
A Bábel

tornya

épitöioek

nagyravágyását

meg bünteti azzal, hogy Dem éplthettek égig é rő
tornyot.
Józsefet testvé.ci rosziodu lata mellett sem
hagyta e l, megsegitette.
FárAó kirá ly kevélyen szólott I ste m'ő l , kevélységét megiJüntette.

3. Isten k ö nyö rül e tes.
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Példáu l : Megjelent

A bmhámnak, mid ő n fiát fel akarta ál dozni.
Jákobnak bujdosása k özben.
Mózesnek az égő CSipkebokorban és a Sinai
hegyen a tíz pamncsolat kiadásakor.
Dávidnak , midő n küzd el me c l őft hozzá. ro·
bászkod ott .
Salamonnak,

m időn

lI l'al kodása kezdetén kö-

nyörgött.

A b ű n ö sö k e t sem hagyja el. Várj a megtérésü ket és megbocsát a biínösnek, ha bűnét őszi n 
tén megbánja.

A p1'ófétáknak, midőn lsten igaz ügyéé li a
nép bűne ell en prédikáltak.

P é l dá ul :

Az Ó - sz övetségr ő l.

Az e lső pál' em ber bűn t követett el. Oe l sten
nem hagyta el. gondoskodott r ól uk, megáldotta

Ezek a történetek , a bibliának v. szentirásk az ó-szövetségi részéb en "annak meglrva.
~a bibliának ebben 8 részeben tö~b i rónak van
könyve. Az alábbi kis ve rs elsorol18 ez írókat és

gyermek ekkel.
Nőé idejében százhúsz esztendeig vált, bátha
az ember ek megté rn ek b ű n e i k bő \.
Jákobot I'OSSZ csel ekedete után sem hagyta

el,

midőn

látta

rajta és biztatta.
A szen vedő
egészségét.

b ű n ének

megbánásAt könyörlilt

Jóban

könyörül t, v isszaadta

4. lste n minde nütt jele n van.
Mindenütt je len van, h ogy i mánkat , kél'é.
seinket meghall gassa, hogy csel ek edeteinket lássa
és megítélbesse.
•

-

könyveik et :

A 8ze oU rás M6zes köny"ével ke zdődik .
Jozsué, Bi1'ák és Ruth következik.
Sámuel. K"i1'á Lyok k ét- két könyve sorban
Króuiluík k önyvei m e ll éj ű k so ro z ~a.
.
b'zSd1'(ÍS, Nellemids, E'szleIJ, J6b ko ~ y v Cl
Szent Dávid zsoltári, kegyes éD.~kel .
Példabeszédek és Prédiká,~!' kOIlY.v~
Böl cs Salamon által lettek OS8zegyű J tve .
Énekek-éneke nevéhez fű ződ ik ;
Aztán tl. próféták 801'8 k övetkezik :
El ső a hata lmas szavu Ezsaiás.

,-
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A kis lepke rejtekébő l
ElszáJl il "irágNI..
S fllnint édes mézéi szil-ja.
A nagy lste nt á ldj",
Mozdul

fl

lomb, kis illSr!ilJ'ilk

Szólanak 82 á"on
',
o
Tied Uram fi dicséret
Az egész világon.

En Istenem.

jó Istenem
Hát én mit beszéljek.
Hogy jó reggelt adlál nekem
És nyugadalmns éjet ?

Jól énem, oh jól tudom,
Hogy e rőtl e n , gyarló vagyok,
S ha te nem óvsz meg Istenem,
Magamra. nem vigyázhatok ,

Te szenteled meg nnppalolll ,
Te légy az éjben oltalom.
Ha (ljra ébred a világ,
Ébreszd fel 81\'0 gyermeked.
Kit 8Z éjnek veszélyitö!
MegÓ\" bizonnya] szent kegyed.

Hogy újra kezdjem dolgoIDat,

Betölt"én szent parancsodat.

Hisz' az éjnek perceiben
AUndig velem ,"ollál ,
Ha gyötörtek nehéz tUrnok.
Akkor rám hajoltál

Tiéd. Tiéd 8. dicséret

Jó atyám s

fi

hála :

Kire kezed kiterjeszted.
Meg is nn az áJd\'R.

.t. Esti imR.
Az est leszállt. az éj közeleg.
Pihenni int a nyugalom .

Ajkam imát mig nem rebeg,
Nem alhatom. nem nyughatom.

Imával kezdtem reggelem,
Napom imával végezem.
•

5. Imádkozni kell.
Folyna mindig vigan é letünk,
Jó szerencse járván mivelünk ,
Imádkozni mégis kellene
Hozu\d , ób szeretet Istene,
Lám il ,'Igság nem jár egyedü l,
Jaj, de hányszor búval is vegyül
ImádkOzni hogyne kellene
Hozzád . óh er6nek Istene.
Volna éltünk csupán csak erény,
MAsnak semmi rossz8t nem té"én,

Imádkozni mégis kellene
Hozzád. 6b szentségnek Istene.
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Úh, az ember gyarló, gyenge lény,

Tied 8 halá.1,

Sokszor jár a bünök ösvényén,
Imádkozni hogyne kellene

Tied az élet,
Ura vagy minden
Nagynak, csek élynek.

Hozzád, óh kegyelem Istene .

Sietek Hozzád

6. Istenem én ...

Az ima szárnyán,
Atyám, fogadd el
Gyermeki bálám!

Istenem, én benned bizom,
Csak Tebenned egyedül ,

Másban nincs, nem is lehetne
Bizalmam rajtad kivül.

Légy őrzö pásztorom,
Oh, mennyei hatalom !

Légy vezé l"em és tanits meg
Törvényeidre engemet.

B. Vi rrad.

•

Éj nek, vihar nak vége vao .

Nem bolygok többé úttalan.
Lelkem az igaz ösvényt meglelé Isten fe lé.

Hogy kinyerjem , érdemeljem

A Te szent tetszésedet.
Isten, őrök szeretet,
Oh, ne hagyj el engemet.

l . Téged dicsérlek.

Téged dicsérlek
Én Uram Istenem,
A te szent mű ve d
Ide lenn minden.

•

Virrad. Pompában ég Kelet.
Még a felh ők is fénylenek
S hfvnak, mint égi sorsuk rendelé,
Isten felé,

9. Karácsony üunepe.
Karácsooy ünnepe

Ide lenn, ott fenn ,
Amerre látok :
Harmatcsepp, porszem,

J er, borulj ránk szépen,
Szű lj édes ihletést,
Boldog ünnepl ést

Napok, \'iIágok.

Mindnyájunk szivében!

..
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•

BOl'tdJ ránk , IJol'uJj rank
Szemtet világa,
lI inlcgC8S sugárt a
Kuny llú k ublukára,
Mú rv(lIlY fl alotúkra !

Bo rulj ránk , bOI'ulj ránk
Sze retet világa,
HintegeS8 sugárt a
K uny hók abJ akára,
Márvány I)alotákra!

Óh, hogy cbrykénl , egy ütt
ü nn epeJje nck /Il cg,
Sz ü l ője az á ldó,
Vllúgot mcgv(lItó,
örök szer etetnek !

Född be

Adván a szegény nek
I-túza ereszében
Eny helyet, k enyeret,
A ma ma szül etett
Megvúltó nevében,

!O, Feltámadunk,

ll. d ld o , 'gő

Ru hfLlnlunságát,
Hajnal mosolyog az éj után,
Pacsil'la zeng napsugal'án,
HarlOlltban fiirdik a virAg,
Reggel van : ébred a világ , . ,
Feltámadunk !

IHi testvé ,'i l'étJzkc nt :
l30rllsd rrt II részvét
Aranyos IlIll ástJát!

öntJ; hitet, bizalmat
Az á rvf\ szívébe!
S k önyjo lepergését
Fesd odn. intésképp
A gazdag elébe!

Elmult a I éi, tavasz viru l,
Sírhant zöldü l , ra lombosul , . ,
Vi rág nak kely hén me he raj ,
Zsibongás élet, munka,zaj :
Feltámadunk !

Hogy II kit megáldott
Mind II két kezével ,
A Jóságos lsten :
Mást Ő ls se!;ltsen
Az egyik kezével I

•

Kong a harang, imúra túv,
Szent érzelm ekkel telt a sziv.
Tolong a nép. nagY iinnep ez,
Husvét van ! ének zengedez :
Feltámadunk !

.,

.

Tövis koszor ű , fakereszt:

•

Rém k ép etek már oem ijeszt.
A halhatatlanság egén

Egy fényes csil lag int felém:
Fel támadunk !
Ób bála néked Istenünk,
Ki Uy kegyesen bánsz ve l ünk.
Ki sirunk hosszú éjjelét

E szent hitünkkel enyhitéd :
Feltámadunk!

1 J. Piros pünkösd napján.
Piros pünkösd n apj án,

Siép suhanó szárnyon :
Szállj át "fehé r galamb "
Szentlél ek galambja,

Az egész világon!
Béke l egyen szárn yad
Mindenik csapása,
Hogy 8z1\', ha hitetlen,
Lélek békűletlen :
-

Legyen békessége,

Legyen gyógyulása !

•

Ph'os pünkösd napján,

r..le nnyei iel képpen ,
Oh égi "tüzes nyelv "
Gyuladj ki fe lettünk
S zendülj meg a légben !
Hirdesd ki még egyszer
Világ hallatára:

Hogy az eszme ellen,
A szeretet ellen
Hasztalan a világ
~fiDde D Golgotája !
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