
Kedves szülők és gyerekek!

Izráel népe eljutott a Sínai - hegyhez 
a pusztai vándorlása során



Két hónapja volt már 
Izráel népe úton, amikor
megérkeztek az Isten 
hegyéhez a Sínai-
hegyhez a pusztában. 
Mózes pedig felment a
hegyre Istenhez. 



Az Úr így szólt Mózeshez:

- „ Ti láttátok, mit cselekedtem Egyiptommal. 
Amint a sas szárnyán hordozza fiókáit, úgy 
hordoztalak én is titeket. Enyém az egész föld. Ha 
azonban most megtartjátok szövetségemet, akkor 
ti lesztek az én tulajdon népem valamennyi nép 
közül. „

Mózes lement a néphez, és elmondta, mit mondott
neki az Úr.  



Vajon mit válaszolt erre a nép? 

- „Megtesszük mindazt, amit az Úr mondott.”

Mózes ismét fölment a hegyre, és ott Isten 
felhőoszlopból szólt hozzá. Az Úr ott megparancsolta 
neki, hogy Izráel fiai tisztítsák meg magukat, és 
legyenek készek harmadnapra. A hegyet is kerítsék 
körül, mivel a nép közül senkinek sem szabad 
felmennie a hegyre, mert akkor meghal. 

A hegy körbekerítése a gyerekek és az állatok 
védelmét jelentette, nehogy felmásszanak a hegyre, 
mert akkor meg kell halniuk.  



Harmadnap ijedten ébredtek az emberek a 
sátrukban. Mennydörgött. Szakadatlanul 
villámlott, és mennydörgések robaja 
ébresztette fel az embereket álmukból. A Sínai-
hegy csúcsa sűrű, sötét felhőben volt. 
Megszólaltak a kürtök egyre hangosabban, 
aztán abba maradt a kürtzengés és egyszerre 
csak megszólalt a felhőből egy hang. 



Ki beszél ott?

Isten elmondta a

parancsolatait, és a nép 

hallgatta Őt. 



1. parancsolat

• „Én, az Úr vagyok a te 
Istened, aki kihoztalak 
téged Egyiptom 
földjéről, a szolgaság 
házából. Ne legyen más 
istened rajtam kívül!” 
2Mózes 20,2–3

A parancsolat jelentése: 

• Isten az Úr és egyedüli 
Isten. 

• Mindig bízhatsz Benne.

• Bátran kérheted az Ő 
segítségét. 

• Azt kéri, hogy Ő legyen 
számodra is a 
legfontosabb.



2. parancsolat

• „Ne csinálj magadnak 
semmiféle 
bálványszobrot… Ne 
imádd és ne tiszteld 
azokat, mert én, az Úr, 
a te Istened, féltőn 
szerető Isten vagyok!” 
2Mózes 20,4–5

A parancsolat jelentése: 

• Isten élő személy, 
akihez ragaszkodhatsz. 

• Isten szeret és félt 
téged.

• Őt nem lehet pótolni 
senkivel és semmi 
mással.



3. parancsolat

• „Ne mondd ki hiába 
Istenednek, az Úrnak a 
nevét!” 2Mózes 20,7

A parancsolat jelentése:
• Isten neve a Bibliában: Jahve. 
• Azt jelenti, hogy „Vagyok, aki vagyok.” 

Ez azt is jelenti, hogy örökké létezik. 
• Sőt, azt is, hogy ő mindig és 

mindenütt ott van, ahol szükségünk 
van rá. 

• Ha szeretjük Istent, tisztelettel és 
szeretettel szólítjuk meg őt. 

• Isten nevét helyesen használjuk, 
amikor: imádkozunk, éneklünk, 
tisztelettel beszélünk Istenről, vagy 
másoknak beszélünk a hitünkről.



4. parancsolat

„Emlékezz meg a nyugalom 
napjáról, és szenteld meg 
azt!” 2Mózes 20,8

A parancsolat jelentése: 
• A parancsolat az Istenre szánt időről szól. 

Az időt is Isten teremtette. De nem csak 
azért adta, hogy mindig dolgozzunk. 
Teremtett időt a pihenésre, 
feltöltődésre is. 

• A 4. parancsolat a pihenésre szánt időt a 
„nyugalom napjának” nevezi. Ezt Isten 
megáldotta és megszentelte, 
elkülönítette. 

• A nyugalom napját azért adta Isten, hogy 
megpihenj, és Vele találkozhass.

• Ma a nyugalom napját vasárnapnak 
nevezzük. 

• A vasárnap megszentelése az is, ha 
istentiszteletre mész, imádkozol, 
Istennel és a családoddal vagy együtt.



5. parancsolat

„Tiszteld apádat és anyádat, 
hogy hosszú ideig élhess azon a 
földön, amelyet Istened, az Úr ad 
neked!” 2Mózes 20,12

A parancsolat jelentése:
• A szülők feladata, hogy szeretettel 

neveljék gyermekeiket. 
• Isten a szüleidre bízott téged. Őket adta, 

hogy gondoskodjanak rólad. 
• A szülők és gyermekek kapcsolata 

azonban nem mindig egyszerű. Néha 
úgy érzed, nem értenek meg, vagy túl 
sokat várnak tőled. Máskor ők érzik 
úgy, hogy nem hallgatsz rájuk és 
nehezen boldogulnak veled. 

• Isten a családok békéjét is szeretné 
segíteni, hogy jobban tudjuk szeretni 
egymást. Ezért adta az ötödik 
parancsolatot.



6. parancsolat

„Ne ölj!” 2Mózes 20,13 A parancsolat jelentése: 
Az élet Isten ajándéka 
• Minden élet értékes, a tied 

is. 
• Isten minden helyzetben az 

élet védelmét kéri tőlünk. 
• Rombolod az életet: 

haraggal, bántó szavakkal, 
ütéssel, lustasággal.

• Véded az életet: mosollyal, 
biztatással, megbocsátással, 
szeretettel, 
segítségnyújtással.



7. parancsolat 

• „ Ne paráználkodj!” 
2Mózes 20,14

Parancsolat jelentése:
• Amikor egy nő vagy férfi 

nem tiszteli a másik 
nemet, hanem 
kihasználja.

• A  „paráználkodik” szó azt 
jelenti, hogy valaki a 
testével nem úgy bánik, 
ahogyan azt Isten akarja.

• Isten azt kéri, hogy a fiúk 
és a lányok tiszteljék 
egymást. 



8. parancsolat

• „ Ne lopj!” 2Mózes 20,15 A parancsolat jelentése: 

• Lopás az, ha valaki elveszi 
azt, ami a másé. 

• Azt is lopásnak nevezzük, 
ha elvesszük valakinek az 
ötletét, lehetőségét, 
sikerét, megrontjuk a 
boldogságát

• Isten azt szeretné, hogy 
lopás helyet adjunk 
másoknak. 



9. parancsolat

• „ Ne tanúskodj hamisan 
felebarátod ellen!” 
2Mózes 20,16

A parancsolat jelentése:

• Egyetlen mondattal 
vigasztalhatunk, de meg 
is bánthatunk valakit. 

• Isten azt kéri, hogy ne 
mondj semmi olyat 
valakiről, ami  nem igaz, 
és árt a másiknak.

• Hazug szavakkal 
árthatunk egymásnak!



10. parancsolat 

• „ Ne kívánd, ami a 
felebarátodé!” 2Mózes 
20, 17

A parancsolat jelentése:

• Sokszor előfordul, hogy 
a másik játéka szebb, 
jobb, mint a mienk. 
Isten azt kéri tőled, 
hogy elégedj meg azzal, 
ami neked van. De 
imádkozhatsz azért, ha 
szeretnél valamit 
Istentől kérni, és Ő 
megadhatja azt.  



Aranymondás:

„ Tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, még 
mielőtt kérnétek tőle.” 

Máté 6,8



További szép és áldott vasárnapot 
kívánok nektek!


