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Isten törvénye JÓ 

   Boldog vagy mikor rosszat teszel?  

 Dehogy! Az engedetlenség soha nem tesz boldoggá. Ahhoz, hogy bol-

dogok legyünk, engedelmeskednünk kell Isten törvényének. Szeretnünk 

kell Őt, és tudnunk kell, hogy Ő is szeret minket.  

 Mivel Ő alkotott minket, csak akkor lehetünk boldog emberek, ha 

olyanok vagyunk, amilyennek Ő akar látni minket.  

 Boldog vagy mikor nem azt teszed amit Édesanyád mond? Nem! De 

örülsz ha Édesanyád is örül neked mert jót tettél, nem? Ugyanígy akkor 

lehetünk örvendezők ha azt tesszük amit Ő mond. Ez az amiért engedel-

meskednünk kell neki.  

 De van egy másik ok is. Ha nem engedelmeskedünk neki, meg fog bün-

tetni. Meg kell büntessen mert úgy helyes.  

 Régen volt egy fiú akit Josiásnak hívtak. A Biblia azt írja róla, hogy her-

ceg volt. Apja, Amon Isten népének, az Izraelitáknak volt a királya.  

 Amon egy gonosz király volt. Nem engedelmeskedett az Úrnak. Más 

királyok előtte ugyancsak gonosz, bűnös királyok voltak. Isten helyett 

bálványokat imádtak, és az embereknek is megparancsolták, hogy a bál-

ványokat imádják.  

 Egy nap Amon királyt megölték, így Josiás lett a király.  

 Josiás nagyon fiatal volt, csak nyolcéves. De királyként, így szólt: „Nem 

leszek istentelen király, mert szeretem az Urat, Őt fogom szolgálni.  



 

 Jósiás megparancsolta az embereknek, hogy rombolják le a bálványo-

kat. Azt akarta, hogy mindannyian Istent imádják.  

 Egy nap Jósiás elküldte az embereit az Úr Templomába, hogy takarít-

sák ki és tegyék rendbe azt. Ezt azért tette, hogy legyen ahol Istent 

imádják.  

 Az emberei elmentek dolgozni. A Templomban sok-sok szemetet talál-

tak, törött ajtókat, omladozó falakat… Egy nap egy férfi futott a palotá-

ba, Jósiás királyhoz. „Nézd, mit találtunk a szemét között, a Templom-

ban!” - kiáltott fel. „Egy régi könyv…”  

 „Olvasd!”- kérte Jósiás. A férfi kinyitotta a könyvet, és olvasni kezdte. 

Amit olvasott egyszerre volt csodálatos és rémisztő. A könyv Isten tör-

vénye volt, amely elveszett. Csodálatos volt újra hallani, azt amit eddig 

nem találtak. De rémisztő volt hallani, hogy mi történik Isten népével, 

ha bálványokat imádnak.  

 Jósiás felugrott: „Ó, megint engedtlenkedtünk Istennel szemben! Meg 

fog büntetni minket. Menjetek hívjátok ide az egész népet és olvassatok 

a könyvből nekik!”  

 Az egész nép eljött és hallgatta az Úr törvényét. Hallgatták, hogy Is-

ten hogyan fogja őket megbüntetni, ha bálványokat imádnak. És bánták 

bűneiket. A törvény azt is leírta, hogy hogyan szolgálják Istent, és ha Őt 

szolgálják, az Úr nem fogja őket megbüntetni. A törvény segített nekik, 

hogy Istennek tetszően viselkedjenek.  

Ajánlott olvasmány: II. Királyok 23:1-3 

 

Tanuld meg:  

„Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága.” Zsoltárok 119:105 



 

Így nézhetett ki a Templom, ahol megtalálták a törvényt.  

 Salamon építtette Isten dicsőségére 

 A Mória-hegyen épült, ahol egykor az Úr megpróbálta Ábrahám hitét: I. Mózes 22 

 A Templom kőből épült—belülről cédrusfával és színarannyal borították 

 Nabukodonozor  rombolta le, mikor elfoglalta Jeruzsálemet 

Tudtad…? 

 A föld az egyetlen hely az Univerzumban, ahol van folyékony víz. 

 A föld 70%-át víz borítja. 

 A föld vízmennyiségének 1%-a iható, 97%-a sós, 2%-a pedig jég. 

 Ausztrália a legszárazabb kontinens. 

 A tiszta víz színtelen, szagtalan és íztelen anyag. Ivóvizünk azon-

ban tartalmaz különféle ásványi anyagokat. 

 A egy átlagos vécén naponta 150 liter víz folyik le. 



 

Ég fent! Víz lent! 

2. nap 

A teremtés hetének második napján Isten továbbra is egy olyan bolygót készí-

tett elő, melyen növények nőhetnek és állatok, emberek élhetnek. A Biblia azt 

írja, hogy Isten egy boltozatot teremtett a föld körül mely elválasztotta az alat-

ta levő vizeket a felette levő vizektől. Ezt a boltozatot nevezzük az égnek. Ez az 

Atmoszféra. 

Az Atmoszféra 

Bár, nem látjuk az atmoszférát, 

nagyon fontos számunkra, hiszen 

ott van a levegő melyet beléleg-

zünk. A madaraknak is szükségük 

van rá, hogy repülhessenek. Más-

képp soha nem tudnának felszáll-

ni.  

A levegő főként nitrogénből, oxigénből áll és kisrészt más gázokból, mint pél-

dául szén-dioxidból. Ez a tökéletes összeállítás számunkra. Ha túl sok oxigén 

lenne, egy kis szikra felgyújthatná a Földet. Ha túl sok nitrogén lenne megful-

ladnánk. A szén-dioxid kell a növényeknek, de nekünk halálos ha túl sok van 

belőle.  A Föld atmoszférájában csak egy kevés szén-dioxid van, ami éppen 

elég minden növénynek és ártalmatlan az embereknek. Összehasonlításként a 

Mars légkörének 95%-a szén-dioxid. Ezért emberek nem élhetnek a Marson.  

Víz, víz mindenütt 

Az első nap végén a Földet még teljesen víz borította. Ha ott lettél volna  a má-

sodik napon, semmi mást nem láttál volna, mint vizet. Nyugodtan kérdezhe-

ted: Miért teremtett Isten ilyen sok vizet?  

A víz nagyrészt segít fenntartani a megfelelő hőmérsékletet. Ez nem csak azért 

van, mert sok van belőle, de azért is mert könnyebben felmelegszik mint a szá-

razföld. Így éjszaka a szárazföld hamarabb kihűl, mint a tengerek és óceánok. 

Különböző hőmérsékletű lesz a levegő is a föld és a víz fölött, így jönnek létre a 

szelek. A szelek tartják frissen a levegőt és hozzák a létfontosságú esőt.  



 

Víz—az élet egy alapja 

Víz! Megisszuk, főzünk vele, mosunk benne, úszunk benne… Mi nagyon hálá-

sak lehetünk Istennek érte. Csak megengedjük a csapot és folyik belőle a tiszta 

víz. Vannak emberek akiknek mély kutakból kell felpumpálniuk, vagy messzi 

kutakból és folyókból kell hazacipelniük.  

Víz nélkül egy pár nap múlva meghalnánk. Ez azért van, mert a szervezetünk 

minden működéséhez szükség van vízre. Testünk nagy része víz, és a vérünk 

alapanyaga is víz.  

A víz egyik fontos tulajdonsága, hogy fel tud oldani különböző anyagokat. 

Ezért, a vérünkben levő víz képes szállítani a vitaminokat és ásványi anyago-

kat. Ezek az anyagok az étellel kerülnek szervezetünkbe, és szükségünk van 

rájuk az életünkhöz.  

A víz oldja az oxigént is a levegőből, így a halaknak és víziállatoknak is van mit 

lélegezniük.  

A víz legszokatlanabb, de fontos tulajdonsága, hogy kitágul mikor megfagy. 

Ezért van, hogy a jéghegyek úsznak. Ennek köszönhető az is, hogy a folyók és 

tavak felülről fagynak meg, nem alulról. Így, a halak télen is tudnak úszni, és 

nem fagynak meg.  

Természetesen ezt is Isten tervezte ilyen tökéletesre! 

6. Azután ezt mondta Isten: Legyen 
boltozat a vizek között, hogy elvá-
lassza egymástól a vizeket. 

7. Megalkotta tehát Isten a bolto-
zatot, és elválasztotta a boltozat 
alatt levő vizeket a boltozat felett 
levő vizektől. És úgy történt. 

8. Azután elnevezte Isten a boltoza-

tot égnek. Így lett este, és lett reg-

gel: második nap.  

I. Mózes 1:6-8 



 

A bölcsességről 

- A volt szomszédunkkal, Janival találkoztam. Most doktorált és készül 

valamilyen újabb felfedezéssel is előállni! - mondta Gáspár édesanyja 

vacsora közben. 

- Nagyra vitte, mondhatnánk, de nem 

szívesen lennék a bőrében. - válaszol-

ta a fiú apja egyhangúan. 

- Mégiscsak sikeres lett, nemde? 

Azért becsülendő a sok tudása! - foly-

tatta anya. 

- Persze, persze csak... - kavarta meg 

meg az ételét apa. 

Gáspár csendben figyelte szüleit, aztán egyszer csak megkérdezte: 

- Ez a bácsi szereti Istent? 

- Hát nem! Ez az fiam, rátapintottál a lényegre! – derült fel apa arca. - 

Minden ismeret hiábavalóság Isten ismerete nélkül! - tette le apa a ka-

nalat. 

- Baj, ha valaki sokat tud? - kérdezett újra. 

- Nem dehogy, nem erről van szó. Csak az nem mindegy, hogy hogyan 

használja fel az ember a tudását. Ez a bácsi a sikeréért tönkretett máso-

kat. A családját és saját magát is. Nyomorult élete van minden hírnévvel 

együtt! - sóhajtott. - Ez az ember nagyon okos, de cseppet sem bölcs. 

- Miért, aki bölcs, az nem okos? - érdeklődött a fiú. 



 

- Tudod fiam, a világ a bölcsekre mindig úgy gondol, mint tudósokra, 

olyanokra, mint akik olyan titkok birtokában vannak amilyennek  má-

sok nincsenek. Felnéznek rájuk, elismerik őket. De ismered Sándor bá-

csit ugye? Neki még négy 

osztálya sincs, mégis 

sokkal több bölcsesség 

jön ki a száján, mint egy-

egy tanultabbnak. Tu-

dod, neki van istenisme-

rete! Az Úr tesz bölccsé 

fiam, és okossá is, mert 

megtanít a kevés ismere-

tet jól felhasználni, és 

azzal hasznosan élni! Mondhatnák rá sokan, hogy buta ember, mert alig 

járt iskolába, de ha valaki szóba áll vele, hamar eláll az addigi vélemé-

nyétől, az biztos! 

Gáspár kikerekedett szemekkel hallgatta édesapját.  

 - Ez azt jelentené, hogy nem kell tanulni, csak a Szentírást? - tett nagy 

felfedezést.  

 - Éppen erre a kérdésedre vártam! Szeretnéd mi? - cirógatta meg a fiú 

fejecskéjét. - Nem! Köteles vagy minél több ismeretet szerezni! Bölcses-

séget azonban csak Istentől kaphatsz, hogy a tudományod ne vesszen 

kárba. Ugye érted? Hiábavalóság olyan kincseket gyűjteni, ami előbb-

utóbb elvesz! Légy bölcsen okos fiam! - indult ki apa.  

- Már tanultuk azt az Igét Gáspár, hogy : „A bölcsesség kezde- te Isten 

félelme.” - mondta anya.  
Folytatás az utolsó oldalon 



 

 Még csak a kezdete, ha féled, szereted Őt, de csak így lehet előrehalad-

ni. Valószínű, hogy a világ szerinti bölcsek soha nem fognak ezzel egyet-

érteni. Ezért nem kapsz elismerést, de ez válik a te javadra!  

- Igen, valamit mintha értenék belőle anya. Tanulnom kell 

a Szentírásból, tanulnom kell a  könyvekből, tanulnom kell az esemé-

nyekből – ezt már mondtátok máskor. Szeretnem kell Istent, és akkor 

bölcs leszek!  Aki nem szereti Istent, az csak sokat tud, de nem tudja azt, 

amit kellene! - támasztotta fejét, és nézett komolyan Gáspár.  

 - Így van, és jó neked, hogy ezt már gyerekként tudhatod! - indult anya 

is tovább.  

A kisfiú csendben maradt. Nagyon, de nagyon vágyott arra, hogy ő is 

bölcs lehessen.  

Részlet Curcubet Gabriella Párbeszédek szülők és gyermekeik között c. könyvé-


