
Parancsolatok értelmezése 
 
1. Kati a hittanversenyre kigyűjtötte a parancsolatok tennivalóit. Miután szétvágta, vette észre, 
hogy a parancsolatok száma hiányzik. Segíts neki, írd be az egyes parancsolatok számát! 
………….. Vigyázok magam és mások test-lelki épségére, a jóra intjük egymást. 
………….. Istenről tisztelettel és szeretettel beszélek, hitemet, meggyőződésemet megvallom. 
………….. Vigyázok magam és mások holmijára/tulajdonára, és becsületesen dolgozom. 
………….. Engedelmeskedem szüleimnek/vezetőimnek, készülök jó szülő/vezető lenni. A családi, 
munkahelyi közösséget, hazámat segítem, szolgálom. 
…………. Ápolom, tisztán tartom testemet, készülök férfi/női hivatásomra, Istentől kapott értékként 
vigyázok a szerelemre. 
………… Mindig igazat mondok, másokról tisztelettel, szeretettel beszélek, vigyázok magam és mások 
becsületére. 
………..   Hitemet fejlesztem, keresem Isten akaratát életemben, hogy megvalósíthassam, és ápolom 
Istennel való kapcsolatomat. 
………..  Vigyázok a magam és mások hűségére! 
……….   Nagylelkű, segítőkész vagyok. 
………..  Részt veszek a szentmisén, pihenek és ápolom családi kapcsolataimat. 
 
2. Péter és nem hittanos osztálytársa arról beszélgettek, hogy a parancsolatok segítik, szabályozzák 
életünket. Az osztálytársnak az volt az ellenvetése, hogy csak nagyon szűk területét fogja át a 
Tízparancsolat életünknek. Péter próbát ajánlott. Gyűjtsön össze osztálytársa olyan tetteket, 
amelyeket szerinte nem szabályoz parancsolat. A megkapott listát könnyedén számozta a 
szabályozó parancsolatok számával. Te hogyan számozod? 
 
névnapot, születésnapot köszönteni                            becsületesen dolgozni 
udvariasan beszélni                                                     a KRESZ szabályait betartani 
szemetet levinni                                                          betegségkor orvoshoz fordulni 
ülőhelyet átadni                                                           meghallgatni nagymamám történeteit 
mást távollétében megvédeni                                      mértékletesen étkezni                                
játék közben egymásra vigyázni                                 hitemet megvallani 
szerelemről szépen beszélni                                       hittant tanulni 
figyelmesen hallgatni a prédikációt                            imádkozni 
osztálytársamat korrepetálni                                       mást jóra inteni 
elmenni szavazni                                                         tévedésemet beismerni 
 
3. Melyik parancsolat értelmezésében segítenek a következő szentírási idézetek? Ha tudod a 
folytatást, plusz pontért írd be! 
 
…........„Úgy világítson a ti világosságotok, hogy látván jótetteiteket /Mt 5,16/, 
…..........................................................................................................................................................!” 
 
…........„Aki becsüli apját, hosszú életű lesz, s az Úrnak szolgál, aki anyját felüdíti: szüleit szolgálva 
Istennek is szolgál” Sir 3,7-8, folyt. 9-10: 
….......................................................................................................................................................... 
….......................................................................................................................................................... 
 
…...... Adjátok meg a császárnak, ami a császáré .Lk 20,25: …........................................................... 
 
…….. Aki irgalmas, kölcsönad társának… /Sir 29,1/ ……………………………………………….. 
 
…...... Legyen viselkedésetek fösvénység nélkül való  /Zsid 13,5a/ …................................................... 
….............................................................................................................................................................. 
 



…..... Engedelmeskedjetek elöljáróitoknak  /Zsid 13,17/….................................................................... 
…............................................................................................................................................................. 
…....Senki ne legyen parázna vagy hitvány /Zsid 12,16/ ….................................................................... 
…............................................................................................................................................................. 
….... hirdesd az igét... /2 Tim 4,2/ …....................................................................................................... 
…............................................................................................................................................................. 
…..... Az oktalan és zabolátlan vitákat kerüld  /2 Tim 2,23/.................................................................... 
….............................................................................................................................................................. 
….... és gyermekkorod óta ismered az Írásokat, / 2 Tim 3,15/ …............................................................ 
….............................................................................................................................................................. 

4. Melyik parancsolat védi, szabályozza az  
- életet 
- becsületet 
- családot 
- tulajdont 
- szerelmet 
- igazságot 
- hűséget 
- tekintélyt 
- szólásszabadságot 
- titoktartást 
- hazaszeretetet 
- más jóra figyelmeztetését 
- lelkiismeretes munkát 
- házastársi kapcsolatot 
- gyermek elfogadását 
- öregek gondozását 
- gyermeknevelést 
- vendégszeretetet 
- egyházadó fizetését 
-környezetvédelmet 
/Írd oda a megfelelő számot/számokat!/  
5. Mit jelent a nemi tisztaság? 
A: valaki rendszeresen tisztálkodik    B: helyes magatartás a nemi életben   C: nem él nemi életet 
6. Mikor szabad ünnepnapon dolgozni? /Jelöld x-el a jó válaszokat!/ 
- sosem szabad 
- életbevágóan nagy károk elhárítása érdekében 
- napi életszükséglet biztosítása érdekében /közlekedés, háztartás, ápolás/ 
- ha egyházi felmentést kértünk 
- mások ünnepi igényének kielégítése /istentisztelet, vendéglátás/ 
7. Mit értünk képmutatáson? 
A: hazug magatartást    B: ha valaki jó kedvvel végzi munkáját   C: ha valaki titkolózik 
8. Értelmezd a közmondást! /Írj példát rá!/ 
Az is tolvaj, aki az emberek bizalmával visszaél! ….................................................................................. 
…................................................................................................................................................................. 
A hazug embert hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát!........................................................................... 
….................................................................................................................................................................. 
Jó munkához idő kell! …............................................................................................................................. 
….................................................................................................................................................................. 
Aki a korpa közé keveredik, megeszik a disznók! ….................................................................................. 
….................................................................................................................................................................. 
Nézd meg az anyját, vedd el a lányát! …..................................................................................................... 
….................................................................................................................................................................. 


