Becsületesség szó4. ban, gondolatban







Mi a hasonlóság és a mi a különbség a „becsületesség” és a
„megbecsülés” között?
Kire mondják, hogy nem becsületes?
Becsületesnek tartod magad? Mikor, miért?
Tapasztaltál már olyan magatartást, hogy valaki mást
mondott, mint amit gondolt?
Hogyan tudnád definiálni a „gondolat” szót? Mit jelent?
A gondolatok irányíthatók, szabályozhatók? Honnan tudod?

A történet elé










Mit jelent a bíróságon hamisan tanúskodni? Miért kell
megbüntetni azt, aki így tesz?
Mit jelent valakit rossz színben feltüntetni? Veled tettek már
így? Hogy érzi az ember magát ilyenkor?
Hogyan lehet másokról igazat, és csakis az igazat mondani
akkor, ha nem vagyunk jóban velük? Szeretnéd, hogy ez
neked sikerüljön?
Hol születnek a kívánságok? Lehet őket szabályozni? Ha igen,
hogyan, ha nem, miért nem?
Milyen embernek tartod, aki mások jó dolgait kívánja saját
maga részére? Veled elő szokott fordulni ez?
Miért lehet igaz, hogyha valaki helytelen dolgon jártatja az
eszét, nemsokára beszélni is fog róla, vagy éppen meg is teszi?
Szerinted ismerik ezt a törvényszerűséget a rendőrség
nyomozóosztályán?
Csak azzal szomoríthatunk meg másokat, ha „nagy” dolgaikat
kívánjuk el (ház, autó, hírnév…), vagy „kisebb” dolgok
(jókedv, édesség, ruhák, barátok…) irigylése is bánatot,
békétlenséget okozhat emberi kapcsolatainkban?
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A Tízparancsolat 9–10. törvénye
9. parancsolat: „Ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot!”
„Hazug hírt ne hordj; ne fogj kezet a gonosszal, hogy hamis tanú ne
légy! Ne indulj a sokaság után a gonoszra, és peres ügyben ne vallj a
sokasággal tartva, annak elfordítására! Szegénynek se kedvezz az ő
peres ügyében! Ha megtalálod ellenséged eltévedt ökrét vagy
szamarát: hajtsd vissza neki! Ha látod, hogy annak a szamara, aki
téged gyűlöl, a teher alatt fekszik, vigyázz, rajta ne hagyd; oldd le azt
ővele együtt! A te szegényednek igazságát el ne fordítsd az ő
perében! A hazug beszédtől távol tartsd magad, és az ártatlant s az
igazat meg ne öld; mert én nem adok igazat a gonosznak! Ajándékot
el ne végy, mert az ajándék megvakítja a szemeseket, és elfordítja az
igazak ügyét!”
(2Móz 23,1–8)
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10. parancsolat: „Ne kívánd a te felebarátodnak házát! Ne kívánd a te
felebarátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgálóleányát, se ökrét, se
szamarát, és semmit, ami a te felebarátodé!”
(2Móz 20,16–17)
„Hanem mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon
(rossz, helytelen) kívánsága. Azután a kívánság megfoganván bűnt
szül, a bűn pedig teljességre jutván halált nemz.”
(Jak 1,15)

Jól értettük?








1.

A jó Isten a becsületességet fontosnak tartja a szavainkban is?
Könnyű a beszéd területén helyesen viselkedni? Miért?
Ha két fél konfliktusával találkozunk, milyen veszély fenyeget
bennünket a történet megismerése után?
Mi lehet a helyes viselkedés akkor, amikor úgymond
ellenségünk állatát, vagyonát kárveszély fenyegeti?
Mit sorol fel Isten a 10. parancsolat szerint olyan dolgokként,
amit kívánhatunk, irigyelhetünk másoktól?
Vajon miért adott Isten a békés együttélés szabályai érdekében
olyan törvényt is, ami gondolataink szabályozására való,
miszerint a kívánságainkat is tereljük helyes mederbe?
Mi lesz a következménye, ha valaki nem uralkodik rossz
kívánságain?
Gondold át emberi kapcsolataidat! Válassz egy olyan
személyt, akivel korábban nem voltál teljesen becsületes szavaidban (rosszat mondtál róla valakinek), és
próbálj gondolatokat (levelet) megfogalmazni, hogyan
lehetne ezt az ügyet rendezni vele!
Ha egyedül nem megy, kérj segítséget!

………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
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2.

Az emberek azért, hogy jobb színben tüntessék fel
magukat, két eszközhöz folyamodnak. Érdemeiket,
képességeiket, teljesítményüket hangoztatják, vagy
mások eredményeit, értékeit becsmérlik, leszólják. Két
csoportban próbáljatok felkészülni a következőkre!
Javasolt témakörök: konyha, kertészet, tanulás,
lakberendezés, vezetői képesség, kinézet…

1. csoport:
a) feladat: Gyűjtsetek minél több
erényt arról, miért és miben
vagytok jók!
Jegyzetek:

2. csoport:
a) feladat: Gyűjtsetek érveket
arról, miért rosszabb a másik
nálatok!
Jegyzetek:

b) feladat: Győzzétek meg a 2.
csoportot arról, nem helyes jobb
színben feltüntetni magukat úgy,
hogy a másik fél gyengeségeit
figyelik és gyűjtik!

b) feladat: Győzzétek meg a 1.
csoportot arról, nem helyes jobb
színben feltüntetni magukat úgy,
hogy a maguk érdemeit
hangoztatják!

Jegyzetek:

Jegyzetek:

3.

Az alábbi értelmes szavakat keresd ki a rejtvényben
balról jobbra, illetve fentről lefelé haladva! Húzd át őket
(egy betűt többször is áthúzhatsz), majd a kimaradó
betűket gyűjtsd ki, és alkoss belőlük egy értelmes szót!
A megfejtés egyben válasz arra, mi a legjobb ellenszere
az irigységnek, illetve mi segíti a gondolkodás
becsületességét, még ha nehéz is megvalósítani.
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A kihúzandó szavak: NE, ŐS, TŐ, RÓ, VER, VÉT, ÉTEL,
ÉGET, HAZUG, SZÁLL, BARÁT, KÍVÁND, ÖSZTÖN,
NESZEL, TÖRVÉNY, KÍSÉRTÉS.
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A kimaradó betűk kigyűjtése (szellősen írd, lehessen rendezgetni):
……………..…………………………………………………………….....
Megfejtés: …………………………………………………………………

4.

Az alábbi folyamatábra részben modellezi a
gondolkodásban és a szóhasználatban való
becsületességet és azok várható következményeit.
(Például: találsz egy pénztárcát, el nem végzett kötelességed miatt számon kérnek, szemez veled jó barátod, barátnőd kedvese, hallottad „ellenségedet” rólad hazudni…)
Illeszd a következő szavak, kifejezések jelét a megfelelő
helyre, majd játszhatsz egy kicsit a fenti esetekkel vagy
a saját életedből vett példákkal.

A
B
C
D
E
F

váratlan esemény
tudom a helyes utat
nem tudom a helyes utat
tanácsot kérek
nem kérek tanácsot
engedek a kísértésnek – nem
próbálom ki a helyes utat

G

nem engedek a kísértésnek –
a helyes úton próbálok járni

H lelkiismeret-furdalásom van
I boldognak érzem magam
J továbbadom jó
tapasztalatomat
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5.

Tanuld meg az alábbi bölcsességet!

„Továbbá, atyámfiai, amik csak igazak, amik csak
tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták,
amik csak kedvesek, amik csak jó hírűek; ha van valami
erény, és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok!”
(Filippi 4,8)
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