
Οι Δέκα Εντολές

1   ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ 
ΣΟΥ. ΜΗ ΛΑΤΡΕΥΕΙΣ ΑΛΛΟΥΣ 
ΘΕΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΕΝΑ.

2  ΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΙΣ ΕΙΔΩΛΑ 
ΚΑΙ ΜΗ ΤΑ ΛΑΤΡΕΥΕΙΣ.

3  ΜΗΝ ΟΡΚΙΖΕΣΑΙ ΚΑΙ ΜΗΝ 
ΑΝΑΦΕΡΕΙΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ 
ΜΑΤΑΙΑ.

4  ΚΡΑΤΗΣΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΩΣ 
ΗΜΕΡΑ ΑΡΓΙΑΣ.

5   ΝΑ ΤΙΜΑΣ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΣΟΥ 
ΚΑΙ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΣΟΥ. 

6 ΔΕΝ ΘΑ ΣΚΟΤΩΣΕΙΣ.

7  ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΑΤΗΣΕΙΣ.

8 ΔΕΝ ΘΑ ΚΛΕΨΕΙΣ.

9 ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΙΣ ΨΕΜΑΤΑ.

10  ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΘΥΜΗΣΕΙΣ 
ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΟΣΑ ΑΝΗΚΟΥΝ 
ΣΤΟΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ ΣΟΥ 

Ο Μωυσής παραλαμβάνει 
τις Δέκα Εντολές

Ο Μωυσής ταξίδευε με το λαό του από την Αίγυπτο στη Γη της 
Επαγγελίας. Μια μέρα ακούστηκαν αστραπές και βροντές. Ο 
Μωυσής ανέβηκε στο βουνό και ο Θεός του έδωσε τις Δέκα 
Εντολές. Ήταν γραμμένες επάνω σε δύο πέτρινες πλάκες. Ο 

Μωυσής είπε στο λαό του ότι πρέπει να υπακούουν στους νόμους 
του Θεού. Επίσης τους είπε ότι ο Θεός τους αγαπάει και θα τους 

προστάτευε.  Έξοδος, κεφάλαια 19 και 24.

Όπως οι γονείς μας ορίζουν κανόνες που πρέπει να ακολουθούμε, 
έτσι και ο Θεός μάς έδωσε κανόνες για να μας βοηθήσει να έλθουμε πιο 
κοντά σε Εκείνον και να συνυπάρχουμε μεταξύ μας. Όταν ακολουθούμε 

αυτούς τους κανόνες, δείχνουμε στον Θεό ότι Τον αγαπάμε και Τον 
σεβόμαστε. Αυτοί οι κανόνες ονομάζονται οι Δέκα Εντολές.
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Γράψε τα μπλε γράμματα στη σειρά για να βρεις τους κανόνες που 
πρέπει να ακολουθούμε για να ευχαριστήσουμε το Θεό

ΟΕΡ ΙΥΗΔΚΞΕΕΚΤΚΡΣΑΧΒΚΕΜΝΠΝ ΙΚ
ΓΤΡΚΤΡΟΚΓΛΑΔΕΚΛΗΦΣΟΠΦ.

_ _   _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _

Διάλεξε δύο από τις 
εντολές που θεωρείς 

πιο σημαντικές. 
Μπορείς να τις 

ζωγραφίσεις ή απλά 
να τις γράψεις

ΠΡΟΣΕΥΧΗ
Στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. 

Δόξα σοι ο Θεός, Δόξα Σοι.
Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς.

Όνομα:____________________________________    Ημερ.:________________________
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Εισαγωγή:

Προσευχή:

Ανάγνωση 
της Βίβλου:

Δραστηριότητα:

Οι Δέκα Εντολές:

Οι Δέκα Εντολές
{Έκδοση για δασκάλους}

Αντικείμενο 
μαθήματος:

Να κατανοήσουν τα παιδιά τον τρόπο που οι 
Δέκα Εντολές επιδρούν στη ζωή τους

Όπως οι γονείς μας ορίζουν κανόνες που πρέπει να ακολουθούμε, έτσι και ο 
Θεός μάς έδωσε κανόνες για να μας βοηθήσει να έλθουμε πιο κοντά σε 
Εκείνον και να συνυπάρχουμε μεταξύ μας. Όταν ακολουθούμε αυτούς τους 
κανόνες, δείχνουμε στον Θεό ότι Τον αγαπάμε και Τον σεβόμαστε. Αυτοί οι 
κανόνες ονομάζονται οι Δέκα Εντολές.

Στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. 
Δόξα σοι ο Θεός, Δόξα Σοι.
Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς.

Ο Μωυσής παραλαμβάνει τις Δέκα Εντολές
Ο Μωυσής ταξίδευε με το λαό του από την Αίγυπτο στη Γη της Επαγγελίας. Μια 
μέρα ακούστηκαν αστραπές και βροντές. Ο Μωυσής ανέβηκε στο βουνό και 
ο Θεός του έδωσε τις Δέκα Εντολές. Ήταν γραμμένες επάνω σε δύο πέτρινες 
πλάκες. Ο Μωυσής είπε στο λαό του ότι πρέπει να υπακούουν στους νόμους 
του Θεού. Επίσης τους είπε ότι ο Θεός τους αγαπάει και θα τους προστάτευε. 
Έξοδος, κεφάλαια 19 και 24.

1.  Τα παιδιά πρέπει να διαλέξουν δύο εντολές που θεωρούν πιο 
σημαντικές γι’ αυτά και είτε να τις ζωγραφίσουν ή απλά να τις γράψουν

2.  Τα παιδιά πρέπει να μεταφέρουν τα μπλε γράμματα στη γραμμή για να 
εμφανιστεί το μήνυμα.

Οι 4 πρώτες εντολές αφορούν στη σχέση μας με τον Θεό και οι υπόλοιπες 
6 έχουν να κάνουν με τις σχέσεις μεταξύ μας. 

1 Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου. Μη λατρεύεις άλλους θεούς εκτός από μένα. 
(Υπάρχει μόνο ένας Θεός)

2 Μη κατασκευάζεις είδωλα και μη τα λατρεύεις. (Δεν λατρεύουμε αγάλματα)

3  Μην ορκίζεσαι και μην αναφέρεις το όνομά μου μάταια.  
(Μη χρησιμοποιείς το όνομα του Θεού για κακό σκοπό.)

4 Κράτησε το Σάββατο ως ημέρα αργίας. (Πήγαινε στην εκκλησία κάθε 
Κυριακή.) 

5 Να τιμάς τον πατέρα σου και την μητέρα σου. (Να ακούς τους γονείς σου.)

6 Δεν θα σκοτώσεις (Δεν μπορούμε να πληγώνουμε άλλους ανθρώπους.)

7 Δεν θα απατήσεις. (Να είσαι καλός με το έτερόν σου ήμισυ.)

8 Δεν θα κλέψεις. (Μην παίρνεις ό,τι δεν είναι δικό σου.)

9 Δεν θα πεις ψέματα. (Πάντα να λες την αλήθεια.)

10  Δεν θα επιθυμήσεις τίποτα από όσα ανήκουν στον συνάνθρωπό σου.  
(Μη ζηλεύεις τους συνανθρώπους σου.)
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