
Lekció: 1Mózes 4,3-7

Kedves Gyerekek! 
Kezdjük egy találós kérdéssel. (A felnőttek is segíthetnek!)
Tányérja van, de nem eszik,
fehér virágját kedvelik.
Sárga poros, csipkeruhát hord,
Utak mellett illatoz.
Virágját, ha megáztatod, 
nyár-melegben hűsítő italod. 
Bogyójából lekvárt főzhetsz,
teájától nem köhögsz többet. 
Mi az? 
(Bodzavirág)

Hoztam is egy szép nagy tányért. Fehér csipkeruhájából csak úgy száll 
a sárga virágpor. Ismeritek az illatát? Szeretitek a bodzaszörpöt? 
Szoktatok bodzalevet csinálni? És lekvárt? Ki az, aki már evett 
bodzavirágot? (palacsintatésztában kisütve)
A bodza nemcsak szép, illatos, hanem egy hasznos gyógynövény is: 
tisztítja a vesét, segíti az emésztést, csillapítja a köhögést. A bogyója 
izzaszt, a levele lázcsillapító hatású. A bogyójából készült lekvárt 
régen a tüdőbaj, a TBC gyógyítására is használták. 
Mondhatni a bodza egy remek csodaszer!
De én nem is egy virágot hoztam, hanem kettőt. Láttok rajtuk valami 
különbséget? Innen elölről nem, de ha megfordítom: hú, ez tele van 
tetűvel. Sűrűn körberagadtak rá ezek a kis fekete bogarak és szívják a 
nedvét. Először a szárán jelennek meg, aztán a virágok között is. Így 
már nem lehet leszedni, és nem lehet használni semmire, mert nagyon 
fontos, hogy a virágot nem szabad megmosni. Olyan helyen kell 
szedni, ahol nem éri szennyezés és csakis olyat, amelyik nem bogaras. 
Ez is el tud tehát romlani, rosszá tud válni, hiába a sok jótékony hatás, 
ha így már nem tudjuk használni. 

Ez a két bodzavirág megmutatja, hogy milyen tud lenni a szívünk. 
Szép, tiszta, sok-sok jóra alkalmas, amikor Istenre figyelünk. De 
amikor megtámadja a szívünket a bűn, akkor minden elromlik. 
Befeketít minket, mint ezt a bodzavirágot a bogarak. Megszólal 
bennünk az irigység: neki milyen jó cipője vagy órája van, nekem 
miért nincs ilyen? Rabul ejt minket a harag: összeveszünk valakivel és 
nem akarunk kibékülni. Vagy a káröröm: toljunk ki valakivel, hogy 
kinevethessük. Vagy a telhetetlenség: apa a telefonom már vacak, 
vegyél egy újabbat, ami most jött ki, hogy még többet tudjak játszani. 
Vagy az önteltség: én vagyok/akarok lenni a legmenőbb… A Rossz, a 
BŰN ott leselkedik szívünk ajtaja előtt, ránk vágyódik, csalogat 
minket, hogy rá hallgassunk, de nekünk nem kell beengedni, nem kell 
őt követni! Gyerekek! Jön a nyári szünet, amikor sok ez a csábító hang
még hangosabb lesz: ne segíts otthon semmit; csak lustálkodj vagy 
gépezz egész nap; légy merész, nem lesz semmi bajod; ne menj 
templomba inkább aludj sokáig és még sorolhatnám. De ti ne 
hallgassatok ezekre a hangokra, hanem Istenre, aki segít ellenállni a 
Rossznak! 
Ének: Rád bízom...  


