
Áldás, Békesség! 
Kedves kis tanítványaim! 
 
Ugye már dolgozol a rajzodon,aminek a címe:Az én húsvétom. 
Ne felejtsd el eljuttatni hozzám! 
 
Ebben a világban mindennek van tulajdonsága. 
A labda tulajdonsága hogy kerek és gurul.A fagyi tulajdonsága,hogy 
a melegben elolvad.Most nevezz meg 3 dolgot és mond el a tulajdonságát! 
 
Az embereknek is van tulajdonsága.Van jó és rossz tulajdonsága. 
Most gondolj magadra és mondj 2 jó és 2 rossz tulajdonságodat. 
Most kérd meg azt akivel tanulsz hogy most ő mondjon rólad  jó és rossz  
tulajdonságot. 
 
Most megtanulunk egy tulajdonságot ami kedves Istennek,és azt akarja hogy benned 
is meg legyen ez a tulajdonság,és használd is. 
Most ne találgass, lehet hogy ezt a szót nem is ismered.Viszont a tanult bibliai 
történetből már ismered.A történet az ötezer megvendégelése.Mi is történt? 
Jézust követték az emberek mert hallani akarták a tanítását.Egész nap együtt voltak 
és megéheztek.Ekkor András Jézus elé vezetett egy kisfiút akinek  volt 5 kenyere és 
2 hala.Ezt a keveset sokasította meg Jézus és bőséggel jutott mindenkinek.Milyen 
volt ez a fiú? Önző? Irigy?Fukar? Nem.Ez a fiú odaadta 
amije volt.Adakozott,vagyis  nagylelkű volt.Hallottad már ezt a szót hogy 
nagylelkű?Vagyis amink van  azt megoszthatjuk másokkal akinek éppen nincs. 
Senki sem születik úgy hogy tudjon adni jó szívvel,de mindenki megtanulhatja. 
Te is én is.Adhatunk, lehetünk nagylelkűek,amikor valakivel megosztjuk  neki adjuk 
pl: az időnket mert játszunk vele,neki adjuk a szeretetünket amikor szomorú 
valaki,vagy az utolsó szelet süteményt elfelezed  a testvéreddel és nem mondod 
neked is volt.Nagylelkű akkor vagy amikor segítesz a másikon  és ezt szeretetből 
teszed! 
 
Panni történetét hozom most eléd. 
 
Panninak eltört a lába,kórházba került.Édesanyja minden nap  
meglátogatta.Vitt neki sok finomságot,csokit,narancsot és amit nagyon szeretett 
gesztenyepürét.Másnap a látogatáskor kérdezte Pannit az édesanyja: 
- Pannikám hogy vagy, megetted amit tegnap hoztam?Meeeg... felelte bizonytalanul 
Panni.Vagyis.... Krisztinek adtam. 
-Krisztinek?Ki az a Kriszti? 
-Ott a másik ágyon fekszik,de hozzá senki sem jön látogatóba.Tudod édesanya 
súgta Panni,édesanyja meghalt,édesapja iszik és nem törődik vele.Milyen rossz lehet 
neki... és láttam milyen sóvárogva nézte amiket én kaptam.hát odaadtam  neki. 
-Még a gesztenyepürét is? 
-Igen, azt legelőször.Mert ha én annyira szeretem,biztosan neki is ízlik.Nekem  
itt vagy te,és ez többet ér sok gesztenyepürénél.És nekem azóta olyan jó kedvem 
van! 
- Igazad van Panni.Jobb adni mint kapni.Adni öröm! 
 



Mától fogva legyen az életedben ott a nagylelkűség.Ha így cselekszel az kedves lesz 
Istennek is.Gyakorold otthon és meglátod neked is öröm költözik a szívedbe és 
boldog leszel mert megtetted. 
 
Feladatod, Tk,100-101. old.feladatai 
                   Kérlek küldjétek el,hogy lássam milyen ügyes vagy.Jó munkát! 
A visszaküldés ideje:legkésőbb április 27 hétfő 
 


