
 2. osztály.  IX. hét.  május 11-15. 

 

 

Áldás Békesség! 

 

 

Emlékszel mit is tanultunk legutoljára? 

Néhány ismétlő kérdés! 
Melyik városban élt az édesanya?Miért volt szomorú?Hol találkozott  Jézus 

az édesanyával? Hova indult az édesanya?Jézus látta a szomorúságát az anyának,mit tett?Mi 

fölött volt hatalma Jézusnak? 

Remélem tudtad!Ha nem ,akkor nézz utána a történetnél a tankönyvben. 

 

Talán az egyik legtöbbször kimondott szavak egyike a szeretet. 

Hosszan tudnád te is sorolni azokat akiket szeretsz.De van olyan valaki  akit nem szeretsz? 

Miért nem szereted?Mikor fogod szeretni?Mindenkit kell nekem  

szeretnem? A felnőtteknek is kell szeretni  az embertársait? 

Ez  a kérdés már Jézus korában is fontos volt.Egyszer meg is kérdezte  Jézustól egy bácsi,kit 

kell szeretnem? 

Jézus úgy válaszolt,hogy elmondott egy történetet.Ezt a történetet tanuljuk mi most. 

 

Egy bácsi Jeruzsálemből ---> Jerikóba ment. A két város között 27KM volt a távolság.Ez 

majdnem olyan távolság mint Tiszakécske és Kecskemét között. 

A rövidebbik de veszélyesebb utat választotta a hegyen keresztülit.Egyedül ment.Ezt kilesték 

és útközben rablók támadták meg.Megverték,kifosztották, otthagyták.A bácsi nem tudott 

felkelni és útját folytatni.Várt.Arra jött egy pap bácsi, meglátta a bajbajutottat  és gyorsan 

kikerülte.Nem segített rajta. 

Kis idő múlva arra ment egy lévita,ő  a papok segítője volt.Amikor meglátta a bajba jutott 

embert ő is  kikerülte,otthagyta,nem segített rajta.Majd arra ment 

egy samaritánus, ő Samáriából való. Samária, annak az országnak egyik területe ,ahol Jézus 

is élt.Ő is zsidó, de idegennek ,ellenségnek tekintették őket a zsidók.Szóba se álltak 

velük.Nem  szerették,nem becsülték őket. 

Ez a samaritánus meglátta,megsajnálta.Sebeit olajjal kimosta,borral fertőtlenítette,majd 

bekötözte.Szamarára fektette és elvitte egy fogadóba.Ott rábízta a fogdósra hogy ápolja még 

pénzt is adott neki 2 dénárt,és azt mondta: 

ha többe kerül a gondozása akkor ha jön vissza kifizeti azt. 

A történet ennyi.Mintha nem lenne befejezve.De Jézus csak eddig mondta el a történetet.Majd 

megkérdezte : Ki szerette a három közül,( pap,lévita,samaritánus ) a bajbajutottat? Na te kit 

mondanál? 

Az aki segített a bajbajutott emberen. Aki irgalmas volt hozzá! 

Jézus megdicsérte,jól feleltél.Akkor már tudod a választ .hát akkor: 

Menj el és te is hasonlóképpen cselekedj! 

Mától kezdve járj nyitott szemmel,kinek miben tudsz segíteni!Kezd otthon! 

Jézus szeretné, ha minden ember észrevenné a másikat akin segítenie kell. 

Ezt várja el tőlünk is. 

Feladatod:a TK.120-121. old. elkészítése, az öntapadós matricákat a tankönyvben hátul 

találod. 

Jó tanulást! 
 

http://elkészítése.az/

