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Áldás Békesség! 
 
Szervusztok kis tanítványaim!Elérkeztünk az utolsó leckénkhez. 
Ugye milyen jó hír ez.Ez azt is jelenti mindjárt vége a tanításnak. 
És a szünet után már harmadikosok lesztek. 
 
Akkor most jöjjön egy nagyon rövid lecke. 
A legszebb érzés ami az emberben lehet az a szeretet.Amit szeretetből 
teszünk az boldoggá tesz bennünket.Gondolj csak arra ,amikor valamit 
azért teszel meg, mert rád parancsolnak.Megteszed de nem szívesen. 
Ebben a cselekedetben nincs szeretet.És most gondolj arra amikor valamit  
örömmel tettél meg.Ugye van különbség a kettő között. 
Szeretetből segíteni a másikon.Ezt tette Jézus .Erre tanította az őt követőket. 
Az Egyházunk, ezt a Krisztustól tanult szeretetet adja tovább amikor különböző 
helyzetekben, különböző embereknek segít. 
Nyisd ki a tankönyvedet a 126-127. oldalon.A képek elmesélik hogy hol és hogyan.A 
vörös keresztet már ismered.Ott van az elsősegélynyújtó dobozon 
épp úgy mint az Egészségház tetején.De kék keresztet  láttál már? 
Jól van kiszínezve, az valóban kék.A kék kereszt misszió a neve annak a  
szervezetnek akik azokon az embereken segítenek, akiknek az alkohollal van  
gondjuk. Akik nem tudnak ital nélkül élni és ezzel tönkre teszik magukat és a 
környezetük életét.Rajtuk segít az Egyházon belül működő csoport. 
Segít telefonon is azoknak akik felhívják őket. Beszélgetnek velük, segítenek. 
Van Budapesten egy kórház amit az Egyház tart fenn, itt a gyermekeket 
gyógyítják.Olyan orvosok és nővérek akik hisznek Istenben és imádkoznak 
a gyermekekért.Segít az Egyház azokon akiknek meleg ételre van szükségük. 
De van időseket ellátó otthon is. Különös gondot fordítanak azok 
megsegítésérre akik nem látnak, vagyis vakok, és azokra akik nem hallanak. 
És még ezen kívül is vannak akiken segítenek, de ezek a legelterjettebbek. 
Fontos hogy te is tudj róluk.Ne feledd, a szeretet mindig segít. 
 
A következő oldalak az összefoglalás feladatai.Kérlek végezd el a feladatokat. 
Használhatsz hozzá segítséget,a tankönyvedet. 
Ezt már nem kell visszaküldened.Csak lelkiismeretesen készítsd el. 
 
A következő hétre nincs tanulnivalód.Mivel még tart az iskolaidő, így 
kérd meg a szüleidet, hogy a netről keressenek neked egy bibliai történetet, 
rajzfilm formában, és azt nézd meg.Vagy olvass el egy történetet a bibliából. 
 
A következő tanévben folytatódik a tanulás új bibliai történetekkel. 
Köszönöm hogy taníthattalak és együtt dolgoztunk. 
Isten veled és családoddal. 
 
 
 


