
2. osztály. VIII. hét május 4-8. 

 

 

Áldás,Békesség! 

 

Emlékeztek még mit is ünnepeltünk mi is húsvétkor? A  FELTÁMADÁST. 

Ne felejtsd el, mert ma is szó lesz róla. 

De előtte gondolkozz egy kicsit azon hogy mit veszítettél már el.Erről már 

beszélgettünk,gondolj az üveggolyóra.Azonban mást is el lehet veszíteni. 

A testnevelés órán a sorversenyt.Valaki azért szomorú mert elvesztette a  

barátságot,amikor összeveszett a barátjával,barátnőjével.Az orvosok is  

szomorúan mondják a műtét után,elvesztettük a beteget,vagyis nem élte túl a műtétet és 

meghalt a beteg.A temetők, benne a sírok arra figyelmeztetnek hogy az életünk véges,egyszer 

befejeződik. Hogy mikor azt nem tudjuk. 

Amikor valakit elveszítünk akkor azt mondjuk meghalt.Az én szüleim és a férjem 

is meghaltak már.Nagyon szerettem őket és hiányoznak,de már nem élnek. 

Amikor szomorú vagy akkor valaki siet megvigasztalni téged.Azt szeretnék hogy ne légy 

szomorú semmi miatt. 

De tudod, nem csak ti gyerekek lehettek szomorúak,hanem a felnőttek is. 

A szomorúságot nem kell szégyellni,sokszor átérezzük.A Biblia is beszél,leír egy történetet 

egy szomorú édesanyáról.Róla tanulunk. 

 

Előtte azonban ismerkedjünk meg néhány kifejezéssel. 

Özvegy --->  az a felnőtt akinek már nem él a házastársa. 

Gyász   --->  az a folyamat,amikor megtanulunk szerettünk nélkül élni,miközben 

                     rá gondolunk. 

Nain      --->  egy városka Izrael országában,Galilea területén,nem messze 

                      Kána városától,ahol Jézus a vizet borrá változtatta. 

Hordágy --->  könnyű,hordozható ágy amit négy ember vihet. 

 

Ha kész vagy akkor figyelj, megismerkedünk a történettel. 

 

 

 



Nain városában mindenki hallotta a szomorú hírt, hogy egy özvegyasszonynak 

meghalt az egyetlen fia.A temetésre készültek.A temető mindig a városon kívül volt.Sokan 

kísérték ezt az édesanyát.Négy férfi vitte a hordágyon a fiút. 

Akkor ott nem használtak koporsót,mint nálunk szokás. 

A temetőbe induló menet szomorú volt.A várost elhagyva, szembe jött velük egy másik 

menet,csoport. Ennek a csoportnak az élén maga Jézus ment,őt követték a tanítványai és azok 

akik szerették Jézust.Ők Nainba igyekeztek.A mikor a két  csoport egymás mellé ért, és Jézus 

meglátta a szomorú édesanyát  megállt. 

Rátekintett,megsajnálta és azt mondta az édesanyának: Ne sírj!Majd megérintette a hordágyat 

és ismét szólt.De most nem az édesanyához. 

Ifjú ,neked mondom ,kelj fel ! Ekkor a fiú felült és beszélt.Jézus odavezette 

a fiút az édesanyjához.Micsoda öröm volt a szívükben. 

Az emberek akik látták mit tett Jézus elmondták másoknak.Jézus, Istentől kapott hatalommal 

tette ezt meg.Mindenkinek tudni kell Istennek,Jézusnak van hatalma a halál felett.Azért tette 

ezt meg, hogy mi is higgyük ,amit tanít a Biblia 

lesz feltámadás.Ahogyan Húsvétkor Isten feltámasztotta Jézust, minket ,mindenkit fel fog 

támasztani Istenünk.Ez legyen a mi örömünk. 

Jézus ma is együtt érez azokkal,akiknek veszteségük van.Jézus téged is meg akar 

vigasztalni.Az Isten szeretetével vigasztalódj. 

 

Ha ügyesen figyeltél és elolvasod a leckét akkor könnyen meg tudod oldani a feladatokat. 

Az olvasmány a TK.114-115. oldalán van. 

A feladatok pedig ,amiket meg kell oldanod,a 116-117.oldalon. 

Az első feladatot szóban,a 2.és 3. -at írásban. 

A megoldást most NEM kell elküldeni. 

Bátorodjék a szíved,legyen örömöd és tanulj jó kedvvel. 

 


