
Áldás, Békesség! 
 
Remélem sikerült segítened és nagylelkűnek lenned az elmúlt  
hetekben!Ha odafigyeltél akkor te is átérezted neked is jó volt, 
hogy adhattál abból amid van,az idődből,a szeretetedből,a jóságodból. 
Ezentúl legyen ez életed részévé,tedd minden nap magad és mások  
örömére. 
 
Gondolj most valakire.Tudod a nevét,hogy mit szeret játszani,hol lakik, 
mi a kedvenc csokija,... és mennyi mindent tudsz még róla! 
Azért ,mert ismered és szereted őt,fontos neked.Ha valami baj éri segíteni  
szeretnél rajta.Mit tennél ha elveszítené valamijét?Hát persze ,segítenél neki megkeresni. 
Te veszítettél el már valamit ? Bizonyára igen.Mit tettél? Kerested.Ha megtaláltad örültél.És 
volt aki veled együtt örült.!? 
 
A Biblia is elmesél egy esetet amikor egy pásztor elveszített egy bárányt. 
 
A pásztornak nincs báránya, ő mások állataira vigyáz. 
Egész nap együtt van velük.Ismeri őket, mindegyiket a saját nevén  
szólítja.A pásztor ébreszti a bárányokat,Ő engedi ki őket az akolból, 
az akol a bárányoknak olyan mint neked a szobád ahol alszol. 
A pásztor vezeti el a bárányokat a jó füves legelőre,a forrásvízhez,ő gondoskodik arról hogy 
az árnyékos helyen pihenjenek a bárányok. 
Majd a nap végén hazavezeti őket,megszámolja őket, megnézi  hogy a bundájukkal minden 
rendben van e, és beengedi éjszakára az akolba őket. 
A pásztor meg őrködik hogy éjszaka minden rendben legyen. 
 
Egy pásztornak volt 100 juha,báránya.Este amikor megszámolta őket  észrevette hogy 1 
elveszett.Nem azt mondata,hogy nem baj ,maradt még 99. 
Vagy hogy úgy sem veszik észre.Azt sem mondta hogy majd holnap megnézem.A pásztor 
elment,visszament hogy megkeresse azt az egyet!Mert szerette,mert hiányzott neki. 
Megtalálta.Hazavitte.Örömét elmondta a barátainak és együtt  örültek. 
 
Ebben a történetben a pásztor Jézus ,a mi Urunk.A bárány te vagy , én vagyok, a szüleid,a 
legjobb barátod vagyis minden ember.Éljük az életünket de nem mindig azt tesszük ami jó, 
ami az Isten szerinti jó.Erre mondja a Biblia hogy  
eltévedtünk, elvesztünk.Messze kerültünk Istentől.A bárány egymaga nem talált volna 
haza.Egyedül, előbb utóbb elpusztult volna.De a pásztor ezt nem akarta mert szerette a 
báránykáját.Ezért ment utána hogy megkeresse,kimentse a rosszból,hogy 
megmeneküljön,hogy újra biztonságban lehessen. 
Isten is szeret bennünket, nem akarja hogy elvesszünk.Ezért Jézus elindult hogy 
megkeressen téged engem,mindenkit szólít a nevünkön hogy halljuk meg  
ő keres bennünket.Jézus akkor talál meg bennünket,ha elhisszük hogy ő szeret és jót akar 
nekünk.Jézus szeretne téged is átölelni és biztonságos életet akar adni neked.A Biblia azt 
mondja az  eltévedt ,elveszett ember az aki hitetlenül él. 
A te szívedben ott lehet a hit.A mennyben örülni akarnak neked is. 
 
A feladatod, TK.106-107. old.feladatai. 
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