
Áldás Békesség! 
 
A múlt héten a pásztorról és a bárányokról tanultunk. 
Röviden és gyorsan válaszolj a kérdésekre, a tanultak alapján. 
* Hogyan gondoskodik a pásztor  a bárányokról? (eteti,legelteti, védi ) 
* Hova viszi enni? (dús legelőre, ) 
* Hova viszi inni? (forrás vízhez ) 
* Mitől kell megvédenie  a bárányokat? (ragadozó állatoktól ) 
* A történetben hány báránya volt a pásztornak?  ( 100 ) 
* Mi történt egy báránnyal ? ( elveszett ) 
* Miért ment a pásztor megkeresni a bárányt? ( mert szerette ) 
* kik örültek a pásztorral? ( a szomszédok ) 
* Ki a történetben a bárány? ( te, én, az ember ) 
*  Ki a történetben  a pásztor? ( Jézus ) 
 
Minél több kérdésre tudtál válaszolni annál ügyesebb vagy. 
 
Mondj  három dolgot amihez ragaszkodsz! 
De nem csak tárgyakhoz ragaszkodunk ,hanem  emberekhez is ragaszkodunk. 
Milyen érzés, ha annak a közelében lehetsz akihez ragaszkodsz? 
Hát,nagyon jó. 
Ilyenkor nem csak te, hanem a felnőtt is ugyan azt érzi.Boldogságot, 
biztonságot,szeretetet, hogy minden könnyebb,van aki segít,megvéd... 
 
Mit gondolsz a bárányok miért követték a pásztort? 
Mert mellette biztonságban érezték magukat,mert érezték, hogy a pásztor  
szereti őket,gondoskodik róluk,vezeti őket, jót akar nekik, védi őket. 
A pásztor is ragaszkodott a nyájhoz, mert szerette őket. 
 
Jézus a mi Jó pásztorunk.Jézus is ragaszkodik hozzánk.Mert szeret. 
Akit szeretünk, ahhoz ragaszkodunk és ki is mutatjuk szeretetünket. 
 
Szüleidnek azzal mutatod meg ,hogy szereted,hogy  szót fogadsz,megteszed 
amit kér, elpakolsz,mindig igazat mondasz,megtartod a házi szabályokat,... 
Testvérednek ( ha van ), úgy mutatod meg hogy szereted ha játszol vele,ha odaadod 
a kedvenc játékodat, ha adsz  a csokidból, pedig ő is kapott... 
. 
 De mi hogyan tudjuk kifejezni ragaszkodásunkat, szeretetünket Jézus 
iránt, akit nem is látunk? 
 
Amikor iskolában voltál, ott nem láttad a szüleidet.Mégis sok dolgot úgy  
tettél ahogy arra szüleid kértek, ahogy megtanítottak.Mert így volt természetes 
Így vagyunk ezzel Jézussal is.Nem látjuk de tudjuk, hogy szeret és szeretné 
ha cselekedeteinkkel megmutatnánk, hogy mi is szeretjük őt. 
Ha ezeket tesszük ,akkor örül Jézus: 
---  hallgatunk a tanítására,figyelünk rá, ezt a Bibliából tudjuk meg 
---  beszélgetünk vele, vagyis imádkozunk. mindent elmondhatunk neki 
---  olyan közösségbe járunk, ahol másokkal együtt éljük át Jézus szeretetét 
      ez a hely a gyülekezet,nektek gyerekeknek külön alkalmak vannak, 
      ilyen a hittan óra is, de a gyerekistentisztelet, a nyári táborok, a gyülekezeti  



      nap...Tudom most ezek szünetelnek, de ha minden egészséges lesz,akkor 
      lehet ezeken részt venni. 
---  amit már megtanultunk aszerint cselekedjünk, hitből és szeretetből 
 
Élj úgy, hogy azért teszel jót, mert szeretsz. 
 Feladatod: a tankönyv 108. oldalán lévő  1. feladat. jelöld, számold, színezd 
 
Szép munkát végezz! Ügyes légy! 
Ezt a feladatot most nem kell visszaküldeni. 
 


