
Áldás Békesség! 
 
Szervusztok kis tanítványaim.Bizonyára hosszú és fárasztó  
volt néha-néha ez az iskolai tanév.De nagyon sokat tanultatok, 
és nem volt hiábavaló! 
Jó hírt mondok nektek,elérkeztünk az utolsó leckénkhez. 
Ez a lecke rólad szól.Hogy ki vagy te és milyen vagy.Mindez,  
el van rejtve benned.Ahogy növekedsz úgy bontakozik ki , mint 
ahogy szép lassan kinyílik a virág bimbója, úgy nyílsz ki te is. 
A benned lévőérték ajándék. Méghozzá Istentől kapott ajándék. 
Mindenkiben ott van, más- más, de benned van. 
Hogy te mit tartasz értéknek,azt most megtudhatod magadról. 
Nyisd ki a könyvedet a 110. oldalon és készítsd el az első feladatot. 
Vagyis a kincses ládába vonallal húzd bele azokat amit te értékesnek  
tartasz.De rajzolhatsz még hozzá olyat ami neked nagyon értékes. 
      Te azért vagy különösen értékes mert belőled csak egy van az  
egész világon.Nincs belőled másik.Ez ajándék.Te egy ajándék vagy. 
Isten így tekint rád. 
Nézd meg most a következő feladat képeit.Találsz e olyat amiben  
jól érzed magad,amiben ügyesnek érzed magad, amiben értékes vagy? 
Azokat a dolgokat tedd nagy szorgalommal és örömmel,hogy még  
inkább tudj benne fejlődni.Figyeld magad  mert most fog kibontakozni  
a benned lévő érték.Ennek felismerésében segítségedre lesznek a  
szüleid , tanítóid.Amiben jó vagy azért már most is adj hálát mert ez az a  
kincs ami el van rejtve benned. 
        Hitünk szerint ez nem a véletlen  műve, hanem így van terve veled 
Istennek.Vagyis gondja van rád. 
 
És most egy kicsit emlékezzünk vissza mi mindent tanultunk a mi Istenünkről? 
Hogy ez a világ nem a véletlen műve, hanem  ő teremtette. 
Emlékszel még a kert nevére ahol az ember élt?Édenkert.Ott boldogok voltak. 
DE valami rossz történt.Igen a bűneset,amikor az ember nem tartotta be az 
ígéretét és evett arról a fáról.És megváltozott minden.Isten megbüntette a 
rosszat, azzal hogy  özönvizet bocsátott a földre.Csak Noé és a családja maradt 
meg. 
Isten a legnagyobb szeretetét azzal mutatta meg, hogy megváltót ígért  
Jézust. Aki Betlehembe született, karácsony.Aki csodát tett -a vizet borrá 
változtatta, Ötezer embert megvendégelt.Lecsendesítette a tengert. 
Jézusról tudjuk szerette a gyermekeket és megáldotta őket. 
Tanultunk még Adventről,Húsvétról,Pünkösdről.Azt is tudod hogy Jézus  
nélkül elveszett bárány vagy. 
 
Remélem ezeket a történeteket a kicsi buksidba és a szívedbe zártad, 
és megőrzöd.A következő tanévben majd sok-sok bibliai történetről fogsz 
hallani. 
 
A következő hétre nincs tanulnivalód.Mivel még tart az oktatás, így kérlek 
kérd meg szüleidet, hogy a netről keressenek neked rajzfilmet, ami a bibliai 
történetek közül való.Vagy próbálj meg egy történetet elolvasni a bibliából. 
 



Köszönöm hogy taníthattalak és együtt dolgozhattunk. 
Isten legyen veled és családoddal. 
 


