2021.03.11. 4.osztály Hittan: Isten országának törvénye

Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Imádkozd el a Miatyánk imádságot

Istent megkérdezi egy ember mutassa meg neki milyen a Menny és milyen a Pokol. Ezért Isten odavezeti két
ajtóhoz és az egyiket kinyitja.
Benéz rajta az ember és egy szoba közepén egy asztal körül látnak egy asztal tele finom étellel. De a
körülötte ülők soványak, és nagyon éhesek. Mindegyik kezéhez hosszú kanál volt kötözve így elérték az
asztal közepén levő ételeket, de a hosszú nyél miatt, nem tudtak a kanalukból enni.Nem tudták a szájukhoz
emelni, mert a karjuk rövidebb volt mint a kanál nyele. Isten benyitott a másik ajtón, ahol a szoba közepén
ugyancsak tele finom ételekkel roskadozott az asztal, és a körülötte ülők vidáman falatozgattak,
mosolygósak voltak és nem éheztek, pedig ugyanúgy mint az
előző helyen hosszú nyelű kanalakhoz voltak kötözve. A szent ember nem értette, hogy lehet hogy az egyik
szobában éheznek, míg a másikban jóllaknak az emberek. Isten erre azt válaszolta, minden csak a
hozzáállásán múlik az embernek. Az első szoba a Pokol volt, ahol az emberek nem segítették egymást,
hanem önző módon csak magukra gondoltak. Másoknak jót nem akartak. A másik szobában a Mennyet
láttad. Az ott levő emberek nem magukra, hanem másokra gondoltak, így nem magukat, hanem a mellettük
ülőt etették. Mégis mind jóllakott, mert bár nem magának merítette a kanalat, a szomszédja gondolt rá és
segítette. Minden azon múlik, hogyan állunk egymáshoz, segítünk e másokon, vagy csak saját magunkra
gondolunk.
Nyisd ki a hittankönyvedet a 67. oldalon és olvasd el a képregényt!
Jézus tanítása egészen más, mint a minket körülvevő világ. A világban mindannyian arra törekszünk, hogy
meg legyen mindenünk, amitől biztonságban érezzük magunkat, ezért akarjuk mi irányítani a
környezetünket. De ezt túlzásba is vihetjük és akkor könnyen önzővé, zsarnokká válhatunk.
Jézus ezzel szemben azt tanítja, ne magadra gondolj elsőként, hanem segíts másokat. Ez a szeretet
mutatkozik meg abban, hogy nem egymást legyőzni, hanem egymást szolgálni akarjuk. Nem elnyomni,
hanem felemelni. Ez a szolgálat az egymás iránti szeretetből fakad. Örömet akarunk szerezni a másiknak és
ezzel örömet szerzünk Istennek is, vagyis szeretjük Őt.
Segítség a könyv 68. oldalán a 2. feladathoz: először próbáld ezt kirakni, majd a könyvben kösd a
megfelelőhöz a középső oszlop szavait!
https://wordwall.net/hu/resource/9705687/hittan/4-oszt-20-jakab-%c3%a9s-j%c3%a1nosk%c3%a9r%c3%a9se-68-2
Heti feladat a szeretet jegyében. Pörgesd meg! ☺

https://wordwall.net/resource/1006532/szeretet-kifejez%C3%A9se
Köszönöm a figyelmet! Vigyázz magadra!
Ági néni ☺

