Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves Gyremekek! Nagy szeretettel köszöntelek!
Ima:Szívből kérlek Istenem...
Ének
:https://www.youtube.com/watch?v=TDyR1UuXzUg

Új témánk: Izaiás próféta

A Kr. e. 8. században élt júdeai próféta, a bibliai Izaiás könyve fő alakja, akit
hagyományosan a könyv szerzőjének tartanak.
Több mint négy évtizeden keresztül hirdette Isten szavát Jeruzsálemben - Kr. e. 740 700 körül - és az utókorra nagy hatást gyakorolt. Előkelő családból származott,
elsősorban a nép vezetőihez, a művelt zsidókhoz intézte feddő, majd vigasztaló
beszédét. egyik legszebb példabeszéde az Úr kedves szőlőjéről szól:
O lvassátok el a következő szentírási részt:

Izaiás 5,1-7
1

Hadd énekeljem el barátomnak szőlője iránti szerelme énekét. A
barátomnak volt egy szőlőskertje, termékeny domboldalon. 2Felásta
földjét, a köveket kiszedte belőle, és nemes szőlőfajtákkal ültette be.
A közepére tornyot épített, és sajtót is vágott benne. Aztán várta,
hogy szőlőt teremjen, de csak vadszőlőt hozott. 3Most hát Jeruzsálem
lakói és ti, Júda férfiai: Tegyetek igazságot köztem és szőlőm
között! 4Mit kellett volna még tennem szőlőmmel, amit nem tettem
meg vele? Azt vártam, hogy szőlőt teremjen, hát miért hozott csak
vadszőlőt? 5Most azért tudtotokra adom, mit fogok tenni szőlőmmel:
Lebontom sövényét, hadd legeljék le, lerombolom falát, hadd
tapossák össze. 6Parlaggá teszem, amit metszetlen hagynak, és nem
kapálnak meg, hadd verje föl a bozót és a gaz. És megparancsolom a
felhőknek: ne hullassanak rá esőt. 7Igen, a Seregek Urának szőlője
Jeruzsálem háza, és Júda népe dédelgetett ültetvénye. Azt várta,
hogy igaz tetteket vigyenek végbe, s lám, gaztetteket követnek el. Azt
várta, hogy igazság terem náluk, de csak jajkiáltás hallik és siralom.

Gondolkozzunk: Te is az Úr szőlőskertje vagy! Gondoskodó jósága
végigkiséri életudatad! A te életed milyen gyümölcsöt hoz? Esti
imádban sorod fel, hogy miért kell hálát adnod Iztennek!
Te hogyan tudsz hálát adni Istennek? (ima, istentisztelet, szentmise
görög megnevezése az eukarisztia hálaadást jelent..., megteszed azt a
jót, amit embereken keresztül kér tőled....).

Füzetbe:
2.Izaiás próféta

Rajzold le a termést hozó szőlőtőkét! Írd alá: „Életem termése:
hitem és jótettem!”

Ima
Uram, Istenem! Minden jótettedért, amit egész
életemben bőkezűen kaptam tőled, hálát adok neked. Hálát
adok azért, hogy életre szólítottál. Hálát adok azért, hogy
képmásodra teremtettél. Hálát adok azért, hogy a
keresztségben gyermekeddé fogadtál, és a szent hitben a
mai napig megtartottál. Hálát adok..... . Ámen

Ének: https://www.youtube.com/watch?v=22eW-KuvGrE
Akik még nem mutta meg a füzetbe mit dolgozott, várom a
gyarfaskinga7@gmail.com, vagy a messengeremen: Gyárfás Kinga névre,
küldjétek el a füzetről készített fotót!
Isten áldjon! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kinga tanárnéni

