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25. A jeruzsálemi bevonulás –
Isten országa köztetek van
Jézus a várva várt Messiás-királyként vonult be Jeruzsálembe.
Vele elérkezett hozzánk Isten országa.

Jézusunk, légy a mi Királyunk! A Te királyságod jöjjön el
közénk! Jöjjön el otthonainkba és mindenüvé az egész világon!
Hozsanna, hozsanna (24.)
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Minden országnak van zászlója.
Milyen a magyar zászló?

Ha Isten országának lenne
zászlója, mit rajzolnál rá?
A gyerekek pálmaágakat lengettek, amikor köszöntötték az Úr
Jézust. Mi mit viszünk virágvasárnap a templomba? Rajzold le!

Jézus uralma a szeretet és igazságosság uralma. A héten
figyelj rá, hogy ne "kiskirálykodj" a nálad kisebbek vagy
gyengébbek felett! Amikor sikerül engedni másoknak, és
lemondasz akaratodról, akkor színezz ki egy koronát!
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26.

Az utolsó vacsora
Az Úr Jézus az utolsó vacsorán búcsúzott el tanítványaitól.
Megígérte, hogy a kenyérben és a borban velük, velünk marad.

Jézusunk, a kenyeret és bort szereteted jeleként hagytad ránk.
Köszönjük, hogy minden szentmisén találkozhatunk Veled!
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Mi kerül az oltárra? Egészítsd ki a rajzot!

Ha fegyelmezetten részt vettél a szentmisén, és szépen
megettél mindent, kiszínezheted a rajzot!

Ügyelj rá, hogy ne dobj ki kenyeret! Minden étel Isten
gondoskodó jóságára emlékeztet minket.
Te hívsz meg minket (53.)
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27.

A kereszt titka –

A rosszat csak jóval lehet legyôzni
Az Úr Jézus szeretete erôsebb minden rossznál.

Jézusunk, Te a rosszat jósággal gyôzted le, így formáltad át a
százados szívét. Alakítsd a mi szívünket is tetszésed szerint!
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Jézus szeretetének jelét, a keresztet sok helyen láthatjuk.
Rajzold oda, ahonnan hiányzik!

Emlékszel, mi történt Berciéknél?
Rajzold le Berci megragasztott vonatos könyvét!

Kis gallyakból te is készíts keresztet szüleid segítségével!
Szobádban ez jelzi majd, hogy készülsz a húsvétra.
Ezen a héten próbáld meg, hogy ne válaszolj rosszal a rosszra,
ne add vissza a bántást!
Hiszem, Jézus, hogy szeretsz (23.)
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28.

Feltámadt!
Húsvétvasárnap hajnala óta az Úr Jézus feltámadásának fénye
beragyogja mindannyiunk életét.

Ezt a napot az Úristen adta, örvendezzünk és vigadjunk rajta!
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A sír elôl a kô el volt hengerítve, mire az asszonyok odaértek.
Ragaszd a követ a megfelelô helyre! A szaggatott vonalhoz
illeszd a kô „fülét”! (8. melléklet)

Próbálj elsô szóra, gyorsan felkelni reggelenként, különösen
vasárnap, amikor szentmisére indultok! Mondd el a reggeli
imádságot ébredés után! Ahányszor sikerült megtenned,
színezd ki a megfelelô rajzot!
Hétfô

Kedd

Szerda

Jó reggelt Jézusom,
Tied ez a napom!
Ölelj a szívedre,
Mert szeretlek nagyon!

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

Add rám áldásodat,
Minden bajtól védj meg!
Áldd meg apát, anyát
És a testvérkémet!

Krisztus feltámadott (36.)
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29.

Jézus és Tamás
Ahhoz, hogy higgyünk az Úr Jézusban, a szívünket kell
megnyitnunk, nem a szemünket.

Hálát adunk, Jézusunk, hogy megismerhetünk téged és
hihetünk benned. Áldd meg azokat is, akik még nem ismernek
és nem hisznek benned!
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Rajzold le, milyen lett Tamás apostol arca, miután Jézussal
találkozott!

Feltámadása óta már nagyon sokan megismerték az Úr Jézust.
Nézzük meg, hogyan lehet Ôt megismerni! Színezd ki a
képeket!

Ezen a héten se felejtkezzél el arról, hogy Jézust reggelenként
köszöntsed! Szólítsd meg Ôt napközben is!
Kérdezd meg szüleidet, ôk hogyan ismerték meg az Úr Jézust!
Ne féljetek, örüljetek (43.)
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30.

A mennybemenetel
Az Úr Jézus a mennyei Atyához ment. Mindannyiunkat oda
vár.

Jézusunk, segíts úgy élnünk,
hogy mindig vágyakozzunk eljutni országodba!
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Hosszú útra csomagolni szoktunk, hogy minden szükséges
dolgot magunkkal vigyünk. Segíts a testvéreknek abban, hogy
mit vigyenek magukkal nyáron a Balatonhoz és télen a
hegyekbe!

Az Úr Jézus helyet készített nekünk a mennyben, de addig itt a
földön is van kedves otthonunk. Rajzold le az asztalodat vagy a
polcodat!

Tarts szép rendet a szobádban, pakold el a játékaidat,
hogy öröm legyen belépni hozzád!
Krisztus a mennybe fölmene (35.)
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31.

Isten ajándéka:
a tûz – Pünkösd
A Szentlélek megerôsítette és örömmel töltötte el az
apostolokat. Velünk is ezt teszi, ha hívjuk és átengedjük neki
szívünket.

Szentlélek Úristen, légy a mi szívünknek is állandó drága
vendége, alakíts minket szeretô, kedves gyermekeiddé!
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Mikor örülünk a tûznek? Karikázd be!

Húzd össze, mibôl mi lesz a tûz által!

Amikor az esti imánál meggyújtjátok a gyertyát, hívjátok
segítségül a Szentlelket: „Jöjj el Szentlélek, formáld kedvedre
szívemet! Add meg nekem a ... lelkét!”
A pünkösdnek jeles napján (3.)
Két szál pünkösdrózsa (33.)
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32.

Isten új népe –
„Ti vagytok a föld sója”
Az apostolok elvitték Jézus örömhírét a világba. A mennyei
Atya mindannyiunkat meghívott, hogy szent népéhez
tartozzunk.

Adj bátorságot, Jézus, hogy örömet, vigasztalást,
megbocsátást vigyünk másoknak!
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Mindegyik rajznak van valami köze a sóhoz. Kitalálod, hogy
melyiknek mi? Karikázd be azt, amit már te is láttál!

Az Úr Jézus egyszer azt mondta az Ôt hallgató sokaságnak:
„Ti vagytok a föld sója!” (Mt 5,13) Hogyan lehetsz só ezekben
a helyzetekben? Színezd ki a rajzokat!

Figyelj rá, hogy valóban só legyél! Deríts jó kedvre valakit,
vagy szerezz örömet valakinek! Kérd hozzá a Szentlélek
segítségét!
Áldott légy, Uram (8.)
Száll az ének (50.)
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33.

Mária a mi
példaképünk és segítônk
Szûz Mária egészen olyan, mint amilyennek Isten minket,
embereket megálmodott.
Példaképünk és segítségünk ô a szeretetben.

Imádkozzál értünk, Szûz Mária,
hogy mi is egészen Istennek tetszôen éljünk!

70

Nézd meg a képeket figyelmesen és mondd el, hogy Mária
példáját követve, mit tennél ebben a helyzetben!

Ahogy Jézus édesanyja észrevette, hogy másoknak mire van
szüksége és segített, úgy legyél a héten te is figyelmes mások
iránt! Ha sikerült megtenned valamilyen szívességet, akkor
színezz ki egy korsót!

Mondjunk dicséretet (41.)
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34.

A Szentírás Isten
hozzánk szóló üzenete
Amit a mennyei Atya és az Úr Jézus mondott és tett, azt a
Szentlélek segítségével emberek írták le.

Áldott légy, Urunk, hogy a Szentíráson keresztül is szólsz
hozzánk! Segíts, hogy egyre jobban megértsük és megtegyük,
amire tanítasz!
72

Készíts két fapálcikából és egy papírcsíkból
tekercset, ami hasonlít ahhoz, amire régen
a Szentírást leírták!

Veronika és Berci is kikeresték szüleik segítségével a
Szentírásból azt a szakaszt, amelyet nagyon szeretnek. Le is
rajzolták, hogy ti is tudjátok. El tudod mondani, hogy mirôl
szólnak? Neked melyik a kedvenc részed a Szentírásból?
Rajzold le az üres helyre!

Isten szava örökre érvényes. Ma is éppúgy szól hozzánk, mint
régen. Színezd ki a rajzot!

Kérdezd meg szüleidet, van-e otthon Szentírásotok! Ha lehet,
hozd el következô alkalomra! Keress ki szüleiddel Jézus
életébôl egy történetet ezek közül!
Lk 2,8-20: Jézus születése, Mk 1,16-20: Az elsô tanítványok, Mk 4,35-41:
A vihar lecsendesítése, Jn 20,24-29: Jézus és Tamás, Lk 15,11-24: A tékozló
fiúról szóló példabeszéd

Szívem csendben az Úrra figyel (52.)
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35.

A templom
A templomokat Isten dicsôségére építették, és minden részük
az Ô nagyságát és szépségét hirdeti.

Köszönöm, Istenem, a templomokat, ahol összegyûlhetünk,
hogy közösen dicsérjünk téged!
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Mi található egy templomban? Figyeld meg vasárnap a ti
templomotokat is! Milyen tárgyat ismertél fel?

Keresd meg és húzd át azokat a tárgyakat, amelyek nem
illenek a templomba!

Ha templom elôtt mész el, köszöntsd magadban Jézust!
Ô mindig ott van, és szeretettel fogad téged.
Bim-bam (11.)
Ez a templom, ez a tornya (19.)
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36.

Szentmisére megyünk
A szentmisén együtt ünnepeljük Jézus feltámadását.

Köszönöm, Jézus, hogy elmehetek szentmisére, hogy
meghallgassam tanításodat, és másokkal együtt köszöntselek
Téged!

Áldjátok Istent szent templomában (6.)
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A rajzokon gyerekeket látsz, akik valamivel foglalkoznak, de
nem tudjuk, hogy hol. Karikázd be azokat, akik templomban
vannak!
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37.

„Veletek vagyok
minden nap...!”
Jézus mondja: „Íme, én veletek vagyok minden nap a világ
végéig!”

„Áldjad, lelkem az Urat, és egész szívem dicsérje szent nevét!
Áldjad, lelkem az Urat, és ne feledd, mennyi jót tett veled!”
(Zsolt 103,1)
Istenünk, add, hogy testi-lelki felüdülésünkre szolgáljon az
elôttünk álló nyár! Add, hogy egymást is segítsük ebben!
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Jézus nyáron is örömmel szeretne rád tekinteni. Legyen
viselkedésed méltó a te barátodhoz és mesteredhez, Jézushoz!

Berciék családjáról készült néhány fénykép a nyaralás alatt.
Keresd meg az öt különbséget a két kép között!

Allelu-allelu-allelu-alleluja (9.)
Nem lesz egyedül a szívem többé (44.)
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