
LELKI PERCEK     

Ima a nap kezdetén:  

 

Atyánk add ránk áldásodat, hogy jól töltsük el napodat! 

Áldd meg a mi leckéinket, és akik tanítanak minket jó szüleink örömére szent neved dicsőségére Ámen!  

 

 

Kedves Tanulók! 

Bizonyára mindannyian értesültetek arról, hogy a Kormány kijárási korlátozásokat vezetett be. Ezt azt jelenti, hogy az 

embereknek önfegyelmet kell gyakorolniuk arra vonatkozóan, hogy mikor és miért hagyják el az otthonaikat. Nem kell 

ettől megijednetek, hiszen ezeket a rendeleteket azért hozták, hogy még nagyobb biztonságban legyünk. 

A mai reggelen arra a szóra szeretném fektetni a hangsúlyt, hogy ÖNFEGYELEM. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy 

saját magunkat figyelmezzük arra, hogy mi a helyes cselekedet. Az önfegyelmet legyetek kicsik, nagyobbak vagy mi 

felnőttek nekünk is folyamatosan gyakorolnunk kell. Az önfegyelem bizony lemondásokkal jár.  

 

Az önfegyelem gyakorlásának kezdetén a Példabeszédekben olvasható igét szeretném a szívetekre helyezni: 

Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd a szívedet, mert onnan indul ki az élet! 

 

A szíved olyan, mint egy termőtalaj, az értelmed pedig ennek a termőtalajnak, vagyis a szívednek az ajtaja. Az eszed 

dönti el, hogy mely magokat kell elültetni. és melyeket kell kidobálni. Mely gondolatokat azok, amelyeket érdemes 

magadban érlelni, forgatni, és melyek azok, amelyek tövestől ki kell gyomlálni. Kezdjétek az önfegyelem gyakorlását 

azzal, hogy csak a jó és pozitív gondolatokat engeditek be a szíveteken.   

Pál apostol azt mondja, hogy: „…ejtsetek foglyul minden gondolatot, hogy engedelmeskedjen Krisztusnak!” 

Kezdjétek az önfegyelmet azzal, hogy tartsatok rendet a fejetekben. Erre van egy régi mondás: Tarts rendet, és a rend 

megtart téged!  

 

A mai reggelen egy volt tanítványunk: Baski Virág és az 1RE Band egyik Istenre mutató "maradj otthon" formátumú 

énekével szeretném, ha ráhangolódnátok a napra:  

https://www.youtube.com/watch?v=C-
_Ho3WADzI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2gOjFxQ2sYIsB1jwT9E37nyUdlxy_jzoDVrwp3vJuNiCJlb4Cc9nftCzQ 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=C-_Ho3WADzI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2gOjFxQ2sYIsB1jwT9E37nyUdlxy_jzoDVrwp3vJuNiCJlb4Cc9nftCzQ
https://www.youtube.com/watch?v=C-_Ho3WADzI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2gOjFxQ2sYIsB1jwT9E37nyUdlxy_jzoDVrwp3vJuNiCJlb4Cc9nftCzQ


Nagy szeretettel gondoltunk az elmúlt napokban születésnapján:  

- Kóródi Ilona 6.a 03. 27. 

- Szabó Zsófia Vanda 03. 28.  

- Csőke Bertalan 6.b 03. 29. osztályos tanulókra! 

A mai napon pedig szeretettel köszöntjük születésnapján:  

- Almási Elena 5.a osztályos tanulót. 

 

Nagy szeretettel gondoltunk az elmúlt napokban névnapján:  

- Kecső Hajnalka 8.b 03.27. 

- Mészáros Hanna 8.a 03.28.   

- Czakó Hanna 3.a 03.28.  

- Pató Zalán Gábor 6.b 03.30. 

- Ternák Zalán 7.b 03.30. 

- Perge Zalán 5.a 03.30. tanulókra. 

 

Isten éltessen benneteket!  

 

 

 

Szép napot és kitartó munkát kívánok!  

2020. március 31.  
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