
ÓVODAI LELKI PERCEK 
 

Áldás, békesség! 

Szép jó reggelt kívánok nektek Kedves Bethlen Ovisok és Szüleiteknek!  

Jó reggelt Csillagocskák, Halacskák, Báránykák!   

  

Imádkozzunk: Édes jó Istenem… 

 

Ahhoz, hogy tájékozódni tudj, szükséged van az érzékszerveidre. Tudod mik azok? A szemed, a füled, az orrod, a nyelved, 

és a bőröd. Ezek segítségével felfedezheted a körülötted lévő világot. A szemeddel nézel a lábad elé, amikor lépsz vagy 

szaladsz. Azzal nézed a fecskéket, hogyan cikáznak a kék égbolton. Látod, hogy zöld a fű, kék az ég. A füleddel hallod a 

hangokat. Meghallod a zenét, a telefon csörögését, megérted a beszédet. Amikor finom illatok áradnak be a szobádba, 

akkor tudod, hogy a anyuci vagy a nagyi süteményt süt a konyhában. Az orroddal érzed a sütemény finom illatát. És ha 

anya megengedi, akkor örömmel megeszel belőle egy szeletet. Ilyenkor érzed a szádban a finom ízét. Van egy dolgot, 

amit nem láthatunk: Istent. Nem látod a szemeddel, nem hallod a füleddel, nem tudod megfogni Őt, mégis tudod, hogy 

létezik. Honnan?  Pl. mi felnőttek sokat beszélünk róla neked, olvasnak Istenről a gyerekbibliából. A benne szereplő 

történeteken keresztül tanulhatsz róla. Ha kimész természetbe, a szépsége a teremtő Istent juttatja eszedbe. Ugye milyen 

szép a ragyogó égbolt vagy a szivárvány?  

 

Ezen kívül van egy különös érzékszerved, ami nem a szemed, nem a füled, nem is az orrod... tudod-e mi az? a szíved! 

Ha a szívedet kinyitod Isten felé, akkor, ha nem is látod Őt, tudhatod, hogy Ő létezik. Isten mindig lát és hall téged. 

Mindig tudja, hogy hol vagy, mit csinálsz, mi történik veled. Tudja, hogy szomorú vagy-e, vagy vidám.  Ő nagyon várja, 

hogy hozzá fordulj! Várja, hogy beszélgess Vele! Hogy elmondj neki mindent, ami foglalkoztat! Ez az igazi imádság. 

 

Drága Istenem! Köszönöm, hogy ha nem is látlak, attól még tudom, hogy vagy! 

Nagyon örülök annak, hogy neked mindent elmondhatok! Vigyázz ma is rám és a családomra! Ámen 
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