
LELKI PERCEK     

Ima a nap kezdetén:  

Édes jó Istenem új napra virradtunk, a te őrző szemed legyen ma is rajtunk! 

Ne vedd le mi rólunk soha a szemedet, terjeszd ki mi reánk áldásos kezedet! Ámen. 

 

Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete!” 
Zsoltárok könyve 118:1 

 

Kedves Tanulók! 
Ma is van miért hálát adni. 
 
Az, hogy ezt a néhány sort olvasod, azt jelenti, hogy ma reggel is felébredtél. Van látásod, tudsz olvasni. Van interneted, 
és van időd, hogy egy kicsit elcsendesedj Isten igéjével a kezedben. Ez mind nagyszerű bizonyítéka annak, hogy Isten 
téged különösen szeret. Szeret mindenkit, hiszen még azok, akik nálad rosszabb helyzetben vannak, (és hidd el, van 
olyan) találnak is megannyi hálára okot adó dolgot az életükben. Mindegy, milyen gond nyomja a válladat, meg kell 
találnod a mai nap is azt, amiért hálával tartozol Istennek. 
 
Ma járj nyitott szemmel! Ismerd fel a sok áldást, amit Istentől kaptál! A járást, bármilyen nehezen is megy. Az jelenlegi 
digitális iskoládat, még ha lehetne jobb is. A családodat, az ételt, a lakhelyedet. Ismerd fel, hogy Isten nélkül valószínűleg 
ezeknek a dolgoknak a nagy százaléka nem volna elérhető egyikünk számára sem. Azért élünk ilyen jól — még ha 
sokszor nem is érezzük így — mert Isten jó, és örökké tart a szeretete irántunk. 
 
Isten szeret téged: ma, holnap és mindörökké. Áldásaival áraszt el téged minden nap.  Van hát miért hálát adnod. De ki 
van-e hegyezve a szemed és füled az áldásaira? 
 

 
 
Imádkozzunk:  

Mennyi Édes Atyánk! Add, hogy ebben a rendkívüli helyzetben is tudjunk neked hálát adni azért, hogy gyermekeid 

lehetünk és, hogy örök szeretettel szeretsz bennünket. Add, hogy a türelem, a szeretet, az odafigyelés erősödjön a mi 

életünkben. Atyánk add ránk áldásodat, hogy jól töltsük el napodat. 

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

Gyógyítsd meg a betegeket, adj erőt az orvosoknak és ápolóknak! Ámen. 

Szép napot és kitartó munkát kívánok!  
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