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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. 

Kedves Tanulók!  

Szeretettel köszöntelek benneteket!  

Az elmúlt napok reggeli áhítatain arra biztattalak benneteket, hogy lássátok meg a körülöttetek lévő csodákat és 

legyetek Isten igéjének cselekvői.   

Ma azt szeretném kérni tőletek, hogy legyen erős továbbra is a hitetek. 

„Nagy az ereje az igaz ember  buzgó könyörgésének.” (Jakab 5,16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedves Bethlenesek! Szeretném, ha megőriznétek hitetek csontjainak egészségét. Ez az erős váz segít mindig, minden 

időben helyt állni, talpon maradni örömben és a megpróbáltatások idején egyaránt.  

Imádkozzunk:  
Istenünk köszönjük a hitet és azt, hogy minden időben velünk vagy.  

Add, hogy hitünk csontjai minden időben erősek maradjanak, és mindig ki tudjunk állni melletted.  

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 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A mai napon szeretettel köszöntjük születésnapján: Kocsis Richárd 1.a osztályos tanulót.  

A mai napon szeretettel köszöntjük azokat a Pétereket, akik ma tartják az alábbiak közül a névnapjukat: 

Kóródi Péter 2.b, Őz Péter 3.a, Vincze Péter 4.a, Káldi Péter 4.b, Illés Péter 4.b, Dara Péter 5.b, Bohács Péter 6.b. 

 
 
                                

                                                        Szeretettel és imádságos szívvel:        Virágné Katona Zsuzsanna  
                                                                                                                  igazgató  

Nekünk, embereknek két fontos alkotóeleme van: a testünk és a 

lelkünk. Mindkettőt Istentől kaptuk. A testünket egy bizonyos ideig a 

lelkünket pedig örökre. Örök kincs birtokosai vagyunk! A testünkben 

nagyon fontos szerepe van a különböző érzékszerveinknek, de 

hatalmas szerepe van a csontozatunknak is. A csontok biztosítják 

izmaink vázát, hogy mozogni tudjunk. Fontos a testünk, az 

izomzatunk, a csontjaink egészsége.  

De arra is szükségünk van, hogy a ”hitünk csontjai” is egészségesek 

legyenek.  Úgy maradhatnak egészségesek, ha rendszeresen 

imádkozunk, dicsőítjük és követjük Istenünket. A hit csontja védik 

érzékeny szívünket és lelkünket. Feltöltik lelkünket Isten erejével, 

hogy kéznél legyen, amikor szükségünk van rá. Nincs más dolgunk 

mint szeretni és hinni. Ahogyan Jézus mondta: 

 Ne féljünk, csak higgyünk!  

 


