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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!  

Remélem, hogy mindenki tartalmasan töltötte a hétvégét. A mai reggeli buzdító igét Ézsaiás könyvéből választottam:  

„Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedves Bethlenesek! Szeretném, ha megjegyeznétek azt, hogy mindenki milyen értékes Isten számára. Kérem, hogy a rátok bízott 

feladatokat lelkiismeretesen, legjobb tudásotok és képességetek szerint végezzétek. Legyetek Istennek és szüleiteknek jó 

gyermekei. Legyetek só és fény, jól ízesítsétek meg a magatok és mások napjait, ragyogjatok, hogy lássák rajtotok, hogy Krisztushoz 

tartoztok.  

Imádkozzunk:  
Istenünk, köszönjük, hogy választott, szeretett és megváltott gyermekeid lehetünk.  Add, hogy a föld sói és a világ világosságai 

lehessünk.  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: Szabó Szonja 2.a, Peres Bence 6.b  osztályos tanulókat.  

A mai napon szeretettel köszöntjük névnapján: Deák Tímea 3.b,  Bata Tímea 5.a osztályos tanulókat. Isten éltessen benneteket 

                                                                         

Szeretettel és imádságos szívvel:  Virágné Katona Zsuzsanna igazgató  

Mindannyian Isten teremtményei vagyunk.  

Amikor megkereszteltek bennünket Isten gyermekei lettünk.  

De jó egy kicsit elgondolkodni, azon, hogy mit is jelent Istenhez 

tartozni? Azt, hogy:  

 kiválasztottak gyermekei vagyunk: hallgathatjuk az Ő 

igéjét, továbbadhatjuk másoknak azt, hogy mennyire 

szeret és milyen jó hozzá tartozni, 

 szeretett gyermekei vagyunk: Ő a mi mennyei édes 

Atyánk, aki vigyáz ránk és gondunkat viseli és 

meghallgatja a mi imáinkat  

 megváltott gyermekei vagyunk: Isten tulajdonai 

vagyunk, fontosak vagyunk számára egyen-egyenként  

 új teremtések vagyunk: Krisztushoz tartozunk, akik 

minden nap megújulhatunk a bűnvallásban, az imában, 

a jó cselekedeteken keresztül   

 só és fény vagyunk: cselekedeteink, örömeink 

megízesítik az életünket és az emberek közé Isten 

szeretetének fényét adjuk tovább  

 


