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Szívből kérlek Istenem, ma egész nap légy velem. Segíts meg, hogy jó legyek, mindenkivel jót tegyek. 

Ha rám nézel e napon, öröm legyen arcodon! Ámen 

Kedves Tanulók!  

Ma van a Föld napja. A világ teremtésének története a Biblia első oldalán van megírva.  

„…elnevezte Isten a szárazföldet földnek, az összegyűlt vizeket pedig tengernek nevezte el.  

És látta Isten, hogy ez jó.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedves Bethlenesek! Szeretném, ha mindig odafigyelnétek Isten ajándékára, a Földre!  

Ápoljátok és gondozzátok, ne dobáljátok el a szemetet, ne tépjétek le a virágokat és a növényeket.  

SZERESSÉTEK A FÖLDET, AMIT ISTEN TEREMTETT! 

Imádkozzunk: 

Köszönjük Istenünk a tőled kapott Földet és benne minden teremtményt. Add Istenünk, hogy tudjunk rá nagyon vigyázni.  

Istenünk világosítsd meg az életünket a szeretet fényével. Segíts, hogy a Te fényedet sugározzuk a világba.   

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: Dorka Ádám 5.b, Péter Gergő 8.a osztályos tanulókat.  

A mai napon szeretettel köszöntjük névnapján: Kecsőné Szűcs Csilla tanító nénit és Tatár Csilla 4.a osztályos tanulót.  

Isten éltesse az ünnepelteket.  

                                                                Szeretettel és imádságos szívvel: Virágné Katona Zsuzsanna  
                                                                                                                   igazgató  

Isten először a világunkat teremtette meg, majd ezután az 

embert. 

 Miért? Hogy helyünk legyen benne.  

Tamási Áron azt írta: „Azért vagyunk a világon, hogy valahol 

otthon legyünk benne.” A Földet Istentől kaptuk ajándékba. 

Mindannyian gyönyörködhetünk a teremtett világ szépségeiben, 

a növényekben, az állatokban, a földrajzi képződményekben. A 

Föld a mi otthonunk. Fontos, hogy vigyázzunk rá. De ezen a 

földön más feladatot is kaptunk. Máté evangéliumában azt 

olvassuk: „Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, 

hogy lássák jó cselekedetiteket, és dicsőítsék a ti mennyei 

Atyátokat.” Világító lámpások kell, hogy legyünk ezen a földön. 

Az életünknek világítania kell a szeretet fényével. Isten fényét 

kell sugároznunk ebben a teremtett világban. Nem kis feladat! 

Tessék minden nap gyakorolni!  


