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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!  

Szeretettel köszöntelek benneteket!  

A mai napra választott ige alapján arra biztatlak benneteket, hogy lássátok meg a bennünket körülvevő csodákat!  

„Nyisd föl szememet, hogy megláthassam, milyen csodálatos a te törvényed.”(Zsolt 119,18)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedves Bethlenesek! Szeretném, ha a szemetekkel mindig meglátnátok a szépet és a jót. Legyetek megfontoltak abban, 

hogy mi az, amit meg kell látni és mi az, amit nem. Kívánom, hogy életetek során mindig tiszta legyen a szemetek és ez 

által tiszta legyen a szívetek, a gondolatotok. Ezek segíteni fognak abban, hogy mindig boldog emberek legyetek. 

Imádkozzunk:  
Istenünk köszönjük, hogy szemünkkel megláthatjuk a te csodáidat.  

Add, hogy szemeink tiszták maradjanak a szépre és a jóra.  

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 névnapján: Szabó Mariann 1.b, Szabó Mariann 7. b, Vereb Zita 8. b osztályos tanulókat és 

Patóné Kazinczy Mariann tanító nénit.  
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Miket is látunk? Látunk fényeket, színeket, mozgásokat, apró és nagy 

dolgokat. A szemünk Isten csodálatos ajándéka. 

Isten aki a világ összes csodáját megteremtette, megalkotta a 

szemünket is, hogy láthassuk azokat, és dicsőíthessük őt.  

Szemeket adott, hogy gyönyörködhessünk a felhőkben, a 

napfelkeltében, a napnyugtában, a virágokban, egy számunkra kedves 

tárgyakban. Mindezek örömöt adnak nekünk. 

Szemeket adott, hogy el tudjuk olvasni a szavát a Bibliában, hogy így 

is engedelmeskedjünk neki. A világ természetesen nem csak szép 

dolgokat mutat, olyanokat ami nem Istentől való. Tanuljunk meg nem 

odanézni ezekre a dolgokra!   

A Példabeszédek könyvében ezt olvashatjuk:  

„Fiam, ne téveszd ezt szem elől, vigyázz arra, hogy okos és megfontolt légy!  

Máté evangéliumában: „A test lámpása a szem. Ezért ha a szemed 

tiszta, az egész tested világos lesz.” 

 


