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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!  

A tegnapi napon arra biztattalak benneteket, hogy lássátok meg a csodákat!  

Ma azt szeretném kérni, hogy hegyezzétek a fületeket!  

„Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói.”(Jakab 1,22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedves Bethlenesek! Szeretném, ha mindig kihegyeznétek a fületeket Isten üzenetére. Kívánom, hogy életetek során 

mindig legyen jó a hallásotok a szép, tartalmas és bíztató szavakra. Szeressétek Istent és felebarátaitokat!   

Imádkozzunk:  
Istenünk köszönjük, hogy fülünkkel meghallhatjuk a Te örök érvényű igéidet.  

Add, hogy teljesíteni is tudjuk a hallottakat, és ezáltal lássák rajtunk, hogy Hozzád tartozunk, a Te gyermekeid vagyunk.  

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: Pető Hanna Loretta 1.a,  Simon Ferenc 7.a osztályos tanulókat.  

A mai napon szeretettel köszöntjük névnapján: Molnár Bulcsú Vajk 3.a osztályos tanulót. Isten éltessen benneteket! 

 
 
                                

                                                        Szeretettel és imádságos szívvel: Virágné Katona Zsuzsanna  
                                                                                                                  igazgató  

A fülünk egy elképesztő remekmű. A fülünk a hallást teszi lehetővé, de szerepet 

játszik az egyensúly megtartásában. Sosem pihen, még akkor sem, amikor 

mélyen alszol. A hallásunk Isten nagy ajándéka, de hogy mit kezdesz a 

hallottakkal, az a te ajándékod viszonzásul Istennek. Hallgassatok Istenre! 

Jézus ezt így fogalmazta meg: „Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és 

cselekszi azokat, hasonló a bölcs emberhez, aki kősziklára építette a házát.” 

Hogyan? Olvassátok az ő igéjét, hallgassátok, ha mások róla beszélnek.  

És miután Isten szavát meghallgattad? TEGYÉTEK, AMIT MOND! 

Legyetek hát az Igéből származó cselekedetek követői! 

Tegyétek meg gyorsan, amit tenni kell! Váltsátok át az Isten Igéjét azonnal 

cselekedetté! Ne aludjatok rá egyet sem! Az Ige cselekvése, Isten Igéjének 

tettekben való megvalósítása tényleg boldoggá teszi az embert. Próbáljátok ki! 

Hogyan? A szeretet gyakorlásában, a kedvességben, a figyelmességben, az 

alázatosságban, a kitartó munkában, a jókedvben, a segítőkészsében.  


