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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 hívtam fel a figyelmeteket, hogy mit jelent Istenhez tartozni. A ma napon pedig azt kérem, hogy legyetek 

Isten igéjének jó közvetítői. A mai reggeli buzdító igét is Ézsaiás könyvéből választottam:  

„magot ad a magvetőnek!”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedves Bethlenesek! Küldetésetek van, legyetek örömmondók és békekövetek. Bárhová mentek legyetek Isten szeretetének 

közvetítői. Ahol békétlenség, harag vagy gyűlölet van, ott vessétek el a szeretet magvait.  Ahol bizonytalanság van, ott vessétek el 

a hitet. És mindig tudjatok megbocsátani. Mindig törekedjetek elvetni a hitet, a reményt és a szeretetet. 

Imádkozzunk:  
Istenünk, köszönjük, hogy választott, szeretett és megváltott gyermekeid lehetünk.  Add, hogy el tudjuk vetni a szeretet magjait, a hit 

magjait és a megbocsátás magjait. Add, hogy életünk bő termést tudjon hozni. 

 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: Bata Tímea 5.a osztályos tanulót..  

A mai napon szeretettel köszöntjük névnapján: Szőnyi Mónika tanító nénit, Suki Mónika 5.a, Klenovszki Mónika 6.a osztályos 

tanulókat . 

Isten éltessen benneteket!                                                                          

Szeretettel és imádságos szívvel:        Virágné Katona Zsuzsanna igazgató  

Mindannyiunknak küldetése van ebben a világban. Istentől 

különböző talentumokat, képességeket kaptunk, melyeket jól fel 

kell használnunk életünk során. Jézus a missziói parancsban azt 

kéri tőlünk, hogy hirdessük az evangéliumot, az örömhírt, Isten 

jóságát és szeretetét. Hirdessük, hogy Ő a mi Istenünk, mi az ő 

gyermekei vagyunk, akiket annyira szeret, hogy még a hajunk 

szálait is számon tartja. A másik kérése az, hogy tegyük 

tanítvánnyá az embereket. A tanítványok követik a Mestert. A 

személyes példamutatásunk nélkül ezek a dolgok nem tudnak 

megvalósulni. Ti gyermekek is lehettek magvetők. Isten igéje a 

mag, Krisztus a magvető, mi pedig ennek segítői tudunk lenni. 

Hogyan? Úgy: 

 hogy a szeretet útján jártok, 

 hogy Isten iránti szeretetetek és hűségetek mindvégig 

megmarad, 

 hogy a másik emberben is azt látjátok, hogy ő is Isten 

teremtménye és a te felebarátod.  

 

 


