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Kedves Gyerekek, Szülők és Kollégák! 

 

Ettől a héttől ebben a formában tudunk segíteni abban, hogy Isten Igéjére figyelve kezdjük a hétfő 

reggelt. Az Isten szeretetére, biztatására mindig szükségünk van. Most is, amikor sajnos nem találkozunk 

személyesen. Nem kell, hogy teljesen elmaradjon az áhítatunk! Amíg nincs lehetőségünk kimozdulni 

otthonról, addig is imádkozhatunk, elolvashatjuk az Igét, akár meghallgathatjuk és énekelhetjük az ajánlott 

énekeket. Kérem a felnőtteket és a nagyobb testvéreket, hogy segítsenek ebben a kicsiknek! 

 

Imádkozzunk: 

Istenem, segíts elhallgatni és meghallgatni, mások szelíd szavára adni, tanácsot az Igéből kapni, 

Isten csendjében megmaradni Ámen 

 

Mai Igénk a Lukács evangéliumából, a 6. részből való: 

37Ne ítéljetek, és nem ítéltettek. Ne kárhoztassatok, és nem lesz kárhoztatásotok. Bocsássatok meg, és nektek 

is megbocsáttatik. 38Adjatok, és adatik nektek: jó, megnyomott, megrázott, megtetézett mértékkel adnak 

öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek viszonzásul nektek. 
41Miért nézed a szálkát a testvéred szemében, a saját szemedben pedig még a gerendát sem veszed 

észre? 42Hogyan mondhatod testvérednek: Testvérem, hadd vegyem ki szemedből a szálkát! – mikor a saját 

szemedben nem látod a gerendát? Képmutató, előbb vedd ki a gerendát a saját szemedből, és akkor jól fogsz 

látni ahhoz, hogy kivehesd a szálkát testvéred szeméből. 

 

Az igeszakasz első felét Jézus összefoglalta az aranyszabályban:  

„Amit szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, úgy cselekedjetek velük ti is!”  

Még egyszerűbben egy mondóka végén így szól ez a mondat: 

„Amit magadnak szeretnél, tedd meg mással, úgy szeressél!” 

Jézusnak ez a tanácsa vonatkozik az iskolára és a családunkra is. Ha azt szeretnéd, hogy segítsenek neked, te 

is segíts! Ha arra vágysz, hogy türelemmel meghallgassanak, próbáld meg te is meghallgatni szüleidet, 

tesóidat! Várod, hogy elfelejtsék rosszaságaidat? Bocsáss meg te is, ha valami panaszod van! Anya és apa 

sok-sok dolgot ad neked. Találd ki, mit adhatnál te nekik! 

Amikor sokat vagyunk együtt, hajlamosak vagyunk hamar észrevenni, később pedig keresgélni is 

egymásban a hibát. Mint amikor valaki alaposan a másik szemét nézi, hogy nincs-e benne szálka. Hogy 

vennéd észre, ha a tiédben gerenda van? Persze nem szó szerint kell érteni – egy nagy fadarab nem fér el a 

szemünkben. Jézus a hibákra és az ítéleteinkre gondol. Nehezen vesszük észre a magunk nagy bűneit, 

másokét viszont hamar szóvá tesszük. Ebben is legyünk türelmesek, alázatosak! Előbb saját magunk részére 

kérjük: „Úr Jézus, bocsásd meg bűneimet!”. Csak ezután, és csak szeretettel figyelmeztethetünk másokat is a 

tévedéseikre. 

Kérjük Isten segítségét, hogy tudjunk türelmesen szeretni! 

 

Imádkozzunk:  

Úr Jézus Krisztus! Kérünk Téged, taníts minket úgy szeretni, ahogyan Te szeretsz. Segíts, hogy ne 

csak várjuk, hanem adjuk is a szeretetet. Segíts, hogy szorgalmasan tanuljunk otthon is. Segíts szüleinknek, 

hogy mindenről tudjanak gondoskodni, amire szükségünk van. Te óvd meg nagyszüleink egészségét! Hálát 

adunk Neked, hogy most is velünk vagy. Ámen 

Miatyánk, … 

Ajánlott énekek: 

Szeretni nem puszta szó: https://soundcloud.com/rattila/szeretni-nem-puszta-sz 

Református énekeskönyv: 465/1-2. Szelíd szemed, Űr Jézus 

https://csecsy.hu/konyvek/enekeskonyv/szelid_szemed_ur_jezus 

https://soundcloud.com/rattila/szeretni-nem-puszta-sz
https://csecsy.hu/konyvek/enekeskonyv/szelid_szemed_ur_jezus

