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J A N U Á R

Mosolygó arc

Pisti szívesen játszik kint a szabadban. Nagyon szereti 
a telet. Most épp egy nagy hóembert épít, aminek kis 
kövekből egy mosolygó szájat rakott ki. Neked is épp 
mosoly van az arcodon? A mosoly azt jelenti, 
hogy boldog vagy. 
Isten rengeteg okot ad nekünk 
arra, hogy boldogok 
legyünk. Ő nagyon szeret 
minket. Gondoskodik 
rólunk, Ő a mi barátunk. 
Isten segíteni tud nekünk
abban, hogy kívül-belül 
boldogok legyünk.

Mai igém:
Az örvendező szív megszépíti 
az arcot, a bánatos szív pedig 
összetöri a lelket.
Példabeszédek 15,13

Mai imám:
Segíts Istenem, hogy ma örömmel 
végezzem minden dolgomat. Csalj 
mosolyt az arcomra játék közben és 
akkor is ha dolgozom.
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J A N U Á R

Tanulj, gyakorolj, ismételj!

Zsuzsi szeret új dolgokat tanulni. Most éppen hegedülni tanul, 
ami néha bizony nagyon nehezen megy. Szerinted folytassa a 
gyakorlást? Ha folytatja akkor el fogja tudni játszani ezt az új 
dalt. Isten olyannak teremtett bennünket, 
hogy képesek legyünk új dolgokat 
megtanulni, és azt ígéri, hogyha 
igyekezni fogunk, akkor Ő is 
segíteni fog nekünk a 
tanulásban. Sok izgalmas 
dolog van amit meg lehet 
tanulni, de mindenhez 
gyakorlásra van szükség. 
Szeretnél tudni biciklizni, focizni 
vagy zongorázni? Rengeteg dolgot 
megtanulhatsz, de ahhoz, hogy jól 
menjen nagyon sokat kell 
gyakorolnod és ismételned.

Mai igém:
Mindenre van erőm Krisztusban, 
aki megerősít engem.
Filippiekhez írt levél 4,13

Mai imám:
Köszönöm Istenem, hogy Tőled 
kapok bölcsességet és erőt, amikor 
új dolgot tanulok.
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Amikor nagy leszek

Pali orvos szeretne lenni, ha felnő. Te már tudod, hogy mi 
leszel ha nagy leszel? Talán művész, orvos, űrhajós vagy rendőr 
szeretnél lenni. Istennek jó tervei vannak veled. Ő tudja, mi az, 
amit egy napon örömmel fogsz csinálni és segít neked abban, 
hogy azt ügyesen 
csináld. Ha imádkozol 
Istenhez megtudod, mit 
üzen neked a Bibliában. 
Ő segít neked abban, 
hogy megtudd, mivé 
kell válnod.

Mai igém:
Minden utadon gondolj rá, és ő 
egyengetni fogja ösvényeidet.
Példabeszédek 3,6

Mai imám:
Mutasd meg nekem Uram, mi az 
amivé te szerinted válnom kell.
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Egy különleges hely

Kati egy saját házikót épített magának, ahova bebújhat és 
játszhat. Örömmel tölti el, hogy ez a különleges 

  hely, csak az övé és a játékaié. Tudtad, 
hogy Isten is készített neked

egy különlegeshelyet a 
mennyben? Most, itt a

Földön van az otthonod, 
ahol valószínűleg sokáig 

fogsz élni, de egy nap 
egy igazán páratlan 
helyre kerülsz, amit 

Isten neked készített. 
Ezen a helyen majd 
sokáig fogsz élni – 
örökkön-örökké!

Mai igém:
Az én Atyám házában sok hajlék 
van… És ha majd elmentem, és 
helyet készítettem nektek, ismét 
eljövök, és magam mellé veszlek 
titeket.  János evangéliuma 14,2-3

Mai imám:
Istenem, örülök, hogy egy napon, 
láthatom majd arcodat és azon a 
különleges helyen élhetek veled, amit 
Te készítettél nekem!
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Angyalok vigyáznak rád

Csináltál már valaha hóangyalt? A Biblia azt mondja, 
hogy léteznek igazi angyalok, akik Istennel 
élnek a mennyben. Tudtad, hogy vannak 
olyan angyalok is, akik itt élnek velünk 
a Földön? Annak ellenére, 
hogy nem látjuk őket, 
Isten angyalai minden 
nap körülvesznek 
minket. Isten arra 
kérte őket, hogy 
vigyázzanak ránk 
és őrizzenek 
minket, bárhová 
megyünk.

Mai igém:
Mert megparancsolja angyalainak, 
hogy vigyázzanak rád minden 
utadon.
Zsoltárok 91,11

Mai imám:
Köszönöm, hogy angyalokat adtál, 
akik mindig vigyáznak rám.
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Kisebb-nagyobb állatok

Van háziállatod? Talán van egy kutyád, macskád 
vagy egy halacskád. Az állatoknak szükségük 
van vízre és élelemre, akárcsak nekünk. 
Meg szoktad te is etetni és itatni 
az állataidat? Ha nincs saját 
háziállatod, etetheted a 
madarakat vagy a nyulakat 
kint, a természetben. 
Isten sok állatot teremtett 
nekünk, hogy örömünket
leljük bennük. Isten örül, 
ha gondoskodunk 
az állatokról, akik 
az Ő teremtményei.

Mai igém:
Hiszen enyém az erdőnek minden 
vadja, és ezernyi hegynek minden 
állata.
Zsoltárok 50,10

Mai imám:
Hálás vagyok minden kis és nagy 
állatért. Tudom Uram, hogy Te 
teremtetted őket.
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Gondolkodj és tanulj

 
A gyerekek, akárcsak te, szeretnek kérdéseket feltenni. 

   Neked milyen kérdéseid vannak? Lehet azon tűnődsz, 
  hogy honnan jönnek a felhők? Miért esik az eső? 
      Mekkorák a hegyek? Mitől fúj a szél? Isten 
   mindannyiunknak adott értelmet, hogy
          tudjunk gondolkodni, és sok dolgot meg 
   tudjunk érteni. Viszont bármennyi 

választ kapunk, vagy bármennyi 
dolgot tanulunk meg, soha 
nem fogunk annyi mindent 

tudni mint Isten. Isten 
sokkal többet tud 

         annál, mint amit 
mi el tudunk 

képzelni.

Mai igém:
Ó, Isten gazdagságának, bölcsessé-
gének és ismeretének mélysége! 
Mily megfoghatatlanok az Ő ítéletei, 
és mily kikutathatatlanok az Ő útjai.
Rómaiakhoz írt levél 11, 33

Mai imám:
Uram, segíts, hogy napról 
napra többet tudjak. Taníts meg 
mindenre, amire szükségem van!
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Isten meghallgat

Pali beszélgetni szeretne 
valakivel. Úgy döntött, 
hogy Istent szólítja meg. 
Imádkozni fog. Tudtad, hogy 
Istennel bármikor beszélhetsz? 
Isten készen áll meghallgatni 
téged, akármerre is vagy 
és bármit is csinálsz. 
Anyukád és az apukád 
gyakran elfoglaltak, de 
Isten mindig ott van, 
amikor hozzá 
szólsz – reggel, délután, 
vagy akár egész éjjel.

Mai igém:
Kiálts hozzám, és én válaszolok, 
hatalmas és rejtett dolgokat 
jelentek ki neked, melyekről 
még nem tudsz!
Jeremiás 33,3

Mai imám:
Istenem, köszönöm, hogy hozzád 
bármikor imádkozhatok, akár éjjel 
van, akár nappal.


