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Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, 
zörgessetek, és megnyittatik nektek. 

Máté 7,7

– Anya! Anya!
– Tessék? Mit szeretnél?
– Kakaót kérek!
– Mindjárt hozom – mondta anya, és egy fi nom, meleg kakaóval tért vissza. Még tejszínhabot is 
tett a tetejére!
– Köszönöm anya, ez nagyon fi nom!
– Szívesen drágám.

A családod szívesen segít neked? 
A mennyei Atya még a földi szülőknél is sokkal jobb. Isten szívesen megadja nekünk, amire szük-
ségünk van, csak kérjük Tőle bátran!

Ima: Kérlek, hallgasd meg az imádságomat! Köszönöm, hogy gondod van rám és megadod, amire 
szükségem van. Ámen.
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Amit csak szeretnétek, hogy az emberek tegyenek veletek, 
mindenben ugyanúgy tegyetek ti is velük. 

Máté 7,12

A gyerekek szépen játszanak a homokozóban, csak Gergő nem bír magával. Dobálja a homokot 
a többiekre, észre sem veszi, hogy Zsuzsika sírva fut az anyukájához, mert homok ment a szemébe.
– Gergő, gyere ide hozzám! – mondja anya. – Ne dobáld a gyerekekre a homokot! Látod a kislány 
sír, mert a szemébe ment a homok.

Jó dolog szerinted dobálni a homokot? Szívesen játszol olyan gyerekkel, aki ilyet csinál?
Ha azt szeretnéd, hogy szívesen játszanak veled a többiek, fi gyelj oda rájuk, és ne csinálj olyat, 
amit te sem szeretnél, hogy veled csináljanak!

Ima: Kérlek, segíts Istenem, hogy jól viselkedjek, és ne bántsak másokat! Ámen.
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Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: 
Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát.  

Máté 7,21

Peti hazafelé siet az istentiszteletről. Már nagyon éhes, alig várja, hogy hazaérjen. Egyszer csak 
egy hangos kiáltást hall. Egy idős néni elesett, és a földön fekszik. Peti odafut hozzá, és segít neki 
felállni. Felemeli a táskáját, és elkíséri az otthonáig. A néni nagyon hálás a fi únak a segítségért.

Te szívesen segítesz másoknak?
Isten azt szeretné, ha nemcsak hallgatnánk, beszélnénk róla, hanem szót is fogadnánk neki. Ho-
gyan lehet szót fogadni Istennek? Isten szava a Bibliában van leírva. Ha olvassuk, megismerhetjük 
az Ő akaratát. Egyszer valaki megkérdezte Jézustól, melyik a fő parancsolat a törvényben. Ő azt 
mondta, hogy a legfőbb parancsolat, hogy szeressük Istent, teljes szívünkből. A második meg az, 
hogy szeressük felebarátunkat, mint magunkat. Szerinted a történetben Petinek ki volt a felebarát-
ja? Miért tudta, hogy mit kell tennie? Neked is jól esne, ha segítenének neked? Akkor te is segíts 
másoknak. 

Ima: Kérlek, segíts Istenem, hogy tudjak szeretni másokat, és szívesen segítsek! Ámen.


