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Tartalom:

Alázattal cselekedj!
A vasárnap ószövetségi olvasmányában (Sir
bölcs tanácsokat akar adni a helyes viselkedésre és magatartásra az ifjabb nemzedéknek, akiket itt „fiamnak” szólít.
Sirák fia az olvasmányban két alapmagatar-
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3,19-21. 30-31) Sirák fia, a könyv szerzője,

tást mutat be, az alázatot (Sir 3, 19.21) és a
gőgöt (Sie 3,30-31), majd ezek következményeit. Az alázat és a gőg ismerete egyúttal a
helyes önismerethez vezet, valamint a megfelelő magatartáshoz Isten és az ember vonatkozásában.
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Ez a jelentésbeli árnyaltság lehetőséget
nyújt arra, hogy az alázat tartalmát gazdagabban fejtsük ki. Az alázatos olyan ember,
aki nem akar többnek látszani, mint ami, és
nem igényli vagy követeli azt, mint ahogy
azt sem, hogy az emberek nagynak tartsák.
Ha valaki kiemelkedő ember, soha nem él
vissza helyzetével. Ezért a magatartása békés, nem agresszív, barátságos és jóakaró.
Az ilyen embert mindenki szereti. Sirák azt
a viselkedésformát ajánlja, mint a közösségi élet alapformáját.

Az olvasmány első részében, amikor a helyes viselkedésre oktat, a kulcsszó az
„alázatosság”,

Szentlélek

amelynek fontossága az

egyéni és közösségi életben egyaránt megmutatkozik. Ezt mondja: „Fiam, alázattal
vidd végbe tetteid, és jobban szeretnek majd,
mintha adakoznál, Nagy vagy? Annál inkább
alázd meg magadat, akkor majd kegyelmet
találsz Istennél” (Sir 3,19-20).

Az alázatosság azonban nem kizárólag emberi, hanem vallásos erény. Aki alázatos, az
tudja, hogy Istenre utalt, mégpedig Isten
kegyelmére: „Annál inkább alázd meg magadat, akkor majd kegyelmet találsz az Istennél” (Sir 3,20), és Isten hatalmára:
„Mivelhogy igen nagy az Isten hatalma,
tiszteletben tartják az alázatosak” (Sir
3,21). Ennek az Istenre utalt ember-voltnak

Az alázatosság a mai ember fülében rosszul

felismerése az alázatos számára mindig

hangzik és tévesen is érti. A bibliai szóhasz-

nyitva tartja az utat Isten felé. Ezért imád-

nálatban nem kisebbrendűségi érzésről, ön-

kozik az alázatos ember bizalommal és re-

értékünk lebecsüléséről vagy önérdekünk

ménnyel Istenhez: „Uram, nem dölyfös a

minden további nélkül való átengedéséről

szívem, szemem nem tekintget gőgösen. …

van szó. A bibliai héber szöveg ’anaw sza-

(Zsolt 131).

vának jelentése „alázatos” vagy „szelíd”, a
héber Biblia görög fordítása pedig az ’anaw
szót a „praütés”, azaz a „türelem, szelídség,
jóság, barátságosság” főnévvel adja vissza.

Részlet:
Rózsa Huba: Úton a Beteljesedéshez,
SZIT, 2018. 203-204. p.

VERSEK

Kányádi Sándor:
Fa az ágát földre hajtja

Szaporább kopogás, csörgés
támad, ha jön az ember,
s bottal az ágak bogára

Fa az ágát földre hajtja,

boldogan ráver.

kínálja magát az alma.

Mándy Stefánia:
Gólyabúcsúzó

Sárgán nevet rád a körte,

Földre, fejekre, kosárba

lepottyan, ha nem nyúlsz érte.

kopog a dió-zápor,

Ásót, kapát fogj marokra:

burkos dióra a gyermek

Ó gyorsan tűnő nappalok,

kővel kopácsol.

ó hosszú őszi éjszakák -

leszáradt a krumpli bokra.
Ha nem ügyelsz, reggel, este,

hulló fészken magam vagyok,
Már, mintha álmodnék, hallom

köszöntsd az egek vándorát.

dió koppan a fejedre.

zaját a jó örömnek,

Foszló kertjei az ősznek,

darálók forognak, diós

Elszállt a dal, az év, a nyár,

ökörnyálak kergetőznek.

mozsarak döngnek.

ki hozza vissza, vissza már!
Egy árva rózsa ring a fán -

Virradattól napnyugtáig
dombok hátán traktor mászik,

Fagyban és nagy havazásban

füstöt is vet, csoda-kéket,

meg kell maradnunk jónak

s húz vagy három vetőgépet.

elátkozott királylány.

s tisztának is, hogy örüljünk

Elfutott sírva a fürge patak,

csörgő diónak.

füvecske búvik a kertek alatt,
fújnak a furcsa őszi szelek,

Majd csorgó hó levén ring a

Nagy László: Dióverés

picike dió-csónak,

Elsuhogott az a füttyös

s lomb zöldül újra a füttyös

sárgarigó délre.

sárgarigónak.

Sárgul az árva diófa
zöld terebélye.

Radnóti Miklós: Éjszaka
Levelek lengnek, akár a

Alszik a szív és alszik a szívben az aggodalom,

színarany rigó-szárnyak,

alszik a pókháló közelében a légy a falon;

elszállnak ők is a szélben

csönd van a házban, az éber egér se kapargál,

puszta határnak.

alszik a kert, a faág, a fatörzsben a harkály,
kasban a méh, rózsában a rózsabogár,

Áll a diófa, és érett

alszik a pergő búzaszemekben a nyár,

kincsei válnak tőle:

alszik a holdban a láng, hideg érem az égen;

szellő ha bántja az ágat,

fölkel az ősz és lopni lopakszik az éjben.

buknak a földre.

maholnap hosszú útra kelek.

VERSEK
Weöres Sándor:
Ballada három falevélről
Lehullott három fálevel
eszrevetlen áz oszi ágrol.
És jott á szel, á messzi szel,
egy messzi, másik, uj világbol –
Élropult három fálevel
––––––––––––––
Az egyik mágásbá vágyott:
tálált á felhok kozt uj világot,
emelte, emelte á szel.
A másik rohánni vágyott:
mágásbá hágott es melybe szállott,
sodortá, sodortá á szel.
Hármádik szedulni vágyott:
szemet lehunytá, semmit se látott,
kávártá, kávártá á szel.
Lobogott három fálevel.
––––––––––––––
Lehullott három fálevel
tehetetlenul á világbol.
Ott lenn á sár, fekete, mely –
ki emel fel áz oszi sárbol,
ti szegeny három fálevel?

Meghállgátháto:
https://www.youtube.com/wátch?

Könyvajánló

Boldizsár Ildikó:
A fiú, aki Varjúvárról álmodott

A kötet Kós Károly életét mutatja be.

Maros Kriszina: Milyen színű a
boldogság?
Szabó T. Anna verseivel
beválogatták:
Szívünk rajta! - Fejleszt
program

Bajzáth Mária:
Így megyek az iskolába,
népmesék a világ minden
tájáról 6-8 éveseknek

Egy kismadár kettőt lép - Számoló, kiszámoló, hintáztató népi
mondókák
Tóth Emese válogatása

Beatrix Potter: Nyúl Péter és barátai

„Ez a különleges könyv egyetlen vaskos
és gyönyörű kötetben adja át az olvasóknak Beatrix Potter huszonhárom meséjét
és versét, melyek mind Nyúl Péter világában játszódnak. Ez az első magyarul is
megjelenő teljes kiadás, amely tartalmazza az összes eredeti, színes és feketefehér illusztrációt, illetve a szerző minden
meséjét, versét.”

Agócs Írisz: Rajzolj egy
krumplit!

Catherine Leblanc:
Elég nagy vagyok már?

Diridongó - Válogatás 70 év
legszebb verseiből óvodásoknak
Szlukovényi Katalin

Kézműves sarok
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