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Kézműves sarok 6 Az erő a gyengeségben nyilvánul meg (2Kor 12,9) 

Az Isten és a  felebará t  i ránt i  szeretet  az út levél  a  mennybe.  

Föld i  java ink porszemek,  amelyek szé tszóródnak,  de a  

szeretet ,  amelye t  odaadunk –  a családban,  a  munkahelyen,  az  

Egyházban,  a  vi lágban – ,  megment minket ,  örökké megmarad.  

 

Ferenc pápa twi t ter  üzenete  

VIII. évf. 3. sz. 
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A 2. Vatikáni zsinat abban a dokumentumában, amelyben kifejti az Egyház helyzetét a 

mai világban, az embert úgy jellemzi, hogy egyszerre remény és szorongás tölti el. 

Megéli nagyságát és kicsinységét. Kitágítja hatalma határait, de hatalmát nem tudja 

mindig korlátok között tartani. Be akar hatolni a lélek rejtelmeibe, de önmagával nincs 

tisztában. Még sohasem halmozott fel annyi gazdagságot, mint most, mégis ínség és 

nyomor sújtja a föld lakosságának nagy részét. A világ átéli az egység követelményét, 

de megosztottsága számtalan területen jelentkezik. … 

Egyéni életünkben is hasonlóképpen hullámzik az erő és a gyöngeség. Kicsinységünk 

rögtön kitűnik, ha összemérjük magunkat eszményeinkkel vagy kötelességeinkkel. 

Mennyire nehezünkre esik igazságosnak lenni. Milyen nehéz hallgatni ott, ahol a be-

széd hiú dicsőségünket szolgálná. Hányszor erősebb nálunk a múló közvélemény, a 

divat, a szokás. Sokszor felismerjük, hogy érdemes lenne türelmesnek, fegyelmezettnek 

lenni, de nincs hozzá lelki erőnk. … A feszültséget növeli az, hogy gyengeségünket, 

tudatlanságunkat, sikertelenségünket nem merjük bevallani. Takargatjuk, mentegetjük 

vagy képmutatással igyekszünk hasznot húzni belőle. Mindenestre az emberi gyarlóság 

átélése nem járul hozzá az öröm növeléséhez. … 

Meg lehet figyelni, hogy a Szentírás minden filozófiai elgondolásnál jobban hangoztat-

ja az ember kiválóságát. Eredete visszanyúlik a teremtő Isten szabad elhatározásához, 

sőt bizakodó bejelentéséhez: Teremtsünk embert képmásunkra és hasonlatosságunkra, 

aki uralkodni fog a földön. Szellemi lelket ad neki, hogy felsőbbrendű legyen, mint a 

többi teremtmény. Egyedül az emberben van meg a képesség, hogy Isten párbeszédet 

kezdjen vele. De ugyanez a Szentírás nem hagy kétséget az ember gyengeségét illetően 

sem. Az ember nem elég nagy ahhoz, hogy helyesen használja szabadságát és hogy 

eléggé értékelje Isten jóakaratát és barátságát. Az élet útja helyett a halál útját választja. 

Története a bűnök sorozata. Az általános romlást a Szentírás azzal jelzi, hogy az ember 

már csak test, amelynek csupán ösztönei és földi vágyai vannak (Ter 6,3). Az ellensé-

ges hadseregnek is az a gyengesége, hogy csak test és nem lélek (Iz 31,3). Ha Isten 

megvonja életető erejét, az ember elpusztul és visszatér a porba (Zsolt 104,29). Krisztus 

a tehetetlenségünket azzal jellemzi, hogy „ki toldhatja 

meg az életét csak egy könyöknyivel is ha aggodalmasko-

dik?” (Mt 6,27).  

Gál Ferenc: Úton a teljesség felé. Szent István Társulat, 

Budapest 1977. 89-91. p. 



Könyvajánló 

 

Shona Innes – Agócs A barátság 

olyan, mint a libikóka 

 

 

Arany János: Családi kör 

Scolar, 2021. 

Kiss Judit Ágnes: Babaróka ajándéka,  

Pagony, 2022. 

Juliette Saumande: 

Játékos mesegyár - Találj ki izgal-

mas, új történeteket! 

Nógrádi Gábor: 

Keresd a rímet! 



 

Könyvajánló 

Márkó bácsi kertje - Mici meg-
menti a világot 
Agócs Írisz  
Pagony Kiadó Kft., 2021 

Móricz Zsigmond - Verses állatmesék 

Kreatív Kiadó 

 

 

 

Ismerd meg a vízimadarak hangját!. 

HVG Kiadó, 2021 

 

A benned élő oroszlán 

Rachel Bright Jim Field  

Scolar Kiadó, 2021 

Lukács Józsefné – Ferencz Éva: Mesés mozgás – tavasz, 

Játékos tavaszi mesés torna az óvodai élet mindennapjaira 

Flaccus Kiadó, 2018. 
Gisela Batliner: Hallássérült gyermekek játékos fej-

lesztése, Szülőknek szóló könyv a hallás és a beszéd 

korai elsajátításáról 

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, 2021. 



 

Versek 

Beney Zsuzsa: Tavasz 

Gyere, kicsi lepke, 

szállj le az ágra, 

ragyogj föl, csillag, 

világíts az ágra, 

hullj, eső cseppje, 

lágyan az ágra – 

hadd dajkáljon száz kis bimbót 

hajnal hasadtára. 

 

 

Gazdag Erzsi: Pitypangok 

 

Sárga pelyhes kislibák 

tipegnek a réten át. 

Nem is libák, virágok, 

sárga a bóbitájok. 

 

Gyenge száruk imbolyog, 

sárga szemük mosolyog. 

Tityegnek és totyognak, 

majd a földre potyognak. 

 

S pár nap múlva, mily csoda! 

Fehér lett a bóbita. 

Tolla nőtt a virágnak, 

Könnyen indul  világnak. 

Weöres Sándor: Kék a hajnal 

 

Kék a hajnal, kék, 

harmat hinti még. 

Éledező tarka mező 

tavaszi csokra szép! 

Kék fönn az ég! 

Kék fönn az ég! 

Tavaszi szellő fújja hátunk, 

ragyog a kikelet, örül a lég! 

 

Nóta, meg ne állj, 

szállj te, szállj te, szállj! 

Fütty kanyarúl, arc kipirúl, 

szapora móka vár! 

Zeng, zsong a táj! 

Zeng, zsong a táj! 

Viola-kedvünk, szöcske-lábunk, 

röpül a cinege, dalol a száj! 

 

Móra Ferenc: Fecskehivogató 

 

Villásfarkú fecskemadár, 

jaj de régen várunk! 

Kis ibolya, szép hóvirág, 

kinyílott már nálunk! 

Fátyolszárnyú kis méhecskék 

zúgva-döngve szállnak. 

Cifra lepkék, kék legyecskék 

ide-oda járnak. 

Rózsa, rózsa, piros rózsa 

nyitogatja kelyhét; 

itt a tavasz, lessük, várjuk 

a csicsergő fecskét. 



 

Zelk Zoltán:  
Csilingel a gyöngyvirág 

 

Csilingel a kis gyöngyvirág. 
Fehér a ruhája, 
meghívja a virágokat 
tavaszesti bálra. 

Öltözködik az orgona, 
lila a ruhája, 
kivirít a kankalin, a 
szegfű és a mályva. 

A vadrózsa rájuk nevet, 

bolondos a kedve, 
a rigó is füttyent egyet: 
hej, mi lesz itt este! 

Táncra perdül a sok virág, 
illat száll a légben, 
őrt állnak a gesztenyefák, 
illemtudón, szépen. 

A szellő is megfürdik a 
virágillatárban, 
s arra ébredünk fel reggel: 
napsugaras nyár van. 

 

Nemes Nagy Ágnes: Tavaszi felhők 

Bodzavirágból, bodzavirágból 
hullik a, hullik a sárga virágpor. 

Fönt még a felhők szállnak az 
égen, 
bodzafehéren, bodzafehéren. 

Szállj, szállj, felhő, 
pamacsos, 
hullj le, te zápor, 
aranyos, 

     hullj le, te zápor, 
     égi virágpor, 
égen nyíló bodzavirágból. 

 

 

 

Kányádi Sándor:  

Márciusi versike 

Tavaszt csörög a szarka, tavaszt. 
Zöldülni kezd a barna haraszt. 

Zsendülni kezd a zsenge határ. 
Erőre kap a gyönge bogár. 

Szelídülnek az ordas szelek. 
Barkákat hány a bokros berek. 

Bukfencet vet a játszi patak. 
Már csak a hegyen látni havat. 

 

Fésűs Éva: Április tréfa 

Fütyörész egy pajkos 
szélgyerek, 
bolyhos barkaágak 
lengenek, 
ragadós rügyecskék 
bomlanak, 
pilleszoknyát szárít 
déli nap. 

Odafent egy felhő, 
csöpp fodor, 
égi réten árván 
bandukol, 
eltévedt a szélben, 
pityereg, 
könnye futó zápor, 
lepereg. 

Iszkol a sok hangya, 
hazafut, 

de mire elérnék 
a kaput, 
áprilisi zápor 
el is áll, 
jót nevet a huncut 
napsugár! 
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