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Az ima elűz minden félelmet 

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  
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„Felfedező utunkon, amikor újra felfedezzük a Miatyánk imádságot, ma a hét kérés közül az elsőt fog-

juk mélyebben átgondolni, ez pedig a „szenteltessék meg a te neved” (Mt 6,9). 

A Miatyánk hét kérésből áll, melyeket könnyen oszthatunk két csoportra. Az első három középpontjá-

ban az Atyaisten „te”-je áll: a további négy kérés középpontjában a „mi” és az emberi szükségletek áll-

nak. Az első részben Jézus minket vezet be az ő vágyaiba, melyek mind az Atyára irányulnak: 

„szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod”; a második részben ő 

az, aki belénk lép, és a mi szükségleteink tolmácsává válik. Szükségleteink: a mindennapi kenyér, bűne-

ink bocsánata, segítség a kísértésben és szabadulás a gonosztól. 

Ez minden keresztény imádság felépítés – mondhatni minden emberi imádságé –, amelyhez mindig hoz-

zá tartozik, egyrészt Istennek, az ő misztériumának, szépségének és jóságának szemlélése, másrészt an-

nak őszinte és bátor kérése, amire szükségünk van ahhoz, hogy éljünk és jól éljünk. Így, a maga egysze-

rűségében és lényegre összpontosításában a Miatyánk arra tanítja az imádkozó embereket, hogy ne sza-

porítsák hiábavalóan a szót, mert – ahogy Jézus mondja – „tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, 

mielőtt még kérnétek tőle” (Mt 6,8). 

Amikor Istennel beszélünk, ezt nem azért tesszük, hogy felfedjük neki, mi van a szívünkben: ő sokkal 

jobban tudja, mint ma magunk! Ha Isten titok is számunkra, mi nem vagyunk rejtély az ő szemében (vö. 

Zsolt 139,1-4). Isten olyan, mint azok az anyák, akiknek elég egy pillantás ahhoz, hogy mindent értse-

nek gyermekeikből: hogy boldogok vagy szomorúak, őszinték vagy rejtegetnek valamit… 

A keresztény imádság első lépése tehát az, hogy átadjuk magunkat Istennek, rábízzuk magunkat az ő 

gondviselésére. Olyan, mintha azt mondanám: „Uram, te mindent tudsz, arra sincs szükség, hogy elme-

séljem neked fájdalmamat, csak azt kérem, légy itt mellettem: te vagy az én reményem.” Érdekes megfi-

gyelni, hogy Jézus a hegyi beszédben közvetlenül a Miatyánk szövegének átadása után arra buzdít ben-

nünket, hogy ne aggódjunk, ne aggodalmaskodjunk a tárgyi dolgok miatt. Ellentmondásnak tűnik: elő-

ször azt tanítja nekünk, hogy kérjük a mindennapi kenyeret, azután pedig azt mondja: „Ne aggodalmas-

kodjatok tehát: »Mit együnk?«, »Mit igyunk?«, »Mit vegyünk magunkra?«! (Mt 6,31). Az ellentmondás 

látszólagos: a keresztény ember kérései az Atyába vetett bizalmat fejezik ki; és éppen ez a bizalom teszi 

lehetővé, hogy aggódás és nyugtalanság nélkül kérjük azt, amire szükségünk van. 

Részlet a 2019. február 27-i Általános kihallgatáson elhangzottakból 

Ferenc pápa: Imádság, az új élet lélegzése, Szent István Társulat, Budapest, 2021. 98-100. p. 



Könyvajánló 

 

Kukucskálj bele! 

Mi az a vírus? 

Teknős Könyvek, 2021. 

Berg Judit: Vilkó és Lile a tóparton 

Centrál, 2021. 

Kiss Judit Ágnes:  

Babaróka esti meséi 

Pagony Kiadó, 2020. 
Dániel András: Jó éjszakát, kuflik! 

Pagony, 2021. 

50 érdekesség a járművekről 

Móra Kiadó, 2022. 



 

Könyvajánló 

Óvd a bolygót! – Papír 
Geopen Kiadó, 2021. 

Zümmögés erdőn-mezőn, játékos fejtörők ovisoknak 

Book Kiadó, 2021. 

Esti mesék kincsestára 

Móra Kiadó, 2022. 

Lukács Józsefné – Ferencz Éva 

Tavaszi jeles napok 

… az óvodai környezeti nevelésben 

Flaccus Kiadó 

2022 

Bajzáth Mária 

Kerek élet fája 

Jeles napok mesekalendáriuma 

Lampion Könyvek 

2022 



 

Versek 

Benedek Elek: Piros pünkösd napján 

Nyílik már, nyílik már 

A pünkösdi rózsa, 

Eredj lányom, gyöngyvirágom, 

Szakassz egyet róla. 

Szakassz egyet róla, 

Tűzd a kalapomba, 

Virágosan, bokrétásan 

Megyek a templomba. 

Nem illik a virág 

Nagyapó kalapján? 

Illik bizony, gyöngyvirágom, 

Piros pünkösd napján. 

Piros pünkösd napján 

Mosolyog az ég is, 

Ide azt a piros rózsát, 

Hadd mosolygok én is. 

Rózsa, rózsa, rózsa, 

Szép pünkösdi rózsa, 

Eredj, lányom, magadnak is 

Szakassz egyet róla! 

Egyet a hajadba, 

Egyet kalapomba, 

Virágosan, bokrétásan 

Megyünk a templomba! 

 

Reményik Sándor: Pünkösdi szomorú-

ság 

  

A Lélek ünnepén 

A Lelket lesem én. 

A Lelket, amely több, mint költemény. 

A Lelket, amely sosem volt enyém. 

A Lelket, amely sosem lesz enyém. 

A Lélek ünnepén 

Szomorún zendül egyetlen igém: 

"Hogy születhetik újjá, aki vén?" 

 

KÖNYÖRGÉS A SZENTLÉLEKHEZ  

Angelus Silesius verse  

(fordította: Szénási Sándor 

Szentlélek! Fő jó! Szent neved 

Borítsa lángba szívemet! 

Tüzednek édes lángja fennen 

Lobogjon vígan én felettem. 

Ébresszen bennem szent kegyed 

Szerelmes, élő, nagy hitet!  

Világíts át, Te, drága Fény, 

Nehogy sötétben haljak én. 

Te szent árnyékod hűvösítsen, 

Hogy idegen tűz ne hevítsen. 

Szívemnek kertje élni fog, 

Ha hull rá égi harmatod.  

Fő Vigasz, várom jöttödet, 

Csókold életre lelkemet. 

Ajándékaid, mint a tenger, 

S Nélküled koldus csak az ember. 

Itt van szívemnek kelyhe, Te 

Pünkösd borával töltsd tele! 

Add, ha parancsod megjelen, 

Katonaként én megtegyem. 

Te jó tanácsod hadd vezessen, 

Különböztessek jól, helyesen. 

Szent értelmedet ha adod: 

Felismerem akaratod.  

Arany folyam vagy, Bölcsesség, 

Szerelmed csókja bennem ég, 

És így a szívem tudja, érez: 

Milyen jó vagy Te és mily édes. 



 

Szemem mindig csak Rád tapad:: 

Igazság Lelke csak Te vagy!  

Megígérted, jó Jézusom: 

E vendéget én megkapom. 

A szívem várja vágyva, halkan, 

Őt várja ez az üres barlang. 

Boldog lesz, majd ha áldva jő: 

Örökre nálam marad Ő!  

 

 

Népdal: 

 

Elhozta az Isten piros Pünkösd napját, 

Mi is meghordozzuk királyné asszonykát. 

 

Piros Pünkösd napján mindenek újulnak, 

A kertek, a mezők virágba borulnak. 

 

Én kicsike vagyok, nagyon nem szólhatok, 

Mégis az Istennek dicséretet mondok. 

 

Gyönge vessző vagyok, mindenfelé hajlok, 

Szüleim kertjében most nyílni akarok. 

 

Ki akarok nyílni, mint pünkösdi rózsa, 

De ki nem nyílhatok, csak úgy hervadozok. 

 

Weöres Sándor 

Égi csikón léptet a nyár 

Égi csikón léptet a nyár, 

tarka idő ünnepe jár, 

táncra való, fürdeni jó, 

nagy hegy alatt hűsöl a tó. 

Hogyha kijössz, messzire mégy, 

hogyha maradsz, csípdes a légy. 

Habzik az ég, mint tele-tál, 

tarka idő szőttese száll. 

 

 

Kányádi Sándor 

Somvirággal, kakukkfűvel 

Somvirág, somvirág, 

aranysárga a világ. 

Kakukkfű, kakukkszó, 

kirándulni volna jó: 

fűzfasípot faragni, 

fűzfalóval lovazni, 

árkon-bokron átal, 

háton hátizsákkal, 

menni, mendegélni, 

este hazatérni: 

fűzfalovam kocogva, 

fűzfasípom tutogva, 

somvirággal, kakukkfűvel, 

kakukkszóval, tele szívvel. 

 

 

Nemes Nagy Ágnes: Nyári rajz 

 

Hogy mit láttam? Elmondhatom. 

De legjobb, ha lerajzolom. 

Megláthatod te is velem, 

csak nézd, csak nézd a jobb kezem. 

Ez itt a ház, ez itt a tó, 

ez itt az út, felénk futó, 

ez itt akác, ez itt levél, 

ez itt a nap, ez itt a dél. 

Ez borjú itt, lógó fülű, 

hasát veri a nyári fű, 

ez itt virág, ezer, ezer, 

ez a sötét gyalogszeder, 

ez itt a szél, a repülés, 

az álmodás, az ébredés, 

ez itt gyümölcs, ez itt madár, 

ez itt az ég, ez itt a nyár. 

Majd télen ezt előveszem, 

ha hull a hó, nézegetem. 
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