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

A nagyböj tben arra  kaptunk meghívást ,  hogy viszonozzuk 

Isten ajándékát  azá ltal ,  hogy el fogadjuk „élő és  tevékeny”  

szavát  (Zsid 4 ,12) .  I sten igéjének rendszeres hal lgatása 

megérlel i  bennünk a készséges engedelmességet  az ő  

munkálkodása  iránt ,  ami  gyümölcsözővé teszi  az  éle tünket .  

 

Ferenc pápa twi t ter  üzenete  

IX. évf. 3. sz. 
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Az örök élet, mint cél azt jelenti, hogy az embernek meg kell valósítani egy erkölcsi 

eszményt, ki kell bontakoztatnia erőit, meg kell mutatnia mi válhat belőle. … 

A keresztény élet elindítója Jézus Krisztus, aki tanításával és kegyelmével Isten gyer-

mekeivé tett bennünket. Életünk végső célja a találkozás Istennel az örök életben. Min-

den erkölcsi erőfeszítés az istengyermeki képet alakítja, módosítja bennünk. Életünk 

tehát nem helybenjárás, hanem annak az állapotnak kialakítása, amellyel hordozói le-

szünk az örök életnek. A kinyilatkoztatás szerint történelmünk egyúttal üdvtörténet; 

végső állomása a választottak számának teljessége. Azonban itt nem csupán számok 

szerepelnek, nem csupán a tömeg fontos, hanem mindenki egyedileg valósítja meg a 

természetes és természetfeletti értékeket. Isten teremtő gondolatának végtelen gazdag-

ságát mutatja, hogy ő mindenkiben egyedi módon tükröződik. Nincs testileg két egyfor-

ma ember, nincs egyforma sors, nem egyenlők a képességek és követelmények sem. Az 

emberi élet állandó fejlődésben van. Minden nemzedék számára más a környezet, má-

sok az eszközök, más a megvalósítandó feladat. A kibontakozás, a változatok gazdago-

dása tart a világ végéig s a millió és millió emberi jellem együtt mutatja majd meg, 

hogy jelentette e szó: teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. A Te-

remtő megtehette azt is, hogy egyeseknek ingyen, közreműködésük nélkül adja meg a 

végső állapotot, a szellemi és erkölcsi kibontakozást, Így kapják meg szerepüket az 

örökkévalóságban mindazok, akik értelmük használata előtt meghaltak. A többiektől 

egyéni közreműködést kíván, tudatos önnevelést, jellemalakítást. 

Szándékosan tettem a kijelentést, hogy a keresztény jellemet az örökkévalóság szem-

szögéből kell nézni. Az igazságosság és helyes mérték csak így érvényesül. Földi vi-

szonylatban ugyanis a kiegyensúlyozott, elveit hűségesen követő embert nevezzük jel-

lemnek, aki tud igazságos, mértékletes és megnyerően emberi lenni. Ehhez azonban 

örökölni kell egészséges idegrendszert, megértő és fennkölt lelkű szülőket, nevelőket, 

szükséges hozzá olyan környezet, ahol az illető kifejlesztheti képességeit. A körülmé-

nyeknek ez a szerencsés összjátéka azonban kevesek osztályrésze. Ha az örökkévalóság 

szempontjából nézzük a keresztény jellemet, nem az a döntőm 

hogy ki mire vitte, hanem az, hogy ki mennyi energiát fektetett 

bele önnevelésébe.  

Részlet:  

Gál Ferenc: A hit ébresztése, Szent István Társulat, 1966.  168-

169. p. 



Könyvajánló 

 

Kormos István: Vackor világot 

 

Gróh Ilona 

Ringató - Piros könyv - Hetvenhét 

magyar népdal 

Innes Shona 

Ez mind te vagy 

Anna Taube 

Élet a lombok közt 

Játékos húsvéti feladatok 
Vadadi Adrienn 

Barkamesék - A nagy cékla 



 

Versek 

Húsvéti köszöntők, locsolóversek 

 

Szívemből kívánok 

Húsvéti boldog ünnepeket! 

Eljöttem hozzátok ifjú létemre, 

Hogy harmatot öntsek 

Ez szép növendékre. 

Mer’, ha meg nem öntöm 

Ezen esztendőbe’, 

Nem virágzik szépe nekünk 

Jönvendőre. 

Virágozzék kékes, 

Kékes liliomot, 

S nyerjen az egekbe 

Fényes koronákot! 

 

Keljél föl párnáidról, 

Szép ibolyavirág! 

Nézz ki az ablakon, 

Milyen szép a világ! 

Megöntözlek szépen, 

Az ég harmatával, 

Teljék a tarisznya, 

Szép piros tojással! 

 

Jó reggelt, jó reggelt, 

Kedves liliomszál, 

Megöntözlek rózsavízzel, 

Hogy ne hervadozzál. 

 

Kinyílt az ibolya 

Húsvét hajnalára. 

Csepegjél, rózsavíz 

Erre kislányra! 

Rózsavíztől, majd meglátod, 

Szép és ügyes leszel. 

Ugye, kislány, 

A zsebembe piros tojást teszel? 

Forrás: Csepü, lapu, gongyola, népi mondókák, da-

lok, kicsiknek és nagyoknak, Jel Kiadó, 2004. 

Kosztolányi Dezső 

Kip-kop, köveznek 

Kip-kop, köveznek. 

                                  Itt van a tavasz. 

Hajnalba száz kalapács zaja ébreszt. 

És hallgatom ágyamból a zenés neszt. 

Mily csiklandó és édes és ravasz. 

Tavasz, tavasz. Az utcánkat javítják. 

Mostan fölajzzuk a csigát, parittyát. 

Tavasz. Libeg az udvarunk egén fönt 

a sárga, kék és rózsaszínü léggömb. 

Kip-kop, zene az élet, muzsika, 

láng ég a fákon, a bokor zöld oltár. 

Mostan miséznek a kis madarak, 

és a szobákban is ezer titok vár. 

Dal zeng, ha megütöm a képet, asztalt, 

zenél az élet, a cipőm, az aszfalt. 

Most mint a léggömb, szállani szeretnék. 

Mily csiklandó és édes és ravasz 

a zöldbe bújni s enni a cseresznyét. 

Cseresznyepiros, zöldarany tavasz. 

 

Zelk Zoltán: Csilingel a gyöngyvirág 

 

Csilingel a gyöngyvirág 
Fehér a ruhája, 
Meghívja a virágokat 
Tavasz esti bálra. 

Öltözik 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 virágillatban, 

S arra ébredünk fel reggel 

Napsugaras nyár van! 
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