
… 

János evangélista elmondja, hogy a bevonu-

lásra Lázár feltámasztása után kerül sor, ami-

nek sokan voltak tanúi. Jézus tehát szenvedé-

se előtt olyan helyzetet teremtett, amely egé-

szen feltárta a zsidók előtt az ő messiási mi-

voltát. De ezt a csak a lelkes ifjúság fogta fel. 

Viszont ha ők sem kiabáltak volna, akkor „a 

kövek szólaltak volna meg”. Itt kell keres-

nünk az egyház ünneplésének indítékát. A 

megemlékezés, az anamnézis az üdvrend 

örök jelenét juttatja eszünkbe. Az egyház 

igazában nem a múltra gondol, hanem saját 

küldetésére. Az a feladata, hogy a világ előtt 

megvallja hitét, üdvözölje a Messiást, mint 

királyt és szabadítót. Most is érvényes a kije-

lentés, hogy ha mi hallgatnánk, akkor a kö-

vek szólalnának meg. Az egyház érzi felelős-

ségét, azért minden misében felhangzik az 

ifjúság ujjongása: Hozsanna Dávid fiának, 

áldott aki az Úr nevében jön! 

Az ünnep második része Jézus érzéseinek 

felidézése, amit szintén János evangéliuma 

(12,20-50) őrzött meg számunkra. Először 

meglátjuk, hogy Jézus milyen lelkülettel né-

zett szembe a húsvéti misztériummal. 

„Elérkezett az óra, amikor megdicsőül az 

Emberfia.” Mégpedig azáltal, hogy a ke-

resztúton alkalma lesz kimutatni az  iránt 

való engedelmességét és az emberek iránt 

való irgalmas szeretetét. Prófétai és papi kül-

detését teljesíti akkor is, ha vértanúság jár 

érte. Az Atyától azt a küldetést kapta, hogy 

tegyen tanúságot irgalmáról és engedelmes-

ségével vegye el a világ bűneit. Engedelmes-

ségében azonban ott van a győzelem tudata 

is. … 

Ahogy Jézus viselkedik a szenvedés napjai-

ban, abból kiolvassuk szavának igazságát, 

„világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz 

bennem, ne maradjon sötétségben”. Itt meg-

világosodik előttünk, hogy az életnek nincs 

olyan megpróbáltatása vagy érthetetlen szen-

vedése, ahol az ember felmentve érezhetné 

magát az erénynek, az engedelmességnek, a 

türelemnek és a megbocsátásnak a kötele-

zettsége alól. A virágvasárnapi tömeg ott 

tévesztette el az utat, hogy csak a földi dicső-

ségben és a csodavárásban akarta követni 

Krisztust, a keresztútra azonban nem lépett 

rá. Nálunk a Virágvasárnap csak bevezetés 

és előkészület ahhoz, hogy arról a Krisztus-

ról elmélkedjünk, aki a kereszt vállalásával 

jutott el a feltámadás dicsőségébe. 

(A dogmatikus megközelítést dr. Gál Ferenc 

írta.) 

In: Hozsannától Allelujáig. Budapest, Már-

ton Áron K., 1992. 20-22. p. 
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Virágvasárnap a hitünk fényében 

Szava megnyugtat  és bátorít  bennünket,  ugyanakkor megtérésre 

késztet ,  felráz bennünket,  megszabadít  az önzés bénultságából.  

Mert  szava rendelkezik ezzel a hatalommal:  megváltoztatja az 

életet ,  át juttat  a sötétségből a fényre. Ferenc pápa twitter 

üzenete  

VI. évf. 3. sz. 



Kereszty Zsuzsa - Lányi Marietta: Könyv 

a differenciálásról 

Műszaki Könyvkiadó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reischer, Erica: 75 stratégia boldog és 

sikeres gyerekek neveléséhez 

HVG Könyvek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Könyvajánló 

Sí k Sá ndor: Je zus e s á kereszt 
 
Akkor fo lemele k á keresztet á poroszlo k,  
É s tompá n megzo rdu ltek á hosszu  nágy szegek.  
Odále pett. Szeme ben ke t csillág remegett,  
S áz ostor izzo  cso kjá szent vá lláin piroslott. 

Vo ro slo  fe ny vilá golt á Koponyá k-hegye n,  
Az e gen torládozták fekete fellegek.  
Má r vijjogott á sze l, á fo ld má r reszketett,  
É s recsegett á ká rpit á templom rejteke n. 

A pálotá elo tt kiá ltozott rekedten  
A hullá mzo  to meg, kis, szege ny emberek.  
A le t o ro k forgá sá egy percre megmeredt,  
S ne má n egymá srá ne ztek: Krisztus e s kereszt, ketten. 

Nágy, ismeretlen tu zzel á le t u j titká rezgett  

Szeme n e s homloká n s á to viskoszoru n.  

É s kárjáit kitá rtá, szelí den, szomoru n,  

É s mágá hoz o lelte á rettento  keresztet. 



MIT TEHETÜNK KÖRNYEZETÜNKÉRT? 

Az alábbi kötetek segítségével a gyermekeknek is megmutathatjuk, hogy fontos a környezetünk, élet-

terünk védelme. 

George M. Jacobs Pramaranee M. Kumarasamy Susan Amy Payomrat 

Nopparat: Zöld angol. Akadémiai Kiadó, 2014. 

A kötet két fő részből áll. Az első általános háttér-információkkal szol-

gál a tanárok részére, a második óravázlatok gyűjteményét tartalmazza. 

Ezek segítségével a tanárok oly módon taníthatják az angolt, hogy a 

gyakorlatok során a környezettel kapcsolatos ismereteket és a lehetsé-

ges viselkedési mintákat is bemutathatják. 

Amikor a kukák világgá mentek, mai mesék a zöld jövőért 

Móra Könyvkiadó, 2020. 

„Az antológiában ma élő szerzők örökítik meg azt, hogy ők miként gondolkodnak 

napjaink legégetőbb kérdéséről, a környezetvédelemről, mindannyiunk közös ottho-

na, a Föld sorsáról. A mese műfaja sok mindenre ad lehetőséget, de legfőképp arra, 

hogy cselekvésre buzdítson, példákkal és történetekkel inspiráljon bennünket. A 

könyvben sok különféle nézőpont és értelmezés olvasható.” A kötet a könyvmecé-

nás program része. 

Gévai Csilla: Nagyon zöld könyv 

Pozsonyi Pagony, 2019. 

Ökológia lábnyom, klímaváltozás, passzívház, fenntartható fejlődés - ilyen és ezek-

hez hasonló fogalmakkal rendszeresen találkoznak felnőttek és gyerekek is manap-

ság, hiszen Földünk megóvása egyre égetőbb ügy.  

A Nagyon Zöld Könyv gyerekek számára is érthetővé, kézzel foghatóvá teszi ezt a 

problémát. Komoly kérdésekről mesél okosan, érthetően és könnyedén, olyan képi 

és nyelvi leleménnyel, annyi humorral, hogy a legbonyolultabb kérdések is átlátha-

tóvá válnak. Személyes üggyé teszi a környezetvédelmet a gyerekek számára is.  

 

Boldizsár Ildikó szerkesztésében, Mesék a csodakertről, az egyetlen Földért 

Magvető Kiadó, 2019. 

Boldizsár Ildikó és a Metamorphoses Meseterápiás Egyesület csatlakozott a Művé-

szek a klímatudatosságért csoporthoz, és vállalták, hogy összegyűjtik a világ nép-

mesekincséből azokat a meséket, amelyek a teremtett világ iránti felelősségről, az 

ember ezzel kapcsolatos feladatairól szólnak, hogy segítsenek a szülőknek, pedagó-

gusoknak és mindnyájunknak a tudatosításban. Olyan meséket adnak közre, ame-

lyekben az ember még harmóniában élt a természettel, és tudta, hogy mit kell ten-

nie, hogy ez így maradjon. Olyan meséket, amelyekben az ember tiszteli a fákat, 

növényeket, állatokat, és szót ért velük - összhangban léteznek vagy törekszenek rá 

egy-egy konfliktus után. Olyan meséket, amelyekben a teremtett világ szépsége 

megmutatkozik, és az ember ennek örülni tud, érzi a felelősségét. És olyan meséket 

is, amelyekben ezt nem érzi, aztán baj lesz belőle... De még van visszaút, megbocsá-

tás, egy utolsó lehetőség...  



 

 

Megoldások – szófelhők karácsonyi versre 

Írd meg twitter-üzenet formájában, hogy mit gondolsz a Húsvétról, és 

küldd el nekünk e-mailben,  április 30-ig a hirlevel@szegepi.hu címre. 
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Játék  

Dzsida Jenő: Itt van a szép karácsony 

József Attila: Betlehemi királyok 

Ady Endre: Karácsony 

Mennyből az angyal 


