
„De a fény befogadásának képessége ben-

nünk van, azért a homályt nehezen tűrjük. 

Érzékeinkkel felfogjuk a külvilágot, értel-

münkkel keressük az összefüggéseket, sok 

dolog megvilágosodik, de legalább ugya-

nannyi homályban marad. A gyermekben a 

teljes sötétségből dereng fel a tudat világos-

sága. A nevelés, tapasztalás, tanulás min-

dezt fokozza. Kérdezünk, magyarázatot 

keresünk, a kört szélesítjük s a korlátot ne-

hezen tűrjük. Aki helyhez van kötve, irigyli 

azokat, kik utaznak és sokat látnak. Azért 

kutatjuk a természet titkait, azért hatolunk a 

föld és a tenger mélyébe, figyeljük a világ-

űr jelenségeit, hogy minél többet megért-

sünk a világból. Amit ismerünk, azt vala-

miképpen a sajátunknak valljuk. … 

A kereszténység az apostolok igehirdetés-

ében azzal a tudattal indult el, hogy az em-

ber számára elérkezett a teljes természetfö-

lötti világosság. Úgy érzik, hogy „a vilá-

gosság fiai” lettek és a nappali fényben jár-

nak, s ehhez kell mérni tetteiket is (Ef 5,8 ; 

1Tesz 5,5). A változás az Isten ajándéka, 

aki „kiragadta az embert a sötétség hatal-

mából és áthelyezte szeretett Fia országá-

ba’” (Kol 1,13). A fény hasonlatának alkal-

mazása kétségtelenül Krisztusra meg visz-

sza. Annál inkább, mivel a kép már szere-

pel az Ószövetségben is. De egész jelenté-

sét csak a húsvét hozta meg. Jézus szavai és 

tettei nem világíthatták meg úgy a kegyel-

mi rendet, mint a halálból való feltámadása 

és a dicsőség magára öltése. A húsvétnak 

azonban hosszú előzménye van. 

Jézus már a hegyi beszédben a világ vilá-

gosságának nevezi követőit, akik átveszik 

az ő lelkületét. … 

Elsősorban tanításával világít. Nem töre-

dékes üzenetet hoz, hanem az egész kinyi-

latkoztatást. Senki sem ismeri az Atyát, 

csak ő, a Fiú (Mt 11,27). Megvan a joga, 

hogy feltárja az Atya terveit. Ő nem alul-

ról néz fölfelé, nem következtet, nem vé-

leményt mond, hanem kinyilatkoztat. Ar-

ról beszél, akit lát és hall. Emberileg néz-

ve ez a tanítás új és merész, még az Ószö-

vetséghez viszonyítva is. Benne van Isten 

végtelensége, szentsége, hatalma, világfe-

lettisége, de ugyanakkor átszövi a családi-

asság, a közvetlenség, a fiúi bizalom és a 

ráhagyatkozás. Érezzük, hogy Krisztus 

szemléletében minden a maga helyére ke-

rül.” 

(Részlet: Gál Ferenc: Úton a teljesség felé 

című kötetéből. Szent István Társulat, 1977. 

A homályból a világosságba, 137., 140-141. 
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Húsvét 

A szeretet  nem engedi meg a  közönyt ,  a  szere tet  együt t  érző.  

A szerete t  azt  je lenti ,  hogy kockára  tesszük a saját  sz ívünket  

másokért .   

Ferenc pápa Twit ter -bejegyzése  

V. évf. 3 . sz.    
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Versek 

Zelk Zoltán: Ibolya 

 

Ibolya, ibolya 

virítsz már a réten, 

gyönyörködsz este a 

víg tücsökzenében. 

 

Tücsökzene ringat 

este elalvásra, 

hajnalban megfürdesz 

az ég harmatába’. 

 

Napfény az ebéded, 

szellők simogatnak: 

így élsz szép vidáman, 

hírnöke tavasznak! 

 

 

Devecsery László: Húsvéthétfő hajnalán 

 

Húsvéthétfő 

vízöntő: 

vidám ez, nem 

kesergő. 

  

Jönnek fiúk 

csapatban, 

vidám verssel 

hajnalban: 

Kiskertemben 

jártam én, 

szép virágot 

láttam én: 

  

meglocsolom, 

megöntözöm, 

kedves szóval 

felköszöntöm. 

  

Húsvéthétfő 

hajnalán 

örüljön sok 

kicsi lány! 

 

Péter Erika: Húsvétra 

 

Régen elmúlt már a újév, 

tavasz virrad, itt a húsvét! 

 

Virág, barka, nyuszi, tojás, 

sonkaillat, fonott kalács. 

 

Megérte a várakozást, 

festhetjük a piros tojást.  

 

A lányokhoz fiúk jönnek 

locsolóverssel köszönnek. 

 

Virág, barka, nyuszi, tojás, 

kezdődhet a locsolkodás! 

 

 

Szép Ernő: Olyan fehér 

 

A bodza nézd milyen fehér 

Mint a karéj vajaskenyér 

 

Meg mint a csipke, hajdanán 

Ilyet horgolt az én anyám. 

 

Olyan fehér, olyan fehér 

Olyan szelíd fehér tenyér 

 

Reá borítom arcomat 

Emlékszik majd, megsimogat. 

https://www.operencia.com/versek/uennepek-husvet/1177-devecsery-laszlo-husvethetf-hajnalan


Könyvajánló 

A karácsonyi számban található kép kifestett változatát mutatjuk be. 
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Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 2018. 
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könyve 
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https://bookline.hu/szerzo/zalan-tibor/114487
https://bookline.hu/publisher/publisherProducts.action?id=13219
https://bookline.hu/szerzo/lovasz-andrea--szerk--/12847355
https://bookline.hu/publisher/publisherProducts.action?id=13219
https://bookline.hu/szerzo/david-litchfield/12873409
https://bookline.hu/publisher/publisherProducts.action?id=16730


 

Impresszum: 

SZEGEPI 

Pedagógiai tájékoztatás 

6720 Szeged, Dóm tér 6. 

Felelős kiadó: Dr. Kozma Gábor 

szerkesztő:Kövécs Ildikó 

http://www.szegepi.hu 

e-mail: hirlevel@szegepi.hu 
Tisztelettel várjuk észrevételeiket, javaslataikat a hirlevel@szegepi.hu  email-címre. 

Kézműves sarok 

A Hírlevél illusztrációinak forrásai: pixabay.com, publicdomain.com, 

pexels.com. 

 

Tavaszra ezeket a képeket gyűjtöttük:  


