
Magával ragadott minket az ősz.  

Most, amikor tarkállanak az erdők, 

megosztunk három foglalkozást, hogy 

együtt csodálhassuk az ősz csodáját!  

Az első foglalkozást felnőtteknek ter-

veztem és legelőször pedagógustársak-

kal valósítottuk meg egy szép őszi estén 

Pécsett. A szakmai találkozásokon 

„magunkon kísérletezünk”, amikor a 

gyerekeknek szánt foglalkozások min-

den lépését és tevékenységét kipróbál-

juk és nem csak megbeszéljük. Ezek a 

foglalkozások is nagyon sok örömet és felismerést adhatnak a számunkra, de 

szükségesnek tartom, hogy olyan foglalkozásaink is legyenek, amik valóban 

nekünk felnőtteknek szólnak. 

Hiszek abban, hogy először a felnőttek szívéig kell elérni, mert azt tudjuk és azt 

szabad jó szívvel adni a gyerekeknek, amit értéknek tartunk. Az emberi élet na-

gyon sokféle, vannak szép, örömteli pillanatai és vannak nehéz, kihívásokkal, 

fájdalmakkal, veszteségekkel teli szakaszai. Az életünknek is megvannak az év-

szakai, ezért lehet különleges élmény szemlélni a valódi évszakokat és felfedez-

ni bennük, saját életünket. Ahhoz, hogy a gyermekfoglalkozásaink többek le-

gyenek puszta „gügyögésnél”, és ne „lebutított” felnőtt foglalkozások legyenek, 

felnőtt fejjel és szívvel kell közel mennünk a témákhoz. Akkor tervezhetünk 

gyerekeknek jó foglalkozást, ha előbb dolgoztunk a saját magunkon.  

 Kapitány Zoltánné (Nyíregyháza) és Soósné Balogh Judit (Szigethalom) 

óvodapedagógusok gyönyörű foglalkozásokat állítottak össze gyerekeknek.  

A téma ugyanaz: őszi fák. A megvalósítás különböző.  

Javaslom, hogy az óvodákban, iskolákban a gyermekfoglalkozások mellett való-

sítsák meg a felnőtteknek összeállított foglalkozásunkat is. 

Szép foglalkozásokat kívánok:  Sipos Edit 

Szó sincs itt semmiféle gyászról  

az ősz teljes iparkodással ténykedik:  

szervezi a kerti brancsot a kezdőket  

kitanítja a haladókat emlékezteti  

s fokozatosan adagolja  

a kopárságot hideget olykor  

a gürcölésbe csöpp játékot is kever:  

például ökörnyálat úsztat szusszanó 

sündisznóval zörgeti végig az avart 

s a gyöngyvirág-tövön piros bogyót fakaszt  

(Csorba Győző: Tevékeny ősz) 
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A foglalkozásokat tervezték: Kapitány Zoltánné, Sipos Edit, Soósné Balogh Judit  

Szerkesztette: Sipos Edit 



Belon Gellért: Az ősz teológiája  
 

  

„A vallásos léleknek nem nehéz felfedezni a tavaszi pompában álló termé-

szet színes takarója mögött rejlő isteni világot. De mit csináljunk ősszel? 

Amikor a színek elfakulnak. amikor a fények megtörnek, amikor goromba 

szelek mindent lekopasztanak. amikor hideg esők reménytelenül sárba te-

metnek mindent, amikor ködök fogják el a felénk integető messzeségeket, 

és amikor fázós unalmak között magunkra maradunk?  

De ez még nem olyan kemény dió számunkra, mint a lélek ősze. Mert a lé-

leknek is vannak őszei, nemcsak az életnek. A lelki őszök alatt nem azt a 

benső leállást értjük, amit a bűn tud eredményezni. Sem azt az érzelmi elfa-

kulást, ami az alkonyodó életnek sajátja. Ezekre van némi magyarázat. De 

mit csináljunk azzal a lelki ősszel, ami életünk erőteljes korszakaiban lep 

meg bennünket? Amikor azt vesszük észre, hogy lendületünk ernyedt, val-

lásos életünknek eddig világító szempontjai kihunynak, pezsdülő érzésein-

ket a hangulattalanságok ködei nyelik el; amikor nem látjuk értelmét imá-

inknak vagy szentségekhez való járulásunknak; amikor kedvenc szentjeink 

hívogató mosolya vagy vigasztaló nyugtatása az idegenség és a mindent 

lehűtő távolság érzésévé változik; amikor unalom, fáradtság és levertség 

nyomasztó légköre borul ránk; amikor kétségek viharai kezdik ki bennünk 

azt, amiről azt gondoltuk, hogy kikezdhetetlen; és amikor a reménytelenség 

és lemondás ólmos esői verik sárba még megmaradt jámborságunkat és Is-

ten felé való törekvésünket. Hová tegyük ezt a lelki őszt és mivel magya-

rázzuk?”… „Az őszöket az Isten teremtette, beléjük rejtette értelmét is, ere-

jét is, szeretetét is. És nem is kell sokat törnünk a fejünket, hogy megtalál-

juk az őszbe rejtett isteni gondolatot. A természet ősze igazít el. 

Ott pedig nem történik más, mint a lényegtelen dolgok lefosztása  

és a lényegesek kiemelése és kiérlelése.  

A ködök lazítják meg a levelek s  

gyümölcsök ragasztékait, szelek szaggatják és 

 hintik szét azt, aminek le kell szakadnia és szét kell szóródnia,  

esők rothasztják, aminek el kell rothadnia és 

 sarak süllyesztik el, aminek e kell süllyednie.  

Így nyílik lehetőség arra, hogy újabb, bővebb és gazdagabb élet sarjadjon.  

A lelki őszöknek is ez a rendeltetésük.” 

BELON GELLÉRT  

(1911-1987), 

római katolikus pap 

Boldog XXIII. János pápa 1959. 

szeptemberében elidei címze-

tes püspökké és pécsi apostoli 

kormányzóvá nevezte ki.  

Püspökké szentelésére 23 éven 

át várnia kellett, mire a magyar 

állam ehhez a hozzájárulását 

adta, Így arra csak1982. április 

22-én került sor, amikor is        

I. János Pál pápa kinevezte 

pécsi segédpüspökké az akkor 

már nagybeteg papot. Püspöki 

jelmondata: 

„VULNERE SANUS –  

SEBTŐL GYÓGYULT”  

Belon Gellért széleskörű teoló-

giai, irodalmi, műveltsége min-

den írásában felfedezhető. A 

zenében és a képzőművészet-

ben való jártassága különleges-

sé teszik a fennmaradt szöve-

geit.  



AZ ŐSZ TEOLÓGIÁJA  

(BELON GELLÉRT ÍRÁSA ALAPJÁN, FRANZ KETT PEDAGÓGIAI SZEMLÉLETÉNEK 
ALKALMAZÁSÁVAL) 

Előkészület: Egy nagy kosárnyi őszi levelet gyűjtsünk össze. Gondosan válasszunk, ügyeljünk rá, hogy 

szárazak (de ne törékenyek) legyenek, tiszták (ne út mellől szedjük) és sokfélék. 

A székkör közepébe egy nagy kerek terítőt (sárga, barna, drapp) teszünk.  

 

1.  ÖSSZEGYÜLEKEZÉS 

# A foglalkozás vezetője köszönti a résztvevőket és meghívja őket egy szép, alkotó találkozásra. 

Körben ülünk a résztvevőkkel és egy arany tornakarikát adunk körbe. Mindenki kimondja a nevét vagy 

köszönti a csoport tagjait.  

# Arany karikát többször is körbe adjuk és számolunk, kimondjuk az évszakot, amelyikben születtünk, 

a hónapot, amelyben születtünk. A legkedvesebb színünket…(3-4 körnél nem kell többet kipróbálni.)  

# Ezután a karikát a kerek terítőnk középpontjába tesszük.  

 

2. TALÁLKOZÁS 

# Őszi falevelekkel teli letakart kosarat teszünk a karikába. Felfedezzük, kiborítjuk a terítőre. Felnőtt 

csoportokban sem szabad félni attól, hogy a leveleket feldobáljuk, kezünkbe vegyük, megszagolgas-

suk, megsimítsuk. 

# Mindenki kivehet egy levelet, játszunk vele: feldobjuk, elengedjük. Közösen fává változunk.  

# Zenét indítunk és azt kérjük a résztvevőktől, hogy „tanulmányozzák” a választott levelet. Minden 

résztvevő a kezébe fogva a levelet, alaposan megnézegetheti. Milyen? Miért szép? 

Dal: Csalogató együttes- Itt van az ősz, itt van újra… 

# Beszélgetünk az őszről, a  kézbe vett levelekről Az időjárásról, a természet történéseiről, az ősz sok-

féleségéről, arról, amit szeretünk benne, és amit nem. Mi történik ősszel? (leengedni, megszabadulni, 

leszakadni, elrothadni) Milyen az időjárás? Köd, szél? 



# Mit gondolsz? Miért teremtette Isten az őszt? Mit árul el a jóságából és a szeretetéből? Beszélgetést 

kezdeményezünk.  

„Az őszöket az Isten teremtette, beléjük rejtette értelmét is, erejét is, szeretetét is. És nem is kell sokat 

törnünk a fejünket, hogy megtaláljuk az őszbe rejtett isteni gondolatot. A természet ősze igazít el. Ott pe-

dig nem történik más, mint a lényegtelen dolgok lefosztása és a lényegesek kiemelése és kiérlelése. A kö-

dök lazítják meg a levelek s gyümölcsök ragasztékait, szelek szaggatják és hintik szét azt, aminek le kell 

szakadnia és szét kell szóródnia, esők rothasztják, aminek el kell rothadnia és sarak süllyesztik cl, ami-

nek cl kell süllyednie. így nyílik lehetőség arra, hogy újabb, bővebb és gazdagabb élet sarjadjon.” A lelki 

őszöknek is ez a rendeltetésük.”  

3. ELMÉLYÍTÉS, ALKOTÁS 

A résztvevőket egyéni alkotásra hívjuk. Ismerem-e az őszt és szív őszét? Ismerem-e Istent, aki az őszö-

ket teremtette? Arany alapra tesszük a levelünket és körbevesszük arany gyöngysorral, üvegkavicsokkal, 

mert el van rejtve benne Isten gondviselése.  

Ének: Na da te turbe (https://www.youtube.com/watch?

v=mhtPEGThc8Q&list=RDmhtPEGThc8Q&start_radio=1&t=69)  

 

4. ÉRTELMEZÉS REFLEXIÓ 

# Beszélgetést kezdeményezünk az alkotásokról, az „ősz- tapasztalatainkról”. 

# Felolvassuk a Bibliából Pál apostol szavait (2 Kor12,9)  

„Elég neked az én kegyelmem; mert az erő az erőtlenségben lesz teljessé.” 

A Bibliát a középre tesszük.  

Imádság:  

Évszakok Ura és teremtője, legyél gazdája életem őszének! Amen 

További lehetőségek a közös beszélgetésekhez 

Pál apostol életének eseményeiről beszélgethetünk a Belon Bellért szöveg alapján. 

Ősszel sok szentet ünnepelünk, akiknek hosszú „őszöket” adott Isten. Szent Ferenc, Kicsi Szent Teréz, 

Avilai Szent Teréz. A szentek életéről, fennmaradt írásaikból válogathatunk és beszélgethetünk.  



AZ ŐSZI FA  

A FOGLALKOZÁST TERVEZTE: KAPITÁNY ZOLTÁNNÉ 

 

Eszközök: barna kör alakú terítő, kosár,őszi színes kendők,igazi falevelek, fakéreg, gallyak, darabolt venyi-

ge, zsinórok, tökmag, gesztenye, makk, dióhéj, fakorong, függönykarika, nagy filc levél, gyertya 

 

1. ÖSSZEGYÜLEKEZÉS, TALÁLKOZÁS 

- A foglalkozás vezetője körbesétál egy csengettyűvel vagy körxilofonnal és közben egy mondókát mond: 

„Csepp, csepp, csepereg -(ujjainkat mozgatjuk) 

villan, csattan, megered,(tapsolunk és dobogunk) 

 záporfüggöny, zuhatag, (ujjainkat gyorsan mozgatjuk) 

fut a felhő, süt a nap.(két karunkat széttárjuk) 

 Jött, ment, jót esett - 

 fűnek, fának jól esett. Keresd meg a helyedet! (lehuppanunk a székeinkre, párnáinkra) 

 Elmondjuk a mondókát újra és mozdulatokkal kísérjük. 

  Körbenézünk a teremben és színeket keresünk, mind rámutatunk: „Keressünk kéket, mint a víz!

Keressünk sárgát, mint a nap! Keresünk barnát, mint a faágak! Keressünk zöldet, mint a fű!” 

 

2. KÖZÉPPONT, TALÁLKOZÁS ÉS FELFEDEZÉS 

FÖLD 

A foglalkozás vezetője körbesétál egy összehajtogatott barna terítővel. „Gyere velem, segíts nekem!” ké-
réssel választ segítőket, akikkel leteszik a középpontba a terítőt és kihajtogatják.  

 Asszociációkat kérünk a terítő színéhez és formájához. (Csokitorta, traktorgumi… föld…) 

 A FÖLDET kiemeljük a sok ötlet közül. Kimondunk és eljátsszuk a földhöz, termőföldhöz kötődő élő-
lényeket. (giliszta, vakond, virág, fa) 

 A FÁT kiválasztjuk a sok jó ötlet közül és „ fává változunk”. Érezzük, hogy a fának van gyöke-
re,törzse, ágai,levelei,….Eljátsszuk és kimondjuk a fa részeit.  

 Eljátsszuk, ahogy felnő egy fa. Mag kerül a földbe(leguggolunk), gyökeret ereszt (széttárjuk az ujja-
inkat, mintha gyökér lenne), facsemetévé fejlődik (lassan felállunk), ágai nőnek (felemeljük a két 
karunkat),és nagy lombja lesz a sok levéltől (karunkkal kört formálunk). 

 



ALKOSSUNK KÖZÖSEN EGY NAGY FÁT!  

A középre egy nagy fát alkotunk a gyerekekkel:  

- Előbb a törzset, majd az ágakat. A törzset kéreg dara-
bokból, ágakat venyigékből alkotjuk. 

- Valódi falevelekkel lombot is készítünk. A leveleket egy 

nagy kosárból vehetik ki a gyerekek.  

 

 

 

ŐSZI LEVÉL TÁNC 

Megalkottuk a szép fát és szeretnénk körülötte tölteni egy kis időt. Szeretnénk látni, hogy milyen is a fa 

élete.  

Mindenkinek egy vékony, könnyű kendőt vagy selyemszalagot adunk.  

- Milyen színű a kendőd? Mi jut eszedbe, ha ránézel a kendődre?  

Terítsük a kendőket a térdünkre! Nézzünk körbe! Mi juthat az eszünkbe, ha együtt látjuk a kendőinket, 

együtt látjuk a sok szép színt? … Az ősz színei. Az őszi levelek színe.  

Mennyin mindet tudunk ezzel a kendővel játszani! Felemelni, lebegtetni, feldobni és hagyni, hogy a föld-

re essen. Mindent ki is próbálunk! Pont úgy, mint a falevelekkel történik! 

Az őszi levelek ilyen kavalkádját látjuk most a természetben. Mi történik velük?- lehullnak, leesnek… bi-

zony , ahogy a szélben lehullnak, olyan, mintha táncolnának. Táncoljunk mi is,mint a falevelek, a fánk 

körül. 

Gryllus Vilmos: Őszi levelek: Őszi falevél (https://www.youtube.com/watch?v=EyWyly4NLq4) 

 

„Hova mész falevél? - Oda, hova visz a szél.  

- Honnan jössz falevél? - Fa ágáról hoz a szél.  

- Fázol-e falevél? - Hideg bizony ez a szél!  

- Szállj tova falevél! - Röpülök, ha fúj a szél.” 

 

Szabadtánc: Térdrugózás, himbálózás, forgás, előre, hátra lépegetés,  

kendők libbentése. 

Ahogy a falevelek lehullnak a fáról, a földre esnek, úgy hullnak vissza a kendőink a kosárba, lassan, szé-

pen egymás után….egy gyerek körbeviszi a kosarat és mindenki beleteszi a kendőjét. 

LEVELEK 

A leveles kosárból mindenkinek egy levelet adunk.  

Érzékeljük formáját, színeit, súlyát, illatát. 

Dobjuk fel és nézzük meg hogy esik le a földre……..libegnek, lebegnek, táncolnak. 

Így hullnak le a természetben is a levelek a földre és lesz belőlük levélszőnyeg, avar. 

 



Ismételjük, majd együtt mondjuk.  

Kinézek az ablakon, falevél egy nagy halom./ 

Már a földet takarja, a szél összekavarja! 

A mi fánknak alá is sok levél lehullott már. Jó vastagon borítják a föl-

det búvóhelyet adnak bogaraknak, sünöknek.  

 

3..ELMÉLYÜLÉS, ALKOTÁS 

Már tudjuk, hogy egy fa hogy néz ki, milyen részei vannak. Azt is tud-
juk, hogy csak ősszel öltöznek ilyen szép ruhába. De nincs két egyfor-
ma színű levél. Mindegyik más és más, mint ahogy mi emberek is. Így 
vagyunk egyediek és különlegesek.  

Alkossunk a sok eszközünkből egy különleges, szép levelet! 

A székünk előtt, a nagy fánk körül alkotunk. Közben zene szól.  

 

4. ÉRTELMEZÉS 

- A fa és a sok színes levél, amit készítettetek, csodaszép lett! 

Gyertek, járjunk körbe és nézzük meg, milyen sokféle levél van a fánk körül!  

- Gyertyát gyújtunk.  

Hálát adunk a Jóistennek, mert szeretetéből sok csodában lehet részünk. Ilyen a természet szépsége és 

benne a fa, amely ősszel ilyen gazdag szín kavalkáddal gyönyörködtet bennünket.  

Magvető Közösség: Hallelu  

G G7 C Am G D7 G 

/: Hallelu, hallelu, hallelu, halleluja áldott az Úr! :/ 

G Am D7 G 

Áldott az Úr,halleluja, áldott az Úr, halleluja, 

G7 C6 D7 G 

áldott az Úr, halleluja, áldott az Úr! 



AZ ŐSZI SZÍNEKBE ÖLTÖZÖTT FA 

A FOGLALKOZÁST TERVEZTE: SOÓSNÉ BALOGH JUDIT 

 

Az őszi lombhullás csodálatosan szép és különleges történés. A kémiai és botanikai leírásáról kertészeti 

oldalakon olvashatunk bővebben. (https://kertesz.blog.hu/2019/10/06/mitol_es_miert_hullanak_a_levelek_osszel)  

A mi foglalkozásunk célja, hogy megéljük a megajándékozottságunkat és örömünket az őszi fák szépsé-

ge felett. A gyerekekkel együtt gyűjthetünk leveleket, játszhatunk az avarban a foglalkozás előtt.   

A foglalkozást követően a témánkhoz kapcsolódó alkotó tevékenységre is meghívhatjuk a gyerekeket.  

 

1. ÖSSZEGYÜLEKEZÉS, TALÁLKOZÁS 

- A székeink előtt állunk és együtt mondjuk:  

„A földön állok, az ég felé növök,  

a két karommal a világot átölelem.” 

„ ITT VAGYOK, HELYEM VAN, NEM VAGYOK EGYEDÜL!” 

Ének: ITT A FÖLDÖN ÁLLOK (Szöveg: Farkasné Gombár Ildikó, dallam: Én kicsike vagyok…) 

Itt a földön állok, az ég felé vágyom, 

Karjaim ölelik át a szép világot. 

 Ajándékozd meg a szomszédodat valami szép színes dologgal. Fordulj felé és mondd neki: „Adok 

neked ajándékba egy tál szép piros epret.” A kezünkkel formálunk egy szép tálkát. „Adok neked 

egy kék labdát.” Óvatosan dobjuk a labdát. És így tovább…. Amíg körbe nem érünk.  

 Arany karikát adunk kézről kézre és elmondjuk: „ADNI ÉS ELFOGADNI EZ AZ ÉLET!” 

2.:TALÁLKOZÁS 

KÖZÉPPONT 

- Asszociációk: A résztvevők egymásnak adhatják a karikát elmondják az ötleteiket: „Erről a karikáról 

egy nagy guriga sajt jut az eszembe.” „ Szerintem legyen ez most a telihold!”… 

- Egy résztvevőt megkérünk, hogy helyezze el a karikát a székeink által határolt terület középpontjába és 

ajándékozzon nekünk egy középpontot. 

- Arany színű kendővel kitöltjük a karikát és újabb asszociációkat kérünk (arany középpont, kincs helye, 

arany kút, mesebeli tó…) elnevezzük KINCSTÁRNAK, ahol a számunkra fontos és értékes dolgokat 

őrizhetjük.  

 



FAÁGAK 

A középpontba egy korsóban szépen összerendezett leveles vagy kopasz ágakat teszünk. (A mi fényké-

pünk nyáron készült, ezért zöld leveles ágaink vannak.) 

- Menjünk hozzá közel, nézzük meg, beszélgessünk róla! Mit tudnak elmesélni a faágak az életükről?  

 A hangszerek segítségével megszólaltatjuk azt, ami a faágakkal történt. (föld-terméscsörgő, víz-

esőbot, napfény- hangtál, levegő-viharbot) Többször is megszólaltatjuk a hangszereket, majd a szé-

künk alá helyezzük. 

 Mozdulatokkal megjelenítjük a fát: törzsét, ágakat,eljátsszuk a szélfújást… levelek hullását…

Eljátsszuk, hogy madarakat, mókusokat, akik a fák ágai között is ügyesen mozognak.  

LOMB ALKOTÁS 

Már tudjuk, hogy hogyan él és mennyi mindenre szüksége van a fának, hogy növekedni és élni tudjon. 

Az évszakhoz illő sárga, barna kendőkkel megnagyítjuk a középpontot. 

Alkotásra hívás: Azt szeretnénk, hogy ne csak néhány faágunk legyen, hanem egy szép nagy fánk.  

Alkossunk közösen egy nagy fát!Vastag ágakkal kezdjük és egyre vékonyabbakkal folytatjuk.  

 

3: ELMÉLYÜLÉS (ALKOTÁS) 

Ősszel valódi leveleket is adhatunk a gyerekeknek. (A nyári továbbképzésen, ahol a kép készült filc és 

horgolt leveleket használunk.) A résztvevőket arra kérjük, hogy öltöztessék a fát őszi díszbe.  

A foglalkozásunk elején ajándékoztunk színes dolgokat egymásnak, most mi kapunk ajándékot, gyönyörű 

színek ragyogását az őszi fákon.  

Zenével kísérjük az alkotást, és a fánk köré ülve (ha szőnyeg van a teremben, akkor le is fekhetnek a gye-

rek) néhány percig hallgatjuk a zenét. Antonio Vivaldi: Négy évszak, Az ősz/  https://www.youtube.com/

watch?v=ubzaufPFOu8 (2020.10.07.) 

 

 



Belon Gellért. Az ősz teológiája Megjelent a Vigilia 1953/10. számában 55-56. és a Bibliai elmélődések 

kötetben (SZIT, 1987) 474-476. 

Az írás ingyenesen letölthető a Vigilia archivumából: https://vigilia.hu/pdfs/

Vigilia_1953_10_facsimile.pdf#page=3 (2020. 10. 08.)  

A Pázmány Elektronikus könyvtárból: http://ppek.hu/szit-pdf/

Belon_Gellert_Bibliai_elmelodesek_facsimile.pdf (2020. 10. 08.) 

A mesék és versek és zenék forrása:  

Petőfi Sándor: Itt van az ősz itt van újra a Csalogató együttes feldolgozásában / https://

www.youtube.com/watch?v=kTYTvbMFEdg (2020.10.07.) 

Antonio Vivaldi: Négy évszak, Az ősz/  https://www.youtube.com/watch?v=ubzaufPFOu8 (2020.10.07.) 

Gryllus Vilmos: Őszi falevél https://www.youtube.com/watch?v=OoN3yNrYjWY (2020.10.07.) 

http://www.plebania.net/kephangtar/view.php?ztid=2474 

Kapcsolat és további érdekességek a Franz Kett Pedagógiáról:  

FB: Franz Kett Pedagógia Műhely, kettpedagogia@gmail.com 

FORRÁSOK 

4. ÉRTELMEZÉS 

 Régen az emberek sokkal szorosabb kapcsolatban éltek a természettel, mint mi most. 

Gyakran fák alatt hajtották álomra a fejüket, s ilyenkor levették a sarujukat, cipőjüket és hall-

gatták az erdők hangjait. Tegyük most mi is ezt. Telepedjünk le a fánk mellé, akár a cipőnket 

is levehetjük, énekeljünk és imádkozzunk. 

IMÁDSÁG 

Istenünk, a színes őszi levelek a teremett világ csodái.  

Ajándékok, amiért nem kell tennünk semmit, csak elfogadni.  

Arra tanítanak. Adni és elfogadni, ez az élet. Amen. 


