
„… De ki ez a gyermek? Dávid házának tag-

ja, de a jövendölés messze túlmutat a konkrét 

történeti helyzeten, és a végső üdvösség ide-

jére utal. A gyermek ugyanis „vajat és mézet 

fog enni, míg el nem tudja vetni a rosszat, és 

választani a jót” (Iz 7,15). A vaj és a méz 

Izajás könyvében a végső idő, azaz az áldás 

és az üdvösség idejének eledele lesz: „És a 

tej bősége miatt, amit adnak, aludtej és méz 

lesz mindenkinek a tápláléka, aki csak élet-

ben marad az országban” (Iz 7,22). A gyer-

mek tehát a végső idő embere lesz, és a jö-

vendölés egy dávidi sarj végsőbeli uralmát 

ígéri. Személyében olyan uralkodó jön el, aki 

rendkívüli képességekkel rendelkezik, mert 

kora ifjúságától a végidő rendkívüli eledelé-

vel táplálkozik. Ennek hatása abban mutat-

kozik meg, hogy uralkodói tevékenységének 

gyakorlásában képes tévedéstől mentesen a 

jót választani, és a rosszat elvetni. Ezért Iza-

jás könyvének egy másik jövendölése a kö-

vetkező módon jellemzi a Messiás-király 

uralmát: „Nem aszerint ítél majd, amit a 

szem lát, s nem aszerint ítélkezik, amit a fül 

hall, hanem igazságot szolgáltat az alacsony 

sorsúaknak, és méltányos ítéletet hoz a föld 

szegényeinek. Szája vesszejével megveri az 

erőszakost, s ajka leheletével megöli a go-

noszt. Az igazságosság lesz derekán az öv, s 

a hűség csípőjén a költő” (Iz 113b-5). 

Maga a gyermek neve is az üdvösség  távla-

tát hordozza. Az Immánuel nem a tulajdon-

neve, hanem az egész mivoltát jellemzi. Je-

lentése – ”Velünk az Isten” – azt fejezi ki, 

hogy a gyermek személyében Isten különle-

ges jelenléte valósul meg. Összességében 

elmondható, hogy a megígért dávidi sarj sze-

mélyében és uralmának módjában a végső 

üdvösség válik jelenvalóvá. 

Az Immánuel-jövendöléssel az Újszövetség-

ben Jézus születésével összefüggésben talál-

kozunk. Máté evangéliuma a jövendölést 

Jézus szűzi foganásának bizonyítására idézi, 

és a Szűzben Jézus anyját, Máriát ismeri fel: 

„»József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni 

feleségedet, Máriát, hiszen a benne fogant 

élet a Szentlélektől van! Fiút szül, akit Jézus-

nak nevezel.« Ez azért történt, hogy betelje-

sedjék, amit az Úr a próféta szavával mon-

dott: Íme, a Szűz fogan és fiat szül, Immánu-

el lesz a neve” (1,20-24). 

Az Egyház a jövendölést Jézusban látja be-

teljesedni. Jézus születése a teremtő és meg-

váltó Isten műve, aki minden emberi várako-

zást felülmúló módon megtartja az Ószövet-

ségben adott ígéreteit. 

Részlet Úton a Beteljesedéshez, magyaráza-

tok az „A” liturgikus év olvasmányaihoz. 

Budapest, Szent István Társulat, 2016. 28-

29. p. 
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Adventi készülődés  

Nem Isten lesz az egyetlen, aki a mennyországban üdvözöl majd 

minket.  Ott  lesznek azok is,  akikkel megosztottuk – jól  sáfárkodva 

–  mindazt,  amit  az Úr a kezünkbe adott .   

Ferenc pápa twitter üzenete  VI. évf. 2. sz. 



 

 

 

Olvasa sné pszérű sí té s 
 
„Amikor felelős szülőként arról gondolkodunk, hogy milyen jó len-

ne, ha olvasóvá válnának gyerekeink, egyből a hogyanokra fóku-

szálunk, pedig fontosabb lenne a miérttel kezdeni! Meg tudjuk fo-

galmazni, hogy számunkra miért értékes az olvasás? Van-e helye a 

digitális világban az elmélyült olvasásnak? Miért lesz boldogabb 

az, aki minden nap olvas szépirodalmat? Miért sikeresebb az élet-

ben az, aki többféle szövegértési stratégiával rendelkezik? 

Az olvasóvá nevelésnek világszerte számtalan jó gyakorlata van. Az Így mesélj, hogy olvas-

son nem törekszik a teljességre, megelégszik azzal, hogy a mindennapi meseolvasás jelentőségétől 

a hangoskönyvön és a digitális olvasáson át a kötelező- és kamaszolvasmányokig, 12 irányból kö-

zelítsen az olvasóvá nevelés lehetőségei felé. Igyekeztünk olyan könyvet összeállítani, ami nem-

csak a megoldásokra fókuszál, hanem közérthető módon bemutatja az egyes jelenségek mögötti 

hátteret is segítve abban, hogy pontosabban megfogalmazzuk a céljainkat, és ehhez mérten válasz-

szunk a kínált megoldási lehetőségekből. 

Hisszük, hogy sokunkat érintő kérdésekre keressük a válaszokat (nem véletlen, hogy a fejezeteket 

indító idézetekhez neves és hiteles közéleti személyiségek adták arcukat és olvasáshoz kapcsolódó 

gondolataikat), célunk az érdeklődés felkeltése, a pozitív szülői attitűdök kialakítása és informá-

cióátadás – mert a tájékozottság vezethet el az igazán személyre szabott olvasás-pedagógiához.” a 

kiadó honlapján található leírás. 

 

Pompor Zoltán: Így mesélj, hogy olvasson 

Móra-Bookr Kids Kft., 2019. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Könyvajánló 



Ajánló – NEK 2020 

 A kötet a gyermekeknek az Eucharisztikus Kongresszusra való felkészülést segíti. Tizenkét beszélge-

tést tartalmaz, Jézus és a gyermek között, ami elmélkedve végigolvasható a szentségimádás közben. 

A szeretetre tanít a kötetet, az elfogadásra, a másikhoz való odafordulásra, arra, hogy mindenkinek 

helye van a világban, mindannyian talentumokkal jöttünk ebbe a világba. 

„Fontos, hogy a tőlem kapott tehetségedet, tudásodat egy számodra is érdekes munkában hasznosítsd. 

A többieket szolgálva a te életed is széppé, értékessé válik.”  

Kiemeli a közbenjáró ima fontosságát, a valakiért való imádkozás segíti az imádkozót is. „A gyermek 

megtanulhatja a könyvből, milyen a valódi közbenjáró imádság, miért fontos a hálaadás, miként kell 

dicsőíteni Istent, miért az emberiség legnagyobb ajándéka a szentáldozás, és talán a legfontosabb: ho-

gyan lehet a gyermeknek Jézussal a legjobb barátként beszélgetni. ” 

 

Részlet az első beszélgetésből: 

„Jézusom,elhatároztam, hogy szeretetből azt teszem ezentúl, amivel a Te 

kedvedben járhatok, és ezt mindennap igyekszem cselekedeteimmel kife-

jezni. Különleges ajándékot készítettem a számodra! Irántad való szeretet-

ből többet segítek a szüleimnek és másoknak is. Nem felejtek el imádkozni, 

sőt még jobban figyelek, hogy kiért kell imádkoznom. Szeretni fogom a 

társaimat, még azokat is, akiket nem kedvelek. Jószívű leszek és segítő-

kész. Megpróbálok sok-sok jót tenni, hiszen már én is tudom, mennyi rosz-

szat is tesznek az emberek. ” 

 

Lipódi Ildikó: Jöjj, beszélgessünk! 

Szent Gellért K., 2019. 

Agnus Dei - Az oltáriszentség tisztelete Magyarországon 

 

Megjelent a kiállításhoz kapcsolódó katalógus, amelyben a kiállított 

tárgyak jegyzéke és fotó mellett tanulmányok olvashatók az eszter-

gomi Keresztény Múzeum által kiadott kötetben. A közölt tanulmá-

nyokban olvashatunk az Oltáriszentség liturgikus tiszteletéről, az 

ostyakészítés történetéről, a karácsonyi ostyahordás szokásáról, a 

Szent Vér tiszteletéről, a XVII-XVIII. századi, Oltáriszentségről 

szóló népénekekről és iskoladrámákról.   



 

 

Versek 

Készíts szófelhőt az egyik számodra kedves karácsonyi versből, vagy 

más irodalmi alkotás jellemző szavaiból és küldd el nekünk e-mailben,  

január 31-éig a hirlevel@szegepi.hu címre. 
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Játék  

Babits Mihály: 

Himnusz 

               A Földön  

               még mindig  

a Hivatal csúf vérengzést kohol; a Falkák  

őrjöngnek: a Bestia a magas  

felhőkig dobálja körmeit; de nékünk  

               már fáj ez!  

Óh Fájdalom! csakhogy megszülettél!  

Hozsanna néked! szent Karácsony! 

               Hűlt bolygók  

               keringnek  

s fészket vert bennük az Élet: vad madár!  

saját húsát tépi és eszi: rettenetes Pelikán!  

Óh bolygók! megszületett-e már bennetek a Fájdalom?  

               A Földön  

itt van már, véres palástban s töviskoronával!  

Meg fog bennünket váltani: Hozsanna! 

               Hát fájj csak,  

               szent Fájás!  

Szigorú tanító! vezess pálcáddal magasabb  

erkölcsbe! Rossz az élet, hogy jobb legyen! Bolond él  

saját dögén! Az Élet eleven törvényei  

               újulnak!  

nem marad gyilkos! A Mester léniája fölfelé  

mutat: Hozsanna! – s formája mint a kereszt. 

               Fölsajg az  

               új Ige:  

Angelus Silesius: 

Karácsonyi párversek 

Emberré lett az Úr, szalmán kapott he-

lyet,  

Hogy széna-szalma én már soha ne le-

gyek. 

Alázat s gyermeki lélek mily szent do-

log!  

Kik látták az Urat elsőnek? Pásztorok. 

Mért mondod, hogy a Nagy kicsinnyé 

nem lehet,  

S a porszem képtelen felfogni az eget? 

Nézd a Szűz Gyermekét! S a szűk 

jászolt tekintsed:  

Benne a föld s az ég és száz világ pihent 

meg. 

Bizony a szíved is kicsi jászol ha lenne,  

Újra jönne az Úr s gyermekként meg-

születne. 

Ha Krisztus százszor is születne Betle-

hemben,  

Elvesznél, hogyha nem jönne el a szí-

vedben.  

Fordította: Csanád Béla 

 


