
Reményik Sándor: Békesség Istentől 

 

Nincs nyugalom, nincs nyugalom, – a szív, 

Amíg ver, mindörökre nyugtalan. 

De mindörökké nyughatatlanul, 

Istentől mégis Békessége van. 

Nyugalma nincs, de Békessége van. 

Békesség Istentől. 

Nincs nyugalom, nincs nyugalom, – vihar, 

Örök hullámzás a víz felszíne. 

De lent a mélyben háborítatlanul 

Pihen a tenger s az ember szíve, 

Hadd hullámozzék a víz felszíne. 

Békesség Istentől. 

Nincs nyugalom, nincs nyugalom, – s ez a 

Nyugtalanság, mint a járvány ragad. 

Te sugarazd szét békességedet 

És szóval, kézfogással másnak add. 

Az Isten Békessége is ragad. 

Békesség Istentől. 

Reggel mondd, délben mondd és este mondd 

A Feltámadott első, szép szavát. 

És ragyogóbbá lesz a reggeled 

És csillaghímesebb az éjszakád. 

És békességesebb az éjszakád. 

Békesség Istentől. 

Békesség Istentől: mi így köszönjünk, 

Hogy köszöntésünkben lélek legyen – 

Vihartépett fák – ágainkon mégis 

Vadgalamb búg és Békesség terem. 

Békesség: köszöntésünk ez legyen. 

Békesség Istentől. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X. állomás 

 

Urunk, Jézus, 

aki teljes odaadással fogadtad el 

a kereszthalált üdvösségünkért, 

tégy minket és a világ minden emberét 

keresztáldozatot részesévé, 

hogy létünk és cselekedeteink 

szabad és tudatos részesedés legyenek 

üdvözítő művedben. 

 

Jézusunk, aki pap vagy és áldozat, 

tiéd a tisztelet és a dicsőség mindörökké. 

Ámen. 

 

XI. állomás 

 

Fölmagasztalt Krisztus, 

megfeszített Szeretet, 

áraszd szívünkbe szeretetedet, 

hogy keresztedben fölismerjük 

megváltásunk jelét, 

és sebeid vonzásában 

veled együtt éljünk és haljunk, 

aki az Atyával és a Szentlélekkel., egységben 

élsz és uralkodol most és mindörökké. 

Ámen 

 

(II. János Pál pápa: Egészen a tiéd, II. János 

Pál pápa imái, Szent Maximilian K, 2006.) 
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Könyvajánlók 3 

Megfejtések / Játék 4 

Húsvét 

Öröm, imádság és hála, ez a három magatartásforma segít, hogy hiteles 

módon éljünk. 
 

Ferenc pápa twitter üzenete  IV. évf. 3. sz. 



 

Jé zus élső  szava a kérésztén: 

„Atya m, bőcsa ss még nékik” 

 

Jé zus élső  szava a kérésztén, amélyét szinté mé g félfészí té sé alatt mőnd ki, azők sza ma ra kő nyő rő g bő-

csa naté rt, akik ézt tészik vélé: „Atya m, bőcsa ss még nékik, hisz ném tudja k, mit tésznék!” (Lk 23,34) Amit 

az Ú r a hégyi bészé dbén méghirdététt, mőst saja t maga csélékszi még, Ném ismér gyu lő létét. Ném kia lt 

bősszu é rt. Mégbőcsa ta st ké r mindazőknak, akik a kérésztré juttatja k, ké ré sé t  pédig í gy indőkőlja: „Ném 

tudja k, mit tésznék!” 

Ez a „ném tuda srő l” kimőndőtt sző  visszaté r mé g Szént Pé tér pré dika ciő ja ban az Apőstőlők Csélékédété-

ibén. A tő mégét, amély a bé na méggyő gyí ta sa uta n Salamőn csarnőka ban ő sszégyu lt, élő sző r émlé kézté-

ti: „Mégtagadta tők a széntét é s igazat; (Pila tust) arra ké rté ték, hőgy a gyilkősnak kégyélmézzén, az é lét 

szérző jé t pédig mégő lté ték. Istén azőnban félta masztőtta a hala lbő l” (ApCsél 3,14kő v.) Ezuta n a fa jdal-

mas émlé kéztétő  uta n, amély ma r pu nkő sdi bészé dé nék ré szé vőlt, s amély akkőr is szí vén tala lta az ém-

bérékét (2,37) í gy főlytatja: „Tudőm, téstvé rék, hőgy csak tudatlansa gbő l tétté ték, amit téttéték, ahőgy 

vézétő iték is” (3,17). 

A ném tuda s mőtí vuma mé g égyszér mégjélénik Szént Pa l égy ő né létrajzi visszatékinté sé bén. Emlé kéztét 

arra, hőgy ő  maga kőra bban ka rőmőlta, u ldő zté é s kigu nyőlta Jé zust; azuta n í gy főlytatja: „Dé mégkő nyő -

ru lt rajtam, mivél hitétlénsé gémbén tudatlanul csélékédtém” (1Tim 1,13). Tékintétbé vé vé a Tő rvé ny 

tő ké létés tanulő ja nak kőra bbi ő ntudata t, aki ismérté é s még is tartőtta az I ra s  szava t, kémé ny kijélénté s 

éz: ő , aki a légjőbb méstérékné l tanult, é s maga t igazi í ra studő nak tarthatta, visszapillantva bé kéll hőgy 

vallja tudatlansa ga t. Dé é ppén éz méntétté még ő t, éz tétté ké péssé  a mégté ré sré é s mégbőcsa ta sra. A 

tanult tuda snak é s a mé ly tudatlansa gnak éz az égyu ttés jélénlé té pérszé élgőndőlkődtatő . Ra mutat an-

nak a tuda snak a ké rdé séssé gé ré, amély saja t maga ban győ nyő rkő dik, s í gy ném é ri él maga t az igazsa -

gőt, amélynék a t kélléné alakí tani az émbért. Mé g égy ma sfé lé pé lda ja a tuda s é s az é rtétlénsé g ő sszéfő-

nő da sa nak az, amélyét a napkéléti bő lcsék tő rté nété bén figyélhétu nk még. A fő papők é s az í ra studő k 

pőntősan tudja k, hőgy hől szu létik a Méssia s. Mé gsém ismérik fő l. Tuda sukban is vakők maradnak. (vő . 

Mt 2,4-6). 

Nyilva nvalő , hőgy tuda s é s ném tuda s, té nyszéru  ismérét é s mé ly még ném é rté s égyma s mélléttisé gé 

mindén idő kbén mégjélénik. Ezé rt Jé zus szava a ném tuda srő l—azaz égyu tt ahőgy ézt a Széntí ra s ku lő n-

bő ző  hélyzétékbén u jra alkalmazza—, ma is é ppén azőkat kéll hőgy félra zza, akik őkősnak vé lik magu-

kat. Ném é ppén tuda sunkban vagyunk vakők? Ném é ppén tuda sunk tész ké ptélénné  maga nak az iga-

zsa gnak a félisméré sé ré, amély az ismérétéinkén a tkí va n félé nk főrdulni? Vajőn ném hu ző dunk vissza 

attő l a minkét is szí vén tala lő  fa jdalmas igazsa gtő l, amélyrő l Pé tér pu nkő sdkőr bészé lt? A ném tuda s 

ényhí ti a bu nt, nyitva hagyja a mégté ré s u tja t. Úgyanakkőr ném mént fél téljésén, mivél a rulkődik a szí v 

é rzé kétlénsé gé rő l, amély élza rkő zik az igazsa g igé nyé élő l. Anna l inka bb mindén idő kré sző lő  é s mindén 

émbér sza ma ra é rvé nyés vigasztala st jélént, hőgy az Ú r a „ném tuda s” őka n bőcsa naté rt kő nyő rő g min-

dannyiunk sza ma ra: a valő ban tudatlanőké rt, azaz hő hé raié rt, é s a tuda sban bő vélkédő ké rt, akik élí té l-

té k ő t. A ném tuda st ajtő nak la tja, amély a mégté ré sré vézéthét.” 

(Főrra s: XVI. Bénédék: A na za réti Jé zus, Szént Istva n Ta rsulat, 2011. 2. kő t. 157-158.) 

 

Jézus a kereszten  

M. S. mester: Kálvária 



Könyv tanulóknak és pedagógusoknak 

Berg Judit, Kertész Erzsi: A négy madár titka , Pozsonyi Pagony, 2017. 

"Galamb mutatja az utat, 

Sas őrzi a fészket. 

A titok fölött holló köröz, 

A veréb nem közönséges madár."  

Izgalmas kalandregény 

Wéber Anikó: El fogsz tűnni, Pozsonyi Pagony, 2017. 

Ifjúsági regény Az osztály vesztese szerzőjétől 

Tari Annamária: Bátor generációk, Tericum K., 2017. 

Részlet a fülszövegből: „Mindazonáltal jó lenne megértenünk, hogy az 

Információs Kor jelenléte felülírta korábbi érzelmeink egy részét, és bár 

segítség és jó dolog is ez a fejlődés, mellette vigyáznunk kell önmagunk-

ra, a társas kapcsolatainkra, és arra, hogy az online valósága mellett ne 

veszítsük el a régi offline életünkét és azt a képességünket, hogy józan 

ésszel és bátorsággal lássuk érzelmi viszonyainkat.” 

N. Kollár Katalin és Szabó Éva: Pedagógusok pszichológiai 

kézikönyve, Osiris Kiadó , 2017. 

A kötetekben olvashatunk az én fogalmáról, és az énfejlődés 

elméleteiről, a motivációról, a tanulás és emlékezet folyamatai-

ról. Megismerkedhetünk a személyiségelméletekkel, a társas 

kapcsolatok pozitív és negatív oldalaival. Olvashatunk a barát-

ságról, de a bullying fogalmáról is. Az iskola vonatkozásában 

az osztálytermi kommunikációról, és a tanári szerepre készülve 

a tanár-diák interakcióról és az iskolapszichológiáról tudhatunk 

meg többet.  Az egészségpszichológia és az egészségfejlesztés 

az iskolában fontos ismeretek, ahogy az iskolai tehetséggondo-

zás és a problémás tanulók és kezelésükre vonatkozó megoldási 

javaslatok is hasznára lehet mindenkinek. 

 



 

Az idei év Mátyás király emlékéve, királlyá választásának 560. év-

fordulója alkalmából. Emellett születésének 575. évfordulója is az 

idei év.  

Idézzük fel Arany János versét, részletek következnek a Mátyás anyja címűből. 

Játék—megfejtések 

 

Mátyás emlékév 
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Karácsony a könyvekben. Előző hírle-

velünkben hirdettük meg a játékot. 

 A képen látható köteteket gyűjtöttük 

össze.  

Mindenkinek köszönjük! 

A Hírlevélben szereplő képek forrásai: pixabay.com, libri.hu, moly.hu, noran.hu, kossuth.hu, 

konyvter.hu, wikipedia,  

... 

Adassék 

A levél 

Hunyadi Mátyásnak, 

Tulajdon 

Kezébe, 

Senkinek se másnak." 

Fekete 

Viaszból 

Nyom reá pecsétet; 

Könyöklőn 

Várnak az 

Udvari cselédek.  

 

... 

Lecsapott, 

Lecsapott 

Fekete szélvészből, 

Kikapá 

Levelét 

Az anyai kézből. 

"Hamar a 

Madarat!... 

El kell venni tőle!" 

Szalad a 

Sokaság 

Nyomba, hogy lelője. 

Madarat 

Nem egyet, 

Százat is meglőnek: 

Híre sincs, 

Nyoma sincs 

A levélvivőnek. 

Napestig 

Az erdőn 

Űzeti hiába: 

Éjfelen 

Kocognak 

Özvegy ablakába. 

"Ki kopog? 

Mi kopog? 

Egy fekete holló! 

Nála még 

A levél 

Vagy ahhoz hasonló. 

Piros a 

Pecsétje 

Finom a hajtása: 

Oh áldott, 

Oh áldott 

A keze-irása!" 

(1854) 


