
A vasárnap ószövetségi olvasmánya Mózes 

ötödik könyve, vagyis a Második Törvény-

könyv egy részlete Mózes buzdító beszédé-

ből (4,1-40), amellyel Izrael népét a Sínai-

hegyen az Istentől adott parancsok és t örvé-

nyek megtartására szólítja fel (4,1-2. 6-8). 

Mózes buzdító beszéde mintegy előszó a 

Második Törvénykönyv 5-28. fejezetében 

található törvényekhez, és ezek teljesítésének  

jelentőségét hangsúlyozza a későbbi Izrael 

életére tekintettel. 

A Második Törvénykönyv külső formáját 

tekintve Mózes beszédeinek gyűjteménye, 

amelyeket halála, valamint Izrael Jordánon 

való átkelése előtt mondott el egész Izrael 

előtt. Isten törvényeit és parancsait tanítja, 

amelyek majd az izraeliták életét fogják kí-

sérni az új hazában. Minthogy Isten népéhez 

szóló akaratát fejezik ki, ezért a megtartásul 

egyúttal Isten segítő szeretetének biztosítása 

is Izraelnek. 

Ez a könyv az Ószövetség legnagyobb tör-

vénykönyve, amely Izrael népének mindenre 

kiterjedő életrendjét tartalmazza. A közvet-

len erkölcsi parancsok mellett találunk benne 

olyan előírásokat és rendelkezéseket is, 

amely a társadalmi, a politikai vagy a szociá-

lis életet szabályozzák, de mindig annak a 

hitnek jegyében, hogy ez Isten akarata. A 

Második Törvénykönyv parancsainak össze-

foglalása és a törvénykönyv rendező elve a 

tízparancsolat (MTörv 5,6-21). 

… 

Ezeknek a parancsoknak és törvényeknek 

ismerete és megtartása révén Izrael népe 

egyedüli helyzetbe kerül a népek között: 

„Tartsátok szem előtt és kövessétek őket! Így 

tesztek szert bölcsességre és okosságra azok-

nak a népeknek a szemében, amelyek halla-

nak ezekről a törvényekről. Azt fogják mon-

dani: Valóban bölcs és okos nép ez a nagy 

nemzet! Mert hát hol van olyan nagy nép, 

amelyhez istenei oly közel volnának, mint 

hozzánk az Úr, a mi Istenünk, amikor csak 

hozzá folyamodunk? És hol van olyan nagy 

nép, amelyiknek oly tökéletes parancsai és 

szabályai volnának, mint az egész törvény, 

amelyet ma elétek tárok.” (MTörv 4,6-8.) 

A törvényben található parancsok értékét az 

az adottság határozza meg, hogy Isten kinyil-

vánított akaratán nyugvó életrendet nyújta-

nak, és teljesítésük révén Izrael népe kiemelt 

helyzetbe kerül a nemzetek között. Olyan 

erkölcsi magatartást képviselnek, amely Is-

ten közelségét és vezetését biztosítja szá-

mukra. 

Részlet: 

Rózsa Huba: Úton a Beteljesedéshez, SZIT, 

2017. 199-201. p. 
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A tartalomból: 

Tartsátok meg az Úr parancsait! 1 

Könyvajánló 2-3 

Ferenc pápa beszéde 4 

Az Eucharisztiáról 6 

Tartsátok meg az Úr parancsait! 

Isten nem az „ügyességünk” miatt választ ki minket, hanem épp azért, mert kicsik vagyunk, 

és annak is érezzük magunkat. 

 

Ferenc pápa twitter üzenete  

 



 

                    Timothée de Fombelle: 

                 Ágrólszakadt Tóbiás II. - Lilia szeme 

 

 

 

 

Ribizli a világ végén 

Régi magyar népmesék mai gyerekeknek 

 

 

                                  Lázár Ervin: Százpettyes katica 

              Mesék, novellák, kiadatlan írások 

 

 

Bálint Ágnes: Hajónapló, 

A Szeleburdi család folytatása 

 

 

 

 

 

Lenz, Angelika: Ismerd meg a természetet! 

 

Štěpánka Sekaninová  - Eva Chupíková:  

Hétköznapi holmik krónikája 

Könyvajánló 

Ká nyá di Sá ndor: Jo n áz o sz   

Jo n immá r áz ismero s  

Sze l lá bú  deres o sz.  

Sepreget, kotorá sz,  

Meg-megá ll, lombot rá z.  

 

 

 

 

 

Lombot rá z, dio t ver,  

Krúmplit á s, szú retel.  

So hájtoz nágyokát,  

S hárápjá, kúrtí tjá á hosszú  nápokát.  



Könyvajánló 

Nicholas Kardaras: A képernyő rabjai 

A könyv azokra kérdésekre keresi a választ: Hogyan teremtsünk egyensúlyt, a 

valós és virtuális világban eltöltött idő között, hogyan használja a gyerek jól, 

megfelelően a digitális világ eszközeit. 

„A szerző nemcsak fiziológiai-pszichológiai szempontból vizsgálja a világ-

szerte ragályként terjedő képernyőkórt, hanem feltérképezi szociológiai, kultu-

rális, gazdasági vonatkozásait is. Nem pánikot akar kelteni, hanem megérteni 

és megértetni, milyen kockázatoknak és veszélyeknek tesszük ki gyerekeinket, 

ha korlátlanul használják a különböző digitális eszközöket.” 

Catherine Leblanc -Eve Tharlet: 

Akkor is szeretnél? 

 

 

 

Louise May Alcott :Jó feleségek 

 

 

 

Szabó Borbála: 

Kisvasút a pincében 

 

 

 

 

Luca Novelli 

Tesla és a kozmikus energiával működő gépezet - Isteni 

szikrák 3. 

 

A múlt atlasza 

Történelmi hősök és csodaszép térképek tizenöt nagy-

szerű civilizációról 

 



  

Ferenc pápa beszéde 

 

2020. augusztus 30-án Ferenc pápának a déli Angelus előtt elmondott beszéde 

 

Kedves testvérek, jó napot kívánok! 

 

A mai evangéliumi részlet (vö. Mt 16,21–27) a múlt vasárnapi evangéliumhoz 

kapcsolódik (vö. Mt 16,13–20). Miután Péter – a többi tanítvány nevében is – 

megvallotta hitét Jézusban mint Messiásban és Isten Fiában, Jézus maga kezd be-

szélni nekik szenvedéséről.  

A Jeruzsálembe vezető úton nyíltan elmondja barátainak, mi vár rá a végén a szent városban: megjöven-

döli halálának és feltámadásának, megaláztatásának és megdicsőülésének misztériumát.  

Azt mondja, hogy „sokat kell szenvednie a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól, megölik, de a har-

madik napon feltámad a halálból” (Mt 16,21). De szavait nem értik meg, mert tanítványainak a hite még 

éretlen és túlságosan kötődik e világ gondolkodásmódjához (vö. Róm 12,2). Ők túl földi győzelemre gon-

dolnak, és emiatt nem értik a kereszt nyelvét. 

Péter, amikor szembesül az eshetőséggel, hogy Jézus megbukhat és kereszthalált halhat, fellázad, és azt 

mondja neki: „Isten ments, Uram! Ez nem történhet veled!” (Mt 16,22). Hisz Jézusban – Péter ilyen –, 

van hite, hisz Jézusban, hisz; követni akarja, de nem fogadja el, hogy dicsősége szenvedésen keresztül 

valósuljon meg. Péternek és a többi tanítványnak – de nekünk is! – a kereszt kényelmetlen dolog, a ke-

reszt „botrány”, Jézus viszont „botránynak” a kereszttől való menekülést tekinti, ami kibújást jelentene az 

Atya akarata alól, a küldetés alól, melyet az Atya rábízott a mi üdvösségünkért. Ezért válaszolja Jézus Pé-

ternek: „Menj mögém, sátán! Botrány vagy számomra, mert nem úgy gondolkodsz, mint Isten, hanem 

ahogy az emberek” (Mt 16,23). Tíz perccel korábban Jézus még dicsérte Pétert, megígérte neki, hogy ő 

lesz Egyházának az alapja; tíz perccel később már azt mondja: „sátán”. Hogy érthetjük meg ezt? 

Mindannyiunkkal előfordul! Amikor tele vagyunk áhítattal, buzgósággal, jó szándékkal, felebarátainkhoz 

való közelséggel, Jézusra nézünk, és haladunk előre; ám amikor kereszttel találkozunk, azonnal elmene-

külünk. Az ördög, a sátán – ahogy Jézus mondja Péternek – megkísért bennünket. 

A gonoszlélekre, az ördögre pontosan az jellemző, hogy eltávolít bennünket a kereszttől, Jézus keresztjé-

től. 

Ezután mindenkihez szólva Jézus hozzáteszi: „Ha valaki követni akar engem, mondjon le önmagáról, ve-

gye fel keresztjét, és kövessen” (Mt 16,24). Ilyen módon kijelöli az igazi tanítvány útját: két magatartás-

formát mutat. Az első az „önmagunkról való lemondás”, ami nem felületes változást jelent, hanem megté-

rést, gondolkodásmódunk és értékrendünk megváltoztatását. A másik magatartásforma „keresztünk felvé-

tele”. Nemcsak a napi megpróbáltatásokat kell türelmesen viselni, hanem hittel és felelősséggel hordoz-

nunk kell az erőfeszítésnek, a szenvedésnek azt a részét, amelyet a gonosz elleni küzdelem megkíván. 

A keresztények élete mindig küzdelem. A Biblia azt mondja, hogy a hívő ember élete katonáskodás: harc 

a gonoszlélek ellen, harc a Gonosz ellen. 

Így a „kereszt felvételének” vállalása Krisztussal való részvétellé válik a világ üdvözítésében. Erre gon-

dolva úgy éljünk, hogy a ház falán függő kereszt, vagy a nyakunkban hordott kicsiny kereszt azon vá-

gyunk jele legyen, hogy csatlakozzunk Krisztushoz a szolgálatban, hogy szeretettel szolgáljuk testvérein-

ket, különösen a legkisebbeket és a legtörékenyebbeket. A kereszt Isten szeretetének szent jele és Jézus 

áldozatának jele, és nem szabad varázstárggyá vagy dísztárggyá alacsonyítani. Valahányszor a keresztre 

feszített Krisztus képére pillantunk, gondoljunk arra, hogy ő mint az Úr igaz szolgája életét adva és a bű-

nök bocsánatáért vérét ontva teljesítette küldetését. És ne engedjük, hogy kísértésével a Gonosz a másik 

oldalra állítson bennünket! 

Következésképpen, ha tanítványai akarunk lenni, akkor utánoznunk kell őt, maradéktalanul szét kell osz-

togatnunk életünket Isten és felebarátaink iránti szeretetből. 

Szűz Mária, aki Fiával tartott egészen a kálváriáig, segítsen bennünket, hogy ne hátráljunk meg a megpró-

báltatások és szenvedések elől, melyekkel az evangélium melletti tanúságtétel miatt valamennyien talál-

kozunk! 



 

 

Az Oktatási Hivatal oldaláról 

 

Forrás:  

https://www.oktatas.hu/kozneveles/ajanlas_szemelyes_talalkozas_nelkuli_oktatas_neveles_modszereire/

tanulast_tamogato_hasznos_anyagok 



 

 

Az Eucharisztiáról 

Hogyan fejeznéd be az alábbi két mondatot? 

 

A karantén alatt az volt a legnehezebb…. 

A legjobb pedig az, ….. 

Válaszodat küldd el, november30-ig a hirlevel@szegepi.hu címre. 
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Játék  

Szent Jeromos: Krisztus teste és vére kétféleképpen érthető; egyrészt spirituális vagy isteni 

értelme van, amelyről Ő maga mondja: „Az én teste valóban élte, és az én vérem valóban ital” (Jn 

6,56); valamint „Ha nem eszitek az én testemet és nem isszátok az én véremet, nem lesz élet 

bennetek” (uo. 54). Másrészt az a test és vér, amely keresztre feszíttetett és amely a katona lán-

dzsája által kiontatott. 

„Jeromos Eucharisztiáról szóló tanításában realistán viszonyult az Oltáriszentséghez. A 

valóságos jelenlétet Jézusnak az Utolsó Vacsorán elhangzott szavaival igazolta: 

Mi azonban arra figyeljünk inkább, hogy a kenyér, amelyet megtört és tanítványainak adott Krisz-

tus, a Megváltó Úr teste, amelyről maga mondta nekik: Vegyétek és egyétek, ez az én testem, s 

hogy a kehely az, amiről ezt mondta: Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, az új szö-

vetségé, mely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára, (...) Ha tehát a mennyből alászálló kenyér 

az Úr teste, és a tanítványainak adott bor az ő vére (...), akkor hessegessük el a zsidó meséket. (...) 

Nem Mózes adott nekünk igaz kenyeret, hanem az Úr Jézus. Ő a vendég és ő a vendégség, ő az 

étkező és ő az étel. 

…. 

Jeromos gyakran él a képletes beszéd és a tipológia eszközével az Eucharisztia miben-

létének leírására. Az efféle közelítés az Oltáriszentséghez abból ered, ahogy a Szentírás-

hoz viszonyul, illetve hogy igyekszik kimutatni az Ó– és Újszövetség közti különböző 

kapcsolatokat. Számos ószövetségi eseményt az Utolsó Vacsora misztériumának homá-

lyos tüposzaként, vagyis előképeként ír le. A legkiemelkedőbb ezek közül a húsvéti bá-

rányra és Melkizedek főpapra hivatkozik: 

Miután az előkép beteljesedd a Pászka megünneplésével és apostolaival megette a bárány húsát, 

veszi a kenyeret, mely erősíti az ember szívét, és áttér a húsvét valódi szentségére, és mint ahogy 

előképe, Melkizedek, a fölséges Isten papja kenyeret és bort ajánlott fel, Ő is teste és vére valósá-

gában nyilvánul meg.” 

Részlet—Szépséges Eucharisztia, Egyházatyák az Eucharisztiáról. SZIT, 2020. 


