
Keresztelő Szent János tisztában volt az 

igazsággal, mert aki ilyen igéket hirdet, az 

pusztába kiáltó szót hirdet. Mert az embe-

rek nem szívesen készítik az Úr útját, és 

nem szívesen egyengetik az ösvényeket. Ez 

a bibliai kifejezés annyit jelent, hogy hiába 

akar az Isten bennünket kezelésbe venni, 

hiába akar bennünket jó útra téríteni, ha mi 

magunk nem teszünk valamit ennek érdeké-

ben, akkor a mindenható Isten mindenható-

sága – paradox módon – hajótörést szenved 

a mi szabad akaratunkon. 

„Aki megteremtett a megkérdezésed nélkül, 

nem fog üdvözíteni közreműködésed nél-

kül”, mondja Szent Ágoston. Az adventi 

szent idő mindig arra figyelmeztet bennün-

ket, hogy életünket megújítsuk. De hiába 

ösztönös bennünket sugallataival a Szentlé-

lek. Ha mi nem törjük föl az ugart, az Isten 

Igéje nem tud termékeny talajra hullni lel-

künkben. Nekünk kell valamit tenni. Első-

sorban Keresztelő Szent János alázatát kö-

vetni. Elfogadni az igazságot. Ez vagyok, 

ez bennem a jó, hálát adok érte Istennek. Ez 

bennem a rossz, ezen igyekszem változtat-

ni. 

Az alázatos ember nem másokra mutogat, 

nem a körülményekre hivatkozik, nem más-

ra hárítja a felelősséget, hanem a javulást 

önmagán kezdi. Nem a világot, hanem ön-

magát akarja megváltoztatni. És ezt a kez-

deményezést a Jó Isten feltétlenül értékeli, 

adja hozzá a kegyelmét, megkönnyíti önma-

gunk jó irányba való nevelését. Bizonyára 

sokszor megtapasztaltuk már, ha lekerültük a 

bűnre való alkalmakat, ha komolyan, hittel 

imádkoztunk, mennyivel könnyebb volt jó-

nak lenni, mennyivel jobban sikerült valami 

igazán nemes cselekedetet végrehajtani. De a 

mi közreműködésünk nélkül az Isten tehetet-

len. 

Az alázatos ember nem alázatoskodó ember. 

Az alázatos ember azért alázatos, mert egy-

értelműen fölismeri és elismeri, hogy van 

nála magasabb, értékesebb. Az ő tekintete 

valami magasabb rendű érték felé irányul. 

Valami igazán jó és helyes eszme az, ami 

életének vezérfonala. … 

Nekünk a legmagasabb rendű eszmét kell 

szolgálni, ami nem egy személytelen eszme, 

hanem maga a személyes Isten, aki a bűnt 

kivéve mindenben olyan lett, mint az ember. 

In.: Bolberitz Pál: Tanúim vagytok! Buda-

pest, Szent István Társulat, 2008. 15-16. p. 
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A tartalomból: 

Advent 1 

Könyvajánló 2-3 

Ferenc pápa beszéde 4 

Az Eucharisztiáról 6 

Advent 

Nézzünk a városainkra szemlélődő lelkülettel ,  a hit  tekintetével,  

amely Istent lát ja az otthonokban, az utcákon és tereken. Meg 

kell  találnunk,  fel  kell  fedeznünk az Ő jelenlétét .  Isten nem 

rejtőzik el  azok elől ,  akik őszinte szívvel keresik Őt.  

Ferenc pápa twitter üzenete  

VII. évf. 2. sz. 



Vibók Ildi: A szupercsapat, Mire jó az 

oltás?, 

Pozsonyi Pagony, 2020.

Könyvajánló 

Darvasi László: Pálcika, a detektív, 

Magvető  Könyvkiadó, 2020. 

Barátkozz Mozarttal, 

Napraforgó, 2020. 

Segíts a gyerekednek! - Földrajz 

lépésről lépésre - A földtörténet-

től az éghajlatváltozásig, 

HVG Könyvek, 2020. 

Nagy Ádám - Trencsényi László - Veszprémi 

Attila: 

A Pál utcai küldetés, Athaeneum Kiadó, 

2020. 

Karst, Patrice: A láthatatlan fonal, 

Kulcslyuk Kiadó, 2020. 



Könyvajánló 

Polgár Judit: Legyél te is bajnok! 

Bookline Könyvek, 2020. 

Wright, Sally Ann: Családi áhítatok a Bibliá-

val, 365 áhítat és imádság az egész családnak 

Magyar Bibliatársulat, 2020. 

 

Whitney, David: Kódolj! Tanulj meg programozni 

HTML-ben, CSS-ben és JAVAScriptben! 

 

Whitney, David: Kódolj! 2. - Hozz létre 5 külön-

böző számítógépes játékot HTML és JavaScript 

segítségével! 

Varga Mátyás: Szent Miklós, 

Bencés Kiadó. 

Smith, Alex T.: A kisegér, aki elhozta a 

karácsonyt, 

Manó Könyvek, 2019.  

Mészöly Ágnes: A kupolák titka, 

Cerkabella Kiadó, 2020. 



 

 

Könyvek a járványról, vírusról és a digitális világ használatáról 

 

 

 

 

Együtt a vírus ellen 

Egy életmentő maszk kalandjai 

A szupercsapat 

14 napos játék a nagypapával vírus idején 

 

 

Hogyan beszélgessünk a világban jelenleg lévő világjárványról a gyerekekről? 

 

Néhány könyv, amelyek kisgyermekeknek, kiskamaszokhoz szólnak, de akár 

nagyobb gyerekekkel is átlapozhatjuk közösen, a beszélgetéshez gondolatéb-

resztőként. 

 

 

 

 

Azonban a digitális világ veszélyeiről se feledkezzünk 

meg. 

Tartsuk szem előtt az odafigyelést, családon belül a közös 

programokat, a beszélgetést, a közös tevékenységet. 

 

Mert bármennyire hasznos, hogy a világgal biztonságosan 

tudjuk tartani a kapcsolatot a családunkkal, családtagjaink-

kal ne felejtsünk el beszélgetni, mert a személyes kontak-

tusokra is nagy szükség van. 

Ferenc pápa twitter üzenetei: 

Az ima az élet középpontja. Ahol imádság van, ott a testvérek 

is fontossá válnak. Aki imádja Istent, szereti a gyermekeit. Aki 

tiszteli Istent, tiszteli az embereket. 

Aki imádkozik, sosincs egyedül. Jézus ugyanis befogad minket 

az imájában, hogy Őbenne és Őáltala imádkozhassunk. S ez a 

Szentlélek műve. Az Evangélium arra hív bennünket, hogy 

Jézus nevében imádkozzunk az Atyához. 



 

 

Isten szeretete 

Mivel Isten örömét lelki a szeretetben, az a  szándéka, hogy a szeretet 

történeteként bontakozzon ki az életünk, olyan történetként, amely itt 

és most kezdődik meg, majd Isten örökkévalóságában teljesedik be. 

Ennek az Isten és ember között zajló történetnek, a szeretet történeté-

nek azonban az embereken keresztül kell haladnia. Akkor szeretjük 

Istent, ha szeretjük az embert.  „Ha valaki azt mondja: „Szeretem Istent”, és a testvérét gyűlöli, az hazug. 

Mert aki nem szereti testvérét, aki lát, nem szeretheti Istent, aki nem lát” (1 Ján 4,20) Az istenszeretet és az 

emberszeretet nem választható szét egymástól. Istennek ugyanis az „élő” ember a dicsősége, ahogyan a 

2.századi egyházatya, Lyoni Szent Irenaeus mondja. 

Amit Isten akar 

Isten először is azt akarja, hogy javára legyünk egymásnak. Pontosan ez a tartalma a felebaráti szeretetnek 

(és az igazságosságnak). A felebaráti szeretetnek része, hogy kreatív fantáziával és mindenkire kiterjedő 

szolidaritással olyan házat alkossunk ebből a félkész világból, amelyben faji, nemi és nemzeti hovatartozás-

tól függetlenül mindenki elegendő táplálékhoz jut és emberhez méltó életet tud élni. A felépítendő házhoz 

kertnek is kell tartoznia, amelyet úgy kell ápolnunk, hogy még az unokáink is örömmel és szívesen sétál-

hassanak benne. 

Másrészt azonban Isten azt is akarja, hogy boldogok legyünk egymással, a szerelem és a nemi érintkezés, a 

barátság és párkapcsolat útján, hiszen csak kenyérrel nem élhet az ember. Szeretetre és elfogadásra is szük-

sége van. 

Mivel az ember nemcsak időben, de az örökkévalóságban is partnere lehet Istennek, Isten olyan éhséget 

oltott a szívükbe, amelyet semmi nem tud csillapítani a világon. Ágostonnal szólva: „Nyugtalan a mi szí-

vünk, míg meg nem nyugszik benned.” A szabadság ajándéka és a végtelen iránti vágy biztosítja, hogy 

megkezdődhessen a szeretet története. Kiteljesíteni majd Isten fogja az ő országában. Istennek ez volt a ter-

ve velünk. És ezzel, mint már említettük, kockázatot is vállalt. 

… 

Isten tehát, miután már mindent megadott nekünk, szeretettől izzó szívvel várakozik arra, hogy mi, lázadó 

gyermekei viszonozzuk a szeretetét, amely megelőz mindent, amit tehetünk. És azt akarja, hogy ne kény-

szer hatására, ne is valamilyen fortélynak engedve, hanem szabad szívvel szeressük őt. Isten tud várni. A 

szeretet tud várni, a szeretet tapintatos. … 

Részletek: Johannes B. Brantschen: Miért van szenvedés? című kötetéből. Megjelent: Budapest, Vigilia 

Kiadó, 2013. 



 

 

NEK a digitális világban 

Mi volt a legjobb a karácsonyban? Az eszedbe jutó szavakból készíts szófelhőt 

és küldd el nekünk január 30-áig, a hirlevel@szegepi.hu címre. 
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Karácsony - Játék  

PODCAST - Ami neked szól  

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus elindí-

totta Podcast csatornáját. Az elhangzott adások is 

visszahallgathatók.  

 

https://www.iec2020.hu/hu/podcast-ami-neked-szol 

Eucharisztia - könyv 

Koronkai Zoltán SJ: Eucharisztia, A barátság szentsége, Jezsuita Kiadó, 2020. 

„A kötetet azokat az elmélkedéseket tartalmazza, amelyek a 2017-ben meghirdetett budapesti Nem-

zetközi Eucharisztikus Kongresszus hároméves felkészülési időszaka során születtek, és eredetileg 

blogbejegyzésekként láttak napvilágot. 

Műfajilag elmélkedésről van szó, tehát nem kifejezetten tudományos írás, mégis, amint a lábjegyze-

tek is mutatják, törekedtem arra, hogy teológiailag megalapozott lelkiség kerüljön az értő, gondolko-

dó és remélhetően imádkozó olvasó elé. Cél volt az is, hogy a középpontban Jézus Krisztus személye 

álljon, és elmélkedéseim a Szentírásból nőjenek ki.” 

https://www.iec2020.hu/hu/podcast-ami-neked-szol

