
 

37 (36). zsoltár 

 

A gonoszok és a jók sorsa 

I. 

1.ant. Bízd sorsod az Úrra, és ő gondoskodik 

rólad. 

 

1Ne bosszankodj a bűnösökre, * 

és ne háborogj a gonosztevők miatt, 

2mert mint a fű, hamar elhervadnak, * 

és elszáradnak, mint a zöldellő növény. 

3Bizakodj az Úrban, és jót cselekedj, * 

akkor megmaradsz földeden, és biztonságban 

élhetsz. 

4Örömödet az Úrban keresd, * 

ő majd teljesíti szíved vágyait. 

5Bízd sorsod az Úrra, benne remélj, * 

és ő gondoskodik rólad. 

6Napfényre hozza igazságodat, * 

és igaz ügyed ragyog, mint a déli napsugár. 

7Légy csendben, és várj az Úrra, † 

ne irigykedj arra, akinek jól megy a sora, * 

noha álnokságon jártatja eszét. 

8Sose bosszankodj, és ne mérgelődj, * 

ne is irigykedj, mert az rosszra visz. 

9A gonosztevők sorsa pusztulás, * 

ám azoké lesz a föld, akik az Úrban bíznak. 

10Egy kis idő, és már nem is lesz a bűnös, * 

keresve sem találod helyét. 

11Ám a szelídek öröklik a földet, * 

és élvezik majd a béke áldásait. 

 

1.ant. Bízd sorsod az Úrra, és ő gondoskodik 

rólad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. 

3. ant. Az Úrban remélj, és útjára vigyázz! 

 

30Az igaz szája bölcsességet szól, * 

és nyelve igazságot beszél. 

31Isten törvénye él a szívében, * 

nem is tétováznak soha léptei. 

32A hívőre leselkedik a gonosz, * 

és arra tör, hogy elvegye életét. 

33Az Úr azonban nem adja kezére, * 

s nem ítéli el, ha majd ítélőszéke elé kerül. 

34Bízzál az Úrban, s maradj meg az ő útján, † 

melléd áll akkor, és a földet elnyered, * 

s meglátod a bűnösök vesztét. 

35Láttam én már gőgös, gonosz embert, * 

mint viruló cédrus, fenn hordta fejét. 

36Térültem-fordultam, és már sehol sem volt, * 

kerestem, de helyét sem találtam. 

37Nézd az ártatlant, figyeld az igazat: * 

a békés embernek marad ivadéka. 

38Ám a gonoszok hamar kipusztulnak, * 

megsemmisül a bűnös nemzedék. 

39Az igazak üdve az Úrtól való, * 

az Úr oltalmazza őket szenvedés idején. 

40Segítségük ő és szabadítójuk, † 

a bűnösök közül kiragadja, s megmenti őket, * 

mivel reményüket őbelé vetették. 

 

3.ant. Az Úrban remélj, és útjára vigyázz! 

 

S
Z

E
G

E
D

-C
S

A
N

Á
D

I 
E

G
Y

H
Á

Z
M

E
G

Y
E

 G
E

L
S

E
Y

 V
IL

M
O

S
 P

E
D

A
G

Ó
G

IA
I 

IN
T

É
Z

E
T

E
 

Is
k

o
la

i 
H

ír
le

v
él

 „
S

zá
ll

 a
 h

ír
”
 

A tartalomból: 

Húsvétra készülve 1 

Könyvajánló 2 

Nagyböjti gondolatok 3 

Húsvéti játék—online kvíz 4 

Húsvétra készülve 

Az élet  kultúrája olyan örökség,  amelyet a  keresztények mindenkivel 

meg akarnak osztani.  Minden emberi  élet  egyedülálló és 

megismételhetetlen, felbecsülhetetlen érték! Ezt mindig újból 

hirdetni  kell ,  a  szó bátorságával  és a tet tek bátorságával!  

Ferenc pápa twitter üzenete  

VII. évf. 3. sz. 



 

 

Könyvajánló 

 

 
 
 
Szűts Zoltán: A digitális pedagógia elmélete 
Akadémiai Kiadó, 2020. 

 
 

Turk, Victoria: Digitális etikett - 

Hogyan legyünk udvariasak egy-

mással a közösségi médiában? 

Scolar K. 
Faragó Melinda - Farkas Gyöngyi 

Karolina: 

Legyél érzelmeid mestere - Ötlettár a 

düh és szorongás kezeléséhez 

Tószegi Judit: Tavaszi és 

húsvéti mézeskalácsok 

Lóránt Zsolt: Modern tanulási technikák, 
Útmutató az új generációk hatékony ta-
nulásához 
Neteducatio Kft., 2020. 

 

 

Caz Buckingham Andrea Pinnington: 

Ismerd meg az erdei madarak hangját! 



 

 

Nagyböjt 

Jézus Isten erkölcsi szentségét testesítette meg köztünk. Isten törvényei előírják, hogy az ő szentségét az ember-

nek tiszteletben kell tartania.  

... 

A szülők tisztelete elő van írva bármilyen körülmények között és bármilyen helyzetben, mert Istentől van az 

élet, és a szülők a nemzésben a teremtő Isten másodlagos okokon keresztül működő eszközei. Ők Isten akaratát 

teljesítik az életadással. Ez óriási felelősséget mér rájuk és ezért a szülőket minden körülmények között tisztelni 

kell, ha hosszú életet akarunk élni a földön. Az ötödik parancsolat az ölés tilalma. Semmilyen körülmények kö-

zött nem szabad ölni, mert Isten az élet ura. Semmilyen körülmények között nem szabad a saját életet kioltani, 

mert Isten adja és Isten veszi el az életet. A hatodik parancsolat is az élet tiszteletét írja elő, akárcsak a kilence-

dik parancsolat, hogy házasságot ne törj. A hetedik parancsolat ne lopj, a nyolcadik parancsolat hamis tanúságot 

ne szólj felebarátod ellen, vagyis ne hazudj és a tizedik parancsolat, hogy ne kívánd meg mások tulajdonát – 

mind arra az erkölcsi elvre épül, hogy mindenkinek meg kell adni azt, amihez joga van. Az igazságosságot érvé-

nyesíteni kell, és az igazság szerint kell élni. Tehát nem szabad hazudni, nem szabad más tulajdonát elvenni, sőt, 

még irigyelni sem szabad. Ez az ószövetség, amelyben az erkölcsi parancsok egyben tilalmak is. 

Az újszövetség pozitív erkölcsöt hirdet. Kimondja, hogy amit akarsz, hogy embertársaid veled cselekedjenek, 

azt cselekedd te is másokkal. Mindnyájan tudjuk, hogy minek örülünk, a másikkal is azt tegyük, de a neki meg-

felelő módon. Ez a szeretet parancsa egyetemes. Nem csupán a barátra terjed ki, hanem még az ellenségre is, 

legalábbis az udvariasság és az igazságosság szintjén. 

Isten erkölcsi parancsai ellen sajnos lehet vétkezni. Gondolattal, szóval, cselekedettel vagy a jócselekedet elmu-

lasztásával, az erény meg nem tételével és gyakorlásával. Nem elég, ha az ember fölindít magában valamiféle 

megfogalmazatlan bánat-érzelmet. Az Úr Jézus azért alapította a bűnbánat szentségét, hogy bűneinket meg-

gyónjuk és feloldozást kapjunk rá. A bűneinkért való elégtételt maga az Isten Fia, Jézus Krisztus végezte el he-

lyettünk. Ezért ha meggyónjuk akármilyen szintű bűnünket, biztos, hogy nem kerülünk a pokolra – mert nincs 

az a bűn, amit az Isten meg ne bocsátana az őszinte bűnbánónak. De a bűnök nyomokat hagynak lelkünkön. 

Ezért nekünk is kell elégtételt végeznünk, s ezzel mindegy az Úr Jézus elégtételébe beleágyazódnunk. 

Ezért a bűnbánat szentségéhez hozzátartozik a bűnvallomás, a bűnbánat, az elégtétel elvégzése – amely többnyi-

re böjt, imádság, alamizsnálkodás, jócselekedet – és a feloldozás. A feloldozást a paptól kapjuk, akinek lelki 

hatalma van arra, hogy az Úr Jézus Krisztus nevében kiengeszteljen bennünket a mennyei Atyával. S ez azért 

nagyon örvendetes, mert pontosan tudjuk, hogy itt és most valóban kiengesztelődtünk Istennel. nem csupán egy 

megbízhatatlan érzelem irányít bennünket, hogy hátha… mert az ember úgy is tud vétkezni, hogy nem képes 

megbocsátani önmagának. Ám Isten megbocsát annak, aki föloldozást nyer. 

A föloldozásban van egy lényeges mozzanat: a feloldozás kegyelem közvetítő. Minden szentségben kegyelmet 

kapunk. A keresztséggel megkapjuk az alapkegyelmet, a megszentelő kegyelmet, amivel megigazulunk, de a 

keresztségi ártatlanságot el is tudjuk veszíteni úgy, hogy nem lesz gyümölcsöző kegyelem. Ezért a bűnbánat 

szentsége kemény, fárasztó keresztség, mert valahányszor elbukunk, a föloldozásban újjászületünk, és vissza-

nyerhetjük a keresztségi ártatlanságot, amely képesség szerint korábban is megvolt bennünk, de nem tudott gyü-

mölcsöt hozni. Tehát a bűnbánat szentségében segítő kegyelmet is kapunk ahhoz, hogy életünket megjobbíthas-

suk. Nem elég az erkölcsi tökéletesedéshez csupán a jó elhatározás, Isten kegyelme is kell. Az Úr Jézus azt 

mondotta, „nélkülem semmit sem tehettek” (Jn 15,5), továbbá azt is mondotta, „senki sem juthat az Atyához, 

egyedül csak énáltalam” (Jn 14,6). Ezért az Anyaszentegyház joggal írja elő, hogy legalább Húsvét táján a bűn-

bánat szentségében minden katolikusnak részesednie kell. Ekkor lesz igazi a Húsvétunk, így engesztelődünk ki 

a mennyei Atyával Krisztus, a mi Urunk által. Amen. 

Bolberitz Pál: Tanúim lesztek! (ApCsel 1,8) 

Budapest, Szent István Társulat, 2008. 

57-59. p. 



 

 

Digitális pedagógia – módszertan 

Az alábbi linken egy online feladvány érhető el. 

https://learningapps.org/display?v=pm6ee5wst21 

Helyes megfejtés esetén egy kifejezést adunk meg 

megoldásként. 

Küldd el nekünk a helyes megfejtést, neveddel, életkoroddal, 

iskolád nevével együtt június 30-áig, a hirlevel@szegepi.hu 

címre. 
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Játék  

Digitális pedagógiai módszertani ajánlások gyűjte-

ménye 

„A 2021 elején, az Oktatási Hivatal gondozásában 

meg jelent Digitális pedagógiai módszertani ajánlá-

sok gyűjteménye című kiadvány egyrészt támpontot 

adhat a járvány elleni védekezés során digitális, vagy 

vegyes munkarendet alkalmazó pedagógusok és in-

tézményvezetők számára, másrészt pedig olyan, 

hosszú távon alkalmazható módszertani és technoló-

giai ajánlásokat is tartalmaz, ami jelen-tős mértékben 

elősegítheti a magyarországi köznevelés rendszeré-

nek korszerű igényekhez történő igazítását .” 

(forrás) 

Tehetség 

A tehetség kézikönyve 

Nagy akaraterő nélkül nincs nagy tehetség sem. 

(Honoré de Balzac) 

 

A lángész, az örökölt, nagy tehetség önmagában nem valami tökéletes tulaj-

donság - hogy az lehessen, előbb ki kell művelni. 

(Kiss Károly) 

 

https://learningapps.org/display?v=pm6ee5wst21
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tavoktatas/Modszertani_gyujtemeny_01_08_compressed.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tavoktatas/Modszertani_gyujtemeny_01_08_compressed.pdf
https://folyoiratok.oh.gov.hu/sites/default/files/journals/uj_kozneveles_2021_02_online.pdf
https://tehetseg.hu/sites/default/files/kezikonyv/nk_mind_0.pdf
https://tehetseg.hu/sites/default/files/kezikonyv/nk_mind_0.pdf

