
 

„Az élet a szentírásnak egyik legjellegzetesebb szava. A régi szemita felfogásban az élet nemcsak 

tudatos emberi létezés, hanem hozzátartozik az egészség, a jólét, a boldogság is. Az élet ezeknek 

a javaknak nem előfeltétele, hanem foglalata. Az élet teljességét Isten birtokolja, ő az élő Isten. 

Vele szemben a pogányok bálványai élettelenek, tehetetlenek, holtak. Isten örökké él. Emberi 

elgondolás szerint őbenne is az élet a legnagyobb valóság. Isten a saját életére esküszik, az ember 

pedig Isten életére, vagy az élő Istenre. Az Ószövetségben negyvenszer találkozunk ezzel az es-

küformulával. Az életet Isten adja és ő veszi el. Aki hozzá szegődik, az az élet útját járja, aki elle-

ne fordul, annak sorsa az örök halál. „Aki Istent keresi, élni fog” (Ám 5,4; 6:14). „Aki engem 

megtalál, életet talál” (Péld 8,35). Mivel a túlvilági igazságszolgáltatás még kívül esik a vallási 

horizonton, azt remélik, hogy Isten a hűséget és engedelmességet hosszú élettel jutalmazza. A 

Zsolt 16,10 azt a nagy kegyet kéri, hogy Isten szabadítsa meg a halál birodalmától. 

Az evangéliumok szerint Jézus az életet úgy ígéri, mint a földi érdemek jövendő jutalmát: „Ha az 

életre be akarsz menni, tartsd meg a parancsokat” (Mt 19,16). Az ítéletkor „az igazak bemennek 

az örök életbe” (Mt 25,46). János evangéliuma azonban sokkal jobban kiszélesíti az élet fogalmá-

nak körét, mint a szinoptikusok. Az élet teljességét az Ige hordozza s ő adja tovább az embernek 

mint világosságot (Jn 1,4). Az ősi forrás azonban az Atya: „Amint az Atyának élete van önmagá-

ban, úgy megadta a Fiúnak is, hogy élete legyen önmagában” (uo. 5,26). A Fiú azért jött, hogy az 

emberek megkapják az életet, sőt bőségesen megkapják (10,10). A hit által már itt a földön része-

sedünk benne: „Aki hallgat tanításomra és hisz abban, aki engem küldött, annak örök élete 

van” (5,24). „Aki hisz bennem, annak örök élete van” (6,47). Aki hisz az ő nevében, abban meg-

valósul a természetfölötti újjászületés, ezért Isten gyermeke lesz (1,13). Ez az élet tehát nemcsak 

a túlvilágon vár ránk, hanem már itt van, magunkban hordozzuk, s amíg tetteinket a hit és a sze-

retet vezeti, addig kifelé is tanúsítjuk” Az eukarisztiát úgy kaptuk, mint ennek a krisztusi életnek 

a táplálékát: „Amint én az Atya által élek, úgy aki engem eszik, az általam él” (6,57). A hit által 

kapott természetfölötti élet olyan adomány, amely a halál felett is győzedelmeskedik: „Atyám 

akarata az, hogy aki látja a Fiút és hisz benne, annak örök élete legyen, s hogy feltámasszam az 

utolsó napon” (6,40). Ilyen értelemben az oltáriszentség is a feltámadás záloga (6,54). 

Részlet: Gál Ferenc: Az örök élet reménye című kötetből, Szent István Társulat, Budapest, 1974. 
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A tartalomból: 

Az Isten életében való részesedés 1 

Könyvajánló 2 

Hírek 3 

Eucharisztiáról 4 

Az Isten életében való részesedés 

Isten nem azért  jön el ,  hogy az állandó hétköznapi bajoktól ,  hanem 

hogy a valódi gondtól,  a szeretet  hiányától  megszabadítson. Ez áll  a 

személyes, társadalmi,  nemzetközi és  környezeti  problémák 

hátterében. Ha csak magunkra gondolunk,  az minden rossznak 

az atyja.  

 

Ferenc pápa twitter üzenete  

VIII. évf. 1. sz. 



 

 

Könyvajánló 

 
Harminc nap szemét nélkül 
(vagy több) 
 
Könyvmolyképző Kiadó Kft., 
2021 
 
 

20 rendkívüli magyar, akit az 

egész világ ismer 

Manó Könyvek Kiadó Kft., 2021 

Fenyő D. György 

Útikalauz a vershez 

Pagony Kiadó, 2021 

Tittel Kinga 

Kilátók és miniszobrok 

Kolibri Gyerekkönyvkiadó 

Kft., 2021 

Németh Zsófia, Sipos Zsanett, Szegleti Gab-

riella: 

MocorGo - Hogyan segítsük gyermekünk 

pszichomotoros fejlődését játékosan? 

Móra Kiadó, 2021 

Wéber Anikó 

Az osztály vesztese 

Pagony Kiadó, 2021 



 

Hírek 

 

 

Ökoiskolai Hírmondó 

Az oldalon elérhetők az Ökoiskolai Hírmondó számai 

„A kéthavonta megjelenő Ökoiskolai Hírmondót elektronikusan tesszük 

közzé. Nyomtatása sem környezettudatossági, sem kommunikációs 

szempontból nem szükséges.” 

 

A forint 75. születésnapja alkalmából izgalmas, egy éven át tartó 

online pénzügyi játék indul. A diákok középiskolás és felsőokta-

tás kategóriákban nevezhetnek. A játék 2021. augusztus 23-án 

indult. 

A játéksorozat elérhető https://forint75.penziranytu.hu/ oldalon. 

Pályaorientációs Mérő- és Támogatóeszköz 

Az oldalon található információk  elsődlege-

sen a 7-8. és a 10-12. évfolyamon tanuló kor-

osztálynak szólnak.  A tesztek tartalma és az 

értékelés módja is e korosztályok részére ké-

szült.  

„Szeptember 6-tól vetíti az M5, a közmédia kulturális csatorná-

ja az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Oktatási Hivatal 

tudományos vetélkedője, az Ifjú tudósok első évadának televí-

ziós elődöntőit, középdöntőit és döntőit. Az idén történelemből, 

biológiából és kémiából meghirdetett versenyre Magyarorszá-

gon és a szomszédos országokban élő 11–12.-es középiskolá-

sok nevezhettek.” 

További részletek elérhetők 

https://pom.oktatas.hu/
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pedagogiai_szakmai_szolgaltatasok/fenntarthatosagra_neveles/okoiskolak_Magyarorszagon/okoisk_hirmondo
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pedagogiai_szakmai_szolgaltatasok/fenntarthatosagra_neveles/okoiskolak_Magyarorszagon/okoisk_hirmondo
https://www.facebook.com/ifjutudosok
https://forint75.penziranytu.hu/
https://www.penzmuzeum.hu/hirek/forint-hosok-tere
https://forint75.penziranytu.hu/
https://pom.oktatas.hu/
https://www.facebook.com/ifjutudosok


 

 

Ferenc pápa a fiatalokhoz 

Nyári élményeidet mutasd be szófelhő segítségével! Készítsd el a szófelhőt és 

küldd el címünkre – hirlevel@szegepi.hu – neved, iskolád 

és osztályod megjelölésével. 

Az érdekes szófelhőket november 30-ig várjuk. 
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Játék  

Ifjúságotok ezen éveiben nagy szabadságvágyat is észleltlek magatokban. Sokan azt 

mondják majd nektek, hogy szabadnak lenni azt jelenti, hogy azt tesszük, amit akarunk. 

Itt viszont tudnunk kell nemet mondani. Ha nem tudsz nemet mondani, nem vagy sza-

bad! Az az ember szabad, aki képes igent mondani, és képes nemet mondani. A sza-

badság nem az, hogy mindig azt teszem, amihez kedvem van: ez zárttá, távolságtartóvá 

tesz minket, meggátolja, hogy nyitott és őszinte barátok legyünk; nem igaz az, hogy ha 

én jól érzem magam, akkor minden rendben van. Nem, nem igaz! A szabadság ezzel 

szemben az az ajándék, hogy képes vagyok a jót választani: ez a szabadság! Az a sza-

bad, aki a jót választja, aki azt keresi, ami Istennek tetszik, még ha az fáradságos, még 

ha az nehéz is. 

Homília a fiatalok jubileumán, 2016. április 24. 

Idézet: Ferenc pápa: A szívtől a kézig, Helikon, Budapest, 2016. 82. p. 

Az úton levés dimenziója 

Eucharisztia: így szeret Isten, így szeret minket Krisztus! Szeret minket kicsinységünkben, leszáll a mi szintünk-

re, keresi betegségünket, kinyilatkoztatja magát olyannak, amilyen ő: végtelen a szeretetben, amikor kimondottan 

értünk, mindegyikünkért, elérhetővé tette magát, baráttá tette magát, elvállalta, hogy Megváltó legyen! Dilexit me 

et tradidit semetipsum pro me – szeret engem, engem szeretett, írja Szent Pál, és önmagát adta értem (Gal 2,20). 

Minden férfi, minden nő, minden beteg, minden szegény, minden megtört, minden bűnös magára alkalmazhatja 

ezeket a megborzongató és édes szavakat az Eucharisztiában nekünk felkínált Jézus előtt. 

Mindnyájan Gyermekek, aki hallgattok minket! Akarunk-e így közeledni az Eucharisztiában jelen levő Krisztus-

hoz? Megértettük-e végre, hogyan jutunk el hozzá? Elmélkedésünket ugyanis nem fejezhetjük be mással, mint 

ezzel az egyszerű, mégis sürgető kérdéssel: Ha ily sokat tett az Úr annak érdekében, hogy párbeszédre lépjen ve-

lünk, sőt hogy egyenesen bensőnkbe lépjen, akkor miért nem adja meg nekünk azt az örömet is, hogy láthassuk 

őt, hogy érzékeinkkel megragadhassuk? 

Figyeljetek, gyermekeim, és megértitek! Vallási történelmünk, mely elérkezett Krisztusnak ehhez a szentségi át-

öleléséhez, nem fejeződik be itt. Folytatódik! Még előkészületi fázisban van, még az ígéret szakaszában van. 

Igen, Krisztus itt van, értünk, de még csak kezdetlegesen, foglalóként „nobis pignus datus” [zálog adatik ne-

künk]; mesterként, nevelőként. Jézus jelen van, és Jézus rejtve van. mert olyan tettekre, erényekre, érdemekre 

akar sarkallni minket, amelyek egy napon méltóvá tesznek arra, hogy láthassuk őt, méltóvá tesznek arra, hogy 

élvezzük őt a világosság és az élet teljességében. Jézus jelen van, és Jézus rejtve van, hogy tanítson minket hinni, 

remélni, szeretni. Jézus edz minket a hit, a remény és a szeretet, vagyis azon isteni erények gyakorlásában, ame-

lyek a jelen életben rendelkezésünkre álló utak, hogy eljussunk a vallás végállomásához, Isten birtoklásához. 

Idézet: VI. Pál pápa: Eucharisztia, Magyar Kurír, Budapest, 2017. 34-35. p.  


