
Jézus az üdvösség egyetemes forrása: ő a pogányok világossága és az ószövetségi nép 

dicsősége. A hangsúly azon van, hogy Jézus világosságot hoz azoknak, akik eddig nélkü-

lözték az isteni útmutatást és vigasztalást. Itt van valaki, aki megtanít hinni, remélni, sze-

retni, aki igazi képet ad Istenről, az élet értelméről és az igazságosság érvényesüléséről. 

Lukács a maga idejében már látta, hogyan teljesedik ez a jövendölés, amely végső fokon 

nem is Simeon gondolata volt, hanem Izajásé és más régi prófétáké. Mi kétezer év távla-

tából méginkább látjuk a teljesedést. Jézus egyedülálló tanítása és példája rányomta bé-

lyegét az emberiség szellemi és erkölcsi haladására. A kereszténység abban a meggyőző-

désben él, hogy valóban isteni világosság váltotta fel azt a tapogatózást, amellyel a népek 

az örök igazságokat keresték. Jézus egyúttal megmaradt az ószövetségi nép dicsőségének 

is. Erre Pál apostol is kitér a Róm 9,4-5-ben. Az atyák érdemeit a későbbiek elfordulása 

nem homályosította el, s különben is Isten nem bánja meg adományait. 

Jézus istenemberi alakja, tanítása, csodái, halála és feltámadása újdonság volt még az 

ószövetségi hit számára is. Mária és József saját koruk gyermekei voltak, így ők sem 

fogták fel egészen a Messiás igazi küldetéséről szóló híradást. Csodálkozásuk azt jelenti, 

hogy a valóság itt is több, mint amit ők elgondoltak. A sorok között kiolvashatjuk azt is, 

hogy az apostoli egyházban Krisztus misztériumát legtartósabban és legmélyebben Má-

ria élte meg. Neki kezdettől fogva látni kellett, hogy gyermeke az ellentmondás jele. Úgy 

látszik, hogy József már Jézus nyilvános működése előtt meghalt. Mária tanúja volt an-

nak az ellentétnek, amely Jézus kereszthalálához vezetett, és annak is, amelyet apostoli 

egyház az üldözésekben átélt. Ezért Lukács úgy közli Simeon szavait, mintha azok csak 

Máriát érintenék: „Sokak romlására és feltámadására lesz ő Izraelben, jel lesz, amelynek 

ellene mondanak, s a te lelkedet is tőr járja át.” A nép egy része valóban hitt neki, a má-

sik ellene fordult. Mária tanúja lesz az eseményeknek, s a lelkét tőr járja át, hiszen az 

elvetett és megfeszített Megváltó az ő gyermeke. Ő lesz a Krisztussal való együtt szenve-

dés példája  

 

„Részlet: Gál Ferenc: Beszélgetések az evangéliumról című kö-

tetből, Szent István Társulat, Budapest, 1980.. 80. p. 
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Jézus az üdvösség forrása 

Ne félj ,  emeld bátran magasabbra a  tekinteted, és engedd meg, hogy 

Isten szeressen és megszabadítson. Ne félj  tőle,  engedd,  hogy a 

Szentlélek vezessen. Az életszentség nem tesz kevésbé 

emberivé, hiszen a te gyöngeséged Isten kegyelmének erejével 

találkozik.  

 

Ferenc pápa twitter üzenete  

VIII. évf. 2. sz. 
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Könyvajánló 

Sally Nicholls: Százéves karácsony - Az időtükrön át 
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„A szeretet örül, ha látja a másik növekedését, és szenved, ha a másik gyötrődik: magányos, beteg, hajléktalan, 

megvetett, szükséget szenved... A szeretet a szív impulzusa, amely kivezet minket önmagunkból, és amely osz-

tozást és közösséget teremt.” Ferenc pápa twitter bejegyzése 2021. november 23-án 



Wass Albert: 

Karácsonyi versek II. 

 

II. 

 

Elindul újra a mese!  

Fényt porzik gyémánt szekere!  

Minden csillag egy kereke!  

Ezeregy angyal száll vele!  

Jön, emberek, jön, jön az égből  

Isten szekerén a mese! 

Karácsony készűl, emberek!  

Szépek és tiszták legyetek!  

Súroljátok föl lelketek,  

csillogtassátok kedvetek,  

legyetek ujra gyermekek  

hogy emberek lehessetek! 

Vigyázzatok! Ez a mese  

már nem is egészen mese.  

Belőle az Isten szeme  

tekint a földre lefele.  

Vigyázzatok hát emberek,  

Titeket keres a szeme! 

Olyan jó néha angyalt lesni  

s angyalt lesve a csillagok közt  

Isten szekerét megkeresni.  

Ünneplőben elébe menni,  

mesék tavában megferedni  

s mesék tavában mélyen, mélyen  

ezt a világot elfeledni. 

Mert rút a világ, fekete.  

Vak gyűlölettől fekete.  

Vak, mint az emberek szeme:  

az égig sem látnak vele.  

Pedig az égből lefele  

porzik már Isten szekere! 

Minden csillag egy kereke,  

ezeregy angyal száll vele,  

az Isten maga száll vele  

és csillagtükröt nyujt felénk,  

mesetükröt, a keze. 

Szent tükrébe végre egyszer  

Pillantsatok tiszta szemmel,  

tiszta szemmel, Istenszemmel  

milyen szép is minden ember!  

Minden ember szépségtenger  

s mint a tenger csillagszemmel  

telve vagytok szeretettel…! 

Tagadjátok…? Restellitek…?  

Elfordulnak fejeitek…?  

Megvakultak szemeitek…?  

Szépségteket, jóságtokat  

nem érzitek, nem hiszitek…?  

Csillaggyertyák fénye mellett  

Isten elé nem viszitek…? 

Akkor bizony rútak vagytok,  

szégenyek és vakok vagytok,  

ha szépek lenni nem akartok.  

De még így is, szegényen is,  

rútan, vakon, mégis, mégis  

Isten gyermekei vagytok! 

Rátok süti fényes szemét,  

elindítja fényszekerét,  

jó emberek játékszerét.  

Milyen kár, hogy áldó kezét  

nem érzitek, nem nézitek  

s nem hiszitek már a mesét. 

A rút világnak gondja van,  

minden embernek gondja van,  

a sok angyalnak mind gondja van  

s az Istennek is gondja van,  

mert mindenekre gondja van.  

S így múlik el a szép s a jó  

az ember mellől, nyomtalan.  

1946 



Az ima párbeszéd Istennel; és bizonyos értelemben minden teremtmény „párbeszédet folytat” Istennel. Az emberben az ima 

szóvá, fohászkodássá, énekké, költészetté válik… Az isteni Szó testté lett, és minden ember testében a szó imádságban tér vissza 

Istenhez. 

A szavak teremtményeink, de egyben anyáink is, és bizonyos mértékig ők formálnak bennünket. Egy ima szavai biztonságosan 

átvezetek minket a sötét völgyeken, vízben gazdag zöld rétek felé irányítanak, és ünnepi asztalt terítenek nekünk ellenségeink 

szeme láttára, ahogy a zsoltár mondatja velünk (vö. Zsolt 23). A szavak az érzésekből születnek, de létezik a fordított út is: a sza-

vak alakítják az érzéseket. A Biblia arra neveli az embert, hogy a szón keresztül minden napvilágra kerüljön, és semmi emberi ne 

legyen kizárva, cenzúrázva. Főleg a fájdalom veszélyes, ha elfedve, elzárva marad bennünk… A magunkba zárt fájdalom, mely 

nem talál szabad utat, szabad folyást magának, megmérgezheti a lelkünket; halálos.  

Ezért tanít bennünket a Szentírás arra, hogy időnként merész szavakkal is imádkozzunk. A szent írók nem akarnak becsapni ben-

nünket az emberrel kapcsolatban: tudják, hogy szívében kevéssé épületes érzések is vannak, sőt gyűlölet is. Egyikünk sem szüle-

tik szentnek, és amikor ezek a rossz érzések kopogtatnak szívünk ajtaján, képesnek kell lennünk arra, hogy imával és Isten igéjé-

vel hatástalanítsuk őket. … 

Az első emberi ima mindig szóbeli. Mindig az ajkunk mozog először. Bár mindannyian tudjuk, hogy az imádkozás nem szavak 

ismételgetését jelenti, mégis a szóbeli ima a legbiztosabb, és mindig lehet gyakorolni, Az érzések viszonyt, bármilyen nemesek 

legyenek is, mindig bizonytalanok: jönnek és mennek, elhagynak bennünket és visszatérnek. De nemcsak ezek, hanem az ima 

kegyelmei is kiszámíthatatlanok: időnként a vigasztalás bőséges, de a legsötétebb napokon mintha teljesen elillanna. A szív imá-

ja titokzatos, és bizonyos időkben rejtőzködik. 

Ezzel szemben az ajkak imája, melyet elsuttogunk vagy kórusban mondunk, mindig rendelkezésünkre áll, és ugyanolyan szüksé-

ges, mint a kétkezi munka. A katekizmus kijelenti: „A szóbeli ima a keresztény élet nélkülözhetetlen eleme. A tanítványoknak, 

akiket vonzott Mesterük csendes imádsága, ő egy szóbeli imádságot tanít meg, a Miatyánkot”. „Taníts imádkozni bennünket” – 

kérik Jézustól a tanítványok, Jézus pedig egy szóbeli imát tanít nekik, a Miatyánkot. Ebben az imában minden benne van. 

 

Az evangéliumok megmutatják, hogy az imádság mennyire alapvető szerepet játszott Jézus és tanítványai kapcsolatában. Ez már 

azok kiválasztásában is megmutatkozik, akik később apostollá válnak. Lukács az imádkozás konkrét összefüggésébe helyezi kivá-

lasztásukat. Ezt mondja: „Azokban a napokban történt, hogy [Jézus] kiment a hegyre imádkozni. Egész éjszaka Istenhez imádko-

zott. Amikor megvirradt, odahívta magához tanítványait, és kiválasztott közülük tizenkettőt, s apostoloknak nevezte őket” (Lk 

6,12-13). Jézus egy imával töltött éjszaka után választja ki őket. Úgy tűnik, nincs más kritérium ehhez a választáshoz, csak az 

imádság, Jézusnak az Atyával folytatott párbeszéde. Abból ítélve, ahogy ezek az emberek később viselkedtek, úgy tűnhet, hogy 

ez a választán nem volt a legjobb, mert mindannyian elmenekültek, magára hagyták kínszenvedése előtt; de éppen ez, különö-

sen Júdásnak, a későbbi árulónak a jelenléte mutatja, hogy ezek a nevek be voltak írva Isten tervébe. 

A barátaiért való imádkozás rendre megjelenik Jézus életében. Az apostolok olykor aggodalomra adnak okot számára, de mivel 

az Atyától kapta őket, az imádság után, szívében hordozza őket, hibáikkal, bukásaikkal együtt. Mindebben felfedezzük, hogy Jé-

zus tanító és barát volt, aki mindig készségesen, türelmese várt tanítványai megtérésére. Ennek a türelmes várakozásnak a 

csúcspontja az a „szeretetháló”, amelyet Péter köré szőtt. Az utolsó vacsorán azt mondja neki: „Simon, Simon, a sátán kikért 

titeket, hogy megrostáljon benneteket, mint a búzát, de én imádkoztam érted, nehogy megfogyatkozz hitedben. Amikor meg-

térsz, te erősíted majd meg testvéreidet” (Lk 22,31-32). A kudarc idején lenyűgöző tudni, hogy akkor sem szűnik meg Jézus sze-

retete. 

…. 

Ha imáink csak dadogások lennének, ha imáinkat ingatag hitünk kompromittálná, akkor sem szabad sohasem abbahagynunk 

bízni benne: „Én nem tudom, hogyan kell imádkozni, de ő imádkozik értem!” Jézus imája által támogatva félénk imáink sasszár-

nyakba kapaszkodnak, és a mennybe szállnak. Ne felejtsétek el: „Jézus imádkozik értem!” „Most?” Most!” A megpróbáltatás 

idején, a bűn pillanatában – még akkor is! – Jézus nagy szeretettel imádkozik értem. 

 

Részletek: Ferenc pápa: Jézus ma is imádkozik értünk, katekézissorozat  az imára, c. könyvéből Budapest, Magyar Kurír, 2021. 



 

 

OSZK digitális adatbázisok 

Próbáld ki a fenti adatbázis valamelyikét és twitter üzenetben ajánld egy barátod-

nak, osztálytársadnak. 

A válaszokat 2022. január 31-éig várjuk, hirlevel@szegepi.hu címre! 
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Játék  

„A 2021. január 22-én, a magyar kultúra napján útjára bocsátott Hangtár célja, hogy a 

lehető legszélesebb körben hozzáférhetővé tegye az Országos Széchényi Könyvtár Szín-

háztörténeti és Zeneműtárában őrzött archív hangdokumentumok sokszínű világát. Az 

adatbázis több mint 2600 hangfelvételt tartalmaz egyedülállóan gazdag gramofonlemez-

gyűjteményünkből, reprezentatív válogatást kínálva az 1902 és 1962 közötti korszak ma-

gyar vonatkozású hangfelvételeiből. E műfajilag változatos hangzóanyagot részletes me-

taadatokkal és címkefotókkal ellátva, strukturált formában tárja az érdeklődők 

elé új szolgáltatásunk. Bízunk benne, hogy a 78-as fordulatú lemezeinkről ké-

szült digitalizált hangfelvételek online közreadása és sokféle szempont szerinti 

kereshetővé tétele a kutatók munkáját is segíti.” 

—— 

„A Földabrosz az Országos Széchényi Könyvtár Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtárá-

nak folyamatosan bővülő digitális tartalomszolgáltatása, amely az intézmény 

által őrzött különleges térképekhez biztosít szabad hozzáférést. Célunk sokré-

tű gyűjteményünk közkinccsé tétele a lehető legszélesebb körben, kiemelt fi-

gyelemmel a középiskolai és a felsőfokú oktatásban részt vevők, valamint a 

kutatók igényeire.” 

————— 

„A Régi Ritka az Országos Széchényi Könyvtár Régi Nyomtatványok Tárának folyama-

tosan bővülő digitális tartalomszolgáltatása, amely az intézmény által őrzött legkorábbi 

nyomtatványokhoz biztosít szabad hozzáférést. Magyarország leggazdagabb régi könyves 

kollekciójából elsőként gróf Apponyi Sándor jelentős történeti forrásértékkel bíró met-

szetgyűjteményének mintegy ezer darabját tesszük virtuális közkinccsé, remélve, hogy az 

eredetiben csak külön kutatási engedéllyel tanulmányozható dokumentumok a lehető leg-

szélesebb közönség számára válnak így elérhetővé.” 

https://hangtar.oszk.hu/
https://foldabrosz.oszk.hu/
https://regiritka.oszk.hu/

