
Az apostolok szájában tehát az örömhír Krisztus titkának értelmezése volt. A földi, gyarló 

embernek joga van reménykedni és örülni, mert a mindenható Isten ezzel a gyengeségével 

együtt karolta fel. Az apostolok úgy hirdették Krisztust, mint Megváltót, akiben az Isten 

felén fordult és meggyógyította elesettségünket. A hit tartalma kezdettől fogva az volt, hogy 

Krisztus az élet megoldását hozta: Isten segít bennünket a földi élet alakításában, megítéli 

tetteinket, de mindig érvényesíti atyaságát, feltámasztja a holtakat és örök életének részesé-

vé teszi. Isten a megváltásról szóló kinyilatkoztatásba mindent belevitt, ami az emberiség 

reményét a világ végéig táplálhatja. … 

Az első idők nagy élménye az, hogy a Megváltó megnyitotta számunkra a mennyek orszá-

gát. Az ember bűnei miatt saját erejéből nem szerezhette meg az üdvösséget. Krisztus a di-

csőség király, s a földi történés sem más, mint az Isten országának és a gonoszság országá-

nak a küzdelme. Krisztus győzelme azonban biztosítva van. A hívő embernek ki kell tartani 

őmellette minden megpróbáltatásban, mert csak akkor teljesül benne a választottak dicsére-

te: „Ezek azok, akik a nagy szorongatásból jöttek és megmosták ruhájukat a Bárány véré-

ben” (Jel 7,14). A keresztény öröm forrása az, hogy Krisztus győzelmet hozott, s a földi 

kísértések, botladozások után mégis „fehér ruhában” állhatunk eléje. A keleti atyák a földi 

megigazulást úgy fogták fel, mint isteni erővel és dicsőséggel való rejtett töltekezést 

(theosis). Azért megvan a lehetőségünk, hogy Krisztus lelkületével járjunk a világban. … 

A Megváltó személye és a megváltás tétele tehát elvezet arra a meggyőződésre, hogy a töré-

keny ember nem maradt magára egy ismeretlen kezdet és egy homályos jövő között. Krisz-

tus kinyilatkoztatása igazolja, hogy az Atya ki akarja tölteni a lelkünket igazsággal, élettel, 

szeretettel. Ez a hit elsősorban megtanít bízni és imádkozni. Az imának is van sok fokozata 

és megnyilvánulása. A legtökéletesebb az a mód, amelyben keressük az Atya akaratát és 

kérjük az erőt annak teljesítésére. A hitben megéljük, hogy nem egymás teljesítményeit kell 

túlszárnyalni, hanem saját kötelességünket megtenni.  

Gál Ferenc: Úton a teljesség felé. Szent István Társulat, Budapest 1977. 95, 98. p. 
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Az erő a gyengeségben nyilvánul meg (2Kor 12,9) 

A fiataloknak párbeszédet kell  folytatniuk az idősekkel,  az 

időseknek pedig a fia talokkal.  És ez a híd a bölcsesség átadását 

teszi  lehetővé az emberiségben, mert  az idősek olyanok,  mint  a  fa 

gyökerei ,  a f iatalok pedig mint a virágok és a gyümölcsök.  

 

Ferenc pápa twitter üzenete  
VIII. évf. 3. sz. 



 

 

Könyvajánló 

Ismerd meg! - Lebilincselő tudományos kísérletek 
Álomgyár Kiadó, 2021 

Moira Butterfield: A fák titkos élete 

Scolar Kiadó, 2022 

Stanislav Lem: Kiberiáda -  

Móra Klassz 

Móra Kiadó, 2021 

Eva Ibbotson:Mindenkinek kell egy kutya! 

Pagony Kiadó, 2021 

 

Volt egy ház 

Manó Könyvek Kiadó Kft., 2021 

Barcs Kriszta: 

Így működik a lelked - Pszichológiai 

ismeretek 10 éves kortól 

Kulcslyuk Kiadó, 2021 



 

Könyvajánló 

Zeneértő 

HVG Kiadó, 2021 

Jennifer C Bertman 

Könyvvadászok 2. - A feltörhetetlen kód 

Niels van Hove 

Hogyan győztem le a szekálómat? 

Kulcslyuk Kiadó, 2020 

Ma még csak tükörben, homályosan látunk, akkor majd színről színre. Most még csak töredékes a tudásom, 

akkor majd úgy ismerek mindent, ahogy most engem ismernek. Addig megmarad a hit, a remény és a szeretet, 

ez a három, de közülük a legnagyobb a szeretet.” (1Kor 13,12-13)  

A szálloda fogságában 

Scolar Kiadó, 2021 



BABITS MIHÁLY: ÁJTATOS PÁRBESZÉD HÚSVÉTRA  
   
Ember mondja:  
Hogyan támadjak föl, Jézus, hogyha nem éltem soha?  
Föltámadni csak az tud, ki élt és meghalt valaha.  
Én csak sírok, és nem égek, mint a hitvány tűzifa.  
   
Lélek mondja:  
Sírj hát! és ne hajts a szóra hogy sírni se szabad már.  
Sírj, de sírj úgy, hogy sírásod messzebb sírjon magadnál!  
Ez is élet! Óh bár minden ember helyett sírhatnál!  
   
Jézus mondja:  
Hallod, hallod, Jézus mondja: "Én ontottam véremet  
minden emberért, hogy jusson véremből mindenkinek:  
te meg adj ma könnyeidből akinek még nincsenek!"  
   
Ember mondja:  
De hogyan lehessek főniksz, míg szememből könny szakad?  
Még ha lángokat sírhatnék! mert a könny csak oltogat,  
s aki nem ég és nem lángol, nem lobbanthat másokat.  
   
Lélek mondja:  
Emlékszel, hogyan sóhajtott oltárnál egy szent leány?  
"Óh milyen nehéz azt tenni, amit a Jézus kiván!"  
Ő is sírt, s az angyalok bús csókja kéklett ajakán.  
   
A szent leány sóhajtása:  
"Óh milyen nehéz azt tenni, amit a Jézus tanit!  
De milyen boldogság ép hogy ilyen nehéz valami:  
mily boldogság a keresztet gyenge vállal hordani!"  

Versek 

Ferenc pápa üzenete 

2. „Ne fáradjunk bele tenni a jót” 

Krisztus feltámadása az örök élet „nagy reménységével” tölti be a földi reményeket, már most elvetve az üdvösség magvát 

(vö. XVI. Benedek: Spe salvi 3;7). Az összetört álmok szülte keserű csalódás, az előttünk álló kihívások miatt érzett aggodalom 

és az eszközeink szegénysége okozta csüggedés arra késztethet bennünket, hogy individualista önzésünkbe zárkózzunk, és a 

más emberek szenvedésével szembeni közömbösségbe meneküljünk. Valójában a leghatékonyabb erőforrások is korláto-

zottak: „Még a fiatalok is elfáradhatnak, ellankadhatnak, az ifjak is összeeshetnek erőtlenül” (Iz 40,30). Isten azonban „erőt 

ad a fáradtaknak, és gyámolítja a kimerültet. […] Akik az Úrban bíznak, új erőre kapnak, szárnyra kelnek, mint a sasok. Fut-

nak, de nem fáradnak ki, járnak-kelnek, de nem lankadnak el” (Iz 40,29.31). A nagyböjti időszak arra hív bennünket, hogy 

hitünket és reményünket az Úrba vessük (vö. 1Pt 1,21), hiszen csak a feltámadt Krisztusra szegezett tekintettel (vö. Zsid 12,2) 

tudunk megfelelni az apostol felhívásának: „Ne fáradjunk bele tenni a jót…” (Gal 6,9). 

Ne fáradjunk bele, hogy imádkozzunk. Jézus azt tanította nekünk, hogy „szüntelen kell imádkozni, és nem szabad belefárad-

ni” (Lk 18,1). Szükségünk van az imára, mert szükségünk van Istenre. Veszélyes illúzió azt gondolni, hogy nincs szükségünk 

semmi másra, csak saját magunkra. Ha a világjárvány megerősítette személyes és társadalmi törékenységünk tudatát, akkor 

ez a nagyböjt segítse megtapasztalnunk az Istenbe vetett hit vigaszát, aki nélkül nem maradunk meg (vö. Iz 7,9). Senki sem 

menekülhet meg önmagában, hiszen mindannyian egy hajóban evezünk a történelem viharai közepette;[2] és különösen 

senki sem menekül meg Isten nélkül, hiszen csak Jézus Krisztus húsvéti misztériuma győzedelmeskedik a halál sötét vizei 

felett. 

A hit nem kímél meg bennünket az élet terheitől és megpróbáltatásaitól, de lehetővé teszi, hogy Krisztusban Istennel egye-

sülve szembenézzünk velük, azzal a nagy reménységgel, amely nem csal meg, és amelynek záloga a szeretet, amelyet Isten a 

Szentlélek által a szívünkbe árasztott (vö. Róm 5,1–5). 



Sík Sándor: Jézus és a kereszt 

 

Akkor fölemelék a keresztet a poroszlók,  

És tompán megzördültek a hosszú nagy szegek.  

Odalépett. Szemében két csillag remegett,  

S az ostor izzó csókja szent vállain piroslott.  

Vöröslő fény világolt a Koponyák-hegyén,  

Az égen torladoztak fekete fellegek.  

Már vijjogott a szél, a föld már reszketett,  

És recsegett a kárpit a templom rejtekén.  

A palota előtt kiáltozott rekedten  

A hullámzó tömeg, kis, szegény emberek.  

A lét örök forgása egy percre megmeredt,  

S némán egymásra néztek: Krisztus és kereszt, ketten.  

Nagy, ismeretlen tűzzel a lét új titka rezgett  

Szemén és homlokán s a töviskoszorún.  

És karjait kitárta, szelíden, szomorún,  

További információk: https://hu-hu.fastheroes.com/ 

Mese-hősök 

„A MESE-hősök program egy díjnyertes oktatási kezde-

ményezés, amelynek középpontjában a stroke tüneteire 

való figyelemfelhívás áll, valamint annak tudatosítása, 

hogy ezen tünetek észlelése során a gyors cselekvés életet 

menthet.” 

Ne fáradjunk bele, hogy a gonoszt száműzzük életünkből. A testi böjt, melyre a nagyböjt hív bennünket, erősítse meg lelkün-

ket a bűn elleni harcban. Ne fáradjunk bele, hogy bocsánatot kérjünk a bűnbocsánat és kiengesztelődés szentségében, tud-

va, hogy Isten soha nem fárad bele a megbocsátásba.[3] Ne fáradjunk bele, hogy küzdjünk a bűnös kívánság ellen, az önzésre 

és mindenféle rosszra indító gyarlóság ellen, mely a történelem folyamán sokféle módot talált arra, hogy bűnbe taszítsa az 

embert (vö. Fratelli tutti, 166). Az egyik ilyen mód a digitális médiától való függőség, mely elszegényíti az emberi kapcsolato-

kat. A nagyböjt alkalmas időszak arra, hogy kikerüljük ezeket a buktatókat, és helyette az emberi kommunikáció integráltabb 

formáját gyakoroljuk (vö. uo. 43), mely „szemtől szembeni, valós találkozásokból” (uo. 50) születik. 

Ne fáradjunk bele, hogy felebarátainkkal szeretetben jót tegyünk. Az idei nagyböjtben örömmel adakozva gyakoroljuk azzal 

az alamizsnálkodást (vö. 2Kor 9,7). Isten, aki „magot ad a magvetőnek és kenyeret táplálékul” (2Kor 9,10), nemcsak azért 

gondoskodik mindannyiunkról, hogy legyen mit ennünk, hanem azért is, hogy nagylelkűek lehessünk és másokkal jót te-

gyünk. 

Ha igaz az, hogy egész életünk arra van rendelve, hogy a jóság magvait elvessük, akkor ezt a böjti időszakot használjuk ki kü-

lönösen arra, hogy gondoskodunk a hozzánk közel állókról és odalépünk azokhoz a testvéreinkhez, akik sebesülten fekszenek 

az élet útjának szélén (vö. Lk 10,25–37). 

A nagyböjt kedvező időszak arra, hogy felkeressük – és ne elkerüljük – a rászorulókat; hogy megszólítsuk – és ne levegőnek 

nézzük – azokat, akiknek értő meghallgatásra és jó szóra van szükségük; hogy meglátogassuk – és ne magukra hagyjuk – azo-

kat, akik magányosak. Váltsuk tettekre a meghívást, hogy tegyünk jót mindenkivel, szánjunk időt a szegények és rászorulók, 

az elhagyatottak és elutasítottak, a diszkriminációval sújtottak és a hátrányos helyzetűek szeretetére (vö. Fratelli tutti, 193). 

Részlet: Ferenc pápa 2022. évi nagyböjti üzenetéből 

Forrás: https://www.magyarkurir.hu/ferenc-papa/-ne-faradjunk-bele-tenni-jot-ferenc-papa-nagybojt-uzenete 

https://hu-hu.fastheroes.com/
https://www.magyarkurir.hu/ferenc-papa/-ne-faradjunk-bele-tenni-jot-ferenc-papa-nagybojt-uzenete


 

 

Helyi tudástár 

Készíts szófelhőt városodról, és küldd el címünkre! 

 

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

Impresszum: 

SZEGEPI 

Pedagógiai Tájékoztatás 

6720 Szeged, Dóm tér 6. 

Felelős kiadó: Dr. Kozma Gábor 

szerkesztő: Kövécs Ildikó 

http://www.szegepi.hu 

e-mail: hirlevel@szegepi.hu 

Véleményedet, véleményüket várjuk a hirlevel@szegepi.hu e-mail címre. 

A Hírlevélben szereplő képek forrásai: pixabay.com, pxhere.com, maxpixel.net, pagony,hu, 

libri.hu, bookline.hu  

Játék  

Helyi tudástár címmel a Kárpát-medence régióit bemutató kultúrtörténeti és helyisme-

reti kiadványsorozat készült az Oktatási Hivatal egyik európai uniós projektjében  

 

„A hét kötetből álló könyvsorozat a határon túli pedagógusszervezetekkel együttműkö-

désben készült azzal a céllal, hogy átfogó képet adjon a jelenlegi országhatárok által 

felszabdalt, de geográfiailag és kulturálisan összetartozó Kárpát-medencei régiókról. A 

kötetek történelem-, nép- és honismereti, magyar- és osztályfőnöki órákon tanári segéd-

letként is kiválóan használhatók, de külhoni osztálykirándulások szervezéséhez vagy 

nemzeti emlékhelyek felkereséséhez is támpontot és hasznos információkat nyújtanak. 

Különösen nagy haszonnal forgathatják a Helyi tudástár kiadványait a Határtalanul 

Programban részt vevő osztályok tanárai, tanulói.” 

forrás:https://www.oktatas.hu/sajtoszoba/sajtoanyagok/

https://www.oktatas.hu/sajtoszoba/sajtoanyagok/

