
Amikor a Miatyánkot imádkozzuk, a második kérés, amellyel Istenhez fordulunk: „jöjjön el országod” (Mt 

6,10). A hívők, miután kérték, hogy szenteltessék meg a neve, azt a vágyukat fejezik ki, hogy siessen or-

szágának eljövetele. Ez a vágy mondhatni a Galileában prédikálni kezdő Krisztus szívéből fakad. Ő azt 

hirdette: „Itt a pillanat, közel van Isten országa, tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangélium-

ban!” (Mk 1,15). Ez a mondat egyáltalán nem fenyegetés, ellenkezőleg, egy boldog bejelentés, örömüze-

net. Jézus nem úgy akarja megtérésre késztetni az embereket, hogy félelmet kelt bennük Isten fenyegető 

ítéletétől vagy bűntudatot kelt az elkövetett rossz miatt. Jézus nem térít, egyszerűen csak örömhírt hirdet, 

az üdvösség jó hírét hozza, és abból kiindulva hív megtérésre. Mindenki meghívást kap arra, hogy higgyen 

az „evangéliumban”: Isten uralma közel jött gyermekeihez. Ez az evangélium: Isten uralma közel jött gyer-

mekeihez. Jézus pedig ezt a csodálatos dolgot, ezt a kegyelmet hirdeti: Isten, az Atya szeret bennünket, 

közel van hozzánk, és megtanít az életszentség útján járni. 

Az ország eljövetelének jelei sokfélék, és mind pozitívak. Jézus azzal kezdi meg szolgálatát, hogy gondjai-

ba veszi a betegeket, mind a testi, mint a lelki betegeket, a társadalmi életből kizártakat – mint a leprások –, 

a bűnösöket, akiket mindenki megvetett, azok is, akik bűnösebbek voltak náluk, de igaznak tettették magu-

kat. Hogyan nevezi Jézus az ilyeneket? Képmutatóknak. Jézus maga mutat rá az ország eljövetelének jelei-

re: „Vakok látnak, bénák járnak, leprások megtisztulnak, süketek hallanak, halottak feltámadnak, és a sze-

gényeknek hirdetik az örömhírt” (Mt 11,5). 

…. 

„Jöjjön el a te országod!” Vessük ezt az igét bűneink és kudarcaink közé! Ajándékozzuk meg vele azokat 

az embereket, akiket megviselt és legyőzött az élet, akik több gyűlöletet kaptak, mint szeretetet, akik hasz-

talan napokat éltek meg anélkül, hogy tudták volna az okát, Adjuk oda azoknak, akik az igazságosságért 

küzdöttek, a történelem össze vértanújának, azoknak, akik arra a meggyőződésre jutottak, hogy a semmiért 

harcoltak és hogy ezen a világon mindig a rossz uralkodik. Akkor meghalljuk majd, hogy a Miatyánk ima 

válaszol. Elismétli majd, ki tudja, hányadszor, azokat a reményteljes szavakat, melyekkel a Szentlélek pe-

csételte le a teljes Szentírást: „igen, hamarosan eljövök” – ez az Úr válasza. „Hamarosan eljövök.” Ámen. 

És az Úr Egyháza azt válaszolja: „Jöjj el, Úr jézus!” (vö. Jel 22,20). „Jöjjön el a te országod!” – ez olyan, 

mintha azt mondanánk: „Hamarosan eljövök.” Jézus pedig így felel: „Hamarosan eljövök.” Jézus pedig 

eljön, a maga módján, mindennap. Bízzunk ebben! Amikor a Miatyánkot imádkozzuk, mindig azt mond-

juk: „Jöjjön el a te országod!”, hogy meghalljuk szívünkben: „Igen, igen, jövök, hamarosan eljövök.” 

 

Részlet a 2019. március 6-i Általános kihallgatáson elhangzottakból 

Ferenc pápa: Imádság, az új élet lélegzése, Szent István Társulat, Budapest, 2021. 103-104,  

107-108. p. 
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Pünkösdi népszokás 6 

Jöjjön el a te országod  

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. 4. sz. 



 

 

Könyvajánló 

Maczó Balázs: Séták a Szent István park körül 
Athenaeum 2000 Kiadó, 2022  

Kiss Judit Ágnes: újra nyeregben 

Móra, 2022. 

Ismerd meg!  

Lenyűgöző szabadtéri kísérletek 

Álomgyár Kiadó, 2021. 

 

Kiss Judit Ágnes: A hófehér vihar-

madár 

Pagony Kiadó, 2022. 

Zágoni Balázs: Szamos-parti Hollywood 

Pagony Kiadó, 2022. 



 

Könyvajánló 

A növények ereje 

Bailon Kiadó, 2022. 

 

Harari, Yuval Noah: Sapiens, rajzolt történelem II. 

Animus Kiadó, 2021. 

Dödölle - Gyerekirodalmi és hagyo-

mányőrző kalendárium - Ünnepi recep-

tekkel 

Bajzáth Mária: Kerek élet fája 

Lampion Könyve, 2022. 

A méhek titkos élete 

Scolar, 2022. 



Magyarország több olyan nemzetközi mérésben is részt vesz, melyről kevesebb az információnk, mint a 
hazai mérésekről. Az alábbiakban ezek rövid bemutatását adjuk közre. 
PISA-vizsgálat (Programme for  International Student Assessment) 
A PISA-mérés a tanulók tudását mérő nemzetközi program, melynek célja a mindennapi életben használ-
ható tudás vizsgálata. Monitorozó jellegű felméréssorozat, amely három területen vizsgálja a tizenöt éves 
tanulók képességét. A mérés az iskolai tanulás során elsajátított ismeretekből és készségekből felépülő, az 
adott tudományterületen érvényes tudásra összpontosít. Azt méri, hogy a diákok milyen mértékben alkal-
mazzák szövegértési képességüket a hétköznapi helyzetekben megjelenő szövegek megértésekor és értel-
mezésekor; vagy mennyire képesek felismerni, megérteni, értelmezni és megoldani egy matematikai vagy 
természettudományi jellegű problémát. A mérés részét képezi a tanulók családi és iskolai hátterével össze-
függő információk feltárása is, mely által tanulmányozhatóvá válnak a teljesítményt befolyásoló tényezők, 
az eredmények több kontextusban is értelmezhetők. 
A PISA-vizsgálatot a kilencvenes évek végén hívta életre a legfejlettebb államokat tömörítő Gazdasági 
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD), amelynek Magyarország 1996 óta tagja. Az első mérést 
2000-ben, majd ezt követően 3 évente szervezték meg, legutóbb ebben az évben, 2022 tavaszán. Az egyes 
mérések alkalmával egy-egy műveltségi terület nagyobb hangsúlyt kap, mint a többi, például egyik alka-
lommal a szövegértés, a másik alkalommal a matematika, majd a természettudomány képviselete a meg-
határozóbb. Az egyéb adatfelvételi trendekhez hasonlóan a 2015-ös és az idei mérés már számítógépen 
zajlott. 

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study)  
A TIMSS-vizsgálatok az IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) 
szervezésében négyévenként követik egymást, Az első mérés 1995-ben, a legutóbbi 2019-ben volt, mely 
64 ország részvételével zajlott. A 2019-es vizsgálat adatfelvétele elektronikus úton történt, az eredménye-
ket az Oktatási Hivatal TIMSS 2019 Összefoglaló jelentés című online kiadványa mutatja be. A soron kö-
vetkező mérés 2023-ban lesz. 
A felmérések alapvető célja a 4. és 8. évfolyamos tanulók matematika és természettudományok területén 
nyújtott teljesítményének vizsgálata. Az országon belüli matematikai és természettudományi teljesítmény-
jellemzők mellett nyomon követhető az is, hogy az egyes országok tanulóinak eredményei miben térnek el 
egymástól. 
A felmérés során gyűjtött háttéradatok értékes információkkal szolgálhatnak a tantervek tartalmáról és 
azok megvalósulásáról, a tanárok felkészültségéről, a rendelkezésre álló forrásokról. 
 
PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) 

 
Az IEA által szervezett PIRLS-vizsgálat (Progress in International Reading Literacy Study) célja a 4.-es 
tanulók szövegértési képességének felmérése, mely a hazai teljesítménymutatók meghatározása mellett 
lehetővé teszi a szövegértési képesség fejlődésének nemzetközi összehasonlítását is. A vizsgálat része az 
otthoni olvasási szokások, az olvasás iránti attitűd és az iskolai olvasástanítási gyakorlat feltérképezése is. 
A PIRLS-vizsgálatot ötévente szervezik meg. Az első nemzetközi összehasonlító szövegértés-vizsgálat 
2001-ben 35 ország részvételével zajlott, majd 2006-ban 48, 2011-ben 49, 2016-ban pedig 50 ország vett 
részt benne. Magyarországon az eddigi felmérések mindegyikében 150 iskola mintegy 5000 tanulója vett 
részt. A vizsgálat célja a trendek elemzése is – az egymást követő 2001-es, 2006-os, 2011-es és 2016-os 
felmérések során nyújtott teljesítmények összehasonlítása. 
Az IEA által kialakított szövegértés-fogalom magában foglalja az olvasott szövegre való reflektálás, illet-
ve az olvasottak egyéni és közösségi célokra való felhasználásának képességét. 

Összeállította: Sarusi Etelka 

Nemzetközi mérések 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/nemzetkozi_meresek/timss/TIMSS2019.pdf


Mi lesz veled Covid-generáció? 

Útravaló az újratervezéshez, avagy kapaszkodók a COVID-generáció 

támogatásához 

2020-ban mindannyian egy olyan élethelyzetben találtuk magunkat, 

amely alapjaiban változtatta meg a mindennapjainkat. 

A hirtelen jött krízis után az elhúzódó stresszhelyzettel kell megbir-

kóznunk, miközben a gyermekek ebbe a helyzetbe nőnek bele, és az 

új keretek között kellene szocializálódniuk, miközben a szocializáci-

ós színterek beszűkültek. 

Mostanra tudjuk, milyen pszichés megterhelést jelent ez mindany-

nyiunk számára, de csak sejtéseink vannak a hosszútávú hatásokról, 

és arról, miként lehetne tompítani ezeket. 

E kötet szerzői arra vállalkoztak, hogy eddigi tudásukat és tapasztalataikat összegezzék, így adva ka-

paszkodókat szülőknek és pedagógusoknak, a pszichológia és a pedagógia eszköztárával felvértezve. 

A szerzők: 

Bognár Vivien – Bereczki Enikő – Fegyverneki Gergő – Csányiné Guszter Lídia – 

Vámos Róbert – Antaliné Miss Lilla – Bene Viktória 

A kötet számos azonnal bevethető EXTRA tartalmat, letölthető eszközt és gyakorlatot tartalmaz: 

játékok 

tevékenységtervezetek 

Feladatlapok 

A kötet szerzői beszélgettek:  

Rendkívüli szülői értekezlet - Mi lesz veled Covid-generáció? - a beszélgetés megtekinthető 

Covid után – hatásai, megoldások  

Hogy angyalkézből bezárult az Éden 
átok morajlik, forr a föld szívében, 
s a kéreg tövist, bojtorjánt terem. 

Az ember itt vergődött rögre esve, 
tövis szurkálta lábait sebesre, 
s kiszúrta lelke álmodó szemét. 

S míg könnye hull a föld ugarszívére 
a Szentlélek már néhány ezer éve 
jár, jár a bojtorjános föld felett. 

Szánt vihar-vemhes titkos paripákon, 
ölében mag van, édes álom-mákony, 
s amerre megy, a vak szem mennybe lát… 

Így jár a földön néhányezer éve, 
megtüzesült emberszív az ekéje, 
s évszázados barázda jár nyomán. 

Akkor van igazi ünnep, piros pünkösd, 
mikor egy vaksi, rögre görnyedt bűnöst, 
szántó, izzó ekéje megérint. 

Az volt a pünkösd, mikor az a hitvány 
gyáván bujdosó tizenegy tanítvány 
a Szentlélek tüzes ekéje lett. 

Az volt a szántás! Végtelenbe vágtak 

barázdát minden táján e világnak, 

és Föld és ember újról álmodik. 

Mécs László: A Szentlélek ekéi 

https://www.youtube.com/watch?v=v6emOVTAK24


 

Twitter üzenetben magyartanárodnak ajánld nyári olvasmányélményedet. 

 

A válaszokat 2022. szeptember 30-áig várjuk, hirlevel@szegepi.hu címre! 
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Játék  

Szentistváni pünkösdi köszöntő 

(Leánycsapat) Nagyobb csapat (a kézben egy-egy piros pünkösdi rózsával, a 

szentistváni matyók színes öltözetében, négyes sorban elősétál és dalol: 

Pünkösdi népi játék 

(Köszönnek és elsétálnak.) 

 

Forrás: Népi játékok, jegyzetekkel közreadja Volly István, 1. kötet. Budapest, 

Királyi Magyar Egyetemi nyomda, 1941. 


