
Ha egyéniségünk fejlődése ennyire a külső tényezők hatása alatt áll, nem közömbös, hogy 

mire tereljük figyelmünket és mit igyekszünk befogadni. Akitől többet kaptunk, ahhoz job-

ban hasonulunk. Isten feltárta előttünk természetfeletti világátt, Jézus Krisztusban eleven 

eszményként áll elénk; a keresztény jellemalakítás első állomása tehát a kitárulás Isten felé. 

Önmagunk nevelésénél először szemre van szükségünk az eszmény meglátására. Követnünk 

kell a mesebeli embert, aki a tündértől előbb okosságot kért a másik két kérés megfogalma-

zásához. Kell, hogy saját kilétünk a Teremtővel való beszélgetés problémája legye. Mint 

ahogy azt a Bölcsesség könyvének szerzője megfogalmazta: 

A bölcsességet szerettem és kerestem ifjú koromtól. 

Arra törekedtem, hogy menyasszonyommá tegyem, 

mert szerelmese lettem szépségének. 

Eltökéltem tehát, hogy őt veszem élettársul, 

mert tudtam, hogy tanácsot ad a jóra, 

és vigaszom lesz a gond és bánat közepette. 

Általa dicsőségem lesz a népek előtt; 

ha hallgatok, megvárnak engem, 

ha szólok, fölfigyelnek. 

Általa halhatatlanságban lesz részem, 

örök emlékezetet hagyok az utókornak… 

Mialatt mindezeket fontolgattam magamban 

és szívemben meghánytam-vetettem, 

körüljártam és kerestem, miként behetnék magamhoz. 

Mivel láttam, hogy nem juthatok másként birtokába 

mint ha az Úr megadja, 

azért az Úr elé járultam s kértem őt. 

Könyörögtem és értelmet adott nekem, 

imádkoztam és eljött hozzám a bölcsesség lelke (Bölcs 8). 

Az önnevelést, mint erkölcsi feladatot, el lehet utasítani az önzés nevében. Az egyén meg-

elégszik önmagával, eltörpül saját nagysága előtt és nem gondol a további feladatokra. Páz-

mány az ilyen lelkületről mondja: a kevélység dajkálásával vastagodnak bennünk a gonosz-

ságok. 

A lelkiismeret hatékony szava miatt valószínű, hogy kevés ember intézi el vállvonogató egy-

kedvűséggel erkölcsi mivoltának kérdését. A legtöbben ingadoznak az élet értelme és értel-

metlensége között. Ahol az ember nem Isten akaratához, törvényéhez méri cselekedeteit, ott 

a határozott vonások elmosódnak. A lelkesedés ugyan jelentkezhet bizonyos eszményekkel 

kapcsolatban, nagy tettek is születhetnek, annál inkább, mivel az ember mindenütt az isteni 

kegyelem hatása alatt áll.  

Részlet: Gál Ferenc: A hit ébresztése, Szent István Társulat, 1966. 174-175. p. 
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A tartalomból: 

Elmélkedés 1 

Könyvajánló 2-3 

Vers, nagyböjti üzenet 4-5 

Helyi tudástár 6 

A szegénység és az önmegtagadás (böj t) ,  a megsebzett  emberekkel 

való törődés és a szeretet  gesztusai  (alamizsnálkodás),  valamint az 

Atyával való bizalmas párbeszéd (imádság) lehetővé teszi  

számunkra az őszinte hit ,  az élő remény és a  tevékeny szeretet  

megvalósítását .   

 

Ferenc pápa twitter üzenete  

IX. évf. 3. sz. 



 

 

Könyvajánló 

A hangok csodálatos világa 

Révész Emese 

Hol készül a művészet? 

Andrew H. Knoll 

A Föld rövid története - Négymilliárd év 

nyolc fejezetben 

Madármegfigyelők kézikönyve - Alapismeretek és 

települési barangolások 

Michael Ende 

Momo 

Réz Anna 

Mardos - A bűntudatról kilenc fejezetben 



 

Versek 

Szép Ernő: Jézus Krisztus 

 

Emberek istene, 

Istennek embere, 

Te lehajtott fejű, 

Megszegezett kezű, 

Leszegezett lábú, 

Lecsukódott szemű, 

Te megfagyott ajkú, 

Te kihasadt szívű, 

Te örökre vérző, 

Útszél elhagyottja, 

Mezítelen testű, 

Hófehér szemérmes. 

Tavasszal lombtalan, 

Nyáron napon égő, 

Te ősszel megázó, 

Te télen megfázó, 

Szélben takaratlan, 

Viharban búvatlan. 

Te nappal életlen, 

Éjszaka fekvetlen. 

Özvegyek karója, 

Leülő koldúsnak 

Támasztó párnája, 

Minden úttalannak 

Útmutató fája. 

 

Gyermekek rokona, 

Véneknek pajtása, 

Vándoroknak botja, 

Bohóknak tútora, 

Pásztorok vezére, 

Juhok gyapjújából 

Tövist válogató, 

Szamár hosszú hátát 

Végig símogató. 

Jajnak trombitája,Sóhajnak vo-

nója, 

Némának ekhója, 

Könnyeknek kendője, 

Éhes vendéglője, 

Te kenyér bor és hal. 

Bénának fürdője, 

Esettnek mentője, 

Vakoknak gyertyája, 

Poklosok barátja, 

Halálnak doktora, 

Mindenki testvére, 

Egyetlen magános. 

Te másról beszélő, 

Te tengerre lépő, 

Te egekre néző. 

A kínoknak grófja, 

Hercegek hercege, 

Királyok királya, 

Szegények szegénye, 

Harminc ezüst érő, 

Harminchárom éves. 

 

Te felhőbe szálló, 

Te mennyekben járó, 

Tejúton sétáló, 

Fényességben álló, 

Szivárványra dűlő, 

Te angyalt tanító, 

Te bárányt vezető, 

Galambnak gazdája, 

Kelet majorosa, 

Nyugat bíborosa, 

Csillagok csillaga, 

Örök trónörökös, 

Örökös boldogság. 

Úr Krisztus feltámada, ránk a malasztja árad. 

Hős, szent vére hullása, lőn pokloknak romlása. 

Úr Isten megváltá mind e világot szent halálával. 

 

Alászáll a poklokra raboknak váltságára, 

Szabadítá híveit, régi szentek lelkeit. 

Úr Isten megváltá mind e világot szent halálával. 

 

Úr Krisztus feltámada, nékünk példát úgy hagya, 

Hogy mi is feltámadjunk, véle összve vígadjunk. 

Úr Isten megváltá mind e világot szent halálával. 

   (Moldvai csángó ének) 
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Igaz mese a húsvétról 

Lackfi János 

 

Tavaszi és húsvéti mézeskalácsok 

Tószegi Judit 

 

Út a hajnalba – húsvéti novellák 
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