
„Advent 1.vasárnapján az Egyház Isten or-

szágának érkezésére tekint, amely Jézus 

történelmet lezáró második eljövetelével 

teljesedik be. Az ószövetségi olvasmány 

Izajás próféta könyvéből Isten végidőbeli 

uralmának elérkezését hirdeti, amelyet kis 

eltéréssel Mikeás könyvében szintén meg-

találunk (4,1-4.) Az evangélium is (Mt 

24,37-44) ezt az eseményt idézi az Ember-

fia második eljövetelével összefüggésben, 

de más szempontból. Az evangélium a 

számadás és az ítélet gondolatát emeli ki, 

az olvasmány ezzel szemben a nemzetek 

megtérést az igaz Istenhez, és az Isten or-

szágában történt összegyűjtésüket tanítja.  

Izajás próféta a nagy eseményt jelképekben 

írja le: „Az utolsó napokban az Úr házának 

hegye szilárdan áll majd a hegyek tetején, 

és magasabb lesz a halmoknál. Oda özönle-

nek mind a nemzetek, felé tart számos 

nép.” (2,2) Az utolsó napok, vagy a végső 

idő Istennek az a nagy tette, amely lezárja a 

történelmet, ugyanakkor elhozza Isten min-

den megújító uralmát. Izajás mindezt most 

a nemzeteknek Izrael Istenéhez, az egyetlen 

és igaz Istenhez való megtérésében, és az 

életvitelükben bekövetkezett fordulattal 

mutatja be. 

A prófécia egyes kijelentése Isten minden 

embert megszólító, egyedülálló nagyságát 

emelik ki. Az a kijelentés, hogy Úr házá-

nak, azaz templomának hegye, Sion maga-

sabb minden hegynél, teológiai értelmű. 

Sion azért a legmagasabb hegy, mert az 

igaz Isten lakik ott (vö. Zsolt 46; 48,5köv.), 

és ennek következtében megingathatatlan. 

Isten jelen van templomában, és az utolsó 

időben itt fog kinyilvánulni dicsősége 

minden nemzet számára. A népek za-

rándoklata pedig Sion hegyéhez jelké-

pes leírása annak, hogy a népek Izrael 

Istenében fel– és elismerik az egyetlen 

igaz Istent, és most hozzá fordulnak. 

A nemzetek kijelentésének felidézése 

megtérésük indokát ismerteti meg. Ezt 

mondják: „Rajta, menjünk fel az Úr he-

gyére, Jákob Istenének házához, hogy 

tanítson meg minket útjaira, és így az 

ösvényein járhassunk. Mert Sionról jön 

a törvény és Jeruzsálemből az Úr tanítá-

sa” (Iz 2,3). A Sion hegyére zarándokló 

nemzetek az egyetlen igaz Isten tanítá-

sát várják. A tanítás az Úr mindent átfo-

gó akarata, amely kinyilatkoztat a né-

pek számára, hogy ezáltal megteremtse 

az emberiség megújult közösségét. 

Részlet: Rózsa Huba: Úton a Beteljese-

déshez, magyarázatok az „A” liturgikus 

év olvasmányaihoz. Budapest, Szent 

István Társulat, 2016. 15-16. p. 
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Menjünk az Úr hegyére 

A boldog sz ív t i tka a  biztonság,  amelyet  akkor  talá lunk meg,  

ha kikötünk Jézusnál ,  ha  gyökeret  eresz tünk ná la :  az 

éle tében,  a  szavaiban,  a  ha lá lában és a  fel támadásában.   

Ferenc pápa Twit ter  üzenete  
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Karácsonyi hangulat 

 

Dsida Jenő: Itt van a szép karácsony 

 

Itt van a szép, víg karácsony, 

Élünk dión, friss kalácson: 

mennyi fínom csemege! 

Kicsi szíved remeg-e? 

  

Karácsonyfa minden ága 

csillog-villog: csupa drága, 

szép mennyei üzenet: 

Kis Jézuska született. 

  

Jó gyermekek mind örülnek, 

kályha mellett körben ülnek, 

aranymese, áhitat 

minden szívet átitat. 

  

Pásztorjátszók be-bejönnek 

és kántálva ráköszönnek 

a családra. Fura nép, 

de énekük csudaszép. 

  

Tiszta öröm tüze átég 

a szemeken, a harangjáték 

szól, éjféli üzenet: 

Kis Jézuska született! 

Sík Sándor: 

 

A napkeleti bölcsek 

 

Ama csillag után. 

A holdsugaras hideg éjszaká-

ban,  

Mint egy fehérlő, csendes 

álom,  

Úgy vonult el a komoly kara-

ván.  

És elől ment a három. 

A sziklás föld mogorván és ko-

páron  

Feküdt el lábaik alatt.  

Méltóságos sora a száz tevének  

A harmaton halkan haladt.  

És mintha fehér árnyak lenge-

nének,  

Úgy vonult végig a fehér sereg  

A völgyön, ahol nem nőttek 

virágok,  

S a városon, ahol az emberek  

Nem virrasztottak és nem éne-

keltek.  

S ahol nem látta őket senkisem. 

És így suhant el csendesen  

Életre éledt vágya Napkeletnek  

Az ezredéves éjszakán. 

Ama csillag után. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kányádi Sándor: 

 

Isten háta mögött 

üres az istálló s a jászol  

idén se lesz nálunk karácsony  

hiába vártok  

nem jönnek a három királyok 

sok dolga van a teremtőnek  

mindenkivel ő sem törődhet  

messzi a csillag  

mindenüvé nem világíthat 

megértjük persze mit tehetnénk  

de olyan sötétek az esték  

s a szeretetnek  

hiánya nagyon dideregtet 

előrelátó vagy de mégis  

nézz uram a hátad mögé is  

ott is lakoznak  

s örülnének a mosolyodnak 



Könyv a fa alá 

Olvasa sné pszérű sí té s 
 
„Amikor felelős szülőként arról gondolkodunk, hogy milyen jó lenne, 

ha olvasóvá válnának gyerekeink, egyből a hogyanokra fókuszálunk, 

pedig fontosabb lenne a miérttel kezdeni! Meg tudjuk fogalmazni, hogy 

számunkra miért értékes az olvasás? Van-e helye a digitális világban az 

elmélyült olvasásnak? Miért lesz boldogabb az, aki minden nap olvas 

szépirodalmat? Miért sikeresebb az életben az, aki többféle szövegérté-

si stratégiával rendelkezik? 

Az olvasóvá nevelésnek világszerte számtalan jó gyakorlata van. 

Az Így mesélj, hogy olvasson nem törekszik a teljességre, megelégszik 

azzal, hogy a mindennapi meseolvasás jelentőségétől a hangoskönyvön 

és a digitális olvasáson át a kötelező- és kamaszolvasmányokig, 12 

irányból közelítsen az olvasóvá nevelés lehetőségei felé. Igyekeztünk 

olyan könyvet összeállítani, ami nemcsak a megoldásokra fókuszál, 

hanem közérthető módon bemutatja az egyes jelenségek mögötti hátte-

ret is segítve abban, hogy pontosabban megfogalmazzuk a céljainkat, 

és ehhez mérten válasszunk a kínált megoldási lehetőségekből. 

Hisszük, hogy sokunkat érintő kérdésekre keressük a válaszokat (nem véletlen, hogy a 

fejezeteket indító idézetekhez neves és hiteles közéleti személyiségek adták arcukat és 

olvasáshoz kapcsolódó gondolataikat), célunk az érdeklődés felkeltése, a pozitív szülői 

attitűdök kialakítása és információátadás – mert a tájékozottság vezethet el az igazán 

személyre szabott olvasás-pedagógiához.” a kiadó honlapján található leírás. 

 

Pompor Zoltán: Így mesélj, hogy olvasson 

Móra-Bookr Kids Kft., 2019. 

Kozma Adrienn: Kalandor 

Alcím Gyakorlófüzet auditív és motoros differenci-

áláshoz (5-9 éves korosztály részére). Krasznár és 

Társa Könyvkereskedelmi Bt., 2019. 

Pappné Gazdag Zsuzsanna : Szék, Tartásjaví-

tó, izomerősítő és nyújtó, valamint mozgásügyessé-

get fejlesztő gyakorlatok óvodások és kisiskolások 

számára. Flaccus Kiadó, 2020. 



 

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 
Tisztelettel várjuk észrevételeiket, javaslataikat a hirlevel@szegepi.hu  email-címre. 

Kézműves sarok 

A Hírlevél illusztrációinak forrásai: pixabay.com, publicdomain.com, 

flaccus.hu, wikimedia commons. 

 

Karácsonyra készülve 

Színezd, egészítsd ki a képeket! 


