
„Az  egyéni reményt kételyek tehetik erőt-

lenné. Néha úgy érezzük, hogy a kinyilatkoz-

tatás is megtorpanásra késztet. A szentírás-

ban találkozunk ilyen kijelentésekkel: Széles 

a kapu és tágas az út, amely a pusztulásba 

visz, és sokan haladnak át rajta, a szűk kaput 

viszont kevesen találják meg (Mt 7,13-14). 

Sokan vannak a hivatalosak és kevesen a 

választottak (Mt 22,14). Pál apostol azt 

ajánlja, hogy üdvösségünket „félelemmel és 

rettegéssel munkájuk” (Fil 2,12). Az egyház, 

mint hivatalos tanítást adta közre a Trentói 

zsinaton azt  tételt, hogy külön kinyilatkozta-

tás nélkül senki sem lehet abszolút biztos 

megigazulása és üdvössége felől. Továbbá 

azt is megállapította, hogy a jóban való meg-

maradás csak Isten külön adománya lehet, 

ahhoz az elhatározásunk és igyekezetünk 

nem elegendő. Minden erőfeszítésünk mel-

lett imádkozni is kell érte. Hogyan egyeztes-

sük össze ezeket a nehézségeket pl. azzal a 

kijelentéssel, hogy a reményben örvendez-

nünk kell (Róm 12,12). 

A nehézségek eloszlatásához a következő 

megfontolások vezetnek. Az üdvösség mi-

benlétének kifejezésénél hivatkoztunk arra, 

hogy az természetfölötti állapot, Isten életé-

ben való részesedés, amit csak tőle kapha-

tunk meg, de saját erőnkből nem érhetünk el. 

A remény pedig abból az ígéretből születik, 

amelyet Isten nekünk, gyarló embereknek 

adott. Amikor meghívott az üdvösségre, ak-

kor a mindennapi esékeny emberhez szólt, 

aki állandóan küzd a belső és külső kísérté-

sekkel. A reményt tehát ő maga csillogtatta 

meg előttünk, ezért amikor reménykedünk, 

nem délibábot kergetünk. Azt is elfogadhat-

juk, hogy amikor a kinyilatkoztató Isten 

megvilágította előttünk hivatásunkat, egyik 

szavát nem akarta a másikkal agyonütni. Ha 

tehát egyszer feltárta az egész emberiség felé 

kitáruló irgalmasságát, azt nem vonta vissza 

semmiféle pedagógiai megfontolásból. A 

remény legszélesebb alapja az egyetemes 

üdvözítő akarat: „Isten azt akarja, hogy min-

den ember üdvözüljön és eljusson az igazság 

megismerésére. Hiszen egy az Isten, egy a 

közvetítő Isten és ember között, az ember 

Krisztus Jézus, aki váltságul adta magát min-

denkiért.” (1Tim 2,5). Az üdvözítő akarat 

abban áll, hogy Isten meg is adja mindenki-

nek az elégséges kegyelmet az üdvösségre, 

vagyis kifejezetten segíti, hogy elérje azt a 

természetfölötti célt, amely természetes erőit 

meghaladja.” 

Gál Ferenc: Az örök élet reménye, Budapest, 

Szent István Társulat, 1974, 193-194. p. 
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Ajánló 3 

„Járd végig!” projekt ismertető 4-5 

Játék 6 

A remény jegyében 

Életünket  és képességeinket ajándékba kaptuk: ajándék, amely Isten 

és sok ember csendes munkája nyomán szövődött ,  akiknek nevét 

majd csak a  mennyben ismerjük meg.  

Ferenc pápa twitter üzenete  VI. évf. 1. sz. 



 

Megjelent Nemes Orsolya szerző Generációs mítoszok, hogyan készül-

jünk fel a jövő kihívásaira? című kötete. 

Részletesen bemutatja, és árnyalja azt a közbeszédben lévő hiedelmet, 

hogy a generációkat szakadékok választják el egymástól. A generációelmélet kialakulását és az z 

egyes generációkat bemutatva, rámutat arra, hogy egy-egy generáción belül is akár évtizedes kü-

lönbségek lehetnek, így az X generáció első évében, 1965-ben születettek, és az 1981-ben, a gene-

ráció utolsó évében születettek között is vannak különbségek, hogy hol tartanak az életútjukban, és 

a jelenlegi helyzetet hogyan ítélik meg. Ezután bemutatja a felnőtté válás mérföldköveit, azokat a 

biológiai, szociológiai és pszichológiai jellemzőket, amelyek egy-egy emberélet fejlődésében el-

hozzák a felnőttlét kialakulását. És bemutat „egy új értelmezési keretet, amely segít egy generációt 

a jelenben ismert körülmények alapján alaposabban meghatározni és kisebb, már könnyebben ér-

telmezhető és a valósághoz már közelebb álló alcsoportokra bontani.” 

Majd foglalkozik azokkal, a modern korra jellemző kérdésekkel, minden generációt érintő problé-

mákkal: a klímaváltozás, a társadalmi és jövedelmi egyenlőtlenségek, a technológia. Az egyes té-

mákat részletesen bemutatva, arra hívja fel a figyelmet, hogy a kihívásokat akkor fogja tudni az 

emberiség megoldani, ha a megfelelő készségeknek a birtokában lesz.  

„Egy-egy generációra tehát többé nem a múltbéli történések mentén, hanem a várható jövőbeli ki-

hívásokat figyelembe véve kell gondolnunk, A közös ügyek kapcsán, amelyek mögé egy-egy nem-

zedék tagjai egységesen be tudnak állni. Ehhez pedig csupán egyetlen kérdést szükséges felten-

nünk magunknak: milyen világban szeretnénk élni, és milyet szeretnénk gyerekeinknek és unoká-

inknak örökül hagyni?” 

„Ahhoz, hogy sikeresen tudjunk megbirkózni a jövő kihívásaival, minden korosztálynak szükséges 

van egy jövő alapján kialakított generációs identitásra, közös ügyre és célokra: minden egyes nem-

zedéknek meg kell határoznia az e három témához való viszonyát a tapasztalatai és álmai alapján, 

és végig kell gondolnia, hogy hogyan tud saját, valamint a gyermekei és unokái számára egy élhe-

tő, boldogabb világhoz hozzájárulni. A jövő ugyanis minden generációnak mást jelent majd. Élet-

korunkból fakadóan másképp fogjuk látni, megélni és másképpen tudunk majd reagálni az elkö-

vetkező folyamatokra és nehézségekre. És persze más lesz az eszköztárunk is, amelyet bevethe-

tünk az alkalmazkodás, a problémák megoldása érdekében.” 

 

 

Könyvajánló 



Ajánló 

a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra 

készülve 
 

Dolhai Lajos: Az  Eucharisztia teológiája 

Joseph Ratzinger: Isten közel van hozzánk, Eucharisztia 

II. János Pál: Ecclesia de Eucharistia kezdetű enciklikája : a püspököknek, 

a papoknak és diákonusoknak, a szerzeteseknek és minden hívőnek, az 

Eucharisztia és az Egyház kapcsolatáról  

VI. Pál: Eucharisztia, ajándék, jelenlét, titok 

Erdő Péter: Eucharisztia : az áldozat, a találkozás és a jelenlét szentsége  

 

 

 

 

 

 

 

Schütz Antal:  Eucharisztia : Az oltáriszentség : A hit és ész világánál, Budapest,  

Szent István Társulat, 1938. 

-Részlet- 

„Eucharisztia a szegénység szentsége. Nem győzöm csodálni, hogy az a Krisztus, aki dicsőségben ül az 

Atyának jobbján, aki elvégezte önkiüresítése és megalázódása művét, mégis történeti, szentségi jelenlét-

ének olyan módját választotta, mely lépten-nyomon értésünkre adja, mennyire megbecsüli ő a szegénysé-

get. Nemcsak aranyok dómokban lakik, hanem a konszekráló pap hívó szavára olyan helyekre is eljön, 

melyek épen nem különbek, mint első, karácsonyéjjeli megjelenésének színhelye. Nemcsak gazdag, ara-

nyos szívekbe száll, Szienai szent Katalinok, Flüi Miklósok szívébe, hanem sűrűn betér szegényes és ros-

katag lelkekbe is. De a döntő dolog: a legigénytelenebb köntösbe öltözött, kenyér és bor színébe, és így 

jár köztünk a mindenség Királya, ebben az egészen hétköznapi ruhában, étel formájában, úgy hogy sem-

mit nem tapasztalunk meg fölségéből (ez Lugo kardinális eucharisztológiájának alapgondolata, lásd 262. 

lap). 

S itt egészen sajátos tanulságot tár elénk a létnek legmélyebb mélységeiből. Szentségi jelenlétének ez a 

szegénységi módja azon sarkallik, hogy tetszett neki transzubstanciáció útján megjelenülni. Átlényegülés 

ennek a magyar neve; és értelme; az egész Krisztus jelenik meg, csonkítatlan és torzítatlan valóságában; 

de lényegszerűen. Döbbenetes határozottsággal arra akar ezzel ráeszméltetni bennünket, hogy a lényeges-

re kell koncentrálódnunk. Gazdagság, finomultság, sőt az ú. n. kultúra nem lényeges; egy a szükséges, és 

ez a Krisztus.” 



EFOP-3.10.1-17-2017-00003 azonosító számú „Járd végig!” című projekt   

Tájékoztató az EFOP-3.10.1-17-2017-00003 azonosító számú  

Járd végig! 

című projekt eredményeiről 

Projektidőszak: 2018.01.01. - 2020.12.31. 

 

A Szeged─Csanádi Egyházmegye Gelsey Vilmos Pedagógiai Intézet (SZEGEPI) az Emberi 

Erőforrás Támogatáskezelő (EMET) konzorciumi partnereként - több mint 1000 pedagógus 

bevonásával - kiválósági szakmai programokat, képzéseket szervez a „Járd végig!” című pro-

jekt keretében.  

 

A kiválósági programok a Kárpát-medencei összmagyar kapcsolatok erősítését, a tudástransz-

fer, az oktatás, nevelés terén szerzett tapasztalatok, jó gyakorlatok megosztását valamint a ma-

gyarságtudat, a hazai és külhoni magyar pedagógusok oktatásszakmai együttműködésének tá-

mogatását szolgálják. Egy olyan szakmai kapcsolati háló kialakítását segítik, mely által a részt-

vevők a képzések során megszerzett ismereteik alkalmazásához egymástól szakmai támogatást, 

útmutatást kaphatnak. Tanulmányutak megvalósításával, a saját élményű tapasztalatok meg-

szerzésének a lehetőségével szorgalmazzuk nemzeti kultúránk, nemzeti jelképeink, nevezetes 

közgyűjteményeink, történelmi emlékeink, értékeink továbbörökítése, a nemzeti identitás erő-

sítését.  

 

Projektünk célja a Kárpát-medencében és a célterület-régiókban: 

-Tematikus együttműködések kialakítása a Kárpát-medencei pedagógusok szövetségeivel/

szervezeteivel/vallási közösségeivel. 

-A hálózatosodás feltételeinek megteremtése a különböző szervezetek bevonásával. 

-A végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése. 

-Az egész életen át tartó tanulásban való részvétel erősítése. 

-A pályaorientáció és pályakövetés fejlesztése a köznevelésben és felsőoktatásban, annak 

érdekében, hogy a köznevelésből és felsőoktatásból kilépő fiatalok a munkaerő-piaci 

igényeknek megfelelő ismeretekkel és kompetenciákkal rendelkezzenek. 

-A felsőoktatásba való bejutás elősegítése és a lemorzsolódás csökkentése. 

-A meglévő teljes ciklusú magyar nyelvű, de az adott ország államnyelvét is szaknyelvként 

oktató képzések implementálásának elősegítése. 



A nyári időszakban hat harmincórás, egy hatvanórás akkreditált pedagógus-továbbképzést és egy 

négynapos pedagógus akadémiát szerveztünk. A képzéseknek a GFF Szarvasi Pedagógiai Kara, az 

akadémiának a GFF Gazdasági Kara adott helyet. 

Akkreditált képzéseink 2019.07.24-31. között 93 fő részvételével valósultak meg az alábbi tématerü-

leteken: 

-Családpedagógiai ismeretek 

-A korszerű pedagógiai értékelés gyakorlata 

-Hatékony konfliktuselemzési technikák (2) 

-A kooperatív tanulás csoportmunka pedagógiája (2) 

-Resztoratív technikák az iskolában 

 

 

A Kárpát-medencei Nyári Pedagógus Akadémiát 2019.augusztus 8-12. között 137 fő részvételével 

rendeztük meg Békéscsabán, a GFF Gazdasági Karának épületében.  

A nagy szakmai érdeklődést kiváltó rendezvényeink ősszel tovább folytatódtak. Október 10-13. kö-

zött öt 30 órás akkreditált továbbképzést és négy 15 órás tréninget szerveztünk meg az alábbiak sze-

rint: 

-Családpedagógiai ismeretek (30 órás akkreditált képzés) 

-Hatékony konfliktuselemzési technikák (30 órás akkreditált képzés) 

-A kooperatív tanulás csoportmunka pedagógiája (30 órás akkreditált képzés) 

-Resztoratív technikák a gyakorlatban (30 órás akkreditált képzés) 

-Korszerű tanulásszervezési eljárások (15 órás tréning) 

-Magyarságismeret (15 órás tréning) 

-Hátrányos helyzetű gyermekek pedagógiája (15 órás tréning) 

 

Novemberben további szakmai programok várják az érdeklődő kollégákat. 2019.11.04-11.07. között 

szervezzük meg a Kárpát-medencei Pedagógiai Konferencia és Módszertani Napok című program-

sorozatot a GFF Szarvasi Gyakorlóintézményében. A konferenciaprogram mellett a bázisintézményi 

jó gyakorlatok bemutatására is lehetőség nyílik a szakmai műhelymunkák és a bemutató órák kereté-

ben. 

Minden szakmai program a köznevelés valamennyi színterén dolgozó pedagógusnak lehetőséget kí-

nál szaktudása bővítéséhez. 

 

További információk a SZEGEPI honlapján, 

Projektjeink, „Járd végig!” pályázat menüpont alatt. 



 

 

Játék – Vízparti olvasmányok 

 

Milyen irodalmi alkotás jut eszedbe az őszről? 

Írd meg nekünk e-mailben , novenber 30-áig a 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, 

publicdomain.com, flickr.com, holnap.hu, flaccus.hu, libri.hu, wikipedia,hu, kolibri.hu, pa-

gony.hu, bookline.hu, szitkonyvek.hu, moly.hu. 

Milyen szépirodalomi alkotásokat ajánlasz a vízparti nyaraláshoz? Küldd el 

azt vagy azokat a művek szerzőjének nevét és a mű címét, amelyek vélemé-

nyed szerint jól illenek egy vízparti nyaraláshoz. 

Játék  

Az ajánlólistán egyaránt szerepelnek klasszikusok és újonnan megjelent kötetek: 

Csukás István: Nyár a szigeten 

Tüskevár 

Berg Judit: Őrzők 

Lipták Ildikó: Nyári nyomozás 

Mark Twain: Huckleberry Finn kalandjai 

Frank Schwieger: Caesar és bandája  

Lőrinc László: 25 szelfi az Árpád-korból  

Molnár Krisztina Rita: Borostyán, az időkapus  

Gévai Csilla: Nagyon zöld könyv  



„… De ki ez a gyermek? Dávid házának tag-

ja, de a jövendölés messze túlmutat a konkrét 

történeti helyzeten, és a végső üdvösség ide-

jére utal. A gyermek ugyanis „vajat és mézet 

fog enni, míg el nem tudja vetni a rosszat, és 

választani a jót” (Iz 7,15). A vaj és a méz 

Izajás könyvében a végső idő, azaz az áldás 

és az üdvösség idejének eledele lesz: „És a 

tej bősége miatt, amit adnak, aludtej és méz 

lesz mindenkinek a tápláléka, aki csak élet-

ben marad az országban” (Iz 7,22). A gyer-

mek tehát a végső idő embere lesz, és a jö-

vendölés egy dávidi sarj végsőbeli uralmát 

ígéri. Személyében olyan uralkodó jön el, aki 

rendkívüli képességekkel rendelkezik, mert 

kora ifjúságától a végidő rendkívüli eledelé-

vel táplálkozik. Ennek hatása abban mutat-

kozik meg, hogy uralkodói tevékenységének 

gyakorlásában képes tévedéstől mentesen a 

jót választani, és a rosszat elvetni. Ezért Iza-

jás könyvének egy másik jövendölése a kö-

vetkező módon jellemzi a Messiás-király 

uralmát: „Nem aszerint ítél majd, amit a 

szem lát, s nem aszerint ítélkezik, amit a fül 

hall, hanem igazságot szolgáltat az alacsony 

sorsúaknak, és méltányos ítéletet hoz a föld 

szegényeinek. Szája vesszejével megveri az 

erőszakost, s ajka leheletével megöli a go-

noszt. Az igazságosság lesz derekán az öv, s 

a hűség csípőjén a költő” (Iz 113b-5). 

Maga a gyermek neve is az üdvösség  távla-

tát hordozza. Az Immánuel nem a tulajdon-

neve, hanem az egész mivoltát jellemzi. Je-

lentése – ”Velünk az Isten” – azt fejezi ki, 

hogy a gyermek személyében Isten különle-

ges jelenléte valósul meg. Összességében 

elmondható, hogy a megígért dávidi sarj sze-

mélyében és uralmának módjában a végső 

üdvösség válik jelenvalóvá. 

Az Immánuel-jövendöléssel az Újszövetség-

ben Jézus születésével összefüggésben talál-

kozunk. Máté evangéliuma a jövendölést 

Jézus szűzi foganásának bizonyítására idézi, 

és a Szűzben Jézus anyját, Máriát ismeri fel: 

„»József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni 

feleségedet, Máriát, hiszen a benne fogant 

élet a Szentlélektől van! Fiút szül, akit Jézus-

nak nevezel.« Ez azért történt, hogy betelje-

sedjék, amit az Úr a próféta szavával mon-

dott: Íme, a Szűz fogan és fiat szül, Immánu-

el lesz a neve” (1,20-24). 

Az Egyház a jövendölést Jézusban látja be-

teljesedni. Jézus születése a teremtő és meg-

váltó Isten műve, aki minden emberi várako-

zást felülmúló módon megtartja az Ószövet-

ségben adott ígéreteit. 

Részlet Úton a Beteljesedéshez, magyaráza-

tok az „A” liturgikus év olvasmányaihoz. 

Budapest, Szent István Társulat, 2016. 28-

29. p. 
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A tartalomból: 

Adventi készülődés 1 

Könyvajánló 2 

Ajánló 3 

Versek és Játék 4 

Adventi készülődés  

Nem Isten lesz az egyetlen, aki a mennyországban üdvözöl majd 

minket.  Ott  lesznek azok is,  akikkel megosztottuk – jól  sáfárkodva 

–  mindazt,  amit  az Úr a kezünkbe adott .   

Ferenc pápa twitter üzenete  VI. évf. 2. sz. 



 

 

 

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

ne, ha olvasóvá válnának gyerekeink, egyből a hogyanokra fóku-

szálunk, pedig fontosabb lenne a miérttel kezdeni! Meg tudjuk fo-

galmazni, 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 élet-

ben az, aki többféle szövegértési stratégiával rendelkezik? 

Az olvasóvá nevelésnek világszerte számtalan jó gyakorlata van. Az Így mesélj, hogy olvas-

son nem törekszik a teljességre, megelégszik azzal, hogy a mindennapi meseolvasás jelentőségétől 

a hangoskönyvön és a digitális olvasáson át a kötelező- és kamaszolvasmányokig, 12 irányból kö-

zelítsen az olvasóvá nevelés lehetőségei felé. Igyekeztünk olyan könyvet összeállítani, ami nem-

csak a megoldásokra fókuszál, hanem közérthető módon bemutatja az egyes jelenségek mögötti 

hátteret is segítve abban, hogy pontosabban megfogalmazzuk a céljainkat, és ehhez mérten válasz-

szunk 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 informá-

cióátadás – 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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Könyvajánló 



Ajánló – NEK 2020 

 A kötet a gyermekeknek az Eucharisztikus Kongresszusra való felkészülést segíti. Tizenkét beszélge-

tést tartalmaz, Jézus és a gyermek között, ami elmélkedve végigolvasható a szentségimádás közben. 

A szeretetre tanít a kötetet, az elfogadásra, a másikhoz való odafordulásra, arra, hogy mindenkinek 

helye van a világban, mindannyian talentumokkal jöttünk ebbe a világba. 

„Fontos, hogy a tőlem kapott tehetségedet, tudásodat egy számodra is érdekes munkában hasznosítsd. 

A többieket szolgálva a te életed is széppé, értékessé válik.”  

Kiemeli a közbenjáró ima fontosságát, a valakiért való imádkozás segíti az imádkozót is. „A gyermek 

megtanulhatja a könyvből, milyen a valódi közbenjáró imádság, miért fontos a hálaadás, miként kell 

dicsőíteni Istent, miért az emberiség legnagyobb ajándéka a szentáldozás, és talán a legfontosabb: ho-

gyan lehet a gyermeknek Jézussal a legjobb barátként beszélgetni. ” 

 

Részlet az első beszélgetésből: 

„Jézusom,elhatároztam, hogy szeretetből azt teszem ezentúl, amivel a Te 

kedvedben járhatok, és ezt mindennap igyekszem cselekedeteimmel kife-

jezni. Különleges ajándékot készítettem a számodra! Irántad való szeretet-

ből többet segítek a szüleimnek és másoknak is. Nem felejtek el imádkozni, 

sőt még jobban figyelek, hogy kiért kell imádkoznom. Szeretni fogom a 

társaimat, még azokat is, akiket nem kedvelek. Jószívű leszek és segítő-

kész. Megpróbálok sok-sok jót tenni, hiszen már én is tudom, mennyi rosz-

szat is tesznek az emberek. ” 

 

Lipódi Ildikó: Jöjj, beszélgessünk! 

Szent Gellért K., 2019. 

Agnus Dei - Az oltáriszentség tisztelete Magyarországon 

 

Megjelent a kiállításhoz kapcsolódó katalógus, amelyben a kiállított 

tárgyak jegyzéke és fotó mellett tanulmányok olvashatók az eszter-

gomi Keresztény Múzeum által kiadott kötetben. A közölt tanulmá-

nyokban olvashatunk az Oltáriszentség liturgikus tiszteletéről, az 

ostyakészítés történetéről, a karácsonyi ostyahordás szokásáról, a 

Szent Vér tiszteletéről, a XVII-XVIII. századi, Oltáriszentségről 

szóló népénekekről és iskoladrámákról.   



 

 

Versek 

Készíts szófelhőt az egyik számodra kedves karácsonyi versből, vagy 

más irodalmi alkotás jellemző szavaiból és küldd el nekünk e-mailben,  

január 31-éig a hirlevel@szegepi.hu címre. 
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Játék  

Babits Mihály: 

Himnusz 

               A Földön  

               még mindig  

a Hivatal csúf vérengzést kohol; a Falkák  

őrjöngnek: a Bestia a magas  

felhőkig dobálja körmeit; de nékünk  

               már fáj ez!  

Óh Fájdalom! csakhogy megszülettél!  

Hozsanna néked! szent Karácsony! 

               Hűlt bolygók  

               keringnek  

s fészket vert bennük az Élet: vad madár!  

saját húsát tépi és eszi: rettenetes Pelikán!  

Óh bolygók! megszületett-e már bennetek a Fájdalom?  

               A Földön  

itt van már, véres palástban s töviskoronával!  

Meg fog bennünket váltani: Hozsanna! 

               Hát fájj csak,  

               szent Fájás!  

Szigorú tanító! vezess pálcáddal magasabb  

erkölcsbe! Rossz az élet, hogy jobb legyen! Bolond él  

saját dögén! Az Élet eleven törvényei  

               újulnak!  

nem marad gyilkos! A Mester léniája fölfelé  

mutat: Hozsanna! – s formája mint a kereszt. 

               Fölsajg az  

               új Ige:  

Angelus Silesius: 

Karácsonyi párversek 

Emberré lett az Úr, szalmán kapott he-

lyet,  

Hogy széna-szalma én már soha ne le-

gyek. 

Alázat s gyermeki lélek mily szent do-

log!  

Kik látták az Urat elsőnek? Pásztorok. 

Mért mondod, hogy a Nagy kicsinnyé 

nem lehet,  

S a porszem képtelen felfogni az eget? 

Nézd a Szűz Gyermekét! S a szűk 

jászolt tekintsed:  

Benne a föld s az ég és száz világ pihent 

meg. 

Bizony a szíved is kicsi jászol ha lenne,  

Újra jönne az Úr s gyermekként meg-

születne. 

Ha Krisztus százszor is születne Betle-

hemben,  

Elvesznél, hogyha nem jönne el a szí-

vedben.  

Fordította: Csanád Béla 

 




