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NE FÉLJETEK!

Mária és Gábor főangyal találkozása. Üdvöz-
légy, kegyelemmel teljes. Mária zavarba jön. Az 
angyal folytatja: Gyermeket fogansz, fiút szülsz, 
Jézusnak fogod nevezni. Elgondolom mi fordulha-
tott meg Mária fejében: hogyan? Férfit nem isme-
rek. Mit fog szólni József? A törvény szerint meg 
is kövezhetnek.  És anyám, Anna? Hol nevelem 
föl a gyermekemet? Ki tart el? De hogy e gondo-
latokra üzenetet kapjon, az angyal már előbb ezzel 
kezdi: Ne félj Mária.  Kegyelmet találtál Istennél. 
A Szentlélek száll rád…

S Mária igent mond.
Betlehem. Itt a szülés órája. Nincs szállás… mi 

lesz? Bizonytalanság, félelem. Istálló ugyan, de 
nyugodt hely. Csend és béke. S hogy ez az Atya 
akarata, jönnek a pásztorok imádni a gyermeket.

József, fogd a gyermeket és anyját, menekülj 
Egyiptomba, megölik itt. Idegenbe, más ország-
ba… most éjszaka? Indulnak, megmenekül a 
gyermek.

A bárka süllyedni kezd, Jézus alszik… Uram, 
elveszünk! Mit féltek, kicsiny hitűek, s lecsende-
síti a tó vizét. 
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Jézus a vízen járva közelít, az apostolok kiálta-
nak: kísértet?  Péter: én is… Jöjj, jár, süllyed.  Mi-
ért félsz, kicsiny hitű!  

Feszítsd meg! Király vagy? Te mondád, de az én 
országom nem e világból való. Nem mondhatná, 
hogy nem vagyok? Talán megmenekülhetne? Pilá-
tus fél a császártól, a néptől.  Vigyétek feszítsétek 
meg…  Harmadnap este belép az apostolokhoz. 
Kísértet? Adjatok enni, sebei, itt vannak. Végre 
hisznek.

Húsz évszázad, nincs olyan évtized, hogy bör-
tönbe vetve, keresztre feszítve, karddal fejüket 
levágva, bombát, aknát robbantva ne adták volna 
keresztények az életüket félelem mentesen, hitü-
ket megvallva, tanúságot téve hitükről, Jézusról, 
példát adva minden kor emberének, nekünk is.

Ne félj, Mária is kegyelmet találtál Istennél. Ne 
félj XXI. század embere, kegyelmet találtál Isten-
nél és feladatot is, hogy e világ embereinek félelem 
mentesen tégy tanúságot hitedről hitvalló szava-
iddal, imádságos Isten szereteteddel, naponta gya-
korolt felebaráti szereteteddel.

Jajj mi lesz velem, velünk?  Börtön lesz a vége? 
Az emberek kiközösítenek, megvetnek…

Az önféltésem bizonytalanná tehet, de imám, 
amelyre Jézus tanított, így kezdődik: Mi Atyánk! 
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És Ő a teremtő és gondviselő Isten! Atya nem fe-
ledkezik meg gyermekéről itt, és örök boldog ott-
honnal várja ott.   Szent II. János Pál pápa megvá-
lasztása után meghirdeti: Ne Féljetek!  Így vezeti 
az Egyházat. A merénylet után is félelem nélkül 
ment az emberek közé! Szentté avatása megtör-
tént!

Ember ne félj a rossztól!
Arkangyal áll a poszton,
Van, aki hallja hangod:
Szabadíts meg a gonosztól 

Ne félj a fájdalomtól
Nem kontár kése koncol,
Próbált sebész az Isten:
Megifjodol ha boncol.

A halál is csak ennyi
- Ne félj elébe menni -
Édesapád az Isten.
Röpül eléd ölelni.

Gyulay Endre
ny. püspök
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NOVEMBER 29. 
ADVENT ELSŐ VASÁRNAPJA

„… Urunk, te vagy a mi atyánk; mi vagyunk az anyag, és 
te, aki formálsz, a te kezed műve vagyunk mindnyájan” 

(Iz 64, 7.)

Advent kezdődik. Az advent szó azt jelenti: 
valami, ami szembejön, valami, ami érkezik. Va-
lami érkezik, és annak a készsége, hogy befoga-
dom, ami jön. És ott van a meglepettség, mert 
az, ami jön, az soha nem olyan, mint amilyennek 
gondoltuk, terveztük, elképzeltük, hittük, vártuk. 
Azonban aki bízik és mer ráhagyatkozni arra, 
ami történik, annak sok meglepetésben lesz része. 
Az ószövetségi nép várakozásában a Messiás egy 
erős, hatalmas, győztes király kellett volna, hogy 
legyen. A Messiás jött, de nem olyan lett, mint 
amilyennek hitték. Meglepetés! Hagyni magamat 
meglepni azt jelenti, hogy hagyom: Isten csele-
kedjen bennem, hagyok egy kis helyet neki, hogy 
Ővezessen. Mindaz, amit mi magunk döntünk 
el, nem lep meg: már ismerjük. Az advent ezért 
egy kaland, mert megengedem, hogy valami olyan 
történjék velem, amit még nem ismerek. Egy kü-
lönleges nagyböjti idő után, idén egy különleges 
adventi időszakot kezdünk el a koronavírus jár-
vány árnyékában. A keresztény ember mindamel-
lett, hogy engedi magát meglepni, úgy van jelen a 
világban, hogy olvas és tanul az idők jeleiből. Ez a 
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NOVEMBER 29. 
ADVENT ELSŐ VASÁRNAPJA

kis apró, szemmel nem látható vírus, mondjuk ki 
nyugodtan, feje tetejére fordította a jól megszokott 
kényelmes életünket. Isten jele ez, a meglepetések 
Istenéé, aki megengedi, hogy olyan történjen ve-
lünk, amit még nem ismerünk. Megengedi, hogy 
tanuljunk belőle. Megengedi, hogy rálépjünk 
végre a megújulás útjára. Megengedi, hogy visz-
szatérjünk Hozzá, mi, akik az Ő kezének művei 
vagyunk, de ezt néha elfelejtjük.

Mit tanulhatunk ettől a vírustól? Kicsiny, apró 
dolgokat, mint amilyen kicsi ő maga is, de ezeknek 
a kis dolgoknak nagy ereje van. Újra megtanulhat-
juk, hogy egy kézfogásnak milyen nagy jelentősé-
ge lehet, de ezt a mindennapokban elfelejtettük és 
nem figyeltünk rá. Hogy a kéz, amelyet nyújtok, 
nem fog becsapni, nem fog ökölbe szorulni elle-
ned, és mindig számíthatsz az én kinyújtott ke-
zemre.

Nyár végén évkezdő táborban voltam, és kipró-
báltuk a sárkányhajózást. A hajó jelen esetben a 
közösség, az Egyház jelképe. Amint elindul, fi-
gyelni kell az előtted lévőre és a többiekre, mert ha 
nem, kiesel az ütemből és elkezd billegni a hajó. 
Így van ez a mindennapi életben is. Fontos odafi-
gyelni egymás mozdulataira, igényeire, rezdülése-
ire. Erre is meg akar tanítani ez a vírus, hogy újból 
vigyázzunk egymásra, mert Ferenc pápa buzdítása 
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NOVEMBER 29. 
ADVENT ELSŐ VASÁRNAPJA

szerint mindnyájan testvérek vagyunk, és sze-
retetre lettünk teremtve. Az advent a jelek ideje 
is. Isten a jeleken keresztül kommunikál velünk, 
az idők jelein, az Ige jelein, amely által szól hoz-
zánk. Aztán a legnagyobb jelen, Jézus Krisztuson 
keresztül, aki értünk emberré lett, hogy meg tud-
juk érteni saját nyelvünkön Isten szavát. Isten szól 
hozzánk azon keresztül is, ami bennünk történik: 
az érzelmeink, belső megmozdulásaink a Lélek je-
lenlétének a jelei lehetnek, aki a jó felé ösztönöz. 
Ebben az adventben figyeljünk ezekre a jelekre!

Ebben az évben is az advent a megújulás, a 
megtérés ideje. Megtérni azt jelenti, hogy irányt 
változtatok, megfordulok, és újra indulok. Valamit 
megváltoztatok. A régit abbahagyom, elhagyom. 
Vagy a régiből valami újat építek. Ezzel együtt jár 
az is, hogy építek, dolgozom, erőfeszítést teszek 
a változás reményében. Nekem, bennem kellene, 
hogy valami változzon ebben az adventben.

Advent kezdődik. Ebben az adventben kezd-
jük újrarendezni sorainkat. Kezdve a szemlélet-
váltással. Ami persze nem megy egyik napról a 
másikra. „Újjá kell születnetek” - mondja Jézus 
Nikodémusnak. A kérdés csak az, hogy akarjuk-e? 



9

NOVEMBER 29. 
ADVENT ELSŐ VASÁRNAPJA

Akarom-e, hogy ebben az adventben is részem le-
gyen a meglepetésben? Merek-e ráhagyatkozni, hogy 
Ő cselekedjen bennem? Legyen az idei adventben az 
izajási ima a mi mindnapi imánk is:  „… Urunk, te 
vagy a mi atyánk; mi vagyunk az anyag, és te, aki 
formálsz, a te kezed műve vagyunk mindnyájan”

Ha elfáradnánk vagy elakadnánk, bátorítsanak 
Márton Áron, Erdély püspökének szavai: Erőnk a lel-
kesedés! És ez mindenható!
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NOVEMBER 30. 
HÉTFŐ, ADVENTI IDŐ 1. HÉT

„Azon nyomban otthagyták hálójukat és követték őt.” 
(Mt 4,20)

Találkoztam Jézussal. Izzó tekintete rabul ej-
tett. Elkezdtem Őt megismerni, és megszerettem. 
Az addig szövögetett életem hálóját magam mö-
gött hagytam és követem Őt. Ahová megyünk, ott 
csodák kísérik lépteinket. De elismerem, sokszor 
nem könnyű. Van, hogy szem elől tévesztem Őt. 
Érnek kísértések, és megtörténik, hogy ezekben 
elbukom. Jézus ekkor újra megragadja a kezem, 
és talpra állít. Nem vádol. Szemembe néz, és én 
az övébe. Tűz tekintete megtisztít és megszentel. 
Megyünk tovább. Rájövök, hogy nélküle egysze-
rűen nincs értelme az életemnek. Akarom Őt. De 
már nem a csodái miatt, nem az ereje miatt, ha-
nem, mert megragadta a szívemet. Őt akarom. A 
názáreti Jézus Krisztust, az Isten Fiát. És mint a 
szerelmes, lelke választottjáról, nem hallgathatok 
többé róla.

Ezek a mondatok csak Szent András apostol vallo-
másai lennének, vagy a Tiéd is? Jézus Krisztus rabul 
ejtette már a Te szívedet?
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DECEMBER 1. 
KEDD, ADVENTI IDŐ 1. HÉT

„Vessző kél majd Izáj törzsökéből és hajtás sarjad gyökeréből.” 
(Iz 11,2)

Advent kezdődött, a hármas Úrjövetre való em-
lékezés: az egykori történelmi Úrjövet, a folytonos 
kegyelmi Úrjövet, és a jövendőbeli eszkatológikus 
Úrjövet ideje. A mai olvasmányban Izajás próféta, 
a messiási kor jellemzőiről beszél: „Szája vessze-
jével megveri az erőszakost, s ajka leheletével meg-
öli a gonoszt… Együtt legelészik majd a borjú s az 
oroszlán, egy kisgyerek is elterelgetheti őket… Sehol 
nem ártanak, s nem pusztítanak az én szent hegye-
men. Mert a föld úgy tele lesz az Úr ismeretével, mint 
ahogy betöltik a vizek a tengert.” (Iz 11,4-9)

A 2020-as esztendő váratlan eseményei szá-
momra új gondolatokat hoztak. Lehet, hogy ez 
Veled is így van, aki most olvasol. Eddig is vártam 
Isten Országának (vagyis Isten uralmának) egy-
re erőteljesebb megnyilvánulásait, hiszen a hívő 
ember szívében élő világosság láttatja a jelen világ 
növekvő sötétségeit. És mint tudjuk, „ahol elhatal-
masodik a bűn, ott túlárad a kegyelem” (Róm 5,20). 
2020. megmutatta, hogy milyen ingatag, sérü-
lékeny és bizonytalan a mi kis emberi világunk, 
amit úgy szeretünk, mert eddig olyan megbízha-
tónak, kiszámíthatónak és olyan komfortosnak 
tűnt. Szeretünk benne ragaszkodni a megszokott 
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DECEMBER 1. 
KEDD, ADVENTI IDŐ 1. HÉT

dolgainkhoz. Mindez napok leforgása alatt meg-
változott. Számomra ez egy figyelmeztetés, ami-
óta még inkább várom az Isten Országának esz-
katológikus eljövetelét, még akkor is, ha ez nem 
mostanában lesz. De ébren akarok lenni, amikor 
eljön a Vőlegény, és szeretném, ha a lámpásom 
mindig rendben lenne. Azt kívánom, bárcsak itt 
lenne már Ő, aki megveri az erőszakost és legyőzi 
a gonoszt, hogy a gyermekeink egy tiszta világban 
élhessenek, és terelgethessék az együtt legelésző 
borjút és oroszlánt! Mi pedig telve legyünk mind-
nyájan az élő Úr ismeretével! Bárcsak közel lenne 
már! És milyen boldogok leszünk majd, amikor 
láthatjuk egyszer, amit sok próféta és király sze-
retett volna látni, de nem látott, hallani, de nem 
hallott.  

Gyere, imádkozzunk együtt az Úrjövetért!
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DECEMBER 2. 
SZERDA, ADVENTI IDŐ 1. HÉT

„Ő az Úr, s mi Benne bíztunk” (Iz 25,9)

Sokkoló látvány lehetett a Galileai-tó mentén 
vonuló tömeg, különösen a bénák és vakok hada, 
akiket hozzátartozóik felvonszoltak a hegyre Jé-
zus elé. Kiszolgáltatott, magatehetetlen emberek, 
akikben a létfeltételeket csorbító látható testi hiá-
nyok mellett a lelki ínség is közös lehetett. „Mind 
meggyógyította őket.” – olvassuk Máténál. (v.ö. Mt 
15,30) Jézus nem méricskélt, nem fontolgatott, 
hogy kinek van nagyobb szüksége a gyógyulásra, 
vagy ki az, aki többet és mélyebben imádkozik Is-
tenhez. Egy cél vezérelte Őt: megtenni az Atya 
akaratát és dicsőíteni Istent minden megnyilvánu-
lásával. Felülről jövő bölcsességével, szelídségével, 
egyszerű logisztikájával kezelte a tömeget, és irá-
nyította a figyelmet az Atyára. Együttérzéséről ta-
núskodik az elcsigázott nép iránti kenyérszaporító 
szeretete. Az odaszánást és a belé vetett bizalmat 
testi-lelki lakomával koronázza meg. 

Oda tudom-e adni Istennek ezt az időszakot? Jé-
zushoz hasonlóan törekszem-e minden gondolatom-
mal, szavammal és tettemmel - még ha azok rejtve is 
maradnak - Isten dicsőségére lenni?
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DECEMBER 3. 
CSÜTÖRTÖK, ADVENTI IDŐ 1. HÉT

„Aki hallgatja szavamat, és tettekre is váltja, az okos em-
berhez hasonlít, aki sziklára építette a házát.”

(Mt 7, 24)

Egy szikla erős. Hatalmas és szilárd. Masszív 
alap. Egy szikla olyannyira biztos alapzatot ad, 
hogy rajta nem rendül meg semmi. A példabe-
szédben olvashatjuk, hogy az ember, aki sziklára 
építette házát, annak semmilyen viszontagság kö-
zött nem dőlt össze az építménye. Az evangélium 
itt arra hívja fel a figyelmünket, hogy nem mind-
egy, mire építkezünk. Nem mindegy az, hogy mi, 
vagy ki van életünk középpontjában. Amennyiben 
az alap ingatag, könnyen összeomolhat minden. A 
mai ószövetségi olvasmányban Izajás próféta is be-
szél egy bizonyos szikláról. A Szikla, maga Isten. 
Buzdít a próféta: „Bízzatok az Úrban örökkön-örök-
ké, mert az Úr örökké megmaradó Szikla!” (Iz 26, 
4). Itt egy nagyon fontos felszólítás is elhangzik. 
Bízzatok! Amennyiben valaki tényleg törekszik az 
Úrra építkezni, annak az embernek elengedhetet-
len dolog az életében a teljes bizalom. Könnyű azt 
mondani, hogy életem középpontja Krisztus, hogy 
ha igazából nem is töltök megfelelő időt Vele, ha 
nem fordulok Hozzá bizalommal, vagy nem ha-
gyatkozom Reá teljesen.
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DECEMBER 3. 
CSÜTÖRTÖK, ADVENTI IDŐ 1. HÉT

Gondoljunk bele, hogy ki, vagy mi van életünk kö-
zéppontjában! Biztos talajt ad? Bármikor menekül-
hetek hozzá? Teljesen megbízom benne?
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DECEMBER 4. 
PÉNTEK, ADVENTI IDŐ 1. HÉT 

„Legyen hitetek szerint!” (Mt 9,30)

A két vak találkozása Jézussal nyomot hagy éle-
tükben. Látásuk visszanyerése a hitük ajándéka, 
amint az evangéliumi részben olvashatjuk. 

Eljön az én életemben is az a pillanat, amikor az 
Úr közeledik felém. Lehet, hogy nem veszem észre 
vagy nem hallom meg szavát, mert annyira elfog-
lal a saját helyzetem, a dolgaim feletti sajnálkozás, 
de akkor életem nagy lehetőségét szalaszthatom 
el. A döntés az enyém. Mit teszek a Jézussal való 
találkozáskor? Élem tovább az életem vakként, 
némán, olykor sajnáltatom magam egy kicsit, de 
nem teszek konkrét lépést. Egy másik lehetőség, 
hogy a vakok példáját követve kifejezem hitemet, 
s kérem a gyógyulást. Egyetlen kiáltásomra Jézus 
biztosan felfigyel. 

Hiszem ezt? Hiszek benne?
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DECEMBER 5. 
SZOMBAT, ADVENTI IDŐ 1. HÉT

„Amikor látta a tömeget, megesett rajta a szíve, mert 
olyan volt, mint pásztor nélkül a juhok: elcsigázott és ki-

merült. »Az aratni való sok, de a munkás kevés« - mondta 
akkor tanítványainak. - »Kérjétek hát az aratás urát, küld-

jön munkásokat az aratáshoz.«” (Mt 9,36-38)

Az evangélium kapcsán belelátunk Jézus min-
dennapjaiba. Jézusnak az volt a küldetése, hogy 
elhozza az irgalmasság üzenetét. Csodáival ezt ki 
is nyilvánítja. Maga mellé tanítványokat is válasz-
tott, hatalmat adott nekik, hogy segítsék és foly-
tassák azt, amit Ő elkezdett.  Jézus nemcsak az 
apostolokat, hanem minket is kiválasztott, hogy 
építsük Isten országát. Tehát „eszköznek” kell 
lennünk, hogy egymás szívében megőrizzük a hit, 
a remény, az öröm és a szeretet lángját, különösen 
az adventi időben, készülve a Megváltó eljövete-
lére. Az év legszebb és legcsodálatosabb időszaka 
ez, hiszen minden ember lelkében feltör a szeretet 
érzése. Forduljunk reménnyel családunk és szeret-
teink felé, így várjuk karácsony ünnepének köze-
ledtét. 

A várakozásban „szakadjunk” ki a mai rohanó vi-
lágból, és értékeljük, amit nap mint nap kapunk Is-
tentől, hiszen ha belegondolunk, egy mosoly is szebbé 
tudja tenni a napunkat.  



18

DECEMBER 6. 
ADVENT MÁSODIK VASÁRNAPJA

„Vigasztaljátok meg népemet, vigasztaljátok meg!” 
(Iz 40,1)

Legelőször az ugrik be sokak gondolatába, hogy 
megvigasztalni valakit annyit jelent, hogy ha rossz 
kedve van, ha valami bántja, akkor jobb kedvre 
szeretnénk deríteni, tehát meg tudjuk vigasztalni. 
Most, amikor adventben elcsendesedünk, bűnbá-
natot tartunk, mintegy lelassulunk, lehetőségünk 
van vigasztalódni. Isten hívhat arra is bennünket, 
hogy mi vigasztaljuk meg az ő népét. Amikor 
karácsonyra készülünk, Jézus születését várjuk, 
akkor a világban már sok év óta csak a vásárlás 
lázát látjuk és halljuk. Amikor ebből az alkalom-
ból igyekszünk megajándékozni a másikat, akkor 
el is felejtjük, hogy nem csak a tárgy lehet ajándék, 
hanem a vigasztalás is. Isten arra hív, hogy vigasz-
taljunk. De vigasztalni nem csak karácsonykor 
kell és szabad, hanem szürke hétköznapokban is. 
Amikor a világ arra hív bennünket, hogy az évnek 
ezen időszakában megajándékozzuk a családun-
kat, barátainkat, addig Krisztus azt várja, hogy 
az év minden napján legyünk egymás számára 
ajándék. Ez teljesen ingyenes. Mindössze az oda-
figyelésünkre van hozzá szükség. Isten nem csak 
kér bennünket, hanem egyenesen küld. Sosem 
tudjuk, hogy egy-egy cselekedetünk, másnak mit 
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DECEMBER 6. 
ADVENT MÁSODIK VASÁRNAPJA

és mennyit jelent. Esetenként látszik, ha sikerült 
valakinek vigaszt nyújtanunk, de könnyen lehet, 
hogy nem kapunk ebben visszajelzést. Ilyenkor 
fontos emlékeznünk arra, hogy az Isten küldött 
bennünket, és ha Ő küld, akkor biztos, hogy nem 
véletlen tette mindezt. Kérjük a Szentlélek oltal-
mazó szeretetét, hogy minden helyzetben tudjuk a 
Mennyei Atya vigasztaló szeretetét nyújtani. 

A hét folyamán voltam valakinek vigasztalója?
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DECEMBER 7. 
HÉTFŐ, ADVENTI IDŐ 2. HÉT

„Eljön, hogy bosszút álljon és meg fizessen” 
(Iz 35,4)

Izajás csodálatos képekkel szemlélteti, ahogyan 
az élettelen természet élővé változik a Messiás 
eljövetelének hatására. Számunkra most, a téli 
álmot alvó vidéket látva különösen is aktuálisak 
ezek a sorok. 

Az Üdvözítőt váró világ ujjongása és dalolása 
közepette Izajás megrázó erővel harsogja: „Eljön, 
hogy bosszút álljon és meg fizessen!” (Iz 35,4) Minden 
Adventet egyetlen szóval lehetne körülírni: EL-
JÖN.

Egyszer mindannyiunk életében, biztosan. 
Eljön a szenvedésben, eljön az örömben, eljön a 
gyógyulásban, eljön a szabadulásban. Szelíd, vagy 
kemény üzenet ez számunkra, attól függően, ho-
gyan nézünk szembe vele. Bárhol talál szíven a 
hangja, bárhol halljuk meg lépteit, ki nem kerül-
hetjük. Találkozni vágyik velünk, méltatlan te-
remtményeivel. Eljön Ő, minden bizonnyal eljön. 

Készen állsz a Vele való találkozásra?



21

DECEMBER 8. 
KEDD, ADVENTI IDŐ 2. HÉT

A Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatása
„Istennél semmi sem lehetetlen.” (Lk 1,37) 

Milyen gyönyörű íve van a mai olvasmányok-
nak: ahogyan eljutunk az eredeti bűntől a megvál-
tásig! Először azt látjuk, amint a bűnbeesés után 
az ember szégyenében elbújik a Teremtő szeme 
elől, míg végül az evangéliumot olvasva szin-
te filmszerűen jelenik meg előttünk a jól ismert 
szakasz: megvalósul az ígéret, és az Isten eljön az 
emberekhez. 

Eljön és megszólít egy asszonyt, akit kiválasz-
tott és megőrzött a bűntől, amint a zsoltárban is 
olvashatjuk: „Az Úr szereti, akik gyűlölik a rosszat, 
őrzi azok lelkét, akik hűségesek hozzá, s megmenti őket 
a gonoszok kezétől.” (Zsolt 97,10) Mária szeplőtelen 
fogantatása nem szerepel a szentírásban, mégis 
bekerült egyházunk hittételei közé. Hisszük, hogy 
az Úr Jézus nemcsak saját földi édesanyjának, de 
számunkra, késői korok keresztényeinek örök pél-
daképeként is választotta a názáreti leányt. Egy-
házunk azt tanítja, hogy Mária „számára Isten 
elővételezte a kegyelmi állapotot, hogy mentes le-
gyen az áteredő bűntől”. Már saját fogantatásakor 
kivételes helyzetbe került, de a legnagyobb csodát 
mégis akkor élte meg, amikor Isten Fiát méhébe 
fogadhatta, majd megszülhette. 
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DECEMBER 8. 
KEDD, ADVENTI IDŐ 2. HÉT

Irigyeljük őt kiválasztottsága és „kegyelemmel 
teljes” állapota miatt? Miért is tennénk, amikor 
Szent Pál e szavakkal bátorítja a híveket: „őben-
ne [ti. Krisztusban] választott ki bennünket a világ 
teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk 
előtte. Szeretetből eleve arra rendelt bennünket, hogy 
Jézus Krisztus által – akarata és tetszése szerint – fo-
gadott gyermekeivé legyünk” (Ef 1, 4–5). 

Kell ennél jobb hír számunkra? Ha hisszük, hogy 
Istennél semmi sem lehetetlen, akkor szívből hihetjük 
és a világban is megvallhatjuk az iménti sorokat is: 
gyermekei vagyunk! Hisszük-e, valljuk-e? 
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DECEMBER 9. 
SZERDA, ADVENTI IDŐ 2. HÉT

„Nem lankad el és nem fárad el, s bölcsessége kifürkészhetetlen.” 
(Iz 40,28)

Amikor elindul egy nap vagy életünk egy új 
időszaka, sorra vesszük a kihívásokat, amelyek 
előttünk állnak. Megvizsgáljuk a megoldandó 
problémákat, eszünkbe jut, hogy tervünket nem 
kerüli el az Úr vigyázó tekintete, szívünkben 
érezzük Isten szeretetét, ami erőt ad majd az úton. 
Sajnos életünk korai és későbbi szakaszaiban is 
hamar ellankadhat a figyelmünk erről a Szere-
tetről, miközben az általunk kitűzött cél felé tö-
rünk. Felébredésünkhöz ebben a hónapban jobban 
szükségünk van a világosságra, mint gondolnánk. 
Kapunk segítséget: az Úr fényénél – négy gyer-
tya lángjánál – a céljainkat is tisztábban látjuk. 
Az adventi készület könnyen válik lótás-futássá, 
ha nem figyelünk Isten útmutatására. Legyen meg 
bennünk a türelem, ne hanyagoljuk az Úrral kap-
csolatos kötelességeinket, és személyes odaadá-
sunk mentén mi is új erőre kaphatunk!

Gondoljuk át az adventi időnk felénél, hogy hon-
nan indultunk, hol járunk, és hová tartunk!
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DECEMBER 10. 
CSÜTÖRTÖK, ADVENTI IDŐ 2. HÉT

„Bizony mondom nektek: asszonyok szülöttei közt nem 
született nagyobb Keresztelő Jánosnál. De aki a mennyek 
országában a legkisebb, az nagyobb nála. A mennyek orszá-
ga Keresztelő János idejétől mindmáig erőszakot szenved, 
az erőszakosok szerzik meg. A próféták és a törvény Jánosig 
mind ezt jövendölték. S ha tudni akarjátok, ő Illés, akinek el 
kell jönnie. Akinek van füle, hallja meg!” 

(Mt 11,11-15)

„Akinek van füle, hallja meg!”
Hányszor éreztük már azt, hogy senki se figyel 

ránk? Legyen szó iskoláról, munkahelyről vagy 
éppen a közvetlen környezetről, az otthonunkról?

Egy mókuskerékben szaladgálunk és minden-
kinek természetes az, hogy ötöst viszek haza vala-
melyik tárgyból, hogy a kért feladatot teljesítem a 
főnökömnek vagy készen van a vacsora mire min-
denki hazatér. 

Elvesznek a mindennapokban a motivációink, 
hogy mit miért teszünk meg teljes mellszélességgel. 

De ott van Isten, aki mindezt látja. Ott van, és 
Ő irányítja az ötöst író kezet, a feladatot végző 
embert és vacsorát készítő édesanyát. Ez a legna-
gyobb motivációnk a szürke hétköznapokban. Ez 
volt keresztelő Szent Jánosnak is a motivációja. 

Téged ki vagy mi motivál? Te honnan merítesz erőt?



25

DECEMBER 11. 
PÉNTEK, ADVENTI IDŐ 2. HÉT

„Én az Úr, a te Istened tanítalak arra, ami jámborrá tesz, 
ami arra az útra vezet, amelyen járnod kell.” 

(Iz 48,17)

A teremtő Mennyei Atya, aki meghívott téged 
az életre, megígérte, hogy megtanít arra, hogyan 
járd az élet útját, hiszen terve van veled, a barátod-
dal, sőt az ellenségeddel is. Ahogyan a zsoltáros 
énekli, az az igazán boldog és bölcs ember, „aki 
nem indul a gonoszok tanácsa nyomán, hanem az örö-
mét Isten törvényében leli, s parancsairól elmélkedik 
nappal és éjjel” (Zsolt 1, 1–2). Isten szabad akarattal 
ajándékozott meg, két út között lehet választani. 
Ellentmondásosnak tűnhet Keresztelő Szent Já-
nos kemény fellépése, bűnbánatra való felhívása, 
aszkéta élete és Jézus tanúságtétele az Isten orszá-
gának öröméről, szabadságáról és boldogságáról. 
János böjtölt a pusztában. Jézus társaságban evett 
és ivott, a maga idejében. Mindkettő a szívbeli 
megtérésre sürget, amely az életet ajándékozza. 
Ezzel szemben a gonoszok útja pusztulásba visz. 
Az ember minden helyzetben szabadon dönthet, 
ugyanakkor tudatában kell lennie annak, hogy 
szabadon hozott döntéséért felel, annak következ-
ményei lehetnek. Adj bölcsességet, Uram, hogy a 
jó úton járjak és mindig azt tegyem, amit kell, és 
egész szívemmel tegyem, amit teszek.
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DECEMBER 11. 
PÉNTEK, ADVENTI IDŐ 2. HÉT

Döntöttél? Te melyik úton jársz, melyiket válasz-
tottad? Vizsgáld meg, kinek a tanítását követed, for-
gatod a szívedben? Az érdeklődési köröd eltávolít-e 
Istentől? Elfogadod-e Jézus hívását?

Számodra mit jelent igazán bölcsnek lenni?
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DECEMBER 12. 
SZOMBAT, ADVENTI IDŐ 2. HÉT

„Illés ugyan eljön és helyreállít mindent.” (Mt 17, 11)

Akarom-e az üdvösséget? Akarom. Akarom azt a 
jobb munkahelyet, akarom hogy jól sikerüljön a vizs-
gám, akarom hogy eljussak ide, hogy eljussak oda, 
akarom, akarom, akarom, akarom!!! Legyen az bár-
mi, ami fontos nekem, ami iránt nagyon vágyakozom. 
Aztán amikor megkapom azt a valamit, természetes-
nek veszem. Így volt ez abban az időben is: A zsidó 
nép nem hitt Illésnek, nem hitt Keresztelő Jánosnak, 
és végül nem hitt Jézusnak sem. A jövendölésben vi-
szont hittek, ahhoz ragaszkodtak: Illés eljövetele előzi 
meg a Messiás eljövetelét. Akarták, hogy eljöjjön va-
laki, aki megszabadítja őket.  Nem ismerték fel őt, és 
„úgy bántak vele, ahogy akartak.” (Mt 17,12) Mennyire 
alázatos az Isten, hogy hagyja magát kiszolgáltatni az 
embernek! Meddig helyezünk még olyan dolgokat az 
első helyre, amelyek elvonják Jézusról a figyelmün-
ket? Amelyek elveszik a lehetőséget, hogy felismerjük 
Krisztust?  Az adventi időszak remek lehetőség ön-
magunk fejlesztésére, hát használjuk ki! 

A mai napon gondolkodjunk el: észreveszem Isten 
ajándékait? Inkább én támasztok elvárásokat Isten 
felé, vagy hajlandó vagyok hinni az ő gondviselésében? 
Első helyre tudom-e tenni Jézust az életemben? Hálás 
tudok-e lenni nap mint nap? Akarom- e az üdvösséget? 
Mert Jézus akarja az én üdvösségemet. 
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DECEMBER 13. 
ADVENT HARMADIK VASÁRNAPJA

„Elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, és meg-
gyógyítsam a megtört szívűeket.” 

(Iz 61,1)

A négy adventi vasárnap közül a harmadikat az 
örömnek szenteli az egyház. Ez az öröm még nem a 
karácsonyi öröm, – annál azért még visszafogottabb 
– hanem annak az öröme, hogy mindjárt itt van Jézus 
születésének ünnepe. A liturgiában is ezt látjuk, nem-
csak abban, hogy a rózsaszín gyertyát gyújtjuk meg a 
koszorún, hanem a szentírási részekben is. 

Az olvasmányban Izajás próféta beszél az Úr felkent-
jéről, aki örömhírt visz a szegényeknek és meggyógyítja 
a megtört szívűeket.  Leírja, hogy milyen lesz a Meg-
váltó, akit az Isten megígért Izrael számára. Izajásnak e 
szavai Jézusban teljesednek be és Őrá vonatkoznak. De 
gondoltam-e már arra, hogy tőlem is azt várja az Úr, 
hogy a környezetemben élőknek hirdessem az öröm-
hírt és megvigasztaljam a szomorkodókat, segítsek 
mindazokon, akik testi-lelki gondokkal küzdenek? Az 
izajási szavak után Pál apostol szól hozzánk. „Vizsgálja-
tok meg mindent és a jót tartsátok meg”. Azt kéri tőlünk, 
hogy nézzünk rá azokra az elveinkre, gondolatainkra, 
nézeteinkre, melyek az egész életünket, mentalitásun-
kat, felfogásunkat, és legfőképpen a tetteinket irányít-
ják. Nézzünk rájuk és mindazt, ami jó ezek közül azt 
tartsuk meg, ami pedig nem jó azt vessük el magunktól. 
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DECEMBER 13. 
ADVENT HARMADIK VASÁRNAPJA

Az evangéliumban Keresztelő Jánosról hallunk, 
illetve ő is beszél. Azt halljuk róla, hogy keresztel, 
bűnbánatot hirdet. E tettek láttán nagyon sokan azt 
gondolták, hogy ő lesz a megígért szabadító. Eme gon-
dolatot teljes mértékben visszautasítja és kijelenti, hogy 
ő csak a pusztában kiáltónak a hangja. Nem a személye 
az érdekes, hanem az üzenet, melyet át akar adni. Ami 
pedig nem más, mint az hogy jön nála sokkal nagyobb 
személy, akinek az érkezésére fel kell készülni nemcsak 
az akkor élőknek, hanem a ma emberének is. Vagyis 
nekem is fel kell készülnöm az Érkezőre, aki velem is 
szeretne találkozni. 

Jézus születésének ünnepére való előkészületemben mi-
lyen módon és milyen formában tudok jelen lenni az öröm-
hír a továbbadásában? 
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DECEMBER 14. 
HÉTFŐ, ADVENTI IDŐ 3. HÉT

„Azért hívtalak, hogy átkozd meg ellenségeimet, s te éppen 
fordítva, immár háromszor megáldottad.” 

(Szám 22,10)

A fenti ige – a kevésbé olvasott, kevésbé ismert 
– Számok könyvében van leírva, ahol Bálák meg-
kérte Bálámot, hogy átkozza meg ellenségeit, az 
izraelitákat. Ám Bálámra leszállt az Isten lelke és 
megáldotta az izraelitákat (háromszor is). Amikor 
Bálák számon kéri, csupán azt mondja: „nem szeg-
hetem meg az Úrnak,… a parancsát, hogy csak va-
lami jót vagy rosszat is a magam szívéből mondjak, 
hanem amit majd az Úr mond, azt mondom.” (Szám 
24,13) Bárcsak hasonlóan cselekednénk, mint Bá-
lám. Mennyiszer hozunk hamar ítéletet egy em-
ber, egy viselkedés, egy helyzet felett… Mennyi-
szer hagyják el olyan mondatok a szájunkat, amik 
meggondolatlanok, nem áldással és szeretettel 
teliek… Tanuljunk a mai nap Bálámtól, kérdez-
zük meg leborulva az Istent, hogy ő mit mond; mit 
szeretne, hogy közvetítsünk a szavainkkal. 

Kértem ma imában az Isten Lelkét, hogy tudjam 
mikor, mit kell mondom?
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DECEMBER 15. 
KEDD, ADVENTI IDŐ 3. HÉT

„Boldog a nép, melynek az Úr az Istene…!” 
(Zsolt 33,12)

Adventben mindannyian a maximumra törek-
szünk. A legjobb ajándékra, a legszebb műsorra, a 
legfinomabb ünnepi menüre. De vajon csakugyan 
ezektől lesz majd boldog a karácsonyunk? A ké-
szület igyekezetében, csillogásában és nyüzsgő-
zsongó tempójában nehéz felfedezni az igazán 
értékes pillanatokat. Adventben várakozunk. A 
várakozás pedig türelmet, alázatot és elengedést 
feltételez. Annak elfogadását, hogy most nem 
(csak) én cselekszem, hanem meglátom és megbe-
csülöm, hogy az Úr munkál bennem és körülöt-
tem, terve és szándéka szerint. Jézus születésének 
páratlan ajándéka a csendességben, az egysze-
rűségben és a szelíd türelemben érkezik majd el 
hozzám. Ennek felismerése és megélése vezet el 
ahhoz a boldogsághoz, amely – a zsoltáros szerint 
– azé a népé, kinek az Úr az Istene! 

Vajon tudok-e úgy készülni az idei ünnepre, hogy 
majd osztályrészem legyen ez a semmihez sem fogható 
boldogság?
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DECEMBER 16. 
SZERDA, ADVENTI IDŐ 3. HÉT

„…lelkem és testem sóvárog az élő Isten után.” (Zsolt 84, 3)

December 16-a van, alig egy hét van hátra Ka-
rácsonyig, Jézus Krisztus születésének ünnepéig. 
Érdekes módon a mai napi igehely ezt tárja elénk: 
Lukács evangéliumában azt olvashatjuk, hogy Ke-
resztelő Szent János tanítványai Jézust kérdezik, 
hogy vajon Ő-e a Messiás, vagy valaki mást kell 
várnunk? Azonban az evangélium egyértelművé 
teszi ezt számunkra. Jézus azzal küldte el János 
tanítványait, hogy jelentsék Jánosnak, hogy a va-
kok látnak, sánták járnak, leprások megtisztulnak, 
süketek hallanak, halottak feltámadnak, a szegé-
nyeknek meg hirdetik az evangéliumot. 

Vajon egyértelmű-e számunkra is, hogy kinek az 
érkezését várjuk? Egyértelmű-e számunkra, hogy kit 
kell követnünk?
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DECEMBER 17. 
CSÜTÖRTÖK, ADVENTI IDŐ 3. HÉT

„…de aztán ismét életet adtál nekem, s a föld mélységeiből 
újra visszahoztál engem.” 

(Zsolt 71,20b)

Egészen megdöbbentő, micsoda Istenbe vetett 
hit jellemzi a zsoltárost. Gyermeki módon min-
den nehézségét az Úr elé helyezi, miközben visz-
szaemlékezik a számtalan alkalomra, amikor őt 
megsegítette. Ezért is meglepő ez az egyetlen sor: 
„Milyen sok nehéz szorongatást engedtél megérnem…” 
(Zsolt 71,20a) És pont ez a mondat mutatja, mi-
lyen erős Istennel a kapcsolata. Nem számonkérő, 
el tudja fogadni, hogy hite ellenére (illetve attól 
függetlenül) számos nehézséggel kell szembenéz-
nie. Végül a mondatot így folytatja: „…de aztán 
ismét életet adtál nekem, s a föld mélységeiből újra 
visszahoztál engem.” (Zsolt 71,20a) Nem csak a jó 
élmények, a pozitív érzelmek uralják. Elfogadja, 
hogy a hit nem teszi könnyebbé életünket. Sok-
kal inkább Atyánkat beengedve életünkbe képessé 
válunk arra, hogy elbírjuk az élet terheit.

Téged a nehézségek közelebb visznek Istenhez, 
vagy inkább eltávolítanak Tőle? Hajlandó vagy az Ő 
kezébe adni életed, vagy ragaszkodsz a saját erődhöz?
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DECEMBER 18. 
PÉNTEK, ADVENTI IDŐ 3. HÉT

„József erre fölébredt álmából és úgy tett, ahogy az Úr an-
gyala parancsolta.”

(Mt 1,18-24)

A mai evangéliumi részletben arról olvasha-
tunk, hogy Jézus nevelőapjának, Józsefnek volt 
egy átelmélkedett, megfontolt döntése az ő és 
jegyese, Mária kapcsolatát illetően. Úgy hatá-
rozott, hogy elbocsátja Máriát, és külön utakon 
folytatják életüket. Döntését annak tudatában 
hozta meg, hogy Mária várandós, a gyermek ap-
jának kiléte azonban számára ismeretlen volt. Jó-
zsef emberi nagyságát mutatja, hogy bár egy olyan 
helyzetről beszélhetünk, amely akkoriban óriási 
szégyennek számított egy közösségben, mégis 
úgy döntött, hogy nem mindenki előtt megaláz-
va, számonkérve - és talán ócsárolva is – küldi el 
Máriát, hanem titokban teszi ezt meg. Vívódása 
közepette meglátogatta őt az Úr angyala, aki biz-
tosította őt arról, hogy Mária a Szentlélektől fo-
gant, és a Megváltót hordozza a szíve alatt. József 
egy olyan helyzetben találta magát ébredésekor, 
amelyre az álmon kívül nem volt semmilyen bi-
zonyíték. Az esetre nem volt korábban példa, nem 
fordulhatott „szakemberhez” a kérdésével, egy 
szóval a helyzet minden racionalitást nélkülözött.  



35

DECEMBER 18. 
PÉNTEK, ADVENTI IDŐ 3. HÉT

József mindezek ellenére felkelt, és engedelmes-
kedett az angyal szavának, nem kérdezősködött, 
nem elégedetlenkedett, hanem hitt, és ennek 
megfelelően cselekedett.

Te képes vagy arra, hogy előzetesen meg fontolt, ki-
gondolt, racionális döntéseidet félre tedd, és kövesd az 
Úr szavát – még ha az éppen az ellenkező irányba is 
vezet?



36

DECEMBER 19. 
SZOMBAT, ADVENTI IDŐ 3. HÉT

„Ne félj, Zakariás, mert meghallgatást nyert könyörgésed” 
(Lk 1,13b)

Isten a kinyilatkoztatás idején sokszor rendkí-
vüli módon szólította meg azokat, akiket kivá-
lasztott az üdvtörténetének hirdetésére. Csodák-
kal és jelekkel is megerősítette őket, ami a zsidó 
gondolkodásban, Jézus idejében is nagyon fontos 
mozzanat volt. Gondoljunk csak arra, amikor a 
farizeusok jelet követeltek tőle igazságának alá-
támasztására. Így járt Zakariás, Keresztelő János 
apja is, akit az Úr angyala az ószövetségi kultusz 
gyakorlása közben szólított meg.

A hétköznapok során gyakran úgy érezhetjük, 
hogy a csodák és rendkívüliségek világa tőlünk 
meglehetősen távol áll.  Életünk a szürkeség ta-
nyája, amelyben nem tudunk kiigazodni, a helyes 
irányt megtalálni. Azonban ne feledjük, hogy Is-
ten a csend és az alázat útján tud a leghatékonyab-
ban a szívekhez férkőzni, hiszen hit nélkül min-
den isteni csoda és emberi erőfeszítés hatástalan, 
néma marad.

Gondolkodjunk el a mai napon, mikor és hogyan 
szokott minket megszólítani Isten, és vajon meghall-
juk, elfogadjuk-e az ő hívását?
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DECEMBER 20. 
ADVENT NEGYEDIK VASÁRNAPJA

„A Szentlélek száll rád,  
s a Magasságbeli ereje borít be árnyékával.” 

(Lk 1, 35)

„A Szentlélek azért jött, hogy bennünk lakozzon [...]. 
Üresen talált és betöltött, éhesen talált és jóllakatott, szom-
jasan talált és megrészegített minket. Ő legyen az, aki va-
lóban mámorossá tesz minket.” (Szent Ágoston)

Máriát azért tölthette be a Lélek, mert teret, vágyat 
talált benne Isten jelenlétére. 

Felettünk is ott lebeg Isten Lelke. A mi vizeink, 
viharaink, sötétségeink… felett. Nem retten meg a 
káoszunktól, de csak akkor szándékozik betölteni te-
remtő, életadó, formáló erejével, ha nyitottságot, be-
fogadást talál. 

Mondhatjuk, Mária példáján felbátorodva: legyen 
teremtő szavaid szerint.

Egy kalandtúrán az volt a feladatunk, hogy egy 
magasabb szikláról kellett a vízbe ugornunk. Az se-
gített legyőzni a félelmemet, hogy láttam; az előttem 
ugró épségben megérkezett. 

Ilyen, Isten kezébe való ugráshoz hasonlítanám az 
én igenemet, ráhagyatkozásomat, odaadottságomat. 
Mária után sok, teljesen Istenre hagyatkozó ember 
életpéldája (Walter J. Ciszek, Immaculée Ilibagiza…) 
segít a mélyebb elköteleződésben.
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DECEMBER 20. 
ADVENT NEGYEDIK VASÁRNAPJA

Hogyan kaphatok segítséget, amikor nehéz kimon-
danom az igent, mert le kell mondanom valamiről, 
ami fontos számomra, mert nem látom világosan ho-
gyan is történik mindez, mert időben nem belátható 
az út, amelyre meghívást kaptam?

Hogyan, milyen jelek által tapasztaltam, éltem meg 
Isten felém irányuló, nekem szóló szeretetét? 

Milyen válaszra késztet, mire hív, mit sugall? Mikor 
tapasztaltam azt, hogy a lelkem mélyéig megérintett az 
Isten szeretetéből fakadó öröm?

Mit jelent számomra ezt a kijelentést hallani Istentől? 

„Látom makacsságodat is és a változással szemben mu-
tatott ellenállásodat, de akár az örökkévalóságig is hajlan-
dó vagyok várni, ha neked olyan sok időre van szükséged, 
hogy válaszolni tudj szeretetemre.” (Philip St. Romain) 
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DECEMBER 21. 
HÉTFŐ, ADVENTI IDŐ 4. HÉT

„újjáéleszt szeretetével,örül majd neked ujjongó örömmel, 
mintha ünnepet ülne” (Szof 3,17)

A mai szentírási szakaszok mind arra hívják fel a 
figyelmünket, hogy örüljünk. Ugyan minek örülnék 
én, amikor minden napom gondokkal teli?- kérdez-
heted magadban.

Az életünk tele van nehézségekkel, de tudjuk, hogy 
Jézus is felvette a keresztjét és hordozta. Az Ő élete 
sem volt problémamentes. Sőt! Az különböztet meg 
minket, keresztényeket másoktól, hogy a kereszthor-
dozást reménnyel tesszük. Sokszor sajog a szívünk, és 
ilyenkor nehéz mosolyt erőltetni az arcunkra. Ilyenkor 
csak magunk körül forgunk és nem vesszük figyelem-
be a másikat, pedig lehet, hogy neki sokkal nagyobb 
problémája van, és pont a Te mosolyodra lenne szük-
sége. Nem kell, hogy mindenkire átragaszd a rossz 
kedved. Fájdalmadat legelőször vidd az Úr elé, nála 
jobb orvos nincs, és Ő majd „újjáéleszt szeretetével”. 
Nem véletlenül írja Gárdonyi: „A szívet azért rejtette el 
Isten, hogy fájdalmát senkise lássa”.

Légy vidám, élettel teli, lelkes, ujjongj az élet apró 
örömeinek is! Környezeted észre fogja ezt venni, és 
mikor rákérdeznek - mi az oka az örömödnek?- máris 
tanúságot tehetsz Krisztusról.

Te hogyan viseled a mindennapi gondokat? Tudsz 
örülni a kis dolgoknak is (pl.: egy baráti beszélgetés)?



40

DECEMBER 22. 
KEDD, ADVENTI IDŐ 4. HÉT

„S lám, az Úr teljesítette kérésemet, amellyel hozzá fordultam.” 
(1Sám 1,27)

Hanna hosszú évekig nem szült gyermeket. Fér-
jének második felesége 2 fiút is világra hozott és 
folyton Hannát sértegette meddősége miatt. Egy 
nap Hanna az Úr elé járult. Sírt és könyörgött az 
Úrhoz, aki meghallgatta imáját. Hanna fogant és 
fiút szült. A Sámuel nevet adta neki, „mert – amint 
mondta – az Úrtól könyörögtem ki.” (1Sám 20,1)

Sokszor esem abba a hibába, hogy imáimban 
csak kéréseket fogalmazok meg a Jóistennek. 
Tudatosan törekszem arra, hogy ne mindig csak 
akarjak, vágyjak valamire, hanem adjak hálát 
mindazért, amim van. Mert csodálatos életem 
van, amit az Úrnak köszönhetek. Ha nagyon sze-
retnék valamit, az Úr elé viszem és leteszem elé, 
átadom Neki. Biztos vagyok benne, hogy mindig 
meghallja szavaimat, de van, hogy Ő másképp ter-
vez. Mindig teljesíti kéréseinket, de a maga ide-
jében. Fogalmazd meg vágyaidat, kéréseidet, de 
add át azokat a Jóistennek, bízd Rá őket! Nyitott 
szívvel várd, mikor teljesülnek!

Te hányszor imádkozol egy nap az Úrhoz? Milyen 
gyakran szoktál kérni valamit?
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DECEMBER 23. 
SZERDA, ADVENTI IDŐ 4. HÉT

„Nézzétek, elküldöm hírnökömet,  
hogy elkészítse előttem az utat.” 

(Mal 3,1)

Készülődés szerte a világon... Fények, dekoráci-
ók tömkelege borítja be már hetek óta mindenhol 
a környéket. Kívülről csillog-villog az emberi-
ség… Már csak egy nap, és ismét átélhetjük József 
és Mária szálláskeresését, a Gyermek születésének 
örömeit, a pásztorok hitét. De vajon meglátjuk-e, 
megérezzük-e a Szenteste valódi üzenetét? Fel-
készültünk-e a kis Jézus születésére? Megnémul-
tunk-e úgy, mint Zakariás főpap, hogy meghall-
juk az Úr szavát? Olykor el kell, hogy veszítsünk 
valamit vagy valakit ahhoz, hogy megértsük az Ő 
akaratát, és hogy hitünkben megerősödjünk. Ez a 
teher nem könnyű, de csak a hitében erős ember 
tudja megszólítani és magasztalni Istent! 

„Ki mehet föl az Úr hegyére? Ki állhat az ő szent 
helyén? Akinek a keze tiszta és ártatlan a szíve, aki-
nek az esze nem csaláson jár, s aki nem esküszik hami-
san.” (Zsolt 24)

El tudok-e csendesedni, s észrevenni a hírnököt?
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DECEMBER 24. CSÜTÖRTÖK, 
ADVENTI IDŐ 4. HÉT SZENTESTE

„Áldott az Úr, Izrael Istene, 
mert meglátogatta és megváltotta népét.” (Lk 1, 68)

Advent és a várakozás végéhez értünk, akire 
eddig vártunk, ma megszületik. Hálával tarto-
zunk Istennek, de nem csak most, hanem életünk 
minden egyes napján. Keresztelő Szent János 
édesapjának, Zakariásnak a szájából halljuk a mai 
evangéliumban a Benedictus himnuszt, amit a 
zsolozsmában mindennap imádkozunk.

Zakariás hálatelt szavai összefoglalják Isten 
irántunk való szeretetét, amelyben a második is-
teni személy megtestesül, és emberként jelen lesz 
közöttünk fia, Jézus Krisztus. Az Ő születésével 
elkezdődött a mi megváltásunk. Sokszor fel sem 
fogjuk, mit jelent az, hogy Isten az emberek kö-
zött jelen van. Könnyebb meglátni a hétköznapok 
során a problémákat, akadályokat, mindazt, ami 
kellemetlenséget okoz.

Jézus születése meghívás mindannyiunk számá-
ra: hálát adni Istennek, hogy az emberiséget nem 
hagyta magára a bűnben, hanem elküldte közénk 
a Megváltót. Az idei év karácsonyán is adjunk 
hálát Istennek, hogy nem felejtkezik meg rólunk 
életünk egyetlen napján sem!
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DECEMBER 24. CSÜTÖRTÖK, 
ADVENTI IDŐ 4. HÉT SZENTESTE

Észreveszem-e Isten jelenlétét az életemben?
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DECEMBER 25. 
URUNK SZÜLETÉSE – KARÁCSONY

„Minden őáltala lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett. 
Őbenne élet volt, és ez az élet volt az emberek világossága.” 

(Jn 1,3-4)

Jézus Krisztus Isten megtestesült Igéje. Már 
akkor létezett, mielőtt ez a világ lett volna. Már 
akkor az Atyjánál volt a Szentlélekben, mielőtt 
az általa teremtett világ létrejött volna. És benne 
élet volt, sugárzó élet! Ő a bölcsek bölcse, a legki-
válóbb lélek ismerő, a tanítók és guruk felett álló 
Mester, életed megoldása, a boldog élet kulcsa. 
Mondhatni azt is, hogy Jézus Krisztus a világ-
mindenség alapelve. Mindezzel együtt nem távoli, 
hanem személyes isteni Jelenlét, ugyanis egy bet-
lehemi istállóban megszületik, hogy veled legyen, 
mert szeret téged. Közelségét visszavonhatatlanul 
neked akarja ajándékozni, hogy megtapasztald Őt 
az imában, munkád közben és közösségi életed-
ben. Felismered-e, hogy az örök Bölcsesség szól 
hozzád, amikor csendben vagy? Tudod-e, hogy 
a Szentírás lapjait olvasva Isten jelenléte tölt el 
téged? Tudod-e, hogy amikor imádság közben 
eszedbe jut valami, az nem véletlen, hanem Jé-
zus akarja, hogy foglalkozz azzal? Tudod-e, hogy 
mindig Jelen Van számodra a Végtelen Szeretet, 
csak el kell ismerned bűneid és meg kell nyitni a 
szívedet? Ne mondd kérlek azt, hogy milyen jó lett 
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DECEMBER 25. 
URUNK SZÜLETÉSE – KARÁCSONY

volna akkor élni, meg ilyesmi. Abban a korban is 
kevesen találták meg, éppúgy mint ma. De akik 
megtalálták, azokon átsugárzik az Ő Élete!

 Te vajon közéjük tartozol?  
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DECEMBER 26. 
KARÁCSONY MÁSODIK NAPJA

„Szent István az első vértanú:
Miattam mindenki gyűlölni fog titeket.” 

(Mt 10,22)

Mennyire reális a mai ünnep! Mennyire nem 
enged elrugaszkodni a valóságtól! Ha esetleg el-
szálltunk volna a karácsonyfa csilli-villi fényeitől, 
vagy ha degeszre tömtük volna magunkat az ün-
nepi asztal kínálta töltött káposztával, akkor a mai 
nap segít józannak maradni: kereszténynek lenni 
nem az éjféli mise meghitt hangulatát jelenti, ha-
nem azt a döntést, hogy mindig, minden körülmé-
nyek között követem Krisztust. Erre ad példát az 
egyház első vértanújának személye.

Az Apostolok Cselekedetei már eleve kiemeli 
István belső tartását, elkötelezettségét – valóban 
gerinces ember lehetett: „hittel és Szentlélekkel eltelt 
férfi volt, aki kegyelemmel és erővel eltelve csodákat és 
jeleket művelt a nép körében” (ApCsel 6,5.8). Buzgó-
sága azonban gyűlöletet váltott ki a zsidóság egy 
részéből. Ám hitét nem törte meg a szenvedés, 
mert Jézusért élt, és Jézus élt őbenne. Még akkor 
is állhatatos maradt, s nem hátrált meg, amikor 
halálra kövezték.

A mai evangélium mintha a nyolc boldogság 
aktuális mondatát magyarázná: 
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DECEMBER 26. 
KARÁCSONY MÁSODIK NAPJA

„Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, 
mert övék a mennyek országa.” (Mt 5,10). Ha ko-
molyan veszem hitemet, előbb-utóbb megtapasz-
talom, hogy zavaró személyiség leszek, nem fog 
minden kedvezően alakulni körülöttem, nevet-
ségessé válhatok, gyanús leszek mások szemében, 
kinéznek, félreállítanak. Ferenc pápa buzdítása 
szerint, az életszentség útja annyira szembe megy 
az árral, hogy a társadalmat megkérdőjelező, za-
varó személyiséggé tesz bennünket. Ha nem aka-
runk elmerülni valami homályos középszerűség-
ben, ne keressük a kényelmes életet, mert „aki meg 
akarja menteni életét, elveszíti” (Mt 16,25). Tartson 
meg minket ezen az úton a kereszténység első vér-
tanújának példája.

Hol fedezhetők fel a karácsonyi történetben a ke-
reszt és a szenvedés előjelei?
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„Felvitték Jeruzsálembe, hogy bemutassák 
(parastésai=áldozatot mutat be) az Úrnak.” (Lk 2,22)

Nem értem… Úgy emlékszem, azért alapított 
a nagy király, Dávid, hogy otthona legyek az Úr 
templomának és majd egykor a Felkentnek is. Fáj, 
hogy a századok során falaimat többször lerom-
bolták és újjáépíttették népem hűsége vagy hűtlen-
sége szerint. Lakóim jöttek-mentek, én őrködtem 
a küldetésem felett, és mindig nagyon büszke vol-
tam azon fiaimra, akik azért éltek itt, hogy lássák 
majd az idők teljességét… Emlékszem a napra, 
amikor először láttam őt. Felismertem. Gyermek 
volt még. Talán 40 napos ha lehetett. Azonnal 
észrevettem, ahogy anyja és apja karjaiban átlép-
te kapuimat. Falaim szinte ugráltak örömükben, 
amikor ráismertem. Apja büszkén hozta fel hoz-
zám elsőszülöttét bemutatni. Anyja, mintha sej-
tette volna, hogy kit tart a kezében. Én láttam, 
hogy miért viszik fel az Úr házába: felajánlani az 
Úrnak. Aznap megsejtettem, hogy látni fogom 
még őt valóban áldozatként... Olyan sokszor vár-
tam még aztán vissza, de szinte csak ünnepnapo-
kon láttam. Állandóan az elveszett juhok után járt 
a galileai kis falvakban. Úgy sajnálom, hogy alig 
láthattam néhány csodáját, és alig hallgattam ta-
nítását… Csak az nem fér a fejembe sehogy, hogy 

DECEMBER 27. VASÁRNAP
SZENT CSALÁD: JÉZUS, MÁRIA ÉS JóZSEF
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DECEMBER 27. VASÁRNAP
SZENT CSALÁD: JÉZUS, MÁRIA ÉS JóZSEF

lehet, hogy az én rendes, vallásos zsidóim nem 
fogadták be? Hogy lehet, hogy hiába akarta ösz-
szegyűjteni fiaimat? Szörnyű, hogy végül a fiaim 
adták át a rómaiaiknak… És azt a napot soha nem 
felejtem, amikor valóban áldozat lett ott, a falai-
mon kívül. 

Hogy élhetném ezt túl? Nem értem. Hogy lehet, hogy 
a vallásos jó emberek azok, akik nem ismerik fel őt?”



50

DECEMBER 28. HÉTFŐ, KARÁCSONY 
NYOLCADA ALATTI 4. NAP - Aprószentek

,,Kiáltás hangzik Rámában, nagy sírás és jajgatás: Ráchel 
siratja fiait, és nem akar vigasztalódni,  

mert nincsenek többé.’’ (Mt 2,18)

A mai nap szentjei szavakkal nem tudták meg-
vallani Krisztust, de vérükkel tanúságot tettek arról, 
hogy a Betlehemben született magatehetetlen kisded 
a megtestesült Isten, a világ Teremtőjének egyszülött 
Fia, a várva várt Messiás. 

Milyen dühítő és elkeserítő, amikor tehetetlennek 
érezzük magunkat az igazságtalansággal és a go-
noszsággal szemben... Felfoghatatlan és érthetetlen 
misztérium az ártatlanok, a kicsinyek szenvedése és 
halála. Mégis erőt adhatnak mindennapi küzdel-
meinkhez. A mi életünkben is lehetnek Heródesek, 
mi is egy-egy helyzetben tehetetlennek és kicsinek 
érezhetjük magunkat. Sokszor talán tudjuk, látjuk 
az igazságot, de nincs alkalmunk vagy lehetőségünk 
szólni, s ilyenkor nem marad más, mint alázattal el-
viselni az adott helyzetet, s vállalni a szenvedést.

Sikerül-e hallgatnom, s az igazságtalansággal, go-
noszsággal szemben szavak nélkül is tanúskodnom 
Krisztusról? 

Krisztus helyett megölt ártatlan kisdedek! - Könyö-
rögjetek értem!
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DECEMBER 29. KEDD, 
KARÁCSONY NYOLCADA ALATTI 5. NAP

„… hiszen már oszladozik a sötétség  
és világít az igazi világosság.” (1Jn 2,8)

Isten világossága állandó és örök. Minden nap 
minden percében ugyanazzal a szeretetteljes ke-
gyelemmel, ugyanazzal a végtelen, vigyázó erővel 
világít nekünk. Karácsonykor nem erősebb ez a 
fény, csupán fogékonyabbak vagyunk rá. Az ün-
nep csodálatos módon kinyitja a szívünket − csakis 
rajtunk múlik, hogy nyitva marad-e ez az ajtó ak-
kor is, amikor egy kicsit száraz már a bejgli, a gon-
dolataink pedig az új év körül zsonganak. Máris 
távolinak tűnik az ígéret fénye? Nem az! Hiszen 
alig pár napja lehettünk tanúi a Megváltó születé-
sének, és Isten igéje Simeon történetében újból azt 
hozza elénk, hogy a várakozás gyümölcsöt hoz, az 
Úr pedig soha nem hagy cserben, mindig megtart-
ja az ígéretét. 

Nem elég ez ahhoz, hogy a remény sarkig tárja az 
ajtót, és az életünket betöltse Isten szeretetének fénye?
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DECEMBER 30. SZERDA, 
KARÁCSONY NYOLCADA ALATTI 6. NAP

„Gyertek, zengjünk dalt az Úrnak…” (Zsolt 95,1)

A 95. zsoltár kezdődik ezekkel a szavakkal, 
melyek egyszerűen, de mégis őszintén hívnak 
minden embert az Úr dicséretére. Néha úgy érez-
hetjük, hogy bár feltétel nélkül szeretjük Istent, de 
mégsem tudjuk ezt kifejezni iránta. Sokan úgy ér-
zik, hogy Atyánkhoz kizárólag csendes formában, 
nyugodt körülmények között lehet fordulni, mert 
csak úgy figyel ránk, földi halandókra. Azonban 
ez a zsoltár is kifejezi, hogy Isten előtt ugyanúgy 
kedves a hozzá szóló ének, az örömöt kifejező dal. 
Nem csak úgy élhetjük meg a hitünket, ha vissza-
fogottan, számos esetben alázatosan állunk Elé, 
hiszen Istenünk nem veti meg, ha ujjongva, han-
gosan magasztalva áldjuk az Ő nevét.

A hangos ünneplést azonban érdemes átgondol-
ni a szilveszteri bulik előtt. Fontos, hogy ne feled-
kezzünk meg Istenről. Érdemes a holnap esti ösz-
szejövetel, mulatság közben hálát adni az Úrnak, 
megköszönni elmúlt évünk történéseit, és kérni az 
áldását a jövő évre vonatkozóan is.

Milyen formában szólítom meg Istent? Inkább a 
csendesebb, magamban való imádkozást részesítem 
előnyben, vagy ujjongva dicsőítő hívő vagyok, esetleg 
mindkettő? Miért éppen így élem ezt meg? Kipróbál-
nám-e a másik típusú imádkozási formát?
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DECEMBER 31. CSÜTÖRTÖK, 
KARÁCSONY NYOLCADA ALATTI 7. NAP

„(Az Ige) volt az igazi világosság, amely minden embert 
megvilágosít.” (Jn 1,9)

 
Minden ünnep találkozás, a mai ünnep találkozás 
valakivel, akit régóta keresünk! Annyi a szó körü-
löttünk: fontos és lényegtelen, hivatalos és mellé-
kes, kedves és goromba, építő és romboló szavak. 
Mind jelentéssel bír, még ha ezt nem is vesszük 
észre. Előfordul, hogy sok durva szót használunk 
feleslegesen. A lármát, amit ezzel okozunk, lár-
mával nyomjuk el és egyre nagyobb bennünk a 
hiány, körülöttünk a sötétség. Hogyan használom 
a szavakat? Boldog óra, melyben az „Ige”, /ki „Is-
tennél” volt, testté lett és közöttünk él/ a Szentlé-
lek által és Mária „Igen”-je által emberré lett. Az 
örökkévalóság belépett az időbe, és ezzel bekap-
csolódhatunk az Isten idejébe, s nem vagyunk töb-
bé elveszettek! S bár a „sötétség nem fogta fel”, de 
„világít a sötétségben” és nem kell félnünk többé! 
Ha keressük, ha időt, csendet, figyelmet tudunk 
biztosítani, megtapasztalhatjuk az Atya szavának 
erejét, melyből új élet fakad. S együtt énekeljük a 
zsoltárossal: „Gyertek, zengjünk dalt az Úrnak, uj-
jongjatok üdvünk sziklája előtt!” (95. zsoltár)

Van az életemben helye, ideje az Istenre figyelésnek? 
Ma teremts időt csendben lenni!
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JANUÁR 1. PÉNTEK, 
SZŰZ MÁRIA ISTEN ANYJA – ÚJÉV

„Mivel az Isten fiai vagytok,  
a Fia Lelkét árasztotta szívünkbe az Isten, aki kiáltja: 

Abba, Atya!” (Gal 4,6)

Milyen csodálatos ebben a tudatban kezdeni az új 
évet: Isten fiai vagyunk. Én Isten fia vagyok. Kell 
ennél nagyobb ajándék? Istent Atyának, apának 
szólíthatjuk. Ő pedig úgy szeret minket, ahogy egy 
JÓ apa teszi. Fontos ezt kiemelni, hiszen sokan jö-
hetünk olyan családból, ahol nem volt minden tö-
kéletes. Lehettek veszekedések, szerezhettünk sebe-
ket, érezhettük a szeretet hiányát. Atyánk szeretete 
azonban teljes, átható és végtelen. 

Az év végén az ember számot vet az elmúlt esz-
tendejéről. Ha visszatekintünk, biztosan volt benne 
számos hiba, számos kudarc. A keresztség során az 
Istentől kapott fehér ruhánkat sokszor bepiszkoltuk. 
Ám mindezek ellenére továbbra is Isten fiai vagyunk, 
Ő nem tagad ki minket. Vár minket az új évben is, 
hogy szeressen bennünket, hogy fehér ruhánkat újra 
és újra megtisztítsa. 

Ebben az évben is lesznek nehézségek, mint aho-
gyan bármelyik családban. Mennyei Atyánk pedig 
minden egyes pillanatban ott lesz mellettünk. For-
duljunk hozzá bátran kéréseinkkel, kérdéseinkkel, 
kételyeinkkel.
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JANUÁR 1. PÉNTEK, 
SZŰZ MÁRIA ISTEN ANYJA – ÚJÉV

Az újév első napján álljunk meg egy kicsit és szólítsuk 
meg Őt: „Atyám, apa ….”
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„Viseljétek el egymást szeretettel. Törekedjetek rá, hogy a 
béke kötelékével fenntartsátok a Lélek egységét.” (Ef 4, 2-3)

Isten minden egyes embert egyedinek, csodálatos-
nak teremtett. Az egyediségünkben rejlenek a külön-
bözőségeink, amelyek miatt sok esetben rivalizálás, 
vita támad köztünk. Sokszor azt érezzük, hogy nincs 
bennünk elég erő, türelem, amely képessé tenne arra, 
hogy megbocsássunk a másiknak, békében éljünk 
egymással. 

De miért nem „elég” az Úrnak az, hogy Őt sze-
retem és Ő szeret engem, hiszen megmondta, hogy 
elég nekem az Ő kegyelme? Azért, mert ismer 
mindannyiunkat és jobban látja, mire van szükségünk, 
mint mi magunk. Tudja rólunk, hogy nem jó nekünk 
egyedül, az istengyermekség mellett szükségünk van 
egymás törődésére, támogatására, szeretetére is. 

Jézus parancsa egyértelmű: „Szeressétek egymást! 
Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egy-
mást.” (Jn 13,34) Tudja, mit kér Tőlünk, hiszen az Ő 
segítségével képesek vagyunk rá! Mutassunk példát! 
Próbáljuk szeretni a másikat a „hibáival” együtt!

Gondolj szeretettel arra a testvéredre, aki miatt nincs 
béke a szívedben! Biztosan van jó érved arra, miért nem 
tudod „elviselni”? Biztos, hogy volt Feléd egy szeretetteljes 
gesztusa.

JANUÁR 2. SZOMBAT, 
KARÁCSONYI IDŐ 1. HÉT
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„Minden általa lett, nélküle semmi sem lett, ami lett” 
(Jn 1,3)

A mai evangéliumban Szent János evangélista 
arról beszél, hogy az üdvösség megszerzésében 
milyen fontos szerepe van Jézusnak. A szent író 
hangsúlyozza, hogy „Minden általa lett, nélküle 
semmi sem lett, ami lett.” (Jn 1,3) Az elhalasztott 
Eucharisztikus Kongresszus jelmondata nagyon 
szépen kiegészíti János evangélista gondolatait: 
„minden forrásom belőled fakad!” (Zsolt 87,7). Tehát 
Jézus életünk forrása, üdvösségünk szerzője, a vi-
lág világossága, lelkünk tápláléka és Ő az Ige, aki 
testté lett és közöttünk lakott.   

János azt hirdeti, hogy aki nem azonosul Jézus-
sal és nem fogadja be az igazi világosságot, az ne-
hezen talál rá az élet értelmére. 

Krisztus pedig értünk emberré lett, hogy a 
bűn rabszolgáságából kiszabadítson, és felemel-
jen minket saját gyarlóságainkból.  Csak Őáltala, 
Őbenne és Ővele lesz értelme az életünknek, tehát 
tegyünk meg mindent, hogy azonosuljunk a bet-
lehemi gyermekkel, aki az élet forrása és lelkünk 
táplálója.

Mi az, ami téged segít abban, hogy azonosulj Jé-
zussal? 

JANUÁR 3. 
KARÁCSONY MÁSODIK VASÁRNAPJA
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„Gyertek, nézzétek meg!” 
(Jn 1,39)

„Mester, hol lakol?” - tesszük fel a kérdést, ha 
összecsapnak fejünk felett az élet viharos hullámai. 
Hol talállak meg téged, Isten? Hol vagy? Hitünk 
szerint az Isten végtelen, mindenhol jelen van, de 
akkor miért érezzük Őt olyan távolinak és isme-
retlennek? Talán magunkra hagy minket? Nem! 
Isten szól: „Gyertek és nézzétek meg” (Jn 1,39) (hol 
lakom) A hívás folyamatos, de az ember megfárad, 
ellustul, eltéved. Ilyenkor Isten teszi meg felénk 
az első lépést. Belép a világunkba, fényt hoz, ami 
új erőt jelent. A cél ugyanaz, az út ugyanaz, de 
az ember már új. Krisztus által megújult! Krisztus 
születésével belép a világ életébe, fényt és erőt hoz 
a megfáradt emberiségnek, de mindezt csendben 
és békében teszi.

Te hallod az Ő hangját, ahogy mondja neked: „jöjj 
és kövess engem!”

„Hallgasd a csend szavát és meghallod hívását!”

JANUÁR 4. HÉTFŐ 
KARÁCSONYI IDŐ 2. HÉT
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„Mert ezt az üzenetet halljuk kezdettől fogva: 
Szeressük egymást!” (1. Jn 3,11)

Fülöp: „Jézus megszólított, hogy kövessem Őt.” 
De miért pont engem? Azt is tudta, hogy el fo-
gom mondani Natánaelnek? Mint ahogy András 
is szólt Péternek? De hát ilyen jó hírt nekem is 
tovább kell adnom, nem lehet magamban tarta-
ni! Mégis, őt is kiválasztotta már mielőtt szóltam 
volna neki, még ott, a fügefa alatt! Érdekes, hogy 
egyikünket közvetlenül, másikunkat egy emberen 
keresztül hív magához. Nehéz felfogni néhány 
dolgot, de ha figyelek minden szavára, akkor biz-
tosan megértem, mi ez, ami ennyire vonz Benne. 
Nem, nem is érzek semmi kétséget, tényleg Ő az, 
akiről az írások szólnak, Ő a Messiás! Ezt min-
denkinek tudnia kell! Ahogy a zsoltáros is mondja:

„Mert te vagy, Uram, a leg főbb a földön, messze 
fönségesebb minden istennél.”(Zsolt 97,9)

Kívánom, hogy mint Fülöp, ismerjétek meg Jézust 
minél jobban, és adjátok tovább a jó hírt!

JANUÁR 5. KEDD, 
KARÁCSONYI IDŐ 2. HÉT
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„Nemzetek jönnek majd világosságodhoz,  
és királyok felragyogó fényedhez”. (Iz 60,3)

Mielőtt Isten elküldte egyszülött fiát, Jézust, 
hogy elhozza az örömhírt, az emberek várták a 
Messiást. Az ószövetségben sok rész szól a Messi-
ás eljöveteléről, tehát Isten felkészítette az embe-
reket, hogy el fogja küldeni a Szabadítót. A betle-
hemi csillag elvezette a királyokat Jézushoz. Isten 
egy jelet, egy utat mutatott, hogy eljött közénk az 
élet, és hogy Őt keressük a csillag útján. Ez ma 
pontosan ugyanígy van. Jézus folyton jeleket ad, 
hogy merre találjuk meg őt, elvezet minket saját 
magához. A Jézushoz vezető út olyan, mint egy 
forgalmas autóút: néha veszélyekkel, gyorsítással, 
lassítással; olykor megszegjük a szabályokat, és 
van olyan, mikor nekünk kell türelemmel lennünk 
a másik iránt. Ezen az autóúton Jézus kihelyez 
számunkra figyelmeztető táblákat, szabályokat, 
hogy biztonságban eljussunk a célunkhoz. Krisz-
tus örökséget hagyott ránk, és ez az örökség nem 
elkölthető, nem cserélhető, nem eldobható. Ez 
nem más, mint ő maga az Eucharisztiában. Ne-
künk adta önmagát. Hagynunk kell, hogy Jézus 
szeressen minket, és ne szálljunk be a hamis világ 
hamis autójába. Ne induljunk el a rosszhoz vezető 
úton, ami először tökéletesnek tűnik, mert nem 

JANUÁR 6. SZERDA, 
URUNK MEGJELENÉSE – VÍZKERESZT
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kell rajta lassítani és szabályok sincsenek. Viszont 
a végén nem az életet találjuk, hanem a szenvedést 
és gyötrelmet. Merjük rábízni életünket Krisztus-
ra, ne hátráljunk meg, amikor nehézséggel állunk 
szemben, mert a mi Istenünk az élet és a szeretet 
Istene. Sajnos ma sötétség borítja a földet, de nem 
az éjszaka sötétje, hanem az ember határtalan go-
noszsága az, ami elhomályosítja a Teremtő Istenbe 
és az ő egyszülött fiába, Jézus Krisztusba vetett 
hitet. Krisztusban felragyog az Úr, és meghív az 
életre, ezért forduljunk Isten felé és hagyjuk, hogy 
szeretetének melege beragyogja a szívünket!

„Mert íme, sötétség borítja a földet, és homály a né-
peket, de fölötted felragyog az Úr, és dicsősége megjele-
nik fölötted”. (Iz 60,2)

JANUÁR 6. SZERDA, 
URUNK MEGJELENÉSE – VÍZKERESZT
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