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Egyre nagyobb kihívás, hogy a zaj kultúrájában
meghalljuk Isten üzenetét, illetve megtaláljuk a

helyünket egy olyan világban, ahol egyszerre van jelen
a túlzás és a bizonytalanság. A világban egyre több
érték relatív, és hiányzik az abszolút igazság. Pedig

gondoljunk bele, mekkora lenne a káosz, ha nem lenne
egységes mértékrendszer a naponta használatos

eszközeinkben és anyagainkban? Ha más hosszúságot
jelölne 1 méter vagy más súlyt nyomna 1 kilogramm az
egyik háztartásban, mint a másikban. Számtalannyi
akadályba ütköznénk, és életünk veszítene gördülé-
kenységéből. Lelki és erkölcsi életünkben ugyanilyen

fontosak lennének ezek a mértékek. A Szentírás, mint
Isten szava vagy a szeretet mindent felülíró törvénye

miért nem tud ilyen alapmértékként viselkedni a
keresztény világunkban? Ez az értékrendszertelenség
gyakran káoszhoz vezet a fejekben, a szívekben, majd
a tettekben, és a feszültségek miatt az élet is veszít
könnyedségéből. De hogyan tudunk mégis mindebben

helytállni? Hogyan tudjuk megtalálni a helyünket egy
olyan világban, amely hemzseg az ingerektől, a kínálat-
tól, a felületes tartalmaktól és a szellemi nyomástól,
amely egy közömbös, üres, örök értékek nélküli világ
felé taszít? Úgy, hogy a mindennapos teendőkbe, és

életünk határhelyzeteibe is beemeljük Istent. Nem az
elveinket igazítjuk a világhoz, hanem a mi kis világunkat,
környezetünket, életritmusunkat igazítjuk az elveinkhez.

Kedves Olvasó!



A céljaink megalkotása, a döntéseink hozatala, Isten
gondviselésének felismerése, és a hálaadás: ezek olyan
lépések, amelyekből nem zárhatjuk ki a krisztusi maga-
tartást. Ebben az adventi időszakban, ezekre az élet-

állomásokra fókuszálva, különböző eszközökön keresztül
szeretnénk megszólítani benneteket, pontosabban

hozzásegíteni ahhoz, hogy meghalljuk Isten hangját.
Minden nap más üzenettel jelentkezünk: hétfőn

útravalókkal, amelyeket magunkkal hordozhatunk
az adventi készületben, kedden jó tanácsokkal a

mindennapjaink vezetéséhez, szerdán lelki kihívással,
amely kiszakít a hétköznapokból, és segít felülvizsgálni

a napi rutint, csütörtökön józanító gondolatokkal,
amelyek kimozdítanak a kényelmes észjárásból,

pénteken a Szentírásból hozunk üzenetet, szombaton
pedig mindezt igyekszünk tettekre váltani, hogy

mások boldogságát is felelősséggel viseljük. 
A rövid - célokhoz, döntésekhez, gondviseléshez és

hálához – kapcsolódó üzenetek mellett, minden nap
arra hívunk benneteket, hogy legalább egy percben

imádkozzunk, és az ima szövege ezúttal legyen
a csend. A figyelmes csend. Tapasztaljuk meg, hogy
a jelenlét jó megélésével is „kimondhatjuk” szívünk

szándékait. Az adventi vasárnapokon Törő András atya,
egyetemi lelkész gondolatait olvashatjuk, hogy ezek
által is megízleljük az ünnepi készület fontosságát,
és néhány percre elidőzzünk ezek ajándékai mellett.

Áldott adventi készületet kívánunk!
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Krisztus valóságos jelenlétének egyre inkább az életünk
részévé kell válnia. Milyen helye és szerepe van ebben
a készületnek? Miért kell készülni az ünnepre? Azért,

mert a csodából, a titokból annyi lesz a miénk, amennyit
be tudunk fogadni. Az adventi időszak nem akar

kiszakítani az életből, nem akar elszakítani attól a
munkától, amelyet végzünk, hanem az „itt és most”-ba,

a jelen életállapotunkba akar belehelyezni minket.
Jelen vagyunk-e? Az életünknek valóban szereplői

vagyunk-e mi magunk? Én irányítom-e az életemet?
Vagy az események irányítanak engem? Az én elveim
vagy az én hitem az, ami vezérfonal az életemben?

Vagy csapongok éppen oda, ahová a körülmények
visznek? Az adventi időszak a rendrakás ideje, rendet

rakni az életünkben. Ezt úgy tudjuk megtenni, ha
tudjuk merre tart az életünk, ha vannak célok, vágyak,

elhatározások előttünk. Olyan örök célok, amelyek
meghatározzák a pillanatnyi céljainkat és boldog-
ságunkat, miközben felismerjük korlátainkat is.
Merjünk formálódni, hogy az adventi éberségünk

a lehető legteljesebb jelen megéléséhez segítsen hozzá!

 advent első
vasárnapja

november 29.
Advent  a

r endraká s
i d e j e



A sötét ösvényen, amelyen
itt a földön járnia kell az
embernek, épp csak annyi

a fény, amennyire a
következő lépés megtételéhez

szükségünk van.
Ha több lenne, az elvakítana. 

/Moses Mendelssohn/

azért, hogy felismerd
a következő lépést

és ne légy telhetetlen

hétindító útravaló:

 november 30. hétfő

1perc
ima:

célok



Szervezd az időbeosztásod Isten köré,
és ne várd, hogy ő igazodjon hozzád!

Néha mindent megteszünk, hogy
takarékoskodjunk az idővel, néha pedig

oktalanul pazaroljuk. Az idő Isten ajándéka:
Arra kaptuk, hogy használjuk és élvezzük.
Ha valaha valakit szorított az idő, az Jézus
volt. Ő az idővel kapcsolatos gondját úgy
oldotta meg, hogy mindig teljes egészében

a jelen pillanatnak szentelte magát. Kihasznált
minden percet, amit Istentől kapott. És

elfogadott mindent, amit Isten belehelyezett.
Ha nem is jut időnk mindenre, amire

szeretnénk, jut időnk mindarra, amit Isten
szeretne tőlünk, ha készek vagyunk

az Ő akaratát követni.

azért, hogy ne a rohanás
és ne az óra irányítson!

december 1. kedd

egy jó tanács:

1perc
ima:

célok



Gondold át, hogy ebben az adventi
időszakban melyek azok területek,
amelyeket szeretnél rendbe tenni.

A környezeted? A túlzsúfolt
időbeosztásod? Az Istennel, önmagad-
dal vagy társaddal való kapcsolatod?

Lelki feszültségek? Imaéleted? 

Írd le, tűzd ki célul, és igyekezz
ezen dolgozni, napról

napra ebben fejlődni!
Fontos, hogy ne vállalj sokat, hanem

azt, amit elhatározol, csináld jól! 
A kevesebb, néha több!

a családodért és azokért, akiket
most nehéz szeretni

 december 2. szerda

lelki kihívás:

1

célok

perc
ima:



azért, hogy a
teendők közepette
is felismerd a rád

bízott embereket és
feladatokat

december 3. csütörtök

ébresztő gondolat:
célok

1perc
ima:

Jó dolog
nem tenni rosszat,

de rossz dolog
nem tenni a jót!

/Szent Alberto Hurtado Cruchaga/



...elfelejtem, ami mögöttem van,
és nekilendülök annak, ami előttem

van. Futok a kitűzött cél felé,
az égi hivatás jutalmáért, amelyre
Isten meghívott Krisztusban. Mi,
a tökéletesek, gondolkodjunk így!
Ha valamiben még másképpen

gondolkodtok, Isten majd
megvilágosít benneteket, de

amit  már elértünk, abban
                tartsunk ki.

a mindennapok
kihívásaiért

 december 4. péntek

szentírási üzenet:
célok

1perc
ima:

/Fil 3,13-16/



Tedd rendbe a környezetet, ahol a
mindennapjaidat töltöd. Szánj egy
kis időt arra, hogy megszépüljön az
élettered. ez is az ünnepi készület

része. ismered a régi mondást:
Rend a lelke mindennek!
Ha marad még erőd és

lehetőséged, készíts magadnak,
vagy ajándékba egy adventi

koszorút. Még nem vagy elkésve.

Hazánkért és a
világjárvány

megszűnéséért

december 5. szombat

jó cselekedet:
célok

1perc
ima:



Komolyan gondoljuk, hogy helyt tudunk állni a
nagy döntésekben, ha az apró kihívásokkal nem

krisztusi módon nézünk szembe? Ne feledjük, hogy
Isten jelenléte és a ránk bízott küldetés a minden-
napi kis lépésekben és döntésekben konkretizálódik.

Ezért fontos napról napra felülvizsgálnunk, hogy
milyen a kapcsolatunk az Úrral. Neki hogyan

számolnánk be  most az életünkről? Ha keresztény
magatartásunk csak életünk egyes területeire

korlátozódik, és nem hatja át minden mozzanatunkat,
akkor elfelejtjük megélni a jelent. A jelen helytelen
megélése pedig egy állandó elégedetlenséghez vezet,
amely önmagában káoszt teremt ebben az egyébként
is összekuszált és zűrzavaros világban. Ahhoz, hogy ezt

helyre tegyük, vonjuk be Istent minden kis és nagy
horderejű döntésbe. Merjünk ráhagyatkozni az Ő

szavára, annak tudatában, hogy Isten nem volna Isten,
és hozzánk intézett hívása komolytalan lenne, ha
nem volna minden mástól megkülönböztethető.

 advent második
vasárnapja
december 6.

Vonjuk  b e
I s t ent !



A szomorúság keserűséghez,
a stressz felületességhez vezet.

A szomorúság megkeseríti a lélek édes ízét,
a stressz tönkreteszi a nyugalmat.

Szomorúság akkor alakul ki, ha az ember
türelmetlenül olyasmivel kínozza

magát, amihez nem jól ért. Stresszes
állapotba akkor kerül, ha mértéktelenül

eltúlozza azt, amihez jól ért.
Viseljük tehát türelemmel tehetetlenségünket,

hogy a lélek ne keseredjék meg, se ne
használjuk mértéktelenül képességeinket, hogy

  ne kerüljünk stresszes állapotba.

azért, hogy ne
panaszkodj és ne

légy borúlátó

december 7. hétfő

hétindító útravaló:

perc
ima:1

döntés

/szentviktori Hugó/



Krisztus nem sajnált 33 évből 30-at
arra szánni, hogy egy kis faluban

ácsként dolgozzon, élje a mindennapi
ember életét, ami természetes,
valós, egyszerű, nem különleges.

Ne akarj folyton
különleges lenni, vagy

különlegeset tenni.
Ez gyakran együtt jár a kritizálással,

ítélkezéssel, aggodalommal vagy
irigységgel. Ezek olyan mozgatórugók,

amelyekben Isten biztosan nem működik.

Azért, hogy a döntésekkor
felismerd a krisztusi utat.

december 8. kedd

egy jó tanács:
döntés

1perc
ima:



Merj csendben lenni!
30 percre tegyél félre mindent,

kapcsold ki a telefonod.
Sétálj, gyújts meg egy gyertyát,

vagy menj el templomba
és szemlélődj.

A csend nem az elszigetelődés egyik
formája. A csendben meghalljuk Isten

hívását, ami lehet megtöri a biztonságot,
de jobb életre vezet, segít dönteni.
Mert nem elég az, hogy minden jól

menjen, és nyugalom legyen körülöttünk.
Előfordul, hogy Isten valami többet kínál,

és mi lusta szórakozottságunkban
nem ismerjük fel.

a Jókedvért és
az éberségért

december 9. szerda

lelki kihívás:
döntés

1perc
ima:



Nem az tesz tönkre, ami történt,
hanem ahogyan viszonyulsz hozzá.

/Jacques Lusseyran/

azért, hogy a tevékenységeid
során kihozd magadból

a legjobbat

 december 10. csütörtök

ébresztő gondolat:
döntés

1perc
ima:

Olyan helyzetben, amikor látszólag
nincs beleszólásod sorsod

alakulásába, mégis dönthetsz
valamiről. Arról, hogyan viszonyulsz
mindehhez, hogyan reagálsz erre.
Keresheted, miként tudsz úgy élni,
hogy ne légy a magad terhére. És
akkor más terhére sem leszel.

Abból nem születik élet,
      amire nem nézel rá. /Mustó Péter SJ/



Ne hasonuljatok a világhoz,
hanem gondolkodástokban
megújulva alakuljatok át,
hogy felismerjétek, mi az
Isten akarata, mi a helyes,
mi a kedves előtte és mi

              a tökéletes.

a környezet megóvásáért és a
teremtett világ védelméért

december 11. péntek

szentírási üzenet:
döntés

1perc
ima:

/Róm 12,2/



Szelektálj!
Időről időre biztosan összegyűlnek

olyan tárgyak, ruhák, bútorok,
amelyekre már nincs szükséged.

Válogasd ki azokat,
amelyek még használhatóak,

és adományozd tovább!
Ezzel segítesz másokon, rendezed a

környezeted, megtapasztalod az
önzetlenség örömét, és fejlődsz

az apró döntések meghozatalában.

a szenvedőkért,
betegekért,

rászorulókért

december 12. szombat

jó cselekedet:
döntés

1perc
ima:



Életünk egyik legnagyobb krízise, hogy el akarunk
szakadni a Teremtőtől, és mi magunk akarjuk meg-

teremteni a saját boldogságunkat. Felmerül bennünk
a vágy, hogy földi paradicsomot építsünk. Miért gondoljuk,
hogy az Isten nem tud boldoggá tenni bennünket? Miért

nem bízunk az Ő gondviselésében? Miért nem tudunk
mellette dönteni? Jézus egy nagyon határozott, szilárd
és megosztó személyiség. Pontosan azért, mert döntést

igényel. Ahhoz azonban, hogy döntést tudjunk hozni
mellette vagy ellene, ismernünk kell, milyen Ő, milyen
az Isten. Isten nem megalázni akarja az embert, nem
irányítani akarja az életünket, vagy megmondani, mit

és hogyan alakítsunk, hanem azt akarja, hogy az ember
kapcsolatban legyen Vele. Egy dinamikus együtt-

működésre hív. Nem azért lép be az életünkbe, hogy
összezavarjon bennünket, kétségbe ejtsen vagy

félelmet okozzon, hanem azért, hogy a javunkat szolgálja.
A félelem nem Isten keze nyoma. Hanem éppen

ellenkezőleg: annak a következménye, hogy nem hagyjuk,
hogy az Isten beleszóljon az életünkbe.

 advent harmadik
vasárnapja
december 13.

A  f é l e l em
nem I s t en
kéznyoma !



Isten lehetőségeinkhez
mérten vezet minket!

Nem terhel erőnkön felül.
Úgy hív, hogy szava követhető
legyen, akkor is, ha csak kis

lépést teszünk előre.
/Gisbert Greshake/

azért, hogy értelmesen
és tartalmasan

oszd be a napjaid

december 14. hétfő

hétindító útravaló:

gond-
viselés

1perc
ima:



Úgy imádkozz, mintha
minden Istenen múlna.
És úgy dolgozz, mintha
minden rajtad múlna.

/Szent Ágoston/

Azért, hogy ne azt kapd,
amit kívánsz, hanem

amire valóban 
szükséged van

december 15. kedd

egy jó tanács:
gond-
viselés

1perc
ima:



Mennyire éled
felületesen az életed? 

Gondold át, hogy az elmúlt időszak sietős
forgatagában mi az, amit magától

értetődőnek vettél, vagy jelentéktelen
eseménynek könyveltél el. Tedd félre

a teljesítmény- és sikerkényszert!

Vizsgáld felül az életed, és keresd
meg az események üzenetértékét.

Hogyan szólított meg Isten?
Mire hívja fel a figyelmed és

milyen cselekvésre ösztönöz?
azért, hogy

tudj felelősséget
vállalni

  december 16. szerda

lelki kihívás:
gond-
viselés

1perc
ima:



"Istenem, istenem,
miért hagytál el engem?"

Krisztusnak ez a szava a
legemlítésreméltóbb, ami létezik.
Ez a kiáltás az egyetlen érv Isten

létezése mellett. A semmihez nem
szól így az ember. Az ürességnek

nem teszünk szemrehányást.
/Christian Bobin/

azokért,
akik sosem

imádkoznak

december 17. csütörtök

ébresztő gondolat

gond-
viselés

1perc
ima:



Hogyha az Úr nem építi a házat,
hasztalan fárad az építő. Hogyha
az Úr nem őrzi a várost, őrzője
hasztalan virraszt. Hiába keltek

hajnal előtt, és feküsztök későn,
hiába esztek verejtékes kenyeret:

pihentében is megáldja az Úr,
                   akit szeret.

azért hogy ne
veszítsd el
az alázatot 

 december 18. péntek

szentírási üzenet:

/Zsolt 127/

gond-
viselés

1perc
ima:



Isten sok tulajdonságot,
hajlandóságot, képességet oltott beléd,
amelyek nem érted, hanem másokért

vannak. Kérdezz meg egy családtagod,
jó barátod vagy ismerősöd, hogy

miben tudsz a segítségére lenni! Tégy
valami olyat, amely kétségtelenül

ingyenes és igényes ajándék!

Azért, hogy ne kapkodj,
hanem tanulj meg

várakozni, türelmes
és kitartó lenni

december 19. szombat

jó cselekedet:

Loading...

gond-
viselés

1perc
ima:



Mitől leszek hasznos? Nem attól leszünk hasznosak,
hogy tesszük az értékesebbnél értékesebb teendőket.

Nem mi tesszük magunkat értékessé, hanem az Isten tesz
bennünket azzá. Nem a teendőink adják meg a méltó-

ságunkat, hanem a teremtett mivoltunk. Túl kell látunk
azon, hogy a tettre készségünk és elfoglaltságaink

határoznak meg bennünket. Rá kell döbbenünk arra, hogy
az életnek önmagában van értelme, anélkül, hogy folyton
tennivalókkal aggatnánk tele. A célok, elhatározások és

ránk bízott feladatok segítenek bennünket az élet-
vezetésben, Isten valóságának felfedezésében, de mindezt

meg kell előzze a hálaadás azért, hogy pusztán csak
létezünk, és részei vagyunk Isten tervének. Nem arra kell
törekednünk, hogy megváltsuk a világot, mert ez a nagy

egész már rendben van. Nem nekem kell hozzátennem ahhoz,
hogy Krisztus terve sikerrel járjon. Sokkal inkább arra kell
fókuszálnom, hogy én, ebből a nagy egészből, mit és hogyan

tudok újra és újra beépíteni az életembe, hogyan tudom az
életem részévé tenni a megváltás örömét. Isten és a világ

nincs szöges ellentétben egymással, Isten nem egy vegytiszta
valóságot akar, hanem azt, hogy a nehézségek is meg-

keresztelődjenek. Amikor tehát életed útvonaltervezőjét
állítgatod, kezdd a helymeghatározással, ami nem más,

mint a hálaadás az élet minden apró mozzanatáért!

 advent negyedik
vasárnapja

december 20.
A  h á l a adá s

é l e tünk
l egdöntőb b
mozzana t a !



A csodálkozás és a hála összetartozik.
Minél intenzívebb a hálaérzetem,

annál intenzívebb az életérzésem.
Ha ámulatba tudok esni, akkor vagyok eleven

és élő. Amit magától értetődőnek tartok,
azzal szemben süketté és érzéketlenné
válok. Ha már nem érhet meglepetés,

akkor a másik számára elérhetetlen vagyok.

Ha nem több az életem, mint amit
magamnak megtervezek vagy elképzelek,

az szomorú. Ha tudok számolni azzal,
hogy terveimet átírhatják, akkor

szabadabb vagyok, és tudok örülni.
/Mustó Péter SJ/

azért, hogy ne légy
közömbös a hétköznapok

apró csodái iránt

december 21. hétfő

hétindító útravaló:

perc
ima:1

hála



december 22. kedd

1
azért, hogy hálás tudj lenni

annak, amilyen vagy, és
hogy felismerd, lehet örülni

az életnek akkor is,
amikor valami nehéz

egy jó tanács:
hála

perc
ima:

Önmagunk elfogadása
előfeltétele annak, hogy

egyáltalán történjen
valami az életünkben!

/Romano Guardini/



Keress egy szellemi ajándékot
- legyen az egy szép gondolat,

egy tanúságos történet,
egy vers, ima vagy ének -,

amelyet szenteste elmondasz az
ünnepi asztalnál. Legyen ez a

te ajándékod a család számára!
Válassz olyan témát, amelyre
úgy érzed, most a legnagyobb
szüksége van a családodnak!

azért, amiért az idei
éveben a leginkább

hálás vagy1

hála
december 23. szerda

lelki kihívás:

perc
ima:



Az élet voltaképpen mindig
óvodai szinten lép, mi

komplikálunk belőle görög
         sorstragédiát.

azért, hogy tudj
Egyszerűen,

hálával a szívedben
ünnepelni!

hála
december 24. csütörtök

Ha Krisztusnak elég volt
egy istállóban megszületni,

akkor mi mért esünk
túlzásokba az Ő ünnepén?

1

ébresztő gondolat:

perc
ima:

/szabó magda/



Ne hagyjuk, hogy karácsony ünnepe csupán elteljen,
átszaladjon az életünkön! Az ünnep az az idő-

szak, amely kiemel a hétköznapokból, segít meg-
állni, hátra- és előretekinteni, felülvizsgálni

az életünket, új lendületet venni, feladatainkat
az összeszedettség medrébe terelni. Minden ünnep

személyes érintettséget hordoz magában, mert
ekkor saját életünkre tekintünk rá. Merjük az

ünnepet magunkénak érezni! Krisztus ne történelmi
szereplő vagy vendég, a kereszténység ne retorikai
eszköz, a megváltás pedig ne távoli forgatókönyv

legyen! Engedjük, hogy mindezek formálják az
életünket, beletestesüljenek a minden-

napjainkba, élő és dinamikus valósággá váljanak.
Így, újra és újra felismerjük, hogy kik vagyunk, hol

a helyünk és mi a szerepünk. Egy ünnep sosem
múlhat el anélkül, hogy ne hozna valamilyen

változást. Az ünnepnek csak akkor van értelme,
csak akkor ünneplünk jól, ha nyomot hagy bennünk.

karácsony
ünnepe
december
25-26.

Az ünnep segít
megtalálni

a helyünket!

I S t entől  megá ldo t t  ünnep e t  k ív ánunk !



Mindig legyen célod! A célok segítenek a valóság
megélésében, és abban, hogy a jelenlétben
felfedezd Isten működését. Ha a semmire célzol,
azt egészen biztosan el fogod találni!

A döntés elodázása nagyobb krízishez vezet, mint
a rossz döntés. A rossz döntés után lehetőséged
van újratervezni. De a döntés halogatásával
eltöltött időt már nem kapod vissza.

Ne csak életed nagy állomásaikor legyél
keresztény! A nagy döntéseket a kis lépések
határozzák meg. Vond be Istent a hétköznapi
teendőibe is!

Ha csak a veszteségre nézel, nem veszed észre a
lehetőséget. Ne feledd: Isten mindig a tenyerén
hordoz, csak néha tapsol!

Lehet benned öröm annak ellenére, hogy valami
fáj, ha képes vagy hálát adni! A hálás ember
kapcsolatra képes ember. Kapcsolatra az élettel.

Vidd magaddal 2021-re!

1.

2.

3.
4.
5.

Áldott, örömteli új évet kívánunk!



JEgyzeteim



JEgyzeteim


