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Kedves Olvasó!
A történelemnek talán még egyetlen korszakában
sem foglalkoztatta ennyire az embereket a béke, a
szeretet és a szabadság kérdése, mint manapság.
Az eredmény azonban megdöbbentő: mintha egyre
távolabb kerülnénk ezektől a fogalmaktól. Pedig
elegendő volna Krisztusra tekintenünk. Szavaiban,
tetteiben és életpéldájában tökéletesen
megmutatkozik a béke, a szeretet, a szabadság.
Krisztus meghatározott korban és helyen élt, de
példáját bárhol és bármikor követni lehet. Életmódja
és jelleme elénk tárja az ember teljességét, azt, hogy
milyennek képzelte el az Isten az emberi életet.
Krisztus mércéi nem elérhetetlenek számunkra,
hiszen megígérte, hogy velünk marad és Szentlelke
által vezet bennünket. Keresztény emberként
feladatunk, hogy a hit hatással legyen az
életmódunkra, és egyre inkább magunkra öltsük
a krisztusi tulajdonságokat, hogy olyan emberré
formálódjunk, amilyenné Isten akarja.

Ezért ebben az adventi időszakban arra hívunk,
hogy találjuk meg életünkben ezeket a
mozzanatokat, bontakoztassuk ki Krisztus jegyeit
a hétköznapi életünkben, viselkedésünkben.
Ismerjük fel erényeinket, hogy tovább
gyakorolhassuk ezeket, és fedezzük fel
hiányosságainkat, amelyeken dolgoznunk kell!

Áldott adventi készületet kívánunk!

vasárnap

11.28.

Advent jelentése: úrjövet.
első vasárnapja a katolikus
egyházi év kezdete.

advent 1. vasárnapja
Hogyan kezdem az adventet? Kételyekkel, hogy mire jó egyáltalán
ez az időszak? Komolyan veszem-e a hitemet, az evangélium
tanítását, az egyházamat? Komolyan veszem-e magamat?
Kierkegaard dán filozófus az alábbi példázatot hozza elénk:
Egy dániai vándorcirkuszban tűz ütött ki. A cirkuszigazgató
segítségért küldi a bohócot – aki már felöltözött az előadáshoz –
a szomszéd faluba. A falut is veszély fenyegeti: az aratás után, a
száraz földeken keresztül elharapózhat a tűz. A bohóc a faluba
siet, kéri az embereket, siessenek az égő cirkuszhoz és
segítsenek oltani. A falusiak azonban félreértik a bohóc
kiáltozását: kitűnő ötletnek vélik, amivel nagy közönséget lehet
az előadásra csalogatni; tapsolnak és könnyekig kacagnak. A
bohóc inkább sírna, mint nevetne; hasztalan próbálja megértetni
velük, hogy ez nem komédiázás, nem reklám, hogy a dolog
keservesen komoly: valóban tűz van. A könyörgés csak fokozza a
kacajt, úgy találják, hogy kitűnően játssza szerepét, míg végül is
a tűzvész csakugyan átterjed a falura; a segítség elkésett, a falu
és a cirkusz a tűz martaléka.

Komolyan veszem-e az idők jeleit, hogy ma a világban
tűzvész van? Vagy úgy gondolom, hogy ez nem az én
dolgom, amíg a tűz nem terjed át az én hétköznapi életemre?

Én bohócként tekintek az egyházra, aki nem képes megértetni
az emberekkel a rábízott üzenetet? Vagy a régimódi jelmeze
miatt nem veszem komolyan?
A hit számomra csak egy érzés? Vagy feladat? Melyik
szerephez hasonlítok a fenti történetben?

hétfő

11.29.

hitvalló
?ózs a tnelej tiM

1. Hitét bátran megvalló személy, csoport.
2. A katolikus egyházban tiszteletben
részesített olyan személy, aki üldöztetés,
kínzás ellenére is megvallotta hitét, de
nem szenvedett vértanúságot.

?sárítnezS a nezü tiM

"Azokat, akik megvallanak engem az emberek
előtt, én is megvallom majd mennyei Atyám
előtt. De aki megtagad az emberek előtt,
azt én is megtagadom mennyei Atyám előtt."
(Mt 10,32-33)

Igen / Nem

:zohmagamnö kesédréK

Szoktam-e csodálkozni vagy panaszkodni,
hogy a világ körülöttem hitetlen? ...............
Ha igen, teszek-e bármit is ellene? .............
Igyekszem-e, hogy megismertessem a
körülöttem élőkkel a kereszténységet,
Krisztus személyét és üzenetét?...................
Egyáltalán beszélek-e a hétköznapokban a
hitemről másoknak? ....................................

Kedd

11.30.

szelíd

?ózs a tnelej tiM

1. Erőszak, vadság, durvaság híján levő.
2. Engedékeny, nyájas, barátságos.
3. Szélsőséges indulatoktól
mentes, nyugodt.

?sárítnezS a nezü tiM :zohmagamnö kesédréK

"A szelíd szív élteti a testet,
az indulat viszont
rothasztja a csontokat."
(Péld 14,30)

Szoktam-e indulattal lenni mások iránt,
különösképpen rosszindulattal?...................
Biztosan megéri-e a pillanat, amikor
hevesen és durván reagálok?.....................
Egy értelmetlen felindulásom hányszor
indította-e már el a feszültség lavináját,
amely órákon, napokon keresztül csak
duzzadt, rombolva ezzel a hétköznapok
hangulatát és békéjét?.............................

szerda

12.01.

Állhatatos
?ózs a tnelej tiM

ÖrömhÍr

1. Aki felfogásához, elhatározásaihoz
következetesen tartja magát,

szándékához hű, véleményét nem
változtatja; elvhű, konzekvens.
2. Aki következetesen kitart valaki mellett.

?sárítnezS a nezü tiM

"Ügyelj magadra és a tanításra. Légy
állhatatos benne. Ha megteszed, magadat
is, hallgatóidat is üdvösségre segíted."
(1Tim 4,16)

:zohmagamnö kesédréK

Foglalkozom-e tudatosan a hitbeli
növekedésemmel?
Ingatag, csélcsap embernek látnak-e engem,
vagy erős lelkülettel bírok mások szemében?
Tudok-e keresztény és következetes
maradni minden élethelyzetben?
Amikor mások véleménye eltér az enyémtől,
arra hajlok, amerre az érdekem kívánja,
esetleg némán bólogatok?

/

/

/

/

csütörtök

12.02.

nnek
Minde an az
megv minden
és
órája, ndéknak
szá a ideje
a mag alatt.
az ég (préd 3,1)

?ózs a tnelej tiM

türelmes

1. Aki a kellemetlenségeket panasz vagy
ellenszegülés nélkül elviseli.
2. Hosszadalmas, bonyolult feladatokat
kitartóan, pontosan elvégezni képes.
3. Aki kitartóan, nyugodtan, fegyelmezetten

?sárítnezS a nezü tiM :zohmagamnö kesédréK

képes várni valakire, valamire.
"Annak, aki türelmes, nagy az
okossága, balgasággal van tele,
aki türelmetlen."
(Péld 14,29)

Feszült vagyok-e, amikor várni kell?
Tudom-e súlyozni a problémákat?
Tudom-e könnyedséggel kezelni az
apró akadályokat? Vagy már akkor
is felrobbanok, ha kilöttyen a kávém?
Elhiszem-e, hogy Isten mindenre ad időt, ami
ahhoz szükséges, hogy az Ő akaratát teljesítsem?
Másra pedig nincs is szükségem, nemde?

az irgalmasság lelki cselekedetei:
péntek

12.03.

szomorúakat vigasztalni
Bűnösöket jóra inteni
tudatlanokat oktatni

igazságtalanságokat békével tűrni
ellenünk vétőknek megbocsátani
élőkért és holtakért imádkozni

irgalmas
?ózs a tnelej tiM

A bajban levőn, szükséget szenvedőn
könyörülő. Az irgalmasság olyan lelki
tulajdonság, amelyet a segítő
jólelkűség, a tevékeny szeretet
jellemez.

?sárítnezS a nezü tiM :zohmagamnö kesédréK

"Mert az ítélet irgalmatlanul
lesújt arra, aki nem irgalmas.
Ám az irgalom győzelmet arat
az ítélet fölött." (Jak 2,13)

Szoktam-e "Istent" játszani?
Tudok-e ember maradni, amikor
kezemben van az igazság?
Tudok-e megbocsátani akkor, amikor
úgy érzem, a másik nem érdemli meg?

szombat

12.04.

jóságos

?ózs a tnelej tiM

Aki mások iránt jóságot,
megértést, gyengédséget,
tettekben is megnyilvánuló
jóakaratot tanúsít.

"ne szeressünk
se szóval, se
nyelvvel, hanem

tettel és
igazsággal"
(1Ján 3,18)

?sárítnezS a nezü tiM :zohmagamnö kesédréK

"A szíveteket szaggassátok meg, ne a
ruhátokat. Térjetek vissza az Úrhoz, a ti
Istenetekhez, mert jóságos és irgalmas,
nagy a türelme és csupa könyörület;
utálja a gonoszságot."(Jo 2,13)

Amikor a jóságról, jótettekről gondolkodom,
eszembe jut-e a családom? Az irántuk való
jóakaratom és segítő szándékom?
Szoktam-e valamilyen módon segíteni az arra
rászorulókon? Van-e türelmem meghallgatni
azokat, akik lélekben rászorulók?
Csak annyira segítek-e,
Mindig annyit adj, hog
y
amennyire nekem is
az egy kicsit már fájjon
!
kényelmes?

vasárnap

12.05.

Istent nem véled olyan okosnak, mint
az eszközeidet? az imádságra vagy a
telefonodra szánsz több időt?

advent 2. vasárnapja
Milyen választ ad a hit a sietségre, a rohanásra,
az idővel való folyamatos versengésre?
Hányszor halljuk ma a választ másoktól és önmagunktól is: "most
nem érek rá", "a közeljövőben ez nem fér bele", "el vagyok
havazva", "találkozzunk, amikor már jobban ráérek", "majd ha..."?

Csodálkozunk, hogy mindenki siet, amikor mi magunk is
mindent siettetünk? Az iskolakezdési tanszereket máris a
karácsonyi kellékek váltják a boltok polcain. Karácsonykor már
a nyaralást szervezzük. Nem hagyunk időt az érzelmeknek, az
örömnek, a megismerésnek, a gyásznak. Váltig állítjuk, hogy
mindent megteszünk, hogy takarékoskodjunk az idővel, közben
pedig nem vesszük észre, hogy nagyon is sokszor oktalanul
pazaroljuk. Ha valaha valakit szorított az idő, az Jézus volt,
mégis tudta, hogyan bánjon vele. Hogyan válhat a mi
életritmusunk is olyanná, mint Jézusé? Hogyan részesülhetünk
az Ő rugalmasságából, hogy ne érezzünk feszültséget, ha a
terveink felborulnak? Hogyan vegyük észre a másokra szánt
időben, hogy Isten hozott elénk valakit, hogy gondoskodjunk
róla? Jézus 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.

Ügyelned kell az időre, de nem szabad, hogy az óra
irányítson! Állítsd le a túlzsúfolt napod értelmetlen rohanását,
és tudj elcsendesedni! Ha ezt megteszed, rá fogsz jönni az
értékes igazságra: Isten ad időt arra, hogy azzá válj, amivé Ő
akarja, és mindig jut majd időd arra, amit Ő akar tőled. Ha ezt
megéled, az világ összes ideje a tied lehet!

hétfő

12.06.

az igaz hit
védelmezőjének
és a szegények
gyámolítójának,

Szent Miklós
püspök,
könyörögj
érettünk!

Szent Miklós püspöknek ünnepe

fáradhatatlan
?ózs a tnelej tiM

Valamely munkában,

Tudtad-e, hogy Isten
munkatársa vagy?

?sárítnezS a nezü tiM :zohmagamnö kesédréK

A mindennapi munka a
legfőbb keresztény szolgálat,
amelyet Isten adott nekünk.
fáradságot nem ismerő,
A keresztény ember nem a
lankadatlanul, kitartóan
gazdagságért, a tekintélyért
dolgozó.
vagy a biztonságérzetéért
dolgozik. Azért dolgozik,
mert Isten ezt a módját
"Fáradhatatlanul
választotta annak, hogy a
tegyük a jót, mert a
közösséget szolgálja. Ha így
teszünk, segítünk annak
maga idejében aratni
a társadalomnak a
felépítésében, amelybe
fogunk, ha el nem
Isten helyezett minket.
lankadunk." (Gal 6,9)
Így hát nem tekinthetjük
a munkánkat tortúrának.
Felnézek-e a munkámra vagy Hiszen a munkánk által
együttműködünk Isten
szükséges rossznak tartom?
tervének megvalósításában.
tevékenységben

Hogyan végzem a munkám?

felületesen
és lustán

idegesen,
esetleg másokat
is bántóan

stresszesen,
kilátástanul és
csüggedten

örömmel
és lelkesen

igényesen,
magamat is
megbecsülve

kedd

12.07.

Istenfélő
akaratát félve
tisztelő személy.

?sárítnezS a nezü tiM :zohmagamnö kesédréK

félve =
lő
fele sséggel?

Krisztus a szeretetre
helyezte a hangsúlyt.
De nem úgy, hogy
"szeresd Istent, és
tégy, amit akarsz",
hanem úgy, hogy
"szeresd Istent, és
tedd, amit ő akar".

mietezygej

?ózs a tnelej tiM

Istent, illetve az Ő

"A test gyötrésének ugyanis kevés a
haszna, de az istenfélő élet mindenre jó,
mert a jelen és a jövendő élet ígérete
kapcsolódik hozzá." (1 tim 4,8)

A teendőim sokaságában odafigyelek-e a lelkem
formálódására? Míg a földi javakat hajtom,
fontos-e közben, hogy Isten országát is építsem?
Amikor döntéseket hozok, szemponte számomra, hogy Istennek is tetsző
legyen a következő lépésem?

Van-e keresztény felelősségem?

a szeplőtelen fogantatás ünnepe

szerda

12.08.

"... a Boldogságos Szűz Máriát fogantatásának
első pillanatától kezdve a mindenható Isten
sajátos kegyelme és védelme folytán, az
emberiség Megváltójának, Jézus Krisztusnak
érdemei erejében, sértetlenül megóvta az eredeti
bűn szennyétől.” (részlet IX. Piusz pápa Ineffabilis

Deus kezdetű bullájából, 1854. dec. 8.)

Feddhetetlen
?ózs a tnelej tiM

Erkölcsi
szempontból
kifogástalan.

Krisztus nem azt várja,
hogy tökéletesek
legyünk: hanem azt,
hogy tudjunk minden
nap egy kicsivel jobb
emberré válni,
felülmúlni előző napi
önmagunkat.

?sárítnezS a nezü tiM :zohmagamnö kesédréK

"Ezt javatokra mondom, nem azért,
hogy tőrbe csaljalak, hanem hogy a
feddhetetlen életre és az Úrhoz való
osztatlan ragaszkodásra
segítselek titeket." (1 kor 7,35)

Komolyan veszem-e a bűnbánatot?
Törekszem-e arra, hogy tanuljak a hibákból,
és ne kövessem el azokat többször?
Példát mutatok-e az életemmel? Hiteles vagyok-e?
Az élet mely területén nehéz most feddhetetlennek
maradnom? .......................................................
...........................................................................

csütörtök

12.09.

alázatos

?ózs a tnelej tiM

Aki elismeri saját függő, alárendelt,
illetve más fölérendelt szerepét,
ennélfogva készséges,
tiszteletadó magatartást
tanúsít.

magát
túlzottan
nagyra tartó,
másokat
lenéző, gőgös,
felfuvalkodott

?sárítnezS a nezü tiM :zohmagamnö kesédréK

"...Isten a kevélyeknek ellenáll,
az alázatosaknak
azonban kegyelmet ad."
(Jak 4,6)

Tudok-e mást alázattal hallgatni, vagy
annyira nagyra tartom a véleményem,
hogy elnyomom vele a másikat?
Amikor felbosszantanak, alázatos
vagy gyalázatos vagyok?
Elismerem-e, hogy vannak korlátaim,
és mindig van hová fejlődnöm?

péntek

12.10.

"Te vagy Uram,
én reményem,
ne hagyj soha
szégyent érnem!"

becsületes
?ózs a tnelej tiM

Aki tartja magát az erkölcsi
követelményekhez;
jellemes, tisztességes,
megbízható.

Lk 20
Mk 12
Mt 22

?sárítnezS a nezü tiM :zohmagamnö kesédréK

"Szemtelen képet vág a bűnös ember,
a becsületes pedig rendben tartja
dolgait." (péld 21,29)

Szempont-e, hogy úgy rendezzem be az életem
(munka, családi kapcsolatok, barátok, értékek
stb.), hogy becsületes tudjak maradni minden
lépésemben?
Megadom-e a császárnak, ami a császáré,
Istennek, ami az Istené?
Nyugodtan alszom el este? Vagy
nyomasztanak a döntéseim?
Esetleg szégyellek valamit?

szombat

12.11.

Legyen meg a
Te akaratod!

engedelmes
?ózs a tnelej tiM

1. Olyan személy (főleg gyermek), aki
készségesen teljesíti mások utasításait.

2. Felettesei akaratát, illetve kötelességeit
fegyelmezetten teljesítő, szolgálatkész,
alkalmazkodó személy.

?sárítnezS a nezü tiM :zohmagamnö kesédréK

"Hála legyen azonban Istennek, hogy bár
szolgái voltatok a bűnnek, szívből
engedelmesek lettetek annak a tanításnak,
amelynek Isten átadott titeket." (Róm 6,17)

Hogyan viselkedem, amikor Isten
akaratáról azt gondolom, hogy
nem találkozik az enyémmel?

elfogadom
miért?-eket
keresek

Mit jelent számomra
a kötelesség?

nyűg

Mit teszek,
amikor feladatot
bíznak rám?

szolgálatkészen
munkálkodom
keresem a kiskapukat

bekapcsolódás
Isten tervébe

vasárnap

12.12.

Kivel akarsz lépést tartani?
A világgal vagy Krisztussal?

advent 3. vasárnapja
Milyen választ ad a hit a gondterheltségre,
a félelemre, a borúlátásra?
Hány alkalommal ébredünk úgy, hogy azt gondoljuk "ez a nap
sem lesz könnyebb, mint a többi"? Keresztényként feladatunk
azt közvetíteni a világ felé, hogy jól vagyunk. Hiszen hogyan is
lehetnénk, ha már meg vagyunk váltva? Mégis sokszor a lehető
legrosszabb tanúságtételt választjuk: nap, mint nap rá van írva
az arcunkra a panasz, a reménytelenség, a közömbösség, a
fájdalom. Ha folyamatosan a világi ügyekkel, múlandó értékekkel
foglalkozunk, nem csoda, hogy a hozzáállásunkat is a világ
határozza majd meg. Ha azonban az örömhír, az evangélium
tanítása köré rendezzük be az életünket, akkor a magatartásunk,
a kedvünk is abból fakad majd. Magától értetődő, hogy mindenki
életében vannak nehézségek, ez alól a hitét gyakorló
keresztények sem képeznek kivételt. A bajok általában akkor
jelentkeznek, amikor nem akarunk, vagy nem tudunk
szembesülni az új körülményekkel. Pedig a keresztényeknek
nincs mitől félniük. Tudjuk, hogy egy változó világban élünk, mi
magunk is állandó átalakulásban vagyunk, csak Isten szeretete
és gondviselése változatlan. A válságok, a mindennapi terhek
alkalmával ne feledkezzünk meg arról, hogy Isten velünk van. Ő
megengedi a kísértést, de soha nem hagy el bennünket, a bajokat
is a javunkra fordítja, tanítani akar általuk.

Biztosan mindig joggal vagyok gondterhelt? Vagy felesleges
drámaisággal aggatom magamra a stresszt, mert a világ
körülöttem stresszes? Csendesedj ma el, és az ima összeszedettségében jelöld ki a hétköznapok sarokpontjait: melyek
az értelmes és az értelmetlen mozzanatok az életedben?

hétfő

12.13.

megfontolt
?ózs a tnelej tiM

Aki minden tettét
alaposan átgondolja,
és a következményét
tekintetbe veszi.

A bor vidámság és
öröm a szívnek,
ha kellő időben,
s megfontoltan
isszák. (Sir 31,28)

?sárítnezS a nezü tiM :zohmagamnö kesédréK

"Az épület falába illesztett gerendák
nem válnak szét a megrázkódtatástól.
Épp ilyen szilárdan áll a megfontolt
szív, sohasem csügged el." (Sir 22,16)

Szoktam-e megfontoltsággal hozzájárulni
ahhoz, hogy ne érjen megrázkódtatás?

Feladataim során kapkodom-e?
Mennyire vagyok felületes?
Segíts magadon,
Sietségemben törekszem-e
a rendezettségre?

Isten is megsegít!

Szoktam-e Isten elé vinni a szétszórtságomat,
hogy az imában összeszedetté váljak?

kedd

12.14.

Lk 22,25-27
Mk 10,42-44

szerény

?ózs a tnelej tiM

1. Saját értékével, tehetségével, anyagi,
társadalmi helyzetével, hatalmával nem
dicsekvő, magát nem túlbecsülő,
csendesen visszahúzódó.
2. Kevéssel beérő, nem követelődző,
mérsékelt igényű.

?sárítnezS a nezü tiM :zohmagamnö kesédréK

"Asztalfőre tettek? Ne bízd el magadat! Légy
közöttük olyan, mint egy a sok közül (...)
Foglald össze jól és röviden beszélj, azok egyike
légy, akik tudnak, s hallgatnak. Előkelők között
ne emelkedj szóra, és ha más szónokol, akkor te
ne fecsegj. A dörgést megelőzi a villámlás fénye,
a szerény ember útját rokonszenv készíti elő."
(Sir 32,1.8-10)

Önérdemként vagy Isten kegyelmeként tekintek-e
a sikereimre? Elbizakodottnak vagy méltatlannak
érzem-e magam, amikor jól megy a sorom?
Tudok-e úgy jót cselekedni, hogy
utána nem dicsekszem vele?

szerda

12.15.

megbízható
?ózs a tnelej tiM

Akire minden körülmények között számítani
lehet.
Lk
16,10

Ne csak a nagy dolgokban legyünk
megbízhatóak! A hétköznapi
apróságok ugyanolyan fontosak!

?sárítnezS a nezü tiM :zohmagamnö kesédréK

"Aki a kicsiben hű, az a nagyban is hű.
Aki a kicsiben hűtlen, az hűtlen a nagyban is."

"Törekedj rá, hogy az Isten színe előtt
megbízható maradj, munkás, akinek nincs
miért szégyenkeznie, s aki az igazság
hirdetésében a helyes úton jár.

Igen / Nem

(2tim 2,15)

Tudok-e titkot tartani?............................
Szoktam-e pletykálni?.............................
Időben ott vagyok-e mindenhol?..............
Betartom-e a legapróbb ígéreteimet is?....
Megbízok-e önmagamban?......................
Megbízok-e Istenben?..............................

csütörtök

12.16.

"Nem nevezlek többé szolgának
benneteket, mert a szolga nem tudja, mit
tesz ura. Barátaimnak mondalak
benneteket, mert amit hallottam Atyámtól,
azt mind tudtul adtam nektek." (Jn 15,15)

Barátságos
?ózs a tnelej tiM

Jóindulatot,

Tudtad-e?

?sárítnezS a nezü tiM :zohmagamnö kesédréK

Krisztus itt egy nagyon lényeges
rokonszenvet
dologra hívja fel a figyelmet, méghozzá
mutató,
arra, hogy Ő mindent átadott nekünk,
közvetlen,
ami az üdvösségünkhöz szükséges!
nyájas, kedves.
mégis sokszor máshol
keressük a válaszokat...
"Tehát ne féljetek, gondoskodom
rólatok és gyermekeitekről! Így
vigasztalta őket és barátságosan
beszélt hozzájuk." (Ter 50,21)

Én tudok-e mások vigasztalója lenni,
egészséges lelkületet közvetíteni egy beteg
világban?
Keresem-e másokban Krisztust?
Komolyan veszem-e a parancsot, miszerint
"szeresd felebarátodat úgy, mint önmagadat?"
Egyáltalán tudom-e teljesíteni a parancsot,
amikor sokszor még azt sem tudom, hogy
önmagamat hogyan szeressem?

12.17.

31-21 ,12 tM

péntek

Jézus bement a templomba, és kiűzte onnan,
akik a templomban adtak-vettek. A pénzváltók
asztalait és a galambárusok padjait felforgatta.
„Meg van írva – mondta –, hogy az én házamat
az imádság házának fogják nevezni,
ti pedig rablók barlangjává teszitek.”

?ózs a tnelej tiM

következetes
Elveihez,
elgondolásaihoz hű,
állhatatosan azok
szerint cselekvő.

?sárítnezS a nezü tiM :zohmagamnö kesédréK

Jézus a haragban is
tökéletes volt: az
evangélium elmondja,
hogy Jézus előző nap a
templomban járt, jól
körülnézett, alaposan
átgondolta a helyzetet,
és aludt egyet
mielőtt cselekedett.”

"Ti azt mondjátok: Nem következetes
az Úr. Figyeljetek ide, Izráel háza!
Én nem vagyok következetes? Inkább
ti nem vagytok következetesek! "(Ez 18,25)

Jézus kiűzte a kereskedőket a templomból. Én
tudok-e hasonlóan határozott és szilárd lenni,
amikor nem helyénvalóak körülöttem a történések?
Tudatosítom-e magamban, hogy Isten előtt meg
kell majd állnom, és el kell számolnom nem csak
a vállalásaimmal, hanem a mulasztásaimmal?

Következetes vagyok-e a hálaadásban?
Vagy a jót természetesnek veszem?

szombat

12.18.

ét t
en e mi
d
n
mi d. T
tus érte eki?
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Áldozatos

?ózs a tnelej tiM

Valakiért, valamely ügyért
vagy közösségért saját érdekeit
feláldozó, munkáját felajánló,
anyagi vagy egyéb természetű
áldozatok vállalására kész, odaadó.

?sárítnezS a nezü tiM :zohmagamnö kesédréK

"Azután visszajöttek mindazok, akiket
a szívük erre indított, s áldozatos
lélekkel hozták adományaikat az
Úrnak..."(Kiv 35,21)

Globális ügyekben (környezet megóvása,
világjárvány kezelése, pazarlás, túlfogyasztás
stb.) érzem-e a személyes felelősségem?

Segítem-e a közösségem, családom? Vagy
mindig a "van nekem jobb dolgom is ennél"
magatartást választom?

Tudok-e az egyik legnagyobb kincsemből, az
időmből adni? Vagy sajnálom az időm
másokra, és amikor velük vagyok, már a
következő teendőm jár a fejemben?

vasárnap

12.19.

Ismerni, szeretni Istent, és
Tőle függeni az igazi érettség jele!

advent 4. vasárnapja
A hit folyamatos, szünet nélküli
Istenre való ráhagyatkozás
A hit csodálatos ajándéka, hogy feloldja bennük a feszültséget,
miszerint mindig mindent nekünk kell megoldanunk. Életünk során
számtalanszor kerülünk olyan helyzetbe, amikor nem látjuk a
következő lépést, görcsölünk a megoldáskeresés útvesztőjében.
Az élet minden területén lehetnek feszült, kellemetlen pillanatok,
amikor azt mondjuk "alkotói válságban vagyunk", nem tudjuk
hogyan tovább a kapcsolatokban, a munkában, a hivatásban.
Csakhogy az alkotók nem mi vagyunk! Hiszen az Alkotó, minden
alkotás teremtője Isten. Mi csak eszközök vagyunk a kezében,
ezért a megoldást Istentől kell kérnünk, Aki viszont sosem kerül
alkotói válságba. Gyakran fordítva ülünk a lovon, és úgy gondoljuk,
mi irányítunk, nekünk kell diktálni az iramot, az alkotás a mi kezünk
és elménk munkája. Holott Isten a festő, mi pedig az ecsetek.
Érdekes lenne, ha az ecset rángatná a festő kezét, nemde? Ezért
lényeges, hogy minden feladatot imádságos lelkülettel végezzünk!
Hogyan is akarnánk hitelesen, krisztusi módon elvégezni egy
feladatot, amikor előtte magával, az Istennel nem egyeztettünk?
Az Istennel való találkozás az imában, a szemlélődésben
elengedhetetlen. Hagyjuk, hogy az ima, Isten szava betöltse az
elménket, és akkor nem marad hely a rossz ötleteknek, az ostoba
döntéseknek!

Sokszor esünk abba a hibába, hogy a jó tapasztalatokra sem
hagyatkozunk. Annak ellenére sem imádkozunk egy feladat
előtt, hogy korábban már segített nekünk. Miért? Ha tudjuk,
hogy az ima működik, akkor miért nem élünk vele rendszeresen?

hétfő

12.20.

"...legyen az igenetek
igen, és a nemetek
nem..." (Jak 5,12)

Egyenes

m.
Ne

!
Igen

?ózs a tnelej tiM

Őszinte és becsületes.
Gondolatait, érzéseit
ferdítés, kertelés
nélkül közlő.

?sárítnezS a nezü tiM :zohmagamnö kesédréK

"...Az egyenes lelkűeknek
megadom, hogy lássák Isten
üdvösségét." (Zsolt 50,23)

Szoktam csodálkozni azon, hogy vannak dolgok,
amik rosszul működnek? Az én kommunikációm
mennyiben járul ehhez hozzá? Tudok-e világos és
őszinte lenni, amikor elmondom a véleményem?
Az elismerő szavak legalább annyira lehetnek
hasznosak, mint amennyire a rosszindulatú
megjegyzések árthatnak. Én melyik lehetőséggel,
kifejezésmóddal élek többször?

kedd

12.21.

bölcs

"Boldog az
az ember,
aki a
bölcsességgel
tölti idejét,

Sir 14,22

?ózs a tnelej tiM

Érett, megfontolt, biztos
ítélőképességű, nagy
tudást és tapasztalatokat
egyesítő személy.

?sárítnezS a nezü tiM :zohmagamnö kesédréK

"A fecsegők ajka mások
szavait szajkózza, a
bölcs minden szavát
leméri mérlegen."
(Sir 21,25)

aki annak
igazsága fölött
elmélkedik,
és okosan
fürkészi Isten
gondviselését."

"...a bölcs
nagyothall,
ha pletykálnak
előtte."
(Sir 21,24)

Milyen szándékért fogok
többet imádkozni?
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................

Milyen a kapcsolatom a Szentlélekkel?
Keresem-e egyáltalán a kapcsolatot vele?
Mielőtt döntök a következő lépésemről,
fontos-e, hogy bevonjam a Szentlelket?
Szoktam-e figyelni a sugallatára?
Amikor küzdök egy ügyért, nem
felejtek-e el imádkozni is érte?

szerda

12.22.

gyengéd

?ózs a tnelej tiM

Aki szeretetből fakadó figyelmet,
tapintatot, együttérzést tanúsít valaki
iránt; viselkedésében lágy, akarata
érvényesítésében kíméletes.

?sárítnezS a nezü tiM :zohmagamnö kesédréK

"bár mint Krisztus apostolai
érvényesíthettük volna tekintélyünket,
mégis oly gyengéden léptünk fel
közöttetek, mint ahogy egy anya
dajkálja gyermekeit."(1Tesz 2,7)

Tudok-e odaadó és figyelmes lenni
mások iránt akkor is, amikor a
saját problémáim nyomasztanak?
Félre tudom-e tenni a gondolataim,
amikor másokra kell figyelnem?

Tudok-e tapintatosan fogalmazni?

csütörtök

12.23.

Hiteles
?ózs a tnelej tiM

Akinek viselkedése,
szándékai és
megnyilvánulásai
összhangban vannak
belső érzelmi
állapotával.

Nemcsak attól
vagyok hiteles
keresztény, hogy
Isten ügyéért
dolgozom, vagy
krisztusi módon
viselkedem.
Fontos, hogy az
imádságot
tudjam első
helyre tenni az
életemben!

?sárítnezS a nezü tiM :zohmagamnö kesédréK

"Álljon szilárdan a hiteles tanítás
alapján, hogy éppúgy képes legyen
az egészséges tanítással buzdítani, mint
az ellentmondókat megcáfolni."(tit 1,9)

Amikor eltervezem a napomat,
szerepel-e a teendőim között
az imádság? Szánok-e arra
időt, hogy Istennel minőségi
módon találkozzak?

Írta-e már felül más teendőm
az imára szánt időt? Miért?
Feleslegesnek tartom-e a csendet?

ima

szenteste

péntek

12.24.

Tudok-e ünnepelni,
vagy ezen az estén is
csak túl akarok lenni?

Derűs

?ózs a tnelej tiM

Zavartalan belső
nyugalommal telt
és vidámságra
hajló.

?sárítnezS a nezü tiM

Ha rájuk nevettem,
nemde bízni kezdtek,
ha derűs volt az arcom,
ők sem szomorkodtak.
(jób 29,24)

Az ünnepi
készületben a
viselkedésem
felelősség és
tanúságtétel.
Mit várok az
istentelen világtól,
ha jómagam
Istenre
másodlagosként
tekintve, gyakran
embertelenül
szaladok át
az ünnepen?
Ma Istent vagy
a rohanást
hagyom
szóhoz jutni?

:zohmagamnö kesédréK

Milyen hatással vagyok másokra? Szeretnek-e
a társaságomban lenni?
Az örömöt vagy a gondterheltséget hirdetem
a jelenlétemmel?
Amikor megkérdezik tőlem, hogy
vagyok, mi a válaszom? A panasz
vagy az örömhír áll a középpontban?

karácsony ünnepe

szombat

Istentől megáldott
ünnepet kívánunk!

12.25.

Az advent jelentése úrjövet, amely nem zárul le
egy pontnyi eseménnyel, a Megváltó Krisztus
születésével. Az

úrjövet megélése sokkal

inkább egy folyamatosságot kell hogy hozzon
az életünkbe. Azt a folyamatosság tudatot hogy
Isten jelen van, folyamatosan jön, nem hagyott
itt bennünket, nem vonult ki a világból. Habár
nem

tudjuk

Őt

megtapintani,

de

Ő

mégis

különböző módokon meglátogat bennünket:
belép az életünkbe. Az adventi hétköznapokon a
krisztusi jegyek által ezekre a belépésekre
tekintettünk
építettünk

be

rá.
a

Olyan

tulajdonságokat

mindennapokba,

amelyek

Krisztust jellemezik, és amelyeket megtalálunk
a Szentírásban. A mai napon, az ünnep egyik
lényege,

hogy

megálljunk,

és

rátekintsünk

önmagunkra:

Nekem sikerült-e magamra ölteni az
Úr Jézus Krisztust? Hozott-e változást
az életemben az ünnepi készület?

karácsony ünnepe

vasárnap

12.26.

Advent vasárnapjain arról elmélkedtünk, hogy a hit milyen
válaszokat ad az idők jeleire, egyáltalán hogyan épül be a hit a
személyes életünkbe, és ez milyen hatással van a környezetünkre.
Időzzünk el most ismét ezeken:
A sietség, a hajsza az idővel, a gondterheltség, a
félelem,

a

borúlátás

társadalmunknak

olyan

jelenségei, amelyek szinte betegesen uralni tudják
az embert. Ez a mindennapi béklyó hatással van a
viselkedésünkre, gátolhat bennünket a hiteles
keresztény tanúságtételben. A hitből fakadó lelki
élet

azonban

segít

megtalálni

az

arányokat,

helyrebillenteni a szerepeket, hogy ne legyenek
hangsúlyeltolódások

az

életünkben.

Ezért

lényeges, hogy foglalkozzunk lelki életünkkel,
vegyük komolyan önmagunkat és feladatainkat
annyira, hogy imádsággal kísérjük azokat. Ha
merünk

belefeledkezni

az

Istenre

való

mindennapos ráhagyatkozásba, akkor bármilyen
"bohócjelmezben"

is

vagyunk,

világosságként

mutatjuk majd az utat a világ számára!

Jegyzeteim

