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Mi, emberek sokféleképpen gondolkodunk. gyakran

előfordul, hogy ugyanarról a dologról beszélünk,

de az mégis mást és mást jelent mindenki számára.

Ebben az adventi időszakban arra hívunk meg, hogy

egy olyan dologról elmélkedjünk, amely alapjaiban

határozza meg azt, hogyan éljük

a mindennapjainkat:

a kereszténységről.
LEhet, hogy tisztában vagyunk a kereszténység

fogalmával, de a személyes érzéseink és

gondolataink, az egyéni gyakorlataink és

élményeink már nem a papírforma szerint alakulnak.

bízunk benne, hogy az elkövetkezendő napok adventi

gondolatai segítenek abban, hogy rádöbbenjünk

a kereszténység megannyi csodájára, és ezeken

keresztül eljussunk a lényeghez: Krisztushoz.

mindeközben pedig felismerjük, hogy miben

kell fejlődnünk és növekednünk.

Miért tartjuk fontosnak, hogy éppen most,

2022 adventjén foglalkozzunk ezzel a témával?

Mindnyájan látjuk, hogy a világban számos

megpróbáltatással és elkeserítő jelenséggel állunk

szemben, amelyek a keresztény értékeket is képesek

eltorzítani, szükségtelennek beállítani.

oda kell figyelnünk, hogy Ezek a helyzetek ne a

szörnyülködésre sarkalljanak, hanem a minél

erősebb tanúságtételre Krisztus mellett. 

Kedves Olvasó!



Szent Oscar Romero érsek mondta, hogy „a kereszténység

nem elhiendő igazságok, nem megtartandó törvények és

tilalmak összessége. Hanem a kereszténység egy Személy, aki

annyira szeretett, hogy fölébreszti a szeretetemet.

A kereszténység Krisztus.

A szót magát is gyakran

azonosítják - tévesen - a

kereszttel. Elég lesújtó lenne, ha

csak a szenvedést, a nehézségeket

látnánk meg a keresztény

életben. Jézus beszél a

kereszthordozás fontosságáról,

de nem mint célról, hanem mint

eszközről. 

A szó valós

eredete

Krisztusból

származik.

„

Amikor elindulunk az adventi

úton, tekintsünk így a

készületre: kinek az érkezésre

várok? Kivel akarok

találkozni? Ha személyesen

várok Krisztusra, akkor

személyesen fogja alakítani az

életem legmélyebb vágyait. 
Töro András atya
adventi gondolatai

Egy tanítás? Egy életstílus? Egy brand? Egy közösség?

Egy szociális, oktató szervezet? Mind jó válasz lenne,

de ha a kereszténységnek csak ezen részeit fedezzük

fel, könnyen félre tudjuk érteni a lényeget. torz és

hiányos képet kapunk, amely azt eredményezi, hogy

nem tudunk meríteni az igazi mélységéből.

11.27mi a kereszténység?

Tehát a kereszténység

kérdése nem a miben létben,

hanem a kiben létben érthető

meg igazán. Emberek

vagyunk, termesztés, hogy

személyre van szükségünk.

Ezt a szükséget tölti be

Jézus, amikor közénk érkezik.

advent elso
vasárnapja

"

"

.



(Mt         )

ahhoz, hogy

Krisztusi módon

viselkedjünk, vagy

jót cselekedjünk,

nincs szükség

feltételekre,

meghatározott

időre és térre,

anyagiakra,

különös

tehetségre. ezért

elfogadható

kifogás

sincs a jó

elmulasztására. 

5,13

Ti vagytok a föld sója.
De ha a só ízetlenné

válik, mivel sózzák meg?
Semmire sem jó többé,
mint hogy kidobják, és
eltapossák az emberek.

eszköz a jóra
HAgyod-e, hogy Isten

rajtad keresztül

beleoltsa a jóságot a

világba? észreveszed-e,

hogy amikor nincs

benned szeretet,

másokat fosztasz meg

attól, hogy rajtad

keresztül Istennel

találkozhassanak?

A kereszténység számomra... 11.28.



Mit jelentenek

ezek számodra?

Pusztán

látványosságok,

Amelyek

beolvadnak a

tájba, a település

arculatába?

Vagy fontos

eszközei a

hitéleted

gyakorlásának,

az Istennel való

találkozásnak?

21,12

-

"

Ragadjuk meg most a

külsőségeket, és nézzünk

körül a lakóhelyünkön!

Mennyivel szebbek az

egyhangú utcák, ha egy

templom magaslik rajtuk!

Mennyivel látványosabb

egy főtér, ha az egy

templom köré épül!

Nézd vissza az utazásaid

alkalmával készült

képeket, biztosan

megcsodáltál néhány

templomot.

(Mt           )

Jézus bement a templomba,
és kiuzte onnan, akik a

templomban adtak  vettek.

A kereszténység számomra...

kultúra

"

11.29.



ha az emberi kapcsolatok

kimerülnek a köszönésben,

a szükségszerű

találkozásokban, az

udvarias kommunikációban

vagy az egyoldalú

érdeklődésben, akkor azok

sosem válnak igazán élő és

tartalmas kapcsolatokká.

a te

kapcsolatod

istennel

mennyire élő?

töltesz-e

vele időt,

vagy csak

alkalomadtán

udvariasan

beköszönsz

neki?

Imádkozzatok
szüntelenül.

5,17(1Tesz        )

A kereszténység számomra...

Élő kapcsolat
istennel

11.30.



Ebben a

váratlan

eseményekkel

teli, törékeny

és kiélezett

világban,

megtalálod-e

a békét?

tudsz-e bölcs

vezetője lenni

a saját

életednek?

(Jn           )

A társadalmi és gazdasági

vezetők világrendről

beszélnek. mégis a rend az,

amelynek ma nyoma sincs.

2022-ben jó eséllyel

az egyik leggyakrabban

említett kifejezés

a "háború" volt. 

 Békességet hagyok
rátok. Az én békémet
adom nektek. Nem
úgy adom nektek,

ahogy a világ adja.
Ne nyugtalankodjék

a szívetek, s
ne csüggedjen.

14,27

A kereszténység számomra...

béke
12.01.



kereszténynek lenni nem

csupán egy állapot, hanem

élő dinamika: szent

nyughatatlanság. Isten

feladatot bízott ránk, és

ehhez tehetséggel áldott

meg bennünket. Életünk

talán legnagyobb kihívása

felismerni azt, hogy mi

a hivatásunk.

(Jn          )15,16

keresztény

emberként

érzed-e a

felelősséget,

hogy te Isten

országát

képviseled?

fontos-e, hogy

olyan munkát

végezz, amely

keresztény

értékeket is

közvetít?

Nem ti választottatok engem,
hanem én választottalak

benneteket, s arra rendeltelek,
hogy menjetek, teremjetek
gyümölcsöt, maradandó

gyümölcsöt.

A kereszténység számomra...

feladat és
felelősség

12.02.



"nem találom a helyem."

- gyakran halljuk ezt

a mondatot.

keresztény emberként

azonban mindig tudnunk

kell, hogy hol a

helyünk, hogy kik

vagyunk. Minden

ember isten szeretetből

teremtett csodája:

ez az emberi

méltóságunk alapja.

Ha nem fogadjuk el

önmagunkat, azzal Isten

művét tagadjuk meg.

(Jn          )5,44

Hogyan is hihetnétek, amikor
egymást dicsoítitek, de azt a
dicsoséget, amely az Istentol

való, nem keresitek?

téged mi határoz

meg? a családod?

A barátAID? mások

véleménye?

a MÉDIA? a MUNKÁD?

aZ AKTUÁLIS

IRÁNYZATOK?

fÉLRE TUDOD-E

TENNI EZEKET, HOGY

MINDENEKELŐTT

A TEREMTETTSÉGED,

ISTEN SZERETETE

HATÁROZZON MEG?

" "
"

A kereszténység számomra... 12.03.

identitás



 Lukács evangéliumában olvassuk

el az első ember kereszténnyé

válásának történetét: azt, hogy

Mária hogyan lesz a szó szoros

értelmében krisztusivá, hogyan

vállalja azt a küldetést, hogy

Krisztus nagyon konkrétan

jelen legyen az életében. 

Talán a mi

életünkben is így

történik mindez: az

Isten akarja, hogy

legyen kapcsolatunk

vele. A mi feladatunk

és felelősségünk az,

hogy ezt az isteni

szót meghalljuk, és

együttműködjünk

vele, hogy az

életünkben

valahogyan jelen

legyen Krisztus.

Kereszténynek

lenni azt jelenti:

krisztusivá válni.

Kereszténnyé válni talán

a legegyszerűbb, ugyanis

az első lépést nem nekünk

kell megtenni. Mária

esetében is látható, hogy

az Isten eldönti, hogy

elküldi az ő hírnökét, egy

angyalt Máriához. Az

Isten szeretné azt, hogy

Mária krisztusivá váljon.

Mária pedig figyel erre az

isteni kérésre, és szeretne

azzal együttműködni.

ha Folyamatosan keressük

Istent, akkor a vele való

találkozások egyre

intenzívebbé válnak,

olyannyira, hogy képesek

átformálni az életünket.

Hogyan válhatunk 

keresztény emberré?

"...Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevu
városába egy szuzhöz, aki egy Dávid házából való

férfinak, Józsefnek volt a jegyese, és Máriának hívták.
(...) Mária így válaszolt: Íme, az Úr szolgálója vagyok,

legyen nekem a te igéd szerint." (Lk                  )

12.04.

Németh István atya
adventi gondolatai

advent második
vasárnapja

1,26-27.38

"
"



krisztus életmódja és

jelleme elénk tárja az

ember teljességét: azt,

hogy milyennek képzelte el

isten az emberi létet.

Krisztus mércéi nem

elérhetetlenek számunkra.

De ahhoz, hogy a krisztusi

magatartást elsajátítsuk,

minden élethelyzetben

fürkésznünk kell az ő

példáját. Így válhatunk

hiteles tanítványokká.

 

(Jn         )8,12

mikor tetted

fel magadnak

utoljára a

kérdést: 

"mit tenne

most a

helyemben

Krisztus?"

amikor mások

véleményét

kikéred,

Krisztust is

megszólítod?

Aki követ, nem jár
többé sötétségben,
hanem övé lesz az
élet világossága.

A kereszténység számomra... 12.05.

krisztus-követés



gyakran Még ahhoz is túl elfoglaltak

vagyunk, hogy örüljünk a jónak. Annyi

minden történik velünk, hogy a hálának

nincs ideje kibontakozni bennünk. sőt még

az is előfordul, hogy keressük és kreáljuk

a problémákat, mert annyira szokatlan

érzés, ha éppen minden van rendben velünk.

(Zsolt           )103,2

tudod-e értékelni az életed

minden mozzanatát?

Félre tudod-e tenni Az

elégedetlenkedést? Hogyan

viselkedsz: arra Kéred Istent,

hogy áldja meg a terveidet

vagy arra kéred, hogy

mutassa meg az Ő terveit,

amelyek már áldottak?

Áldjad, lelkem, az Urat, és
ne feledd, mennyi jót tett veled!

A kereszténység számomra... 12.06.

Áldás



A karácsony csupán

a szeretet ünnepe

vagy a megváltó

születésének öröme?

Húsvét egy újabb

lehetőség a pihenésre

vagy a feltámadás

titka, amelyet

megelőz a bűnbánat?

miért házasodsz

templomban? Miért

kereszteled meg

a gyermeked? mi a

keresztszülőség

valódi lényege?(Mk          )

A szombat van
az emberért,
nem az ember
a szombatért.

2,27

"mert mi így

szoktuk."

- ez a mondat

sokak életében

okozott már

kellemetlenséget.

Ne hagyd, hogy

a hitéleted is

automatikus és

felszínes cselekvések

sorozata legyen!

A kereszténység számomra... 12.07.

szokás és
megszokás



(Mt              )6,31-33

Képes vagy-e

elfogadni, ha Isten

szűk esztendőket

mér rád?

Képes vagy-e a

lemondásra, vagy

úgy érzed neked

minden jár? Tudod-e

az aggodalmad az

ő kezébe helyzeni?

Az állandó

nyugtalankodás

helyett tud-e

biztonságérzetet

adni a hited?

Ne aggodalmaskodjatok
hát, és ne kérdezgessétek:
Mit eszünk, mit iszunk?

Ezeket a pogányok
keresik. Mennyei

Atyátok tudja, hogy
ezekre szükségetek van.
Ezért ti elsosorban az
Isten országát és annak
igazságát keressétek,

s ezeket mind
megkapjátok hozzá!

energiaválság,

aszály, járvány,

infláció. Az utóbbi

időben Ezek a

jelenségek

megtelepedtek a

mindennapi életünk

könnyedségén.

A kereszténység számomra... 12.08.

biztonság

"



te Fellapozod-e a

Bibliát, mikor

választ keresel

egy-egy

nehéz kérdésre?

Az internetes

bejegyzések,

vagy mások

kommentjeinek

követése mellett,

hányadán állsz

a Szentírás

olvasásával?

"

"

(Róm             )1,16-17

Nem szégyellem
ugyanis az

evangéliumot, hiszen
Isten üdvösséget
hozó ereje minden
hívonek... Isten

igazsága nyilvánul
meg benne, amelyet a
hívo a hittel nyer el.       

A keresztény

tanítás alapja a

szentírás, amely

Isten üzenete

számunkra.

Ebben mindent

megtalálunk, 

amelyre

szükségünk van

az üdvösséghez.

A kereszténység számomra... 12.09.

tanítás

"



észreveszed-e,

amikor

felcseréled az

értékek

fontosságát?

érezted már,

hogy ha

önmagadat

helyezted

isten elé, az

eredmény

káosz lett?

"

Számos értékes dolog vesz

bennünket körül, de

szükségünk van egyfajta

rendre az értékek sorában.

rend a lelke mindennek,

nem csak a háztartásban

vagy a munkahelyen,

hanem az értékek

világában is. ebben a

helyes rendben segít

bennünket a keresztény

szemlélet, amely a

"minden relatív" helyett

az abszolút igazságra,

Krisztusra épít.

"

12,20-21(Lk                )

Esztelen, még az éjjel visszakérik toled
lelkedet. Amit gyujtöttél, kire marad? –

Így jár az, aki vagyont halmoz fel magának,
ahelyett, hogy az Istenben gazdagodnék.      

A kereszténység számomra... 12.10.

értékrend

"



 ha Az elmúlt évekre

visszatekintünk,

láthatjuk mennyi külső

negatív hatás ért

bennünket. Vírusok,

világjárvány, az

egymástól való

eltávolodás, háborúk

és katasztrófák.

Az ember hajlamos

elkeseredni, elcsüggedni,

feladni. ezért is van

égetően Szükségünk a

folyamatos lelki

megújulásra,

megerősödésre. 

Amikor beköszönt az ősz,

a természet megváltozik.

megérkezik a hideg, a ködös idő,

az eső. A szervezet gyengül,

a betegségek új erőre kapnak.

Az embernek tudatosan oda kell

figyelni, hogy mennyi vitamint

visz be, mennyit mozog, különben

könnyen megbetegszik. Ugyanígy,

a lelkünk is, amikor elfárad,

meggyengül, és könnyedén

megbetegedhet. Krisztus, az

imádság, a lelki dolgok, az

egyház olyanok lehetnek

számunkra mint egy lelki

multivitamin, amely Megerősít,

feltölt, motivál.

"De akik az Úrban
bíznak, új erore
kapnak, szárnyra

kelnek, mint a sasok."
(Iz         )

 "Ha nélküled élnék, én olyan lennék,
mint Dr. Who, a Tardis nélkül.

Olyan lennék, mint egy kanóctalan
gyertya, vagy egy fél lábú sherpa,
vagy a kedvenc garbóm hosszú nyak

nélkül. Egy sajt nélküli hambi, vagy
egy anyátlan kis bambi...nélküled az

élet olyan szomorú lenne."
 

Isten nélkül az életünk

olyan szomorú lenne.

 Milyen lenne az életem Isten

nélkül? Egy sokak által ismert

sorozat, az Agymenők egy

dalrészlete jutott eszembe:

miért van szükségem

a kereszténységre? 12.11.

Kálmán József atya
adventi gondolatai

advent harmadik
vasárnapja

40,31

"



te tudod-e felhőtlenül

élni a hétköznapjaidat,

vagy mindig ott

motoszkál valami a

fejedben, amely a

felszabadult

örömteliséged gátja?

Rá tudod-e bízni

ezeket az Úrra?

(Fil       )

Örüljetek
az Úrban

szüntelenül!
Újra csak

azt mondom,
örüljetek.

4,4

a megváltás

öröme

mindenkié. 

mégis ha

körülnézünk,

számos

elkeseredett,

borúlátó,

gondterhelt és

panaszos arcot

látunk.

A kereszténység számomra... 12.12.

Örömforrás



A szíveteket
szaggassátok meg,
ne a ruhátokat.

(Jo        )2,13

te hagyod-e, hogy

ennél többé váljon

számodra a

kereszténység:

beszivárogjon a

hétköznapi teendőid

sorába, sőt azok

mozgatórugójává

váljon?

A keresztény hit

gyakorlása sok

esetben kimerül

abban, hogy

rendszeresen

részt veszünk

a vasárnapi

szentmiséken,

különböző

szertartásokon

és ünnepeken.

A kereszténység számomra... 12.13.

formalitás
és rendszer



Vállald velem együtt a szenvedést,
mint Krisztus Jézus jó katonája.
Egy harcos sem elegyedik bele a
mindennapi élet gondjaiba, hogy
megnyerje annak a tetszését, aki

harcosává fogadta.
(2Tim           )2,3-4

te hogyan

és mivel küzdesz

isten ügyéért?

Egyáltalán

küzdesz-e vagy

minden más

fontosabb?

A keresztény élet

nem kínkeserves

igyekezetek véget

nem érő sora.

az igazi

kereszténységnek

semmi köze az

erőlködéshez.

sokkal inkább:

A küzdelmeink

jó harcok, a hit

nemes harcai.

A kereszténység számomra... 12.14.

jó harc



12,2(Róm        )
"

világunkat

meghatározza a

kereslet-kínálat, de

Már Nem csak az áruk

és szolgáltatások

szintjén. üzlet lett

az emberi érzésekből,

gondolatokból és

kapcsolatokból.

az ellentmondások

világát éljük, ahol

az érdekek szülik

a legnagyobb

érdektelenséget.

tudod-e józanul

szemlélni az

eszeveszett

világot?

meg tudod-e

különböztetni a

jót a rossztól?

tudnak-e számodra

a keresztény

értékek a világ

zajának szűrői

lenni?

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

mi a kedves elotte és mi a tökéletes.

A kereszténység számomra... 12.15.

útmutatás



(Jn          )16,33

miért várod el,

hogy isten helyet

adjon neked

a mennyben,

ha te nem adsz

neki helyet

a szívedben?

"

A világban
megpróbáltatások

érnek titeket,
de bízzatok,
én legyoztem
a világot.

nap mint nap érhetnek bennünket kudarcok

és csalódások. igaz ez a hitéletünkre is.

azonban a krisztus melletti elköteleződés

mindig felül kell írja ezeket a problémákat.

Az állhatatosság nem azt jelenti, hogy

nem veszünk tudomást a történésekről.

Sokkal inkább képesség arra, hogy a

problémák fókuszába is Isten akaratát és

feltétel nélküli szeretetét állítsuk.

A kereszténység számomra... 12.16.

elköteleződés



(Jn         )3,16

Te elfogadod-e

ezt az ajándékot?

Elfogadod-e

az életet? vagy

hagyod, hogy

megmérgezzenek

a lehetetlennek

tűnő helyzetek,

a kétségbeesés,

a rosszkedv,

az indulatok, az

ideig-óráig tartó

kilátástalanság?

Mert úgy szerette Isten a
világot, hogy egyszülött
Fiát adta oda, hogy aki

hisz benne, az el ne vesszen,
hanem örökké éljen.

gyakran panaszkodunk, hogy

igazságtalanságok és következetlenségek

vesznek bennünket körül. de vajon

észrevesszük-e, ha fordított helyzetbe

kerülünk: Amikor annak ellenére történik

velünk jó, hogy megérdemelnénk? A

megváltás, Krisztus személye a legnagyobb

meg nem érdemelt ajándék a számunkra.

A kereszténység számomra... 12.17.

ajándék



Frossard édesapja, Luis Oscar Frossard a Francia Kommunista

Párt főtitkára. Andrét a marxista ateizmus szellemében

nevelték. Húsz éves koráig teljesen idegen volt számára az Isten

létezésének gondolata, kérdése még csak nem is

foglalkoztatta. A középiskolát középszerű eredményekkel

kínlódta végig. Középszerű élete kellős közepén - ekkor már húsz

éves - egy barátja vacsorára hívja, aki útközben betér egy

épületbe, arra kérve őt, hogy várja meg. André megunta a

várakozást, s utánament, hogy megkeresse. Belépett az épületbe,

és az örökimádó Nővérek kápolnájában találta magát. Ő

azonban azt sem tudta, hogy hol van, és kik ezek a térdeplő

emberek, és egyáltalán mit is csinálnak. Figyelmét egy gyertya

vonta magára. Barátja már kint várta. Nagyon elcsodálkozott

Frossard kinézetén, amikor kilépett az épületből, aki két szóban

magyarázta meg a vele történt csodát: Katolikus vagyok.

Abban a pillanatban robbanásszerű csoda történt, még az

óráját is megnézte: Pontosan 17 óra 10 perc volt.

Két perc alatt váltam kereszténnyé. – írja.

Mindaz, ami igazán vonz

és mélyen megragad

minket, nem az ész érvek

bizonyítékai, sokkal

inkább az, ami érzelmileg

is érint bennünket.

hogyan tudok

másokat elvezetni

a kereszténységhez?

A kérdésről óhatatlanul is André Frossard "Az Isten

létezik, én találkoztam vele " című könyve jut eszembe.

Az író saját megtérésének történetét mondja el:

12.18.

Nagy Csaba atya
adventi gondolatai

advent negyedik
vasárnapja



(Jak        )1,26

a te mondanivalód

találkozik-e a azzal,

amit cselekszel?

számít-e neked a

saját hitelességed?

van-e tartalom a

vallásosságod

mögött, vagy

Csupán jól hangzik,

esetleg a hasznodra

is válik kimondani,

hogy keresztény

vagy?

Ha valaki
vallásosnak

tartja magát,
nyelvét azonban

nem fékezi,
hanem áltatja
magát, annak
vallásossága
mit sem ér.

ha csupán megvallunk

valamit, az nagyon könnyen

a szavak szintjén ragad.

A kereszténység számomra... 12.19.

vallás



szoktál-e hálát

adni azokért a

pillanatokért,

amikor szégyen

érhetett volna, de

ISten megóvott

ettől?

(Lk          )

És ezt
mondta az

Úr: Kelj fel
és menj el,

a hited
megtartott

téged.
17,19

a kereszténység

olyan, mint a

gerincoszlop:

tartást ad az

embernek, de

egyszerre teszi

lehetővé a mozgást

is. Figyelnünk

kell azonban, hogy

ha túlságosan

elhajlítjuk,

megroppanhat.

A kereszténység számomra... 12.20.

megtartó erő



rajtad látszik-e

a keresztény

életstílus: az élet

könnyedsége,

a szeretetteljes

hozzáállás?

Megízesíti-e

számodra az életet

a kereszténység

öröme? vajon jó-e

a társaságodban

lenni?

(Jn          )13,35

a beismerés, hogy

teljes egészében

istentől függünk,

az érettség jele.

Ez a függés nem a

korlátoltság, hanem

a könnyedség érzését  

adja számunkra.

feloldja bennünk

a görcsösséget és

rugalmassá tesz

bennünket az életre.

A kereszténység számomra... 12.21.

életforma

Arról tudják majd meg
rólatok, hogy a tanítványaim

vagytok, hogy szeretettel
vagytok egymás iránt.



Nézzétek a hollókat!
Nem vetnek, nem
aratnak, nincs
kamrájuk, sem

magtáruk, és az Isten
táplálja oket.

Mennyivel többet értek
ti akárhány madárnál!
Aggodalmaskodásával

ki adhat közületek
az életéhez akár egy

arasznyit is?
(Lk                )12,24-25

"

Hagyod-e istent

munkálkodni,

vagy mindent az

irányításod alatt

akarsz tartani?

Elhiszed-e, hogy az

élet sikerülni akar,

vagy mindig a

legrosszabb

forgatókönyvet

latolgatod?

Amit ember összerakott, az el is

romolhat. És ami el tud romlani, az el is

romlik. A mindennapok telis-tele vannak

kockázatokkal, bizonytalanságokkal,

félelmekkel. mégsem élhetünk ezek

szorításában, különben lemaradunk

a saját életünkről.

A kereszténység számomra... 12.22.

remény



A keresztény közösségek titka az, hogy

azokat nem az emberi szerveződés, nem az

emberi akarat, vagy a világi érdekek tartják

össze. Ezen közösségek kezdeményezője

mindig Isten. ezért van az, hogy még a

végtelenül különböző emberek is képesek

közösségben lenni egymással.

összetartja őket a Krisztusi szeretet.

tudod-e, hogy 

a másik emberrel

való viszonyod

utal mindig

arra, hogy

milyen a

kapcsolatod

krisztussal? 

Ez alapján

vajon most

milyen a

kapcsolatod

Krisztussal?

"

Mindenekelott
legyetek kitartóak
az egymás iránti
szeretetben, mert

a szeretet sok
bunt elfedez.

4,8(1Pt      )

A kereszténység számomra... 12.23.

közösség

"

"



A keresztény ember életében

nem létezik olyan dolog,

amely Krisztustól

független lenne, mivel

a kereszténység maga

Krisztus. Ahhoz, hogy

minden mozzanatot a

kereszténység lelkületével

éljünk meg, Krisztust kell

keresnünk mindenben.

de jegyezzük meg: 

még jobb, ha Krisztusban

keresünk mindent.

számodra mit

jelent most a

kereszténység?

Jézus így válaszolt:
Én vagyok az út,

az igazság és az élet;
senki sem mehet az

Atyához, csak énáltalam.
14,6(Jn         )

A kereszténység számomra... 12.24.

minden



A keresztény ember

élete azonban

nem kihívás, hanem

meghívás. Isten

hozzánk intézett

meghívása. Ha kihívás

helyett meghívásként

tekintünk az életre,

akkor az izgalmas

motivációt felváltja

egy értékesebb

dimenzió, a hivatás-

és küldetéstudat;

a nehézkes

küzdelmekben

pedig felfedezzük

az örömteli

szolgálatot.

A Megváltó születésével

Isten elküldte számunkra

a meghívólevelét az

örök életre, hiszen

Krisztus kihívta a halált,

majd győzelmével

meghívta az embert

az életre.

 Karácsony ünnepén formáljuk át magunkban a kihívást

meghívássá, hogy megtapasztaljuk az örömteliség

krisztusi arcát, és értelmet nyerjenek a harcok,

amelyeket napról napra megvívunk! 

Sokan tekintenek úgy az

életükre, mint kihívások

sorozatára. Vannak olyanok,

akik számára ez izgalmas

motiváció, mozgalmas

napok egymásutánja, illetve

vannak olyanok, akiket

– éppen ellenkezőleg –
megbénítanak a kihívások,

akik számára nehézkessé,

küzdelmessé, tétlenné válnak

a hétköznapok.

Kihívás vagy meghívás?
gondolatformálás karácsony ünnepén

Palánki Ferenc
püspök atya

ünnepi gondolatai



Jegyzeteim



Élek,Élek,
de már nem én, hanemde már nem én, hanem
Krisztus él énbennem.Krisztus él énbennem.

(Gal(Gal                ))2,202,20


