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Utazás járt
és járatlan
utakon

Ebben az évben

az utazás

témaköréhez csoportosítottuk az adventi imákat.
Mindannyian úton vagyunk. Néha rohanunk, néha vánszorgunk, de
valamerre tartunk.
Aki Istenhez csatlakozott, az mind útra kelt.
Nem tudta hova megy.
Most mi is egy olyan korszakban élünk, amely bizonytalan.
Mégis a biztos felé, Isten felé tartunk.
Mostanában gyakran elhagyjuk a bejárt utakat, megszokott
megoldásokat, és járatlan ösvényeken poroszkálunk, reménykedünk
abban, hogy nem tévedünk el. A vándorlás lényege, hogy le kell
menni az erdő, a vadon, a gyalogút sűrűjébe. Az utat nem lehet
repülővel, térképről, fényképről megismerni. Végig kell menni rajta.
Ez Advent útja: Várakozás.
Idegen tájakról hazavágyás.
Az úton mindig meg kell küzdeni a magány érzésével, egyedül kell
döntened, nincs, aki eligazítson, nincs, aki biztasson. Isten csillaga az
éjsötétben ragyogott fel! Eligazodsz útmutatásánál?
Van, amikor váratlanul melléd szegődik valaki, mint egy utazó
angyal. Van, amikor Isten arra kér, hogy lassíts le, hallgass másokat,
és másokkal.
Az imafonalat néhány lelkész örömmel és várakozással készítette!

Aki szeretne egyéni imát megfogalmazni, írjon a honlapon található
imafalra:
www.imakozosseg.hu
címünk: csendemberek@gmail.com

November 29. vasárnap

Újszövetségi ének a Jelenések könyve 5. fejezetéből:
Íme, Isten hajléka az emberek között, velük fog lakni, azok pedig az ő népe lesznek. Maga az
Isten lesz velük: letöröl szemükről minden könnyet. Halál nem lesz többé, sem gyász, sem
jajgatás, sem fájdalom, mert ami eddig volt, elmúlt. A trónon ülő így szólt: „Íme, újjáalkotok
mindent!” Ezek a szavak igazak és hitelre méltók. „Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és
a vég.
A szomjazónak az élő vizek forrásából ingyen adok. Ez lesz a győztes örökrésze: Istene leszek,
és ő a fiam lesz.
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és
mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen.

Lukács 9, 57-62
Amikor mentek az úton, valaki ezt mondta neki: Követlek, akárhova mégy.
Jézus azonban így felelt: A rókáknak barlangjuk van, és az égi madaraknak
fészkük, de az Emberfiának nincs hova fejét lehajtania. Egy másikhoz pedig
így szólt: Kövess engem! De ő ezt kérte: Uram, engedd meg, hogy előbb
elmenjek, és eltemessem apámat! Jézus így válaszolt neki: Hadd temessék el
a halottak a halottaikat, te pedig menj el, és hirdesd az Isten országát! Egy
másik is ezt mondta: Követlek, Uram, de előbb engedd meg, hogy búcsút
vegyek házam népétől! Jézus pedig így felelt: Aki az eke szarvára teszi a
kezét, és hátratekint, nem alkalmas az Isten országára.
Urunk! Téged keresünk, kopogtatunk. Pedig te vagy az, aki szólsz, kimondod a
nevünk. Add, hogy ebben az adventben magunk mögött tudjuk hagyni hálóinkat,
dolgokat, amelyek megkötöznek, régi önmagunkat, és önsajnálatunkat! Erősíts és
gyógyíts meg minket, hogy veled, zarándok Isten útra keljünk, oda, ahová te
mégy. Jézus, aki eljöttél, szólj hozzánk, vedd el fásultságunkat, cselekedj velünk
újat, hogy hozzád, a teljességhez érkezzünk! Köszönjük Krisztusunk! Ámen

A sötétben csak csavarogni lehet. Csak a világosságban lehet vándorolni. A vándor az, aki
tudja, honnan jött és hova megy. Ha nem akarsz szomorú csavargója lenni ennek az életnek,
hanem céltudatosan vándorolni: akkor járj a világosságban, ne fuss, ne zárkózz el a világosság
elől! Azok vándorolnak, akik az atyai hajlék felé veszik az útjukat! (Joó Sándor)

November 30. hétfő

1. zsoltár
Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül
a csúfolódók székére, hanem az ÚR törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik
éjjel-nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét,
és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz. Nem így járnak a bűnösök, hanem úgy,
mint a polyva, amelyet szétszór a szél. Ezért nem állhatnak meg a bűnösök az ítélet idején és
a vétkesek az igazak közösségében. Mert ismeri az ÚR az igazak útját, a bűnösök útja pedig
semmibe vész.

Márk 1, 2-5
„Íme, elküldöm előtted követemet, aki elkészíti utadat; kiáltó szava hangzik
a pusztában: Készítsétek az ÚR útját, egyengessétek ösvényeit!”, megjelent
Keresztelő János a pusztában, és hirdette a megtérés keresztségét a bűnök
bocsánatára. Akkor kiment hozzá Júdea egész vidéke és a jeruzsálemiek is
mind, és amikor megvallották bűneiket, megkeresztelte őket a Jordán
folyóban.
Uram! Köszönöm az utat, ami összeköt Veled, köszönöm, hogy járhatok rajta, és
hogy Te is közeledsz felém ezen az úton. Hálás vagyok ennek a bizonyosságáért
és biztonságáért, és minden áldásáért, ami útközben az életemet gazdagítja,
erősíti. Köszönöm az útitársakat, mindenkit, akikkel egy szívvel és lélekkel Feléd
fordulunk, indulunk, járunk. Kérlek, segíts abban, hogy valódi találkozások
történhessenek az adventi időben, hogy a szívek megnyíljanak és
felszabaduljanak a Jó és az Igaz befogadására! Rombold le bennünk a
magaslatokat és az erődítményeket, amelyek útját állják az evangéliumnak,
Neked! Ámen
„Ha múló egyéniségeden áttörve, önmagad mélyén az örök lélekbe hatolsz: úgy hódítod meg
a teljességet, mint hadvezér a várat.
Visznek a teljesség felé könnyebb utak is. Nemcsak úgy egyesülhetsz Istennel, ha minden
ideigleneset átszakítva a múlhatatlanba nyomulsz. Az ima és áldozat segítségével érzéseidet
megtoldhatod oly módon, hogy Istenhez elérjenek. A templombajárás, szertartás, áhítat, könyörgés, bűnbánat, erény, ha teljes szívvel végzed, és nem akarsz földi javakat koldulni az égi
hatalomtól, mind Istenhez vezet: általuk Isten hozzád hajol, érzed az ő csókját és mindinkább
eggyé válsz vele.” (Weöres Sándor)

december 1. kedd
5. zsoltár
Figyelj beszédemre, URam, vedd észre sóhajtozásomat! Figyelj hangos kiáltozásomra, Istenem,
királyom, mert hozzád imádkozom! Hallgasd meg szavamat reggel, URam, reggel eléd készülök, és
várlak. Istenem, te nem leled örömöd a bűnben, nem talál otthonra nálad a gonosz. Nem állhatnak
meg szemed előtt a dicsekvők, gyűlölsz minden gonosztevőt. Elpusztítod a hazudozókat; a vérszomjas
és álnok embert utálja az ÚR. De én bemehetek házadba, mert te nagyon szeretsz engem, és szent
templomodban leborulok, mert tisztellek téged. Vezess, URam, igazságodban, mert ellenségeim
vannak, egyengesd előttem az utat! Mert nem jön ki szájukon őszinte szó, belül romlottak, nyitott sír a
torkuk, sima a nyelvük. Derítsd ki vétküket, Istenem, bukjanak bele fondorlataikba! Taszítsd el őket sok
vétkük miatt, mert ellened lázadtak! Mind örülnek majd, akik hozzád menekülnek. Örökké ujjonganak,
mert oltalmazod őket. Örvendeznek általad, akik szeretik nevedet. Mert te, URam, megáldod az igazat,
körülveszed kegyelmeddel, mint pajzzsal.

Ézsaiás 43,18–19.
Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múlton tűnődjetek! Mert én újat
cselekszem, most kezd kibontakozni – talán nem tudjátok? Már készítem az
utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok.

Uram! Te vagy az Igazság és az Élet, a jó hír, az örömhír Istene! Hallgasd meg
imádságom! Úton-útfélen, akarva-akaratlanul a „hírekbe” ütközöm, és félelmek,
szorongások, harag és düh, gyanakvás és bizalmatlanság ver gyökeret a
szívemben, vagy erősödik meg újra. Hozzád menekülök, igaz és tiszta Szavadhoz,
csendedhez, szelídségedhez, szeretetedhez. Ebből a forrásból szeretnék meríteni,
hogy ezzel fordulhassak másokhoz. Hadd kortyoljak jóságodból, elfogadásodból,
türelmedből! Ámen

„Azt hiszed, házat építettél, s pályád büszke ormairól elégedetten szemlélheted a világot? Nem
tudod, hogy örökké vándor maradsz, s minden, amit csinálsz, az úton haladó vándor
mozdulata?... Tudjad ezt, mikor terveket szövögetsz.” (Márai Sándor)

december 2. szerda

18. zsoltár
Szeretlek, URam, erősségem! Az ÚR az én kőszálam, váram és megmentőm, Istenem, kősziklám, nála
keresek oltalmat, pajzsom, hatalmas szabadítóm, fellegváram! Az ÚRhoz kiáltok, aki dicséretre méltó,
és megszabadulok ellenségeimtől. Körülvettek a halál kötelei, pusztító áradat rettent engem. A sír
kötelei fonódtak rám, a halál csapdái meredtek rám. Nyomorúságomban az ÚRhoz kiáltottam,
segítségért kiáltottam Istenemhez. Meghallotta hangomat templomában, kiáltásom a fülébe jutott.
Lenyúlt a magasból, és fölvett, a nagy vizekből kihúzott engem. Megmentett engem erős
ellenségemtől, gyűlölőimtől, bár erősebbek nálam. Rám törhetnek a veszedelem napján, de az ÚR az
én támaszom. Tágas térre vitt ki engem, megmentett, mert gyönyörködik bennem. Igazságom szerint
bánt velem az ÚR, kezem tisztasága szerint jutalmazott engem. Hiszen vigyáztam az ÚR útjára, és nem
hagytam el hűtlenül az Istent.
A hűségeshez hűséges vagy, a feddhetetlen emberhez feddhetetlen. A tisztához tiszta vagy, de a
hamisnak ellenállsz. A nyomorult népet megsegíted, de a kevély tekintetűeket megalázod. Mert te
gyújtasz nekem mécsest, URam, fénysugarat ad nekem Istenem a sötétségben. Veled a rablóknak is
nekirontok, ha Isten segít, a falon is átugrom. Az Isten útja tökéletes, az ÚR beszéde színigaz. Pajzsa
mindazoknak, akik hozzá menekülnek. Van-e Isten az ÚRon kívül? Van-e kőszikla Istenünkön
kívül? Isten ruház föl engem erővel, ő teszi tökéletessé utamat. Olyanná teszi lábamat, mint a
szarvasoké, magaslatokra állít engem. Ő tanítja kezemet a harcra, karjaim ércíjat feszítenek. Oltalmazó
pajzsodat adtad nekem, jobbod támogat engem, sokszor lehajoltál hozzám. Biztossá teszed lépteimet,
és nem inognak bokáim.

Márk 10, 46-52.
Egy vak koldus, Bartimeus, Timeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta,
hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel: Dávid Fia, Jézus, könyörülj rajtam!
Többen is rászóltak, hogy hallgasson, ő azonban annál inkább kiáltozott:
Dávid Fia, könyörülj rajtam! Jézus megállt, és ezt mondta: Hívjátok ide!
Odahívták a vakot, és ezt mondták neki: Bízzál! Kelj fel! Hív téged! Ő pedig
ledobta felsőruháját, felugrott, és odament Jézushoz. Jézus megkérdezte tőle:
Mit akarsz, mit tegyek veled? A vak ezt mondta: Mester, hogy újra lássak.
Jézus pedig így szólt hozzá: Menj el, a te hited megtartott téged. És azonnal
visszanyerte látását, és követte őt az úton. Hogy többé ne embereknek
kívánságai, hanem Isten akarata szerint éljétek a testben hátralevő időt.

Uram! Homokba dugni a fejünket, elfordítani a tekintetünket, szemet hunyni
valami felett, mennyivel könnyebb sokszor, mint látni. Tudta-e Bartimeus, hogy
mit kíván, és merem-e ugyanezt kérni kétségek nélkül, merem-e odatartani
magam Neked, hogy tisztítsd a látásom, akarom-e, hogy felnyíljon a szemem?
Téged persze szeretnélek látni, de olyan sok mindent magamban, a családomban,
a gyülekezetemben, az egyházamban nem. Nem szeretnélek szem elől téveszteni,
de hogyan láthatnálak, amikor olyan gyakran eltakarom a szemem? Kérlek adj
bátorságot és erőt, hogy kérjem őszintén, tiszta szívvel, teljes erővel, hogy lássak
és követhesselek! Nem csak magamért imádkozom így, hanem a hívők
közösségéért is! Ámen
A követés Krisztushoz köt: mivel van Krisztus, ezért követésnek is kell lennie. Egy elvont
Krisztus-eszme, tanrendszer vagy kegyelemről és bűnbocsánatról szóló általános vallásos
ismeret nem teszi szükségessé a követést. Az élő Jézus Krisztus nélküli keresztyénség
szükségszerűen követés nélküli kereszténység marad, és a követés nélküli kereszténység
mindig Jézus Krisztus nélküli kereszténység: eszme, mítosz csupán. Mivel Isten Fia emberré lett,
mivel ő a közvetítő, ezért a hozzá való egyedüli helyes viszonyulás a követés. (Dietrich
Bonhoeffer)

december 3. csütörtök
23. zsoltár
Dávid zsoltára. Az ÚR az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez
vezet engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Ha a halál árnyéka völgyében járok
is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy: vessződ és botod megvigasztal engem. Asztalt terítesz
nekem ellenségeim szeme láttára. Megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam. Bizony, jóságod
és szereteted kísér életem minden napján, és az ÚR házában lakom egész életemben.

Lukács 12, 58-59.
Mikor pedig a te ellenségeddel a fejedelem elé mégy, igyekezzél az úton
megmenekedni tőle, hogy téged ne vonjon a bíró elé, és a bíró át ne adjon
téged a poroszlónak és a poroszló a tömlöcbe ne vessen téged.
Úr Jézus Krisztus! Milyen távolinak tűnik a megbékélés lehetősége és az út, ami
oda vezet járhatatlannak. Persze, ha magamba nézek, nem is láthatok mást: a
büszkeség, a gőg, az önigazultság, a harag, a sértettség, mint óriási szakadékok
köztem és az ellenségem között. Segíts magamon túllátni, Téged nézni! Te vagy
az út, ami nem csak az Atyával, hanem a másik emberrel is összekötsz. Te
mindent megtettél a békességért, és azért is, hogy mi megbékélhessünk
ellenségeinkkel. Asztalt terítettél nekünk, megkented fejünket olajjal és csordultig
van poharunk, jóságod és szereteted kísér életünk minden napján. Van mivel, van
Kivel odafordulnunk ellenségeinkhez. Add, hogy ezt soha nem felejtsük el! Ámen
„Egy vándor ballagott az úton, amikor egy lovas vágtatott el mellette. Szemében ördög tekintet, és
véresek voltak a kezei. Percekkel később megjelent egy csapat lovas is, és tudni akarták, hogy a vándor
látott-e erre valakit véres kezekkel. Ők ugyanis annak a nyomában vannak.
Ki ő? – kérdezte a vándor.
Egy gonosztevő – mondta a lovasok vezetője.
És azért üldözitek, hogy az igazság elé vigyétek?
Nem – mondta a vezető. – Mi azért vagyunk a nyomában, hogy mutassuk neki az utat.
Egyedül a kibékülés fogja megmenteni a világot, nem az igazság, ami rendszerint csak egy másik szó a
bosszúállásra.” (Anthony De Mello)

december 4. péntek

25. zsoltár
URam, hozzád emelkedem lélekben! Benned bízom, Istenem, ne szégyenüljek meg, ne nevessenek ki
ellenségeim! Senki se szégyenüljön meg, aki benned reménykedik, azok szégyenüljenek meg, akik ok
nélkül elpártolnak tőled! Utaidat, URam, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem! Vezess
hűségesen, és taníts engem, mert te vagy szabadító Istenem, mindig benned reménykedem. Gondolj,
URam, irgalmadra és kegyelmedre, melyek öröktől fogva vannak. Ifjúkorom vétkeire és bűneimre ne
emlékezz! Kegyelmesen gondolj rám, mert te jóságos vagy, URam! Jó és igaz az ÚR, ezért megmutatja
a vétkeseknek a jó utat. Az alázatosakat igazságosan vezeti, és az ő útjára tanítja az alázatosakat. Az
ÚR minden ösvénye szeretet és hűség azoknak, akik megtartják szövetségét és intelmeit. A te nevedért,
ó URam, bocsásd meg bűneimet, mert sok van! Azt az embert, aki féli az URat, oktatja ő, hogy melyik
utat válassza. Élete boldog marad, és utódai öröklik a földet. Közösségben van az ÚR az őt félőkkel,
szövetségére tanítja őket. Szemem állandóan az ÚRra néz, mert ő szabadítja ki lábamat a
csapdából. Fordulj felém, és könyörülj rajtam, mert magányos és nyomorult vagyok. Enyhítsd szívem
szorongását, szorult helyzetemből szabadíts ki! Lásd meg nyomorúságomat és gyötrődésemet, és
bocsásd meg minden vétkemet! Tartsd meg életemet, ments meg, ne szégyenüljek meg, mert hozzád
menekültem! Feddhetetlen becsület őrizzen engem, mert benned reménykedem. Szabadítsd ki, ó Isten,
Izráelt minden nyomorúságából!

Lukács 10, 33-37.
Egy samaritánus pedig az úton ment, odaért, ahol az volt: és mikor azt látta,
könyörületességre indult. Odamenve hozzá bekötözte sebeit, olajat és bort
töltött azokba… kit gondolsz, hogy felebarátja volt annak, a ki a rablók
kezébe esett? Az pedig mondta: Az, a ki könyörült rajta. Ezt mondta neki
Jézus: Eredj el, és te is hasonlóképen cselekedjél.
Szentlélek Isten! Tápláld bennünk a szeretetet a jelentéktelenek, a betegek, a
nyomorultak, a megalázottak, az erőszakot, jogtalanságot szenvedők és
kitaszítottak iránt, minden iránt, ami gyötrődik és aggódik! Tégy késszé
bennünket, részt vállalni mások nyomorúságában és megaláztatásában! Te
irgalommal hajoltál le hozzánk, nem tekintettél arra, hogy Istennel vagy egyenlő,
tisztaságodat ajándékoztad nekünk, magadra vetted szégyenünket. Kerested a
bűnös embert, és nem óvakodtál egy társaságba keveredni velük. Óvj meg
bennünket attól, hogy őrizgessük, védjük méltóságunkat, tisztességünket, mert
nem a sajátunkból, hanem a Tiédből élünk. Ámen
„Jézus így szól: Boldogok a lélekben szegények, a szomorúak, a szelídek, azok, akik éhezik és szomjazzák
az igazságot, az irgalmasok, a tiszta szívűek, a békességben élők és azok, akik üldözést szenvednek az
igazságért. Ez a szavak Isten gyermekét jellemzik. Ez Jézus, a Szeretett Fiú önarcképe, de portréja annak
is, amilyennek nekem kell lennem. A Nyolc Boldogság megmutatja a legrövidebb utat haza, Atyám
házába. Amint hazaérek és érzem Atyám ölelését, tudni fogom, hogy nemcsak a mennyek országa az
enyém, hanem a föld is örököm, ahol függőségek és kényszer nélkül, szabadon élhetek.” (Bonhoeffer:
Követés)

december 5. szombat
27. zsoltár
Világosságom és segítségem az ÚR, kitől félnék? Életemnek ereje az ÚR, kitől rettegnék? Ha rám
támadnak is a gonoszok, szorongató ellenségeim, hogy marcangoljanak engem, majd megbotlanak, és
elesnek. Ha egy egész tábor jön is ellenem, nem fél a szívem. Ha háború tör is rám, én akkor is
bizakodom. Egy dolgot kérek az ÚRtól, azért esedezem: hogy az ÚR házában lakhassam egész
életemben; láthassam, milyen jóságos az ÚR, és gyönyörködhessem templomában. Megóv engem
sátrában a veszedelem napján. Elrejt sátra mélyén, magas kősziklára helyez engem. Így hát fölemelt
fővel állok ellenségeim között, ezért örvendezve mutatok be áldozatot az ÚR sátrában, és éneket
zengek az ÚRnak. Halld meg, URam, hívó hangomat! Könyörülj rajtam, hallgass meg! Ha ezt mondod:
Járuljatok színem elé! - szívem így válaszol: Színed elé járulok, URam! Ne rejtsd el előlem orcádat, ne
utasítsd el haragosan szolgádat! Te vagy az én segítségem, ne vess el, ne hagyj el, szabadító
Istenem! Ha apám, anyám elhagyna is, az ÚR magához fogad engem. URam, taníts meg utadra, vezess
a helyes ösvényen, mert ellenségeim vannak! Ne dobj oda ellenségeim indulatának, mert hamis tanúk
támadtak rám, bosszút lihegnek. De én hiszem, hogy még meglátom az ÚR jóságát az élők
földjén. Reménykedj az ÚRban, légy erős és bátor szívű, reménykedj az ÚRban!

Zsidókhoz írt levél 11, 38-39
Akikre nem volt méltó a világ; bolyongtak pusztákban és hegyeken,
barlangokban és a föld hasadékaiban. És mindezeken, noha hit által Istentől
jó tanúbizonyságot nyertek, nem teljesült be az ígéret, mert Isten számunkra
valami különbről gondoskodott, hogy ők ne nélkülünk jussanak el a
teljességre.

Uram! A Tiéd vagyok, és tudom, hogy ez azt jelenti, nem veszek el. Bármerre is
megyek, még ha bolyongok is, Te vagy a lámpás, a fény az úton. Te vagy az út,
ami hazavezet. És Te vagy az erő is, amivel az úton haladhatok. Te vagy az
otthonom. Köszönöm érthetetlen, megmagyarázhatatlan és feltétel nélküli
szeretetedet, gondviselésedet. Bár nem tudom befogadni, mégis arra kérlek, hogy
ne vond meg tőlem! Ámen
Az ember, akit jönni-menni látsz: zárt, egyéni; s az emberalkat legmélyebb rétege nem zárt, nem egyéni,
mindennel összefüggő, azonos a minden alakzat mélyén rejlő egyetlen létezéssel. Az időbeli véges
személyiség mögül kibontakozó időtlen végtelenség: a lélek. A kibontakozásra nem szoruló időtlen
végtelenség: az Isten. Külön-külön határok csak a térben és időben vannak; ami tértelen, időtlen:
bontatlan. A személyiség burkából kiemelkedő ember lélek azonos az Istennel, és mégsem az Isten.
Nem úgy azonos az Istennel, mint a csönd a csönddel, hanem mint a zaj megszűnése a csönddel.
(Weöres Sándor)

december 6. vasárnap
31. zsoltár
Hozzád menekülök, URam, ne szégyenüljek meg soha! Ments meg engem irgalmasan! Fordítsd felém
füledet, siess, ments meg engem! Légy erős kősziklám, erős váram, segíts rajtam! Mert te vagy az én
sziklaváram; vezess, és terelgess engem nevedért! Szabadíts ki a hálóból, amelyet titkon vetettek
nekem, mert te vagy az erősségem. Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engem, URam, igaz
Isten! Gyűlölöm a hazug bálványok híveit, mert én csak az ÚRban bízom. Ujjongva örülök hűségednek,
mert látod nyomorúságomat, ismered lelkem szorongásait. Nem adtál ellenség kezébe, hanem tágas
térre állítottad lábamat. Légy kegyelmes, URam, mert bajban vagyok, szemem elhomályosodott a
bánattól, odavan testem-lelkem. A gond miatt vége lesz életemnek, a sóhajtozás miatt esztendeimnek.
Bűnöm miatt megrokkant az erőm, csontjaim sorvadoznak. Minden ellenségem gyaláz engem,
szomszédaim félnek, ismerőseim megrettennek, ha látnak az utcán, elfutnak előlem. Elfelejtettek,
mintha meghaltam volna, olyan lettem, mint egy kallódó tárgy. Mert hallom sokak suttogását: Iszonyú
baj van vele! Rólam tanácskoznak egymás közt, el akarják venni az életemet. De én bízom benned,
URam, vallom: Te vagy Istenem! Kezedben van sorsom, ments meg ellenségeim és üldözőim
kezéből! Ragyogjon rá orcád szolgádra, segíts rajtam hűségesen! URam, ne szégyenüljek meg, ha
hívlak téged! Szégyenüljenek meg a bűnösök, tűnjenek el a holtak hazájában! Némuljanak el a hazug
ajkak, amelyek kihívóan, gőgösen és megvetően beszélnek az igazról! Milyen nagy a te jóságod, melyet
a téged félőknek tartogatsz! Ebben részesíted a hozzád menekülőket minden ember szeme láttára. Jól
elrejted őket magadnál az emberek áskálódása elől. Megőrzöd őket sátradban a perlekedő
nyelvektől. Áldott az ÚR, aki csodálatos hűséggel bánt velem az ostromlott városban! Én már azt
gondoltam ijedtemben, hogy eltaszítottál magadtól. De te meghallgattad könyörgő szavamat, amikor
hozzád kiáltottam segítségért. Szeressétek az URat, ti hívei mind! Az állhatatosokat megtartja az ÚR,
de kamatostul megfizet a gőgösöknek. Legyetek erősek és bátor szívűek mind, akik az ÚRban
reménykedtek!

Lukács 10, 3-9.
Menjetek el! Íme, elküldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne
vigyetek magatokkal erszényt, se tarisznyát, se sarut! Útközben ne
köszöntsetek senkit! Ha azonban egy házba beléptek, először ezt mondjátok:
Békesség ennek a háznak! Ha ott a békesség fia lakozik, megnyugszik rajta a
békességetek, ha pedig nem, rátok száll vissza. Maradjatok ugyanabban a
házban, és azt egyétek, igyátok, amit adnak, mert méltó a munkás a maga
bérére. Ne járjatok házról házra! Ha bementek egy városba, és befogadnak
titeket, azt egyétek, amit elétek tesznek! Gyógyítsátok az ott lévő betegeket,
és mondjátok nekik: Elközelített hozzátok az Isten országa.

Békesség Fejedelme! Arra kérsz bennünket, akik békét találtunk Nálad, hogy a
békességet képviseljük mindenhol, amerre járunk. Segíts lemondanunk az
erőszakról és a lázadásról, mert ezek soha nem segítik elő a békességet. Óvj meg
bennünket attól, hogy másoknak szenvedést okozzunk! Segíts építeni és
megőrizni a közösséget! Hadd legyünk békességed eszközei a gyűlölködés és a
háborúskodás közepette! Add, hogy ne magunkat akarjuk megvalósítani és
érvényesíteni, hanem engedjünk Téged a középre lépni. Eléd visszük békétlen,
zaklatott, feldúlt, háborúskodó, ellenségeskedő testvéreinket. Értük is
imádkozunk, és azért, hogy olyan néppé legyünk, akik tudnak szenvedni a
békességért. Ámen
Csak az engedelmes hisz. Ahhoz, hogy valaki hinni tudjon, egy tényleges parancsnak kell
engedelmeskednie. Meg kell tennie az engedelmesség első lépését azért, hogy a hit ne kegyes öncsalás,
olcsó kegyelem legyen. Nagyon fontos az első lépés. Minőségileg különbözik minden további lépéstől.
Az engedelmesség első lépésének kell Pétert a hálóktól el-, a hajóból ki-, a gazdag ifjút a gazdagságból
kivezetnie. Hinni csak ebben az új, az engedelmesség által teremtett helyzetben lehetséges.
(Bonhoeffer: Követés)

december 7. hétfő
32. zsoltár
Boldog, akinek hűtlensége megbocsáttatott, vétke eltöröltetett. Boldog az az ember, akinek az ÚR nem
rója fel bűnét, és nincs lelkében álnokság. Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom
kellett. Mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, erőm ellankadt, mint a nyári hőségben. Megvallottam
neked vétkemet, bűnömet nem takargattam. Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az ÚRnak,
és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem. Ezért hozzád imádkozzék minden hívő, amíg
megtalálhat. Ha nagy vizek áradnak is, nem érik el őt. Te vagy az oltalmam, megóvsz a bajtól,
körülveszel a szabadulás örömével. Bölccsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot
adok, rajtad lesz a szemem. Ne legyetek olyan oktalanok, mint a ló vagy az öszvér, amelynek kantárral
és zablával kell fékezni szilajságát, másképpen nem közelít hozzád. Sok fájdalom éri a bűnöst, de aki
bízik az ÚRban, azt ő szeretettel veszi körül. Örüljetek az ÚRnak, ujjongjatok, ti igazak! Vigadjatok mind,
ti igaz szívűek!

1Korinthus 10,1-13.
Tudjátok meg, testvéreim, hogy atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, és
mindnyájan a tengeren mentek át, és mindnyájan megkeresztelkedtek
Mózesre a felhőben és a tengerben. Mindnyájan ugyanazt a lelki eledelt ették,
és mindnyájan ugyanazt a lelki italt itták, mert a lelki kősziklából ittak,
amely velük ment. Az a kőszikla pedig Krisztus volt… Mindez pedig
példaképpen történt velük, és figyelmeztetésül íratott meg nekünk, akik az
utolsó időkben élünk. Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne
essék! Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig
hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni; sőt a kísértéssel együtt
el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy el bírjátok azt viselni.
Szent Kőszikla! Te vagy a biztos alap, Te vagy a sarokkő, Te várfal vagy, és
oltalmazó, körülvevő, védő bástya! Beléd ütköztem, botránkoztam Benned,
utamat álló akadálynak láttalak azokon az utakon, melyen járni akartam.
Sóhajtoztam gödörben, kimerültem az akadályok átugrásában. Siettem is, hogy
másoknál előbb érjek oda, és kullogtam is elfáradva.
A szabadság felé vezető úton az elágazásokban, magaslatokon, elhagyatott
ösvények árnyas pihenőin kereszted várt. Kőkereszt, fakereszt, amin a tested
függött. A Te keresztutadon, ami az enyém is lett. Hogy ráigazítsa lábunk a
békesség útjára. Ámen
Minden jó választásnál, ha az tőlünk függ, szándékunk tekintete legyen egyenes, egyedül azt nézzem,
amire teremtve vagyok, azaz Isten, a mi Urunk dicsőségét és lelkem üdvösségét. Így bármit válasszak
is, annak olyannak kell lennie, hogy segítsen engem a célhoz, amelyre teremtve vagyok. Ne a célt
szabjam és irányítsam az eszközökhöz, hanem az eszközt a célhoz… Mert elsőnek azt kell magunk elé
tűznünk, hogy Istennek akarunk szolgálni. (Bocsa József)

december 8. kedd
34. zsoltár
Áldom az URat mindenkor, állandóan őt dicséri szám. Az ÚRral dicsekszik lelkem. Hallják ezt az
alázatosak, és örülnek. Hirdessétek velem az ÚR nagyságát, magasztaljuk együtt az ő nevét! Az ÚRhoz
folyamodtam, és ő meghallgatott, megmentett mindattól, amitől rettegtem. Örömre derülnek, kik
rátekintenek, nem pirul az arcuk. Kiáltott a nyomorult; az ÚR meghallgatta, és minden bajából
kiszabadította. Az ÚR angyala őrt áll az istenfélők mellett, és megmenti őket. Érezzétek, és lássátok,
hogy jó az ÚR! Boldog az az ember, aki hozzá menekül. Féljétek az URat, ti szentjei, mert nem
szűkölködnek az istenfélők. Az oroszlánok is sínylődnek, és éheznek, de akik az ÚRhoz folyamodnak,
nem nélkülözik a jót. Jöjjetek, fiaim, hallgassatok rám, megtanítalak benneteket az ÚR félelmére. Ki az
az ember, akinek tetszik az élet, és szeretne jó napokat látni? Vigyázz, hogy nyelved ne szóljon rosszat,
és ajkad ne beszéljen csalárdságot! Hagyj fel a rosszal, és cselekedj jót, törekedj békességre, és kövesd
azt! Az ÚR szeme látja az igazakat, füle meghallja kiáltásukat. Az ÚR a gonosztevők ellen fordul,
emléküket is kiirtja a földről. Akik az ÚRhoz kiáltanak, azokat meghallgatja, és kimenti őket minden
bajból. Közel van az ÚR a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti. Sok baj éri az igazat, de
valamennyiből kimenti az ÚR. Megőrzi minden csontját, egy sem törik el közülük. Halálos veszedelem
éri utol a bűnöst, megbűnhődnek, akik gyűlölik az igazat. Az ÚR megváltja szolgái életét, és nem kell
bűnhődnie senkinek, aki hozzá menekül.

Mózes 1, 31-33.
Később a pusztában is láttad, hogy az Úr, a te Istened hordoz, mint
gyermekét az egész úton, amelyet megtettetek, amíg ide értetek. Mégsem volt
bizalmatok az Úrban, a ti Istenetekben, aki előttetek haladt az úton, hogy
táborhelyet keressen nektek: éjszaka a tűzben, hogy mutassa az utat,
amelyen mennetek kell, nappal pedig a felhőben.
Hazajutni Hozzád! A pusztában is otthon lenni Veled! A húsosfazekak délibábja
helyett a testet öltött Ige sátorának bejárata legyen szemem előtt! Menni, míg
szólsz, és hallom a hangod a sötétben is, ahol Igéd a mécses halvány fénye, és
csak annyit látok, hogy még mellettem vagy. Hazajutni. Ahova Te vezetsz. Ahol
érzem a kezed érintését, ahogy melegíted a leghidegebb napokon séta közben.
Egy hosszú út veled Istenem beszélgetős sétának tetszik. Jó Apa vagy. Aki sátrat
ver, és sátrat bont, aki értelmet ad a lehetetlennek, és aki ismeri az utat. Aki tűzben
edz és betakar, aki járni tanít és elenged, aki megtart és elkísér. Ámen

Biciklis zarándoklaton mesélte valaki: Délután a hegyről lefelé egy fiú hirtelen fékez előttem, leszáll a
bicikliről nekitámasztja egy kőnek. Visszamegy. Én is megállok. Elvesztett valamit? Nem. Felemel az
útról egy csigát, és a biztonságos rét felé viszi. Ez mélyen meghatott. Ez egy új korszak kezdete.
(Szent Ferenc kalendárium, Fritz Giglinger testvér)

december 9. szerda
37. zsoltár
Bízzál az ÚRban, és tégy jót, akkor az országban lakhatsz, és biztonságban élhetsz. Gyönyörködj az
ÚRban, és megadja szíved kéréseit! Hagyd az ÚRra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik: világossá
teszi igazságodat, jogodra fényt derít. Légy csendben, és várj az Úrra. Az ÚR irányítja annak az
embernek a lépteit, akinek az útja tetszik neki. Ha elesik is, nem marad fekve, mert az ÚR kézen
fogja. Gyermek voltam, meg is öregedtem, de nem láttam, hogy elhagyatottá lett az igaz, sem azt,
hogy gyermeke koldussá vált. Mindenkor könyörül, és kölcsönad, gyermeke áldott lesz. Kerüld a
rosszat, tégy jót, és itt lakhatsz mindvégig. Mert az ÚR szereti a jogosságot, és nem hagyja el híveit
Bölcsen beszél az igaznak a szája, és a nyelve igazat mond. Isten törvénye van a szívében, nem
ingadoznak léptei Reménykedj az ÚRban, maradj az ő útján! Ő felmagasztal, és öröklöd a
földet. Vigyázz, hogy feddhetetlen légy, ügyelj, hogy becsületes maradj, mert a jövő a béke
emberéé! Az igazak segítséget kapnak az ÚRtól, erőt a szükség idején. Megsegíti az ÚR, megmenti
őket,…, megszabadítja őket, mert hozzá menekülnek.

Apostolok cselekedetei 8, 26-39
Az Úr angyala pedig így szólt Fülöphöz: Kelj fel, és menj Dél felé a
Jeruzsálemből Gázába vezető útra, amely néptelen. Ő felkelt, és elindult. És
íme, egy etióp férfi… Ezt mondta a Lélek Fülöpnek: Menj oda, és csatlakozz
ahhoz a hintóhoz! Amikor Fülöp odafutott, hallotta, hogy Ézsaiás prófétát
olvassa, és megkérdezte tőle: Érted is, amit olvasol? Erre az így válaszolt:
Hogyan érthetném, ha valaki meg nem magyarázza? És megkérte Fülöpöt,
hogy szálljon fel, és üljön mellé. Az Írásnak az a szakasza, amelyet olvasott,
ez volt: „Amint a juhot levágni viszik, és amint a bárány néma a nyírója előtt,
úgy nem nyitja meg a száját. … Fülöp beszélni kezdett, és az Írásnak ebből a
helyéből kiindulva hirdette neki Jézust. Amint tovább haladtak az úton,
valami vízhez értek, és így szólt a főember: Íme, itt a víz! Mi akadálya annak,
hogy megkeresztelkedjem? Ezt mondta neki Fülöp: Ha teljes szívedből
hiszel, akkor lehet. Ő pedig így válaszolt: Hiszem, hogy Jézus Krisztus az
Isten Fia. Megparancsolta, hogy álljon meg a hintó, és leszálltak a vízbe mind
a ketten, Fülöp és a főember, és megkeresztelte őt. Amikor kijöttek a vízből,
az Úr Lelke elragadta Fülöpöt…

Add meg nekünk ma azt a kegyelmet, hogy felismerjünk a szenvedőkben.
A csillapíthatatlan éhezőkben Téged, aki ötezret lakattál jól és együtt ettél a
tizenkettővel.
A szomorúakban Téged egyedül, ki együtt örültél Kánában a násznéppel és a
hegyről sirattad Jeruzsálemet.
Az ordítókban és visítókban Téged, aki néma maradtál a vádlók előtt és egy
mondattal elintézted a pusztai kísértőt.
A loholókban és sietőkben Téged, aki leültél a samáriai asszony mellé és
magadhoz hívtad a gyermekeket.
Az űzöttekben és üldözöttekben Téged, akit megfeszítettek a táboron kívül.
A betegekben és ágyban fekvőkben Téged, aki a városon kívül imádkoztál és
hajóra szálltál a viharban.
Indíts fel bennünket, hogy oda menjünk, ahova hívsz, és ott maradjunk, ahova
küldesz. Ámen
Egyszerűen azért kell újból megkísérelnünk, hogy megértsük kegyelem és követés helyes viszonyát,
mert nem kívánjuk tagadni, hogy már nem igazán követjük Krisztust. Nem kívánjuk tagadni, hogy bár
a kegyelemről szóló tiszta tanítás igazhitű egyházának tagjai vagyunk, de már nem vagyunk tagjai az
eszerint követő egyháznak. Itt ma többé már nem szabad kitérnünk. Egyre világosabban mutatkozik
meg egyházunk ínsége, mint egyetlen kérdés: Hogyan élhetünk ma keresztyénként? (Dietrich
Bonhoeffer)

december 10. csütörtök
39. zsoltár
Ezt határoztam: vigyázok szavaimra, hogy ne vétkezzem nyelvemmel, megzabolázom számat, ha
gonosz ember kerül elém. Néma voltam, szótalan, hallgattam, de ez nem volt jó, fájdalmam
kiújult. Szívem fölhevült bennem, míg sóhajtoztam, lángra lobbantam, nyelvemmel beszélni
kezdtem: Add tudtomra, URam, életem végét, meddig tart napjaim sora, hadd tudjam meg, milyen
mulandó vagyok! Íme, arasznyivá tetted napjaimat, életem ideje semmiség előtted. Mint egy lehelet,
annyit ér minden ember, aki él. Árnyékként jár-kel itt az ember, bizony hiába vesződik. Gyűjtöget, de
nem tudja, ki fogja hasznát venni. Így hát mit várhatok, Uram? Egyedül benned reménykedem! Ments
meg az ellenem vétőktől, ne engedd, hogy a bolondok gyalázzanak! Néma maradok, nem nyitom ki
számat, hiszen te munkálkodsz. Vedd le rólam csapásodat, elpusztulok sújtó kezed alatt! A bűn miatt
büntetéssel fenyíted az embert, tönkreteszed szépségét, mint a moly. Mint egy lehelet, annyit ér
minden ember. Hallgasd meg imádságomat, URam, figyelj segélykiáltásomra! Könnyeim láttán ne légy
néma, mert jövevény vagyok nálad, zsellér, mint minden ősöm. Ne nézz rám haraggal, hadd viduljak
föl, mielőtt elmegyek, és nem leszek többé.

5Mózes 8, 2-7
Emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened, az ÚR a pusztában
negyven éven át, hogy megsanyargatva és próbára téve téged megtudja, mi
van a szívedben: megtartod-e parancsolatait, vagy sem? Sanyargatott és
éheztetett, de azután mannával táplált, amelyet nem ismertél, és atyáid sem
ismertek. Így adta tudtodra, hogy nemcsak kenyérrel él az ember, hanem
mindazzal él az ember, ami az ÚR szájából származik. Ruhád nem szakadt
le rólad, lábad sem dagadt meg ez alatt a negyven év alatt. Megértheted
ebből, hogy úgy fegyelmez téged Istened, az ÚR, ahogyan az ember
fegyelmezi a fiát. Tartsd meg tehát Istenednek, az ÚRnak a parancsolatait,
az ő utain járj, és őt féld! Mert jó földre visz be most téged Istened, az ÚR:
folyóvizek és mélyből fakadó források földjére, amelyek hegyen-völgyön a
felszínre törnek
Köszönjük Urunk, hogy a te ösvényed élet, bőség és öröm! Ó, Uram, hányszor
választottam az elmúlt évben a kényelmesebb, rövidebb utat, de az csak keserű
vizekhez vezetett. A Te utad a próbatételek útja, de a bőség helyére, az élet
forrásához, szent hegyedhez visz. Mutasd meg nekem ma is, hogy melyik úton
kell járnom. Tanítsd, hogy mindig tudjam, csak zarándok és vendég vagyok ebben
a világban. Mutasd meg magad, Jézus Krisztus, hogy járjak rajtad. Ámen

„Ezt álmodtam ma: Elégedetlenül ténferegtem. Egyszer csak Ferenc állt meg mellettem, s így
szólt hozzám: Fritz, csak így tovább! Csóváltam a fejem: Csődtömeg vagyok! Ekkor a szent
magával vitt a mennybe. Ott ezt mondta Ferenc: Eltaszítottam az apámat. Aztán Pál:
Megköveztem Istvánt. Péter: Megtagadtam az Urat. Károly testvér: Egyetlen embert sem
kereszteltem meg. Végül Jézus: Mindenki elhagyott. Fritz testvér, járd tovább az utadat! Ferenc
hozzáfűzte: A dal, melyet esténként énekelsz, amikor bezárod őket, idáig hallatszik! Ekkor
nagyon vidáman felébredtem.” (Fritz Giglinger, Szent Ferenc Kalendárium)

december 11. péntek
42. zsoltár
Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem! Isten után
szomjazik lelkem, az élő Isten után: Mikor mehetek el, hogy megjelenjek Isten előtt? Könnyem lett a
kenyerem éjjel és nappal, mert egész nap ezt mondogatják nekem: Hol van a te Istened? Kiöntöm
lelkemet, és arra emlékezem, hogy milyen tömeggel vonultam, és hogyan vezettem Isten házához
hangos ujjongással és hálaénekkel az ünneplő sokaságot. Miért csüggedsz el, lelkem, miért háborogsz
bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki az ő szabadításáért! Istenem, elcsügged a lelkem,
azért terád gondolok a Jordán földjéről és a Hermónról, a Micár hegyéről. Örvény örvénynek kiált
zuhatagjaid hangjában, minden habod és hullámod átcsapott fölöttem. Nappal szeretetét rendeli
mellém, éjjel éneket ad számba az ÚR; imádságot életem Istenéhez. Ezt mondom Istenemnek,
kőszálamnak: Miért feledkeztél el rólam? Miért kell gyászban járnom, miért gyötör az ellenség? Mintha
csontjaimat tördelnék, amikor gyaláznak ellenfeleim, mert egész nap ezt mondogatják nekem: Hol van
a te Istened? Miért csüggedsz el, lelkem, miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát
adok neki, szabadító Istenemnek!

3. János 1, 3-8
Nagyon örültem, amikor testvérek érkeztek, és tanúsították, hogy igaz vagy,
s az igazság útján jársz. Nincs nagyobb örömöm, mint amikor hallom, hogy
gyermekeim az igazság útján járnak. Kedvesem, te helyes magatartást
tanúsítasz a testvérek iránt, kivált az idegenek iránt. Ez bizonyítja
szeretetedet az egyház színe előtt; jól teszed, ha ezentúl is Istenhez méltó
útravalóval bocsátod őket útnak. Mert az ő nevéért keltek útra, s a
pogányoktól nem fogadtak el semmit. Ezért ezeket az embereket nekünk kell
befogadnunk, hogy munkatársaik legyünk az Igazság szolgálatában.

Atyánk! A te teremtményed a fa és annak az árnyéka is, a gyermekek mosolya, a
hópehely, a légy és a zümmögése, a lombjukat vesztett fák, a felhők, amelyek
szürkeséggel közelítenek. Urunk, add, hogy elérjen hozzánk élettel teli üzenetük.
Bárcsak meglátnák szerető üzenetedet, földre jött igenedet mindenben. Bocsáss
meg nekünk, amikor azzal kérkedünk, hogy tele van a tarisznyánk, valójában üres,
mert csak Te tudod élettel megtölteni azt.
Urunk Jézus, légy az útravaló a szívünkben! Légy a mennyei kenyér, hogy
bánatunk örömre forduljon, értelmünk többet lásson, halálunk az életet fogadja
be, zaklatott szívünk megbékéljen veled és ellenségeinkkel. Ámen

Mire is várakozunk ádvent idején? Jézus születésére, arra, hogy a teremtett világban maga
a teremtő Isten is testet öltsön. Arra várakozunk, ami már réges-régen megtörtént. Ez a
magatartás, ez a várakozás nem új. A felületen az ember köznapi életét mindenkor
könyörtelenül meghatározza az idő három – múlt, jelen és jövő – látszatra
összebékíthetetlen fázisa. A felületen igen. De nem a mélyben. Ott, a mélyben mindig is tudta
az emberiség, hogy tér és idő mechanikus határait képes elmosni a minőség, a jóság, a
szépség és igazság ereje. (Pilinszky János)

december 12. szombat
43. zsoltár
Szolgáltass nekem igazságot, Istenem, és pereld peremet a hűtlen néppel szemben! Az alattomos és
álnok emberektől ments meg engem! Hiszen te vagy oltalmazó Istenem, miért taszítottál el engem?
Miért kell gyászban járnom, miért gyötör az ellenség? Küldd el világosságodat és igazságodat: azok
vezessenek engem! Vigyenek el szent hegyedre és hajlékaidba, hogy eljussak Isten oltárához, Istenhez,
akinek ujjongva örülök. Hadd magasztaljalak hárfával, Isten, én Istenem! Miért csüggedsz el, lelkem,
és miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek!

4 Mózes 22, 21-23, és 24, 17
Fölkelt tehát Bálám reggel, fölnyergelte a szamarát, és elment Móáb vezető
embereivel. Isten azonban haragra gerjedt, amiért Bálám elment. Ezért
odaállt az ÚR angyala az útra, hogy feltartóztassa. Ő a szamarán ügetett, és
vele volt két szolgája is. De a szamár meglátta az ÚR angyalát, ahogyan ott
állt az úton kivont karddal a kezében, ezért letért a szamár az útról, és a
mezőre ment. Bálám ütni kezdte a szamarat, hogy visszaterelje az útra. …
Az ÚR angyala ezt felelte Bálámnak: Menj el ezekkel a férfiakkal, de csak
azt mondhatod, amit én mondok neked! Bálám tehát elment Bálák vezető
embereivel. Példabeszédbe kezdett, és ezt mondta: Így szól Bálám, Beór fia,
így szól a férfi, akinek megnyílt a szeme… Látom őt, de nem most, szemlélem,
bár nincs közel. Csillag jön fel Jákóbból, jogar támad Izráelből.
Irgalmas Isten, bocsánatodért könyörgünk, mert úgy ütjük-verjük
szeretetkapcsolatainkat, éjszakai nyugalmunkat, egyházi közösségeinket, pénzhez
való viszonyunkat, az időnket, és a szívünket, mint Bálám a szamarat. Annyira
beszűkítettük a teret magunk körül, hogy nem látjuk, nem vesszük észre, amit te
akarsz mutatni nekünk. Szellemi és hitbeli horizontunk csak a sarat, a
veszekedést, az összeszorított öklök világát látja. Kérünk, téríts le minket a
megsebzés útjáról. Térítsd magadhoz Urunk. Emeld fel szívünk és elménk
látóhatárát hozzád, örök Szeretet. Add, hogy a közelgő ünnepben meglássuk a te
rejtett utadat és Téged őrizzünk szívünkben. Ámen
30 napos zarándoklaton voltam. Néhány nappal a cél előtt délutáni hőség. Út, út, út. Csak
ritkán egy árnyékot adó fa. Egyszer csak megáll mellettünk egy elegáns autó. Barátságos fiatal
pár zamatos dinnyegerezdeket nyújt felénk. Kedvességük és az édes nedű jókedvre derít.
Szegénnyé kell válnunk, hogy újra felfedezzük a dolgok eredeti, paradicsombeli értékét: egy fa
árnyékát, idegen emberek kedves mosolyát, dinnyeevést az útszéli árokban. Minél szegényebb
lettem, annál gazdagabbá váltam. (Fritz Giglinger, Szent Ferenc Kalendárium)

december 13. vasárnap
48. zsoltár
Nagy az ÚR, méltó, hogy dicsérjék Istenünk városában, szent hegyén. Szépen emelkedik a Sion hegye
az egész ország örömére az északi oldalon; a nagy király városa, melynek palotáiban úgy ismerik Istent,
mint erős várat. Mert a királyok szövetkeztek, együttesen fölvonultak ellene, de amint meglátták,
megdöbbentek, megriadtak és megfutamodtak. Reszketés fogta el őket, mint a vajúdó asszonyt, mint
mikor a keleti szél összezúzza a tengerjáró hajókat. Amiről hallottunk, azt láttuk is a Seregek URának
városában, Istenünk városában: megtartja Isten örökre. Jóságodról elmélkedünk templomodban, ó
Isten. Nevedhez méltóan dicsérnek a föld kerekségén, Istenünk, jobbod csupa igazság. Örül Sion hegye,
vigadoznak Júda leányai, mert igazságot osztasz. Járjátok körül Siont, kerüljétek meg, számláljátok
meg tornyait! Jól nézzétek meg bástyáit, járjátok be palotáit, hogy beszélhessetek róla a jövő
nemzedéknek. Bizony, itt van Isten, a mi Istenünk örökkön örökké, ő vezet minket mindhalálig.

Ézsaiás 55, 6-11
Keressétek az URat, amíg megtalálható! Hívjátok segítségül, amíg közel van!
Hagyja el útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember! Térjen az ÚRhoz,
mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. Bizony, a ti
gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim – így
szól az ÚR. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak
utaim a ti utaitoknál, és gondolataim a ti gondolataitoknál. Mert ahogyan az
eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet,
termővé és gyümölcsözővé teszi; magot ad a magvetőnek és kenyeret az
éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön: nem tér vissza
hozzám üresen, hanem véghezviszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem.

Urunk! Gyümölcsöző életre teremtettél bennünket, és eljön az idő, amikor keresed
ezeket a gyümölcsöket az életünkön. Eljön az idő, amikor a gyümölcsökre
szüksége lesz a körülöttünk élő éhező embereknek. Eljön az idő, hogy jó
gyümölcsöket keresnek rajtunk a Téged keresők. Legyen ez az Advent a
gyümölcsérés ideje: Szereteted melege, Jelenléted világossága, Igéd és
Szentlelked éltessen bennünket, hogy teremhessük a jó gyümölcsöket! Ámen

Becsapjuk magunkat, amikor a növények ízét nem merjük a maguk valóságában érzékelni,
csak E621-gyel dúsítva, és becsapjuk magunkat, amikor villogó színes égők utánozzák a
gyertyát, mert a sötétséget nem merjük sötétnek látni. Isten segít nekünk, hogy a dolgokat
nevén nevezzük. Hogy az ízek és a fények kavarodásában meg tudjuk különböztetni az igazit a
hamistól. Hogy a hangok áradatában meghalljuk a csendes szót: Jézus megszabadít! Ő ott van
mindannyiunk mellett, és megmutatja a járható utat. Bár gyakran úgy vagyunk, hogy a boldog
élet minden eleme jelen van az életünkben, mégis a dolgok szétszórt darabokban maradnak,
és nem jó mégsem az „egész”. Ott van az édes, a világos, a jó, de nem áll össze a kép eggyé.
Adja Isten, hogy Jézus Krisztus megszületése összeállítsa a képet az életünkben, és a hangok
kavarodásából kitűnjék a szó: Immánuél, velünk az Isten. (Négy hét, áhítatos könyv)

december 14. hétfő
50. zsoltár
A hatalmas Isten, az ÚR szól, és hívja a földet napkelettől napnyugatig. A tökéletes szépségű Sionon
ragyogva jelenik meg Isten. Jön a mi Istenünk, nem hallgat. Előtte emésztő tűz, körülötte hatalmas
szélvihar. Hívja az eget odafent, és a földet, mert ítélni akarja népét. Gyűljetek hozzám, híveim, akik
áldozattal kötöttetek szövetséget velem! Igazságát hirdesse az ég, mert ítéletet tart az Isten. Hallgass,
népem, most én beszélek! Izráel, most téged intelek! Isten, a te Istened vagyok én! Nem feddelek meg
véresáldozataidért, sem állandóan előttem levő égőáldozataidért, de nem fogadok el házadból bikát,
sem aklaidból bakokat. Hiszen enyém az erdő minden vadja, és ezernyi hegynek minden
állata. Ismerem a hegyek minden madarát, enyém a mező vadja is. Ha éhezném, nem szólnék neked,
mert enyém a világ és ami betölti. Eszem-e a bikák húsát, iszom-e a bakok vérét? Hálaadásodat áldozd
az Istennek, és teljesítsd a Felségesnek tett fogadalmaidat! Hívj segítségül engem a nyomorúság idején!
Én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem. A bűnösnek pedig ezt mondja Isten: Hogy mered emlegetni
rendelkezéseimet, és szádra venni szövetségemet? Hiszen te gyűlölöd a feddést, és elveted igéimet! Ha
tolvajt látsz, vele cimborálsz, és a paráznákkal tartasz. Szádból gonosz beszéd jön ki, nyelved
csalárdságot sző. Ahol csak vagy, testvéred ellen beszélsz, anyád fiát is bemocskolod. Ilyeneket csinálsz,
és én hallgassak? Azt hiszed, én is olyan vagyok, mint te? Megfeddelek, és mindezt szemedre
vetem! Értsétek meg ezt ti, akik elfeledkeztek Istenről, különben elragad menthetetlenül! Aki
hálaadással áldozik, az dicsőít engem, és aki ilyen úton jár, annak mutatom meg Isten szabadítását.

Zsidókhoz írt levél 3, 7-14
Ezért, amint a Szentlélek mondja: „Ma, ha az ő szavát halljátok, ne
keményítsétek meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor, a kísértés napján a
pusztában, ahol megkísértettek engem őseitek, próbára tettek, bár látták
tetteimet negyven éven át. Ezért megharagudtam erre a nemzedékre, és ezt
mondtam: Tévelygő szívű ez a nép, mert nem ismeri az én utaimat. Meg is
esküdtem haragomban, hogy nem mennek be az én nyugalmam helyére.”
Vigyázzatok, testvéreim, senki ne szakadjon el közületek az élő Istentől
hitetlen és gonosz szívvel. Sőt buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg
tart a ma… Mert részeseivé lettünk Krisztusnak, ha azt a bizalmat, amely
kezdetben élt bennünk, mindvégig szilárdan megtartjuk.

Urunk, fülsiketítő zajok között valóban megsüketülünk. Fáj az az eltompultság,
amely lehetetlenné teszi, hogy meghalljunk téged. A Te hangod nem üvölthet át
ezen a millió hangingeren, ami körülvesz minket, mert akkor önmagát szüntetné
meg. Segíts lecsendesedni, segíts meghalló emberré lenni. Add, hogy több
csöndet és figyelmet találjunk azon a csendes ösvényen, amire hívsz! Ámen

A názáreti ház iskola, tudniillik az evangélium iskolája, amelyben elkezdjük megismerni Krisztus
életét… Itt válik ugyanis számunkra világossá annak az útja-módja, hogy hogyan juthatunk el
könnyen annak a felismerésére: kicsoda is Krisztus? Itt, ebben az iskolában, valóban tisztán
látjuk, miért kell megtartania a lelki fegyelmet, ha valaki az evangélium tanítását akarja
követni és Krisztus tanítványa kíván lenni… Itt csak zarándoklaton tartózkodunk. Csendre tanít
elsősorban. Bárcsak ismét kivirulna bennünk a csend nagyrabecsülése, vagyis ennek a
csodálatos és nélkülözhetetlen lelki magatartásnak az értékelése, — miközben korunk
forrongó és agyonhajszolt életében annyi jajkiáltás, annyi zaj és kiabálás zaklat minket. (VI.
Pál)

december 15. kedd
55. zsoltár
Istenem, figyelj imádságomra, ne zárkózz el könyörgésem elől! Figyelj rám, hallgass meg engem!
Bánatomban bolyongok, és sóhajtozom az ellenség hangoskodása, a bűnösök nyomorgatása miatt.
Mert bajt zúdítanak rám, és haraggal támadnak rám. Szívem vergődik keblemben, halálos rémület
fogott el. Félelem és reszketés lepett meg, borzongás járt át. Ezért így szóltam: Miért is nincs szárnyam,
mint a galambnak, hogy elrepülhetnék, és nyugton lehetnék? Messzire bujdosnék, a pusztában laknék.
Sietve keresnék menedéket a szélvész és a vihar elől. Kergesd szét őket, Uram, zavard össze nyelvüket!
Csak erőszakot és viszályt látok a városban; ez megy éjjel-nappal falai közt, vész és nyomor van
benne. Romlás uralkodik benne, nem távozik tereiről a zsarnokság és a csalás. Nem az ellenség gyaláz
engem, azt elszenvedném. Nem gyűlölőm hatalmaskodik rajtam, előle elrejtőzném. Hanem te,
magamfajta ember, bizalmas jó barátom, akivel meghitt barátságban voltam; az Isten házába együtt
jártunk a gyülekezet körében. Istenhez kiáltok, és az ÚR megsegít engem. Bár reggel, délben, este
gondban vagyok, és sóhajtozom, ő meghallja hangomat. Vesd az ÚRra terhedet, és ő gondot visel rád!
Nem engedi sohasem, hogy ingadozzon az igaz.

Jeremiás 18,15-17
De az én népem elfelejtett engem, és a hitvány bálványoknak tömjénezik!
Eltántorították őket útjukról, a régi ösvényről, hogy más csapásokon
járjanak, egyenetlen úton. Így teszik pusztává országukat, mely iszonyatos
marad örökre; aki csak arra jár, megborzad, és a fejét csóválja. Keleti
szélként szórom szét őket az ellenség előtt. A hátamat mutatom nekik, és nem
az arcomat a pusztulásuk napján.
Urunk, te felegyenesítesz minket, kiegyenesíted derekunkat, egyenessé teszed
járásunkat. Segíts, hogy ezt a víziót ne veszítsük el a szemünk elől. Kuszaságaink,
görbeségeink között is érzékeljük a Te világos és minket egyengető szándékodat.
Add, hogy ne tévesszük el azt a pontot, amihez mindent viszonyíthatunk. Téged
szeretnénk elsőként látni, Tehozzád szeretnénk igazítani lépéseinket akár
biztosak, akár botladozóak. Ámen
Állandóan zakatol az agyunk, terveket szövögetünk, sokszor bolond szempontok szerint
megyünk előre, vélt célok, ügyek hajtanak, és közben Isten talán egy másik tervet sző. Olyan
sok ismerősöm van, aki egy meggondolatlan lépést tett, egy munkahelyet elvállalt, vagy egy
költözködésbe vágott, amelyek mind kecsegtetőek voltak, de nem jók. Aztán szépen minden
leépült körülöttük. Nyilván én is hozok rossz döntéseket. Az is igaz, hogy Isten nem arra bíztat,
hogy félelmünkben üljünk a babérjainkon, semmit ne változtassunk, nehogy baj legyen. Sőt
néha megpróbál, és a tervében benne van az is, hogy elvesz valamit. Az a tapasztalatom, hogy
ha csupán a jó szándék vagy valamiféle földi jó vezet bennünket, akkor vágyaink délibábjai
könnyen szertefoszlanak. (Négy hét, áhítatos könyv)

december 16. szerda

56. zsoltár
Légy kegyelmes hozzám, Istenem, mert bosszút lihegnek ellenem, szüntelenül támadnak és gyötörnek
engem. Ellenségeim szüntelenül bosszút lihegnek, sokan támadnak rám kevélyen. Ha félek is, benned
bízom! Istenben, akinek igéjét dicsérem, Istenben bízom, nem félek, ember mit árthat
nekem?! Szüntelenül elferdítik szavaimat, minden gondolatukkal rosszat akarnak nekem. Összefognak,
lesben állnak, lépteimet figyelik, mert az életemre törnek. Megmenekülhetnek-e gazságuk ellenére?
Taszítsd el haragodban e népséget, Istenem! Te számon tartod bolyongásomat. Gyűjtsd könnyeimet
tömlődbe, legyenek benne könyvedben! Meghátrálnak majd ellenségeim, amikor hozzád kiáltok. Ebből
tudom meg, hogy Isten velem van. Istenben, akinek igéjét dicsérem, az ÚRban, akinek igéjét
dicsérem, Istenben bízom, nem félek, ember mit árthat nekem?! Tartozom neked, Istenem,
fogadalmaimmal, megadom hálaáldozatomat. Hiszen megmentettél engem a haláltól, lábamat az
elbukástól, hogy járhassak Isten színe előtt az élet világosságában.

Zsidókhoz írt levél 10, 19-23
Mivel tehát, testvéreim, bízhatunk abban, hogy bemehetünk a szentélybe
Jézus Krisztus vére által, azon az új és élő úton, amelyet ő nyitott meg
előttünk a kárpit, vagyis az ő teste által; és mivel nagy papunk van az Isten
háza felett: járuljunk azért oda igaz szívvel és teljes hittel, mint akiknek a
szíve megtisztult a gonosz lelkiismerettől, a testét pedig megmosták tiszta
vízzel.

Urunk, igazi utunk, végső célunk Te magad vagy. Feléd megyünk minden
lépésünkkel. Bocsásd meg hamis útjainkat, amikor kisstílű egyezkedésekre
mentünk, amikor álmessiásokra hallgatunk, helyetted az Igaz Messiás helyett.
Segíts, hogy szüntelen szemünk előtt legyen az életünk igazi célja, az az út, amely
hozzád vezet. Ámen
Egy afrikai varázsló az erdőben vándorolt tanítványával. Jóllehet élemedett korú volt már,
fürgén lépett, miközben növendéke állandóan botladozott és el is esett. A tanítvány
feltápászkodott, átkozódott, köpött egyet a mocskos földre, majd követte mesterét. A hosszú
vándorlás után elértek egy szent helyre. Anélkül, hogy megálltak volna, sarkon fordult a
varázsló, és elindult hazafelé. - Ma semmit sem tanítottál nekem - szólt a tanítvány, miután
újra elesett. - Tanítottam neked valamit, de nem értetted meg - mondta a varázsló. Megpróbáltam neked megtanítani, hogyan kell bánni hibáiddal. - És hogy bánjak velük? Pontosan úgy, ahogy az eleséseiddel kellene bánnod - felelte a varázsló. - Ahelyett, hogy
elátkoznád a helyet, ahol elestél, meg kellene próbálnod kitalálni, mitől estél el. (Paolo Coelho)

december 17. csütörtök
66. zsoltár
Örvendj, egész föld, az Istennek! Zengjétek dicső nevét, dicsérjétek dicsőségét! Mondjátok Istennek:
Milyen félelmetesek a te tetteid! Nagy erőd miatt hízelegnek ellenségeid. Az egész föld leborul előtted,
és énekel neked, énekli neved dicséretét. Gyertek és lássátok Isten tetteit! Félelmetesek dolgai az
emberek között: Szárazfölddé változtatta a tengert, száraz lábbal keltek át a folyón. Ezért örüljünk
neki! Hatalmasan uralkodik mindenkor, szemmel tartja a népeket, hogy ne kelhessenek föl a
lázadók. Áldjátok, népek, a mi Istenünket, hangosan hirdessétek dicséretét! Ő tartott életben
bennünket, és nem engedte, hogy lábunk inogjon. Mert megpróbáltál minket, Istenünk, megtisztítottál,
mint az ezüstöt. Hálóba kerítettél minket, nehéz terhet raktál a hátunkra. Embert ültettél a nyakunkra,
hol tűzbe, hol vízbe jutottunk, de kivezettél, és felüdültünk. Áldozatokkal megyek házadba, teljesítem
fogadalmaimat, melyeket ajkam kimondott, és szám megígért a bajban. Hízott állatokat mutatok be
neked áldozatul, kosokat is áldozok, marhákat és bakokat készítek el neked. Gyertek, halljátok, ti,
istenfélők, mind, hadd mondjam el, mit tett velem! Szám hozzá kiáltott, nyelvem őt magasztalta. Ha
álnok szándék lett volna szívemben, nem hallgatott volna meg az Úr. De Isten meghallgatott, figyelt
imádságom szavára. Áldott legyen Isten, mert nem utasította el imádságomat, szeretetét nem vonta
meg tőlem.

János 4, 6-7
Jézus elfáradt az úton, azért leült a kútnál. A hatodik óra felé járt az idő. Egy
samáriai asszony odament vizet meríteni. Jézus megszólította: „Adj innom!”
Istenünk, magasztalunk Téged, hogy emlékezhetünk jóságodra, hűségedre,
irgalmasságodra. Csak ebben az esztendőben is hányszor voltunk gyengék egyéni
és közösségi életünkben, amikor azt éreztük nem megy tovább, fel kell adni, mert
erőnk felett való az, amit vállaltunk, – és Te erősítettél, tápláltál bennünket, jó
szavaddal itattál minket. Küldtél embereket, akik segítettek terheink cipelésében.
Sokat panaszkodtunk, és neheztelve gondoltunk másokra és Rád is, – és
megtapasztaltuk, hogy „jó csendben várni az Úr szabadítására”. Magányunk,
elhagyatottságunk és kiszolgáltatottságunk érzése Hozzád vitt közel. Köszönjük
az új napokat, mert minden nap reggelén, ha csak egy pillanatra is, átélhettük,
hogy „a régiek elmúltak, és íme, újjá lett minden”. Köszönjük az életünket, hogy
méltatlanságunk ellenére gyermekeid vagyunk, családodhoz tartozunk. Ámen

Végtelen fáradtság lepett meg. És egyszerűbbnek éreztem, ha azt gondolom magamban, olyan
ez, mintha Isten magamra hagyott volna. Mert úgy éreztem, nincsen zárókövem, és immár
semmi sem visszhangzott bennem. Elhallgatott a hang, amely a csendben szól hozzánk. És
miután felhágtam a legmagasabb torony tetejére, eltűnődtem: ,,Mire valók ezek a csillagok?''
Aztán végigsétáltatva tekintetemet birtokaimon, azt kérdeztem magamtól: ,,Mire valók ezek
a birtokok?'' És mivel panasz hatolt fel hozzám az elszenderült városból, töprengeni kezdtem:
,,Mire való ez a panaszkodás?'' Eltévedt idegen voltam egy tarka tömegben, amely nem értette
az én nyelvemet. Olyan voltam, mint a levetett ruha. Zilált és magányos. Hasonló voltam a
lakatlan házhoz. És egészen pontosan a zárókő hiányzott nekem, mert egyetlen részem sem
volt képes többé a feladatát végezni. ,,És mégis ugyanaz vagyok - gondoltam magamban - -,
ugyanazokat a dolgokat tudom, ugyanazokra emlékszem, ugyanannak a látványnak a nézője
vagyok, csak éppen beleveszve a haszontalan összefüggéstelenségbe.'' Akárcsak a legszebbre
sikerült bazilika: ha nincs senki, aki a maga teljességében szemlélje, ízlelje és élvezze csendjét,
szíve elmélkedésében leljen értelmére, nem egyéb, mint kőhalom. (Antoine de Saint-Exupéry:
Citadella)

december 18. péntek
69. zsoltár
Segíts meg, Istenem, mert nyakamig érnek a vizek! Feneketlen iszapba süllyedtem, nincs hol
megállnom. Örvénylő vizekbe estem, elsodort az ár. Belefáradtam a kiáltozásba, kiszáradt a torkom,
szemem elhomályosodott, míg Istenemre vártam. Istenem, te tudod, milyen balga voltam, vétkeim
nincsenek elrejtve előtted. Ne szégyenkezzenek miattam, akik benned reménykednek, Uram,
Seregeknek URa! Ne érje gyalázat miattam azokat, akik hozzád folyamodnak, Izráel Istene! Mert a
házad iránti féltő szeretet emészt; rám hull a gyalázat, ha téged gyaláznak. De én hozzád imádkozom,
URam, a kegyelem idején, Istenem. Nagy szeretettel hallgass meg, hűségesen segíts meg! Húzz ki a
sárból, hogy el ne süllyedjek, hadd meneküljek meg gyűlölőimtől, az örvénylő vizekből! Ne sodorhasson
el a víz árja, ne nyelhessen el a mélység, ne záruljon be fölöttem a kút szája! Hallgass meg, URam,
jóságos szeretettel, nagy irgalmaddal fordulj hozzám! Mert meghallgatja az ÚR a szegényeket, és nem
veti meg az övéit, ha fogságban vannak. Dicsérje őt az ég és a föld, a tenger és minden, ami bennük
mozog.

1 Királyok 18, 20-21
Akkor elküldött Aháb Izráel fiaiért, és összegyűjtötte a prófétákat a Karmelhegyre. Illés pedig odalépett az egész nép elé, és így szólt: Meddig sántikáltok
még kétfelé? Ha az ÚR az Isten, kövessétek őt, ha pedig Baal, akkor őt
kövessétek!
Hálát adunk neked kegyelmes Isten, Atya, Fiú, Szentlélek Isten! Minden időért és minden körülmény között Neked adunk hálát, és kérünk, őrizz meg bennünket az igaz hitben és reménységben! Áldj meg bennünket a mai napon és minden napon, hogy a hitetlenségnek és gonosznak
ellen tudjunk állni, és a Te békéd hírnökei lehessünk minden helyen és minden nép között!
Köszönjük, hogy lehetőségeket, döntéseket hozol elénk a jóra. Kegyelmes vezetésed alá ajánljuk magunkat és minden utunkat, add áldásodat minden munkánkra és szándékunkra. Oltalmazd Anyaszentegyházadat, őrizz meg minden támadástól, kétszínűségtől, szakadástól, hogy
megőrizzük azt a bizalmat, ami kezdetben élt bennünk. Légy kegyelmes mindazokhoz, akik
félnek téged. Erősítsd a próbatételek között élőket és vigasztald a vigasztalás nélkül valókat.
Istenünk, tarts meg minket hit és megtérés által minden időben, hogy Jézus Krisztus a Te nevedről zenghessünk hálaéneket és neked adjunk hálát! Ámen

Remete Szent Antal a sivatagban élt, amikor egy ifjú odalépett hozzá. - Atyám, mindenem,
amim volt eladtam, és a pénzt a szegényeknek adtam. Csak néhány dolgot tartottam meg,
hogy segítségemre legyenek itteni életemben. Kérlek, mutasd meg a megváltáshoz vezető
utat. Szent Antal kérte az ifjút, hogy azt a kevés dolgot is, amije volt, szintén adja el, és a
pénzből vegyen a városban húst. A visszafelé vezető úton pedig rögzítse a húst testére. Az ifjú
engedelmeskedett. Visszaúton azonban kutyák és sólymok támadtak rá, hogy szerezzenek egy
darabot a húsból. - Itt vagyok megint - szólt az ifjú, és rámutatott szétmarcangolt testére és
összeszaggatott ruhájára. - Aki új lépést tesz, és meg akar tartani egy kicsit régi életéből, azt
végül szétmarcangolja saját múltja - hangzott a szent kommentárja. (Sivatagi atyák
történetei)

december 19. szombat
71. zsoltár
Hozzád menekülök, URam, ne szégyenüljek meg soha! Ments meg, szabadíts meg irgalmasan! Fordítsd
felém füledet, és segíts meg! Légy erős kősziklám, ahova mindig fölmehetek, melyet segítségemre
rendeltél, mert te vagy az én sziklaváram. Istenem, ments meg a bűnösök kezéből, az álnok és
erőszakos emberek markából! Mert te vagy, Uram, reménységem, te vagy, URam, bizodalmam
ifjúkorom óta. Te voltál támaszom születésem óta, te hoztál ki anyám méhéből, téged dicsérlek
szüntelen. Sokan csodálkoznak rajtam, mert te vagy erős oltalmam. Szám dicséreteddel van tele,
dicsőítelek mindennap. Öregkoromban se vess el engem, ha elfogy az erőm, ne hagyj el! Én pedig
szüntelenül remélek, és folyton dicsérlek téged. Igazságodról beszél a szám és szabadító tetteidről
mindennap, bár nem tudom felsorolni őket. Az ÚRnak, az én Uramnak nagy tetteit hirdetem, egyedül
a te igazságodat emlegetem. Istenem, te tanítottál ifjúkorom óta, mindmáig hirdetem
csodáidat. Istenem, ne hagyj el késő vénségemben sem, míg csak hirdethetem hatalmadat, nagy
tetteidet a jövő nemzedéknek. Istenem, igazságod a magas égig ér, mert hatalmas dolgokat vittél
véghez. Van-e hozzád hasonló, Istenem? Sok nyomorúságot és bajt láttattál velem, de újra
megelevenítesz, még a föld mélyéből is újra fölhozol engem. Igen naggyá teszel, hozzám fordulsz, és
megvigasztalsz. Én is magasztallak hárfával hűségedért, Istenem! Lantot pengetve éneklek neked,
Izráel Szentje! Ujjong az ajkam, ha neked zenghet, lelkem is, amelyet megváltottál

Galata levél 2, 1-5
Azután tizennégy esztendő múlva ismét felmentem Jeruzsálembe
Barnabással, és magammal vittem Tituszt is. Kinyilatkoztatástól indíttatva
mentem fel, és eléjük tártam az evangéliumot, amelyet a népek között
hirdetek, mégpedig külön a tekintélyesek elé, nehogy hiába fáradjak, és hogy
eddigi fáradozásom se legyen hiábavaló… a befurakodott áltestvérek
kedvéért sem, akik csak azért férkőztek be közénk, hogy kikémleljék
szabadságunkat, amelyet Krisztus Jézusban kaptunk, és így szolgává
tegyenek minket. Ezeknek egy pillanatra sem engedtünk, hogy az evangélium
igazsága megmaradjon számotokra.
Köszönjük, Urunk azt a rendet, amiben pihen ez az egész világ. Köszönjük, hogy
nem küzdelem az élet igazán. Köszönjük, hogy a te mennyei hálód tart minket is
és mindent. Köszönjük, hogy életünk zűrzavarából megérkezhetünk a Te
csendedbe, a hétköznapból az ünnepbe a munkából a pihenésbe. Taníts
megérkezni, ünnepelni, pihenni. Ámen

A jó mindig rábukkanás. Az igazi döntések bennünk már ott vannak, gyökeret vertek, csak nem
ismertük fel őket igazán. Egyszerre csak észreveszek valamit, ami eddig is ott volt, de nem
figyeltem rá. „...imádkozom azért, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek” – írja
Pál apostol. A szeretet igazán nagyon jól ismert érzése és tulajdonsága életünknek, és éppen
ebben találhatjuk meg a jó és a rossz felismerésének a kulcsát. A szeretetben lesz világossá
minden. (Négy hét, áhítatos könyv)

december 20. vasárnap

73. zsoltár
Milyen jó az Isten Izráelhez, a tiszta szívűekhez! De az én lábam majdnem megcsúszott, kis híján
elestem jártomban. Mert irigy lettem a kérkedőkre, látva a bűnösök jólétét. De én hiába tartottam
tisztán a szívemet, hiába mostam kezemet ártatlanságomban, mert csapások értek mindennap,
fenyítések minden reggel. Már arra gondoltam, hogy én is úgy beszélek, mint ők, de akkor
megtagadtam volna fiaid nemzetségét. Elgondolkoztam rajta, meg akartam érteni, de túl nehéznek
tűnt nekem. Végül elmentem Isten szentélyébe, és megértettem, hogy milyen végük lesz. Bizony,
sikamlós talajra állítottad és pusztulásba döntöd őket! Hogy fognak elpusztulni egy pillanat alatt!
Végük lesz, semmivé lesznek rémületükben. Mint ébredés után az álomkép, úgy tűnik el képük, ha
fölserkensz, Uram! De én mindig veled leszek, mert te fogod jobb kezemet. Tanácsoddal vezetsz
engem, és végül dicsőségedbe fogadsz. Nincs senkim rajtad kívül a mennyben, a földön sem
gyönyörködöm másban. Ha elenyészik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és örökségem te
maradsz, Istenem, örökké! Uramat, az URat tartom oltalmamnak. Hirdetem minden tettedet.

Máté 21, 33–40.
Volt egy gazda, aki szőlőt ültetett, kerítéssel vette körül, borsajtót készített,
és őrtornyot épített, azután bérbe adta szőlőmunkásoknak, és idegenbe
távozott. Amikor eljött a szüret ideje, elküldte szolgáit a munkásokhoz, hogy
vegyék át a neki járó termést. A munkások megfogták szolgáit, és volt, akit
megvertek, volt, akit megöltek, és volt, akit megköveztek. Ekkor újabb
szolgákat küldött, többet, mint először, de ugyanígy bántak azokkal is.
Utoljára pedig fiát küldte el hozzájuk, mert úgy gondolta: A fiamat meg
fogják becsülni. De amikor a munkások meglátták a fiát, így szóltak egymás
között: Ez az örökös! Gyertek, öljük meg, hogy mienk legyen az örökség.
Majd megragadták, kidobták a szőlőn kívülre, és megölték. Amikor megjön
a szőlő ura, vajon mit tesz ezekkel a munkásokkal?
Uram, sokszor érzem azt, hogy elégtelen vagyok. Néha dühös is voltam Rád, mert
azt hittem, hogy Te vagy az, aki megakadályozol valamit. Kérlek, szabadíts meg
önmagam körül forgásomból! Adj tiszta szívet, hogy meglássalak életemben,
környezetemben. Hogy ne perlekedjek, elégedetlenkedjek, ne a körülményektől
várjam a jót, hanem Tőled, aki valóságosabban jelen vagy, mintha látnálak. Ámen

Minden keresztény élet szorongató nyugtalanítása, ill. nyugtalansága az, hogy Istentől nem
tudunk elszabadulni. Akivel már egyszer kapcsolatba került, nem tud elszakadni Tőle, miként
a gyermek az édesanyjától, a férfi a szeretett feleségétől nem tud elszakadni. Akihez Ő egyszer
már szólt, az nem tudja már Őt egészen elfelejteni. Útitársa mindig a jóban és rosszban
nyomában van, mint az árnyék az embernek. Istennek ez a tartós közelsége erőn felülivé válik
az ember számára, s néha azt is gondolja: Bár ne kezdtem volna el Istennel! Túl nehéz ez
számomra, szétzúzza lelkem békéjét és szerencsémet, de mindez már nem használ, nem tud
most már elszakadni, Vele kell véges végig tartania, jöjjön, ami jön. S ha azt gondolja: nem
tudja többé elviselni, véget kell vetni az életének, akkor újból megtanulja, hogy így sem tud
elszakadni Istentől, Akitől hagyta magát rászedni, az Ő áldozata marad. Kezében marad.
Éppen ennyiben, azonban amikor valaki azt gondolja, hogy az utat tovább már nem járhatja
Istennel; mert ez nagyon nehéz - és ilyen órák mindenkire jönnek a maga idejében; amikor
Isten nagyobb hatalmába ejtette, amikor egy keresztény ember Isten alatt összeroskad és
elkeseredik, akkor Isten közelsége, Isten hűsége és Isten ereje vigasztalássá és segítséggé lesz
számára. (D. Bonhoeffer)

december 21. hétfő

84. zsoltár
Mily kedvesek a te hajlékaid, ó, Seregek URa! Sóvárog, sőt eleped a lelkem az ÚR udvarai után. Testem
és lelkem ujjongva kiált az élő Istenhez. Még a veréb is talál házat, és a fecske is fészket, ahova fiókáit
helyezi oltáraidnál, Seregek URa, királyom és Istenem! Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül
dicsérhetnek téged! Boldog az az ember, akinek te vagy ereje, aki a te utaidra gondol. Ha a Siralom
völgyén mennek is át, források völgyévé teszik azt, az őszi eső is elárasztja áldásával. Újult erővel
haladnak, és megjelennek Istennél a Sionon. URam, Seregek Istene, hallgasd meg imádságomat! Figyelj
rám, Jákób Istene! Istenünk, pajzsunk, nézz ránk, tekints fölkented személyére! Bizony, jobb egy nap a
te udvaraidban, mint máshol ezer. Jobb az Isten háza küszöbén állni, mint a bűnösök sátraiban
lakni. Mert nap és pajzs az ÚR, kegyelmet és dicsőséget ad az Isten. Nem vonja meg javait az ÚR
azoktól, akik feddhetetlenül élnek. Seregek URa, boldog az az ember, aki benned bízik!

1 Thesszalonika 3, 9-11
Hogyan is adhatnánk eléggé hálát Istennek értetek mindazért az örömért,
amelyet miattatok érzünk Istenünk előtt, és éjjel-nappal a lehető
legbuzgóbban azért könyörgünk, hogy szemtől szemben láthassunk
benneteket, … hogy még bőségesebben lakozzék bennetek a hit.
Maga Isten, a mi Atyánk és a mi Urunk, Jézus Krisztus egyengesse hozzátok
utunkat!
Uram, az én életem lámpásában mindig elhalványul és kialszik a fény, ezért nem látom
meg angyalaidat sem, akik hozzád vezetnének, ezért indulok el olyan utakon, amik nem
vezetnek sehova.
Szeretnék újra látni a Te világosságodnál, amely túl lát a felszínen, a hétköznapi
kicsinyességeken, és a halálon is.
Köszönöm az eddig megtapasztalt angyali látogatásokat.
A Te ígéreted gazdagsága szívemnek és értelmemnek szinte felfoghatatlan, de örömmel
és reménnyel tölt el, hogy nálad semmi nem lesz átok alatt, hogy az éjszaka magánya és
rettegése megszűnik, hogy szemtől-szembe találkozhatok Veled.
Ahhoz adj erőt Uram, hogy az imádságban újra meggyulladt lámpásommal a rám
bízottaknak javára éljek, a Te dicsőségedre. Ámen
Egy tanítványa megkérte Smelke rabbit, adjon tanácsot neki abban az ügyben, miként készítse
föl a lelkét az isteni szolgálatra. A caddik megparancsolta neki, hogy utazzon el egy másik
tanítványához, akinek akkoriban még volt egy fogadója. Az ifjú követte az utasítást és néhány
hétig a fogadóban lakott anélkül, hogy a házigazdán, aki a reggeli imától egész estig az
ivóban tevékenykedett, bármiféle szentségnek a nyomát észlelte volna. Végül megkérdezte
tőle, hogy mit csinál egész nap.
- Az én legfontosabb tennivalóm az, hogy az edényeket rendesen elmossam, majd szárazra
törlöm őket, hogy a rozsda ne kezdje ki.
Amikor a tanítvány hazatért és mindarról beszámolt
Smelke rabinak, amit látott és hallott, az így szólt hozzá: Nos, most már tudod, amit tudni
vágytál. (Hasszid történet)

december 22. kedd

86. zsoltár
Figyelj rám, és hallgass meg, URam, mert nyomorult és szegény vagyok! Tartsd meg életemet,
mert én a te híved vagyok! Istenem, szabadítsd meg szolgádat, aki benned bízik! Légy
kegyelmes, Uram, mert hozzád kiáltok mindennap. Örvendeztesd meg szolgád lelkét, mert
utánad vágyódik a lelkem, ó, Uram! Mert te jó vagy, Uram, és megbocsátasz, nagyon szereted
mindazokat, akik hozzád kiáltanak. Hallgass, URam, imádságomra, és figyelj könyörgő
szavamra! A nyomorúság idején hozzád kiáltok, mert te meghallgatsz engem. Nincs hozzád
hasonló, Uram, az istenek között, műveidhez fogható nincsen. Eljön minden nép, amelyet
alkottál, leborulnak előtted, Uram, és tiszteletet adnak nevednek. Nagy vagy te, csodákat
teszel, te vagy Isten egyedül! Taníts engem utaidra, URam, hogy igazságod szerint járjak, és
teljes szívvel féljem nevedet. Magasztallak, Uram, Istenem, teljes szívből, és tisztelem nevedet
örökké. Hiszen annyira szeretsz engem, hogy a sír mélyéből is kimentettél. Te, Uram, irgalmas
és kegyelmes Isten vagy, hosszú a türelmed, nagy a szereteted és hűséged. Fordulj hozzám,
légy kegyelmes! Adj erőt szolgádnak, segítsd meg szolgálóleányod fiát! Mutasd meg rajtam
jóságod jelét, mert te, URam, megsegítesz és megvigasztalsz engem.

Máté 2, 13-15
Józsefnek álmában az Úr angyala, s ezt mondta neki: „Kelj föl, fogd a
gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba, s maradj ott, amíg nem szólok,
mert Heródes keresi a gyermeket, meg akarja ölni.” Fölkelt, s még akkor
éjszaka fogta a gyermeket és anyját, és elmenekült Egyiptomba. Ott maradt
Heródes haláláig. Így beteljesedett, amit a próféta szavával mondott az Úr:
„Egyiptomból hívtam az én fiamat.”

Istenünk, szeretnénk József nyomába szegődni! Add nekünk is azt a mély intuíciót,
amivel ő megértette akaratodat! Segíts szabaddá válni arra, hogy azt a szót is megértsük,
ami nem sablonos. Hadd hallgassunk Rád akkor is, amikor valami nagyon furcsát
mondasz. Hadd kövessünk, amikor szembe kell fordulnunk az árral. Vezess minket a
hűség útján! Ámen
Mindig válaszút előtt állsz. A kérdés az, hogy Istent választod-e vagy saját, kételyekkel teli énedet. Tudod, mi a helyes döntés, érzelmeid, szenvedélyeid és érzéseid azonban azt sugallják, hogy
válaszd önmagad elutasítását. Nehéz figyelmen kívül hagyni ezeket a hangokat, de közben tudod, hogy ezek nem Isten hangjai. Isten azt mondja neked: „Szeretlek, veled vagyok, szeretném
látni, hogy közelebb jössz hozzám, és átéled jelenlétem örömét és békéjét. Új szívet és új szellemet szeretnék neked adni. Az akarom, hogy a számmal szólj, a szememmel láss, a fülemmel hallj
és a kezemmel érints. Mindenem a tiéd. Csak bízz bennem, és hagyd, hogy Istened legyek.” Erre
a hangra kell hallgatnod, és ehhez az odafigyeléshez valódi döntésre van szükség, nemcsak időnként, hanem a nap és az éj minden pillanatában. (H. Nouwen)

december 23. szerda
95. zsoltár
Jöjjetek, örvendezzünk az ÚR előtt, ujjongjunk szabadító kősziklánk előtt! Menjünk eléje
hálaadással, ujjongjunk előtte énekszóval! Mert nagy Isten az ÚR, nagy király minden isten
fölött. Kezében vannak a föld mélységei, a hegyek ormai is az övéi. Övé a tenger, hiszen ő
alkotta, a szárazföldet is az ő keze formálta. Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk térdre
alkotónk, az ÚR előtt! Mert ő a mi Istenünk, mi pedig legelőjének népe, kezében levő nyáj
vagyunk. Most, amikor halljátok szavát, ne keményítsétek meg szíveteket.

Jelenések 22,1-5
Azután megmutatta nekem az élet vizének folyóját, amely ragyogó, mint a
kristály, és az Isten és a Bárány trónjából ered. A város főútjának közepén,
a folyó két ága között van az élet fája, amely tizenkétszer hoz termést,
minden egyes hónapban megadja termését, és a fa levelei a népek
gyógyítására szolgálnak. És semmi nem lesz többé átok alatt a városban,
hanem az Isten és a Bárány trónja lesz benne: szolgái imádják őt, és látni
fogják az ő arcát, és az ő neve lesz a homlokukon. Éjszaka sem lesz többé, és
nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik
fölöttük, és uralkodnak örökkön-örökké.
Urunk, köszönjük a Te távlataidat. Roppant kicsinyes játékok részesei vagyunk nap mint
nap. Még ünnepünk is pitiánerré alacsonyodott ahhoz képest, hogy Te megszülettél.
Kérjük, segíts minket szárnyalni. Add, hogy ne a hangyák ünnepén vegyünk részt,
hanem az angyalokén. Még ha nehéz is, még ha sötét is, még ha magányos is ez az
ünnep, emelj fel, hogy angyalaid látószögéből is belekukkanthassunk az életbe! Ámen

Az ünneplés hozzátartozik Isten országához. Isten nemcsak megbocsátást, kibékülést és
gyógyulást kínál, hanem ezeket az ajándékokat az öröm forrásává akarja változtatni mindenki
számára, aki megtapasztalja. Isten nem akarja örömét megtartani magának, azt akarja, hogy
mindenki vele örvendezzen. Isten öröme angyalainak és szentjeinek az öröme; mindenki
öröme, aki országának lakója. (H. Nouwen)

december 24. csütörtök
107. zsoltár
Adjatok hálát az ÚRnak, mert jó, mert örökké tart szeretete! Így szóljanak az ÚR megváltottai, akiket
megváltott az ellenség kezéből, és összegyűjtött a különböző országokból; keletről, nyugatról, északról
és délről. Vannak, akik bolyongtak a pusztában, úttalan utakon, nem találtak lakott várost. Éheztek is,
szomjaztak is, elcsüggedt a lelkük. De az ÚRhoz kiáltottak nyomorúságukban, és ő kimentette őket
szorult helyzetükből. A helyes útra vezette őket, hogy lakott városba jussanak. Adjanak most hálát az
ÚRnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáiért, mert megitatta a szomjazókat, és jól tartotta az
éhezőket. Vannak, akik sötétségben ültek, a halál árnyékában, nyomorultan vasra verve, mert
engedetlenek voltak Isten parancsával szemben, megvetették a Felséges döntését. Ezért szenvedéssel
törte meg szívüket, elbuktak, nem volt segítőjük. De az ÚRhoz kiáltottak nyomorúságukban, és ő
megszabadította őket szorult helyzetükből. Kihozta őket a sötétségből, a halál árnyékából, köteleiket
pedig letépte. Adjanak most hálát az ÚRnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáiért, mert betörte az
érckapukat, és leverte a vaszárakat. Vannak ostobák, akiknek szenvedniük kellett vétkes életük és
bűneik miatt. Minden ételtől undorodtak, már a halál kapuihoz jutottak. De az ÚRhoz kiáltottak
nyomorúságukban, és ő megszabadította őket szorult helyzetükből. Elküldte igéjét, meggyógyította és
a sír mélyéről kimentette őket. Adjanak most hálát az ÚRnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáiért,
mutassanak be hálaáldozatot, beszéljék el ujjongva tetteit! … Aki bölcs, jegyezze meg ezeket, és értse
meg az ÚR kegyelmes tetteit!

Lukács 2, 15
Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak
egymáshoz: Menjünk el Betlehembe, és nézzük meg azt, ami ott történt, amit
az Úr tudtunkra adott.
Áldd meg Istenünk karácsonyunkat! Áldd meg ezt az estét, vigyázz családunkra,
távollévő szeretteinkre. Ha nincsenek is itt most, lélekben, a Te szeretetedben köss össze
velük:

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
____________________________________________________
„Két igazság van, melyhez tartanod kell magad. Az egyik: Isten ígéretet tett arra, hogy meg
fogod kapni azt a szeretetet, melyet keresel. A másik: Isten tartja a szavát. Hagyj fel hát a
bolyongással. Térj inkább haza, és bízz abban, hogy Isten megadja az, amire szüksége van.
Egész életedben fűhöz-fához szaladgáltál, a vágyott szeretet után kutatva. Most eljött az idő,
hogy felhagyj a keresgéléssel. Bízz abban, hogy Isten megadja neked a mindent betöltő
szeretet, s ezt emberek által fogja tenni. Mielőtt meghalsz, Isten megajándékoz téged a
legmélyebb megelégedettséggel, amit csak kívánhatsz. Csak hagyd abba a futkározást, kezdj
bízni és elfogadni.” (H. Nouwen)

