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Ha te kérnéd őt, ő élő vizet adna neked. (Jn 4,10)
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Adventben a hit útján

Gyermekek!

M

M

a elindulunk adventi utunkon,
amelyen haladva lélekben felkészülünk Jézus születésének karácsonyi
ünnepére.
Az evangélium szerint a Megváltó érkezését a Napban, a Holdban és a csillagokban felfedezhető jelek fogják
megelőzni. Valószínűleg nem fognak
most, egyik pillanatról a másikra bekövetkezni ezek a feltűnő és rendkívüli
természeti jelenségek, s reméljük, hogy
természeti csapások sem lesznek az elkövetkezendő hetekben. De ez nem jelenti azt, hogy nem kell komolyan
venni a figyelmeztetést. Ha nem is ismerjük a pontos időpontot, az Úr érkezése biztosan bekövetkezik, s jól
tesszük, ha felkészülünk jövetelére.
A feltűnő természeti jelek hiánya
talán arra ösztönöz minket, hogy a
passzív várakozásnál és vágyakozásnál
többet tegyünk. Rajzoljunk jeleket, mutassunk jeleket életünkkel az embereknek. Olyan jeleket, amelyekből
felismerhetik a megváltó közelgő jövetelét. Adventben Isten szeretetének
jeleire szeretnénk figyelni, s e jelekre
irányítjuk mások figyelmét is. Azt szeretnénk, hogy az emberek felnézzenek,
felemeljék tekintetüket, észrevegyék
Isten jelenlétének apró jeleit, s ezekből
megértsék, hogy közel van hozzánk a
megváltás napja.
Az adventi időszakban a hit útján szeretnénk járni. A hitet nem mi találjuk ki
és senki sem innen-onnan szedegetett
darabkákból tákolja össze a maga hitét.
Tévúton járnánk, ha elkezdenénk kigondolni egy tetszetős vagy számunkra
elfogadható hitet. Mert az igazi hit elfogadást jelent, Isten titkának és szeretetének elfogadását. A hit értelmünk
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meghajlása Isten előtt. Adventben szeretnénk elfogadni Istentől a hit ajándékát és szeretnénk megtanulni együtt
hinni Jézus Egyházával. Az apostoli
hitre épült Egyház őrzi és adja tovább
tagjainak a hitet. Az Egyház közössége
ebből a hitből él, s ettől a hittől válik
igazán élővé. S ebből a hitből remény
fakad számunkra.
A karácsonyi előkészület során nem
a rendkívüli jeleket keressük, hanem
Isten szeretetének jeleit szeretnénk észrevenni. Azokat a jeleket, amelyek elindítanak minket a hit útján. A hitet nem
kiérdemeljük, hanem ajándékba kapjuk
Istentől, ahogyan a betlehemi Gyermek
is az ő nekünk szóló ajándéka.
Isten idén is nagyszerű dologra készül. Csodálatos, szinte hihetetlen, amit
nekünk akar adni. Azt szeretné, hogy
Jézus Krisztus a hit által megszülessen a szívünkben. Azt szeretné, hogy
a betlehemi Gyermekben a hit által
meglássuk Isten Fiát. Isten nem fogadalmakat vagy üres szavaknak bizonyuló ígéreteket vár tőlünk, hanem
elfogadást. Az ő ajándékainak: a hitnek
és a szeretetnek alázatos elfogadását.

inden gyerek türelmetlenül
várja már a karácsonyt.
Sokan bizonyára kaptak szüleiktől
adventi naptárat, amelynek ablakocskáit napról napra fel lehet nyitni.
Gyermekek! Ne legyetek türelmetlenek! Tanuljátok meg, hogy milyen jó
csendesen, türelmesen várni Jézust!
Minden gyermek szeretne szép ajándékot kapni. Nagyobbat és szebbet,
mint a korábbi években. Gyermekek!
Ne legyetek telhetetlenek! Idén sajnos
sok családban várhatóan szegényebb
lesz a karácsony, s talán az ajándék is
kevesebb lesz, s lehet, hogy a karácsonyfa is kisebb lesz. De ez nem baj.
Figyeljetek arra a szeretetre, amit szüleitektől kaptok, és arra a szeretetre,
amit a kis Jézustól kaptok!

Csendes ima

U

runk, Jézus Krisztus, teremts bennünk csendet, hogy az
adventi időben rád, a te
szavadra, útmutatásodra, szeretetedre
figyelhessünk.
Teremts bennünk csendet, hogy lelkünk mélyén meghalljuk bűnbánatra
hívó szavadat! Teremts bennünk csendet, hogy meghalljuk az adventi örömhírt: emberként fogsz megszületni.
Teremts bennünk csendet! A hit
ajándákát elfogadó csendet. A te titkaidat elfogadó csendet. A te szeretetedet elfogadó csendet. A megváltó
érkezését váró csendet. A lélek mélyén
megszülető öröm csendjét.
Hiszek, Uram, erősítsd bennünk
a hitet!
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Iz 2,1-5
Mt 8,5-11

Iz 11,1-10
Lk 10,21-24

Iz 25,6-10a
Mt 15,29-37

Iz 26,1-6
Mt 7,21.24-27

Iz 29,17-24
Mt 9,27-31

Ter 3,9-15.20
Ef 1,3-6.11-12
Lk 1,26-38
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