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Bátorító gondolat beteg és bajbajutott embereknek 
 

 FÁRADT EMBER IMÁJA - Anselm Grün 

Uram Istenem, elfáradtam a napi munkában. Egyetlen világos 

gondolatom sincs most. Átadom Neked ezt a napot úgy, ahogyan 

van, mindazzal együtt, ami sikerült és amiben kudarcot vallottam, 

ami örömöt szerzett s ami csalódást okozott. 

Színed előtt most újra áttekintem mai napomat a felkeléstől egész 

mostanáig. 

Minden pillanatban mellettem voltál. Te érintettél meg a Szentírás szavával, 

a kedves elárusítónő mosolyával, barátom gyöngéd mozdulatával. 

Semmit sem mutathatok föl. Hálás vagyok azonban mindazért, amit a mai 

napon átélhettem, s azért is, hogy mindig mellettem álltál, és vigyáztál rám. 

Átadom Neked a mai nap minden gondját. Eléd teszem kisebb-nagyobb 

bosszúságaimat, a felmerülő problémákat. Már nem tudom megoldani 

ezeket. Nem ismételhetem meg a sikertelen beszélgetést. Kérlek, Uram, 

hogy mindazt, amit ma magam mögött hagytam, formáld az áldás és az 

üdvösség hordozójává! Add, hogy mai találkozásaim segítsék mások 

boldogulását. 

Ma is megpróbáltam ráhagyatkozni Szentlelked vezetésére. Nem tudom, 

hogy ma mennyire sikerült. S már nem is akarom tovább vizsgálgatni. A Te 

ítéletedre hagyatkozom, s rábízom magam irgalmas szeretetedre. Rejts el és 

pihentess meg, hogy holnap Tőled kapjak új erőt, és a Te nevedben, Lelked 

erejével kezdjem el az új napot. 

„Itt az óra, hogy fölébredjünk az álomból: üdvösségünk közelebb van, 

 mint amikor hívők lettünk. Múlóban az éjszaka, a nappal pedig közel.  

Vessük hát le a sötétség tetteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit.”  
(Róm 13,11-12) 

 ÉBREDJ, EMBER, MÉLY ÁLMODBÓL! - Franz Gypkens 

Az adventi sötétség a hosszú esték és éjszakák talán elálmosítanak 

bennünket, de Krisztus fényessége, a karácsony felhőtlen öröme és üzenete, 

amelyet az egyház közvetít, felébresztenek Bennünket. Olyanok leszünk 

mint akik álmodnak, bár továbbra is éberek maradunk. Olyanok, mint a 



halottak, de akik mégis élnek - fogalmazza meg ezt az állapotot Pál apostol. 

Már belefásultunk a halált és álomszerű kábulatot hozó bűnbe - hiszen az 

álmot, az alvást a halál testvérének is nevezik - ezért nem tudjuk elhinni, 

hogy Krisztus megváltó műve élő valóság. 

Az advent, az úrjövet azonban nemcsak a bűnbánat, az álomból való 

ébredés, hanem az öröm, a derűs reménykedés időszaka is, melyet a 

szabadulás hoz számunkra. Mindezt mégis csak akkor érezhetjük át, 

tapasztalhatjuk meg igazán, ha megengedjük, hogy Isten kivezessen 

bennünket a bűn számkivetettségéből. 

Advent a vetés idejére is emlékeztet. Jézus szívünk szántóföldjébe hinti 

tanításának, Igéjének vetőmagját. Nem mindig könnyű engedni megérni 

bennünk ezt a vetőmagot, és autentikus keresztény életet élni. 

De az aratás tudata, Krisztus eljövetelének reménye biztat bennünket, hogy 

az advent után biztosan elérkezik a karácsony, a könnyek után az öröm, a 

halál álma után pedig örök életre ébredünk. 

A világosság még nem ragyogott be minden sötét sarokba. Azért kell még 

kétezer év után is azért kell imádkoznunk, hogy egyre nagyobb legyen a 

világosság a földön és az emberi lelkekben. Kitartóan könyörögnünk kell 

Urunkhoz mindaddig míg csak egészen át nem itatódunk a fénnyel, míg 

meg nem ízleljük a fény gyönyörűségét, a világosságot 

pedig nem kell többé féltve óvnunk a sötétségtől. Úgy 

kell imádkoznunk, hogy a karácsony ünnepének 

boldogsága az Úr napjának örömteli elővételezése 

legyen.  

 IMÁDKOZZUNK! – Gyökössy Endre 

Mennyei Atyánk! Öröm is és szorongás is karácsony előtt minden nap, 

mert bombázza a kísértő ezt a napot, és mi előre szeretnénk 

felvérteződni, hogy a karácsonyunk valóban karácsony lehessen: nem 

csupán a szeretet ünnepe, hanem a földre született Szeretet csodája és 

örömnapja. Urunk, kérünk, add Szentlelkedet, hogy Igét, vezetést nyerjünk 

advent hátralévő napjaira, hogy fölkészülhessünk a nagy napra, amikor va-

lóban Veled szeretnénk lenni, nemcsak a karácsonyfa alatt, Téged szeretnénk 

ünnepelni, nem pedig magunknak szerezni egy kis kényelmes pihenést, és nem 

felesleges tárgyakkal „ajándékozási versenyt” játszani, hanem egy kicsit 

szolgálni szegényebb testvéreink felé is, legalább a feleslegünkből. 

Megköszönjük, évről évre hogy megajándékozol bennünket szereteted 

örömével, születésed napjával. Ámen. 



SZÉGYELLJÜK A KERESZTET? 

(A német külügyminisztérium kérésére a G7-találkozó idejére a münsteri 

Friedenssaalból eltávolították a közel 500 éves feszületet. - Frick József) 

„Az Annalena Baerbock zöldpárti miniszter 

által vezetett külügyminisztérium kérésére a 

G7-találkozó idejére eltávolították a 

münsteri városháza tanácsterméből a közel 

500 éves keresztet” – erősítette meg a 

híreket november 3-án Münster városa a 

Westfälische Nachrichten újság kérdésére. 

A külügyminisztérium azzal indokolta a kérést, hogy “a találkozón 

különböző vallási hátterű emberek vesznek részt. Ilyen kérés a város 

vezetése szerint még soha nem érkezett” – jelentette a napilap kissé 

ingerülten. Az újság szerint a kereszt az 1540-es évekből származik, és 

minden városi képviselő a kereszt előtt tesz esküt, kivéve azokat, akik az 

“Isten engem úgy segéljen” kiegészítést nem hajlandók elmondani. 

Az események két szempontból is elgondolkodtatóak. Az első, hogy noha 

a német külügyminisztérium szóvivője kérdésre válaszolva azt állította, 

hogy Baerbock külügyminiszter nem tudott az eltávolításról, a döntést nem 

vonták vissza, de nem is minősítették. Ez pedig egyértelműen azt jelzi, hogy 

a döntés a német külügyminisztérium, ezzel pedig a német állam hivatalos 

álláspontját tükrözi. Annak a német államnak az álláspontját, amely 

kijelentései szerint a másokkal szembeni toleranciát, a mások elismerését 

és a velük való párbeszédet szorgalmazza. A valóságban azonban, ha a 

hivatalos kommunikáció valódiságát vizsgáljuk, akkor a szavakból csak a 

megvetés, az intolerancia, és – 

a kath.net egyik cikkírójának, Martin 

Lohmannak a megfogalmazását idézve – 

„mondjuk ki nyíltan, a tiszta gyűlölet 

árad, még a legjobb esetben is a más 

hitűek és a mások hitének megvetése”. 

(Kereszt nélkül) 

A kereszt eltávolítása pontosan ugyanaz a jelenség, mint az, ami pár hete 

izgalomban tartja a közvéleményt, az egykori berlini császári palotán 

található bibliai idézet letakarása. A szintén zöldpárti Claudia Roth és 

párttársai „elnyomó jellegűnek” tartják a bibliai verset: „Jézus nevére 

hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban”, 

https://katolikus.ma/author/frickjozsef/
https://kath.net/news/79941


hiszen „nincs üdvösség senki másban, mert nem adatott más név az ég alatt 

az embereknek, amelyben üdvözülhetnénk”. Szándékaikkal végső soron 

Isten fölé akarják helyezni magukat, miközben természetesen nyomokban 

sincs meg bennük a hatalmasok nemes és elvárható alázata. Ez pedig a 

történelem folyamán még soha nem volt veszélytelen. 

Az állam és ideológiájának egyre erősödő térhódítása ugyanakkor 

megmutatja a püspökök védtelenségét és tehetetlenségét is. A Kultúrharc, 

azaz Bismarck idején a politikai hatalomnak erős és bátor hitvalló 

püspökökkel volt dolga, akik, ha kellett, az egyház érdekében akár a börtönt 

is vállalták. Manapság a püspökök egy része inkább a palotájukban várja a 

vihar elültét. Szerintük még a Münsterben történtek ellenére sincs itt az 

ideje a külügyminisztérium elleni határozott fellépésnek. Az egyház 

részéről a kormány felé mindössze egy gyenge tiltakozó jegyzékre futotta, 

holott jó lett volna egy elismerő és bátorító szó a tiltakozásukat kifejező 

hívek irányába is. Mint ahogy az élet védelméért kiálló és tüntető emberek 

a legjobb esetben is évente csak egy-egy köszönő szót kapnak. (Katolikus. 

maHÍR) 

„Meglátjuk, hány keresztet, bibliai verset és szentképet kell még ahhoz 

eltüntetni ahhoz, hogy a püspökök rájöjjenek, hogy a politikai fősodorral 

való összeborulás tévút” – hívja fel a figyelmet a kath.net másik neves 

cikkírója, Peter Winnemüller. 

GYERTYAGYÚJTÁS MENETE 

 Adventi ének: (Hozsanna 2; 9.)  

 Ima: a szórólapokról.  

 Hozsanna 9/2.  

 Könyörgések: 1. Adj készséges szívet 

nekünk Urunk, hogy halogatás nélkül kövessük megismert akaratodat; 
hallgass meg, Urunk! 2. Add Urunk, hogy minden ember eljusson a bűn 
sötétségéből az evangélium világosságára; hallgass meg, Urunk! 3. Adj 
Urunk állhatatos akaratot, hogy szüntelen jócselekedettel várjuk Fiadat; 
hallgass meg, Urunk! 4. Add Urunk, hogy a félelmet elűzze szívünkből az 
eljövendő dicsőség reménye; hallgass meg, Urunk! 5. Szabadon 
megfogalmazott kérés…. 

 Miatyánk…  

 Hozsanna 11. 
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