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ADVENTRE HANGOLÓ - A PÁSZTOROKKAL
1. ISTEN ÚTJA A PERIFÉRIÁRA
LUKÁCS 2
8

Azon a vidéken pásztorok tanyáztak kinn a szabadban és éjszaka őrizték a
nyájukat. 9Egyszerre csak ott állt előttük az Úr angyala és az Úr dicsősége
beragyogta őket. 10Nagyon megijedtek. De az angyal bátorította őket: „Ne
féljetek! Nagy örömet hirdetek nektek és az egész népnek: 11ma született az
Üdvözítő Dávid városában. Ő a Messiás és az Úr. 12Ez a jele: kisdedet találtok
pólyába takarva és jászolba fektetve.” 13Hirtelen nagy mennyei sereg vette
körül az angyalt. Dicséretet énekeltek az Istennek:
14
„Dicsőség a magasságban Istennek,
és békesség a földön Isten kedveltjeinek.”
15

Miután az angyalok visszatértek a mennybe, a pásztorok így biztatták
egymást: „Menjünk át Betlehembe! Hadd lássuk a történteket, amiket az Úr
hírül adott nekünk.”16Odasiettek és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban
fekvő kisdedet.
17

Miután látták, elhíresztelték azt is, amit már előbb megtudtak a
gyermekről. 18Aki csak hallotta, csodálkozott a pásztorok
elbeszélésén. 19Mária pedig szívébe véste szavaikat és el-elgondolkodott
rajtuk. 20A pásztorok azután hazatértek. Dicsérték és magasztalták Istent
mindazért, amit láttak és hallottak úgy, ahogy az angyal előre elmondta nekik.

Ferenc pápa bíborosként fogalmazta e sorokat XVI. Benedek lemondása
után:
"A következő pápa személyében egy olyan emberre lenne szükség, aki Jézus
Krisztus szemléléséből és imádásából merítve, segíti az Egyházat abban, hogy
kilépjen önmagából, és elinduljon az emberiség egzisztenciális perifériái felé,
hogy így az Egyház „az evangelizáció édes és erőt adó öröméből” élő
termékeny édesanyává váljon."
"Az evangélium arra indít bennünket, hogy induljunk a központból a periféria
felé, hogy Krisztust megtaláljuk a szenvedőkben és a rászorulókban."
(Ferenc Pápa - 2015)
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2. ÚT SAJÁT PERIFÉRIÁMRÓL ISTENHEZ
Mácz István: Advent
Emberi sorsod örök várakozás, mely tart
időn, s téren át léted egész folyamán.
Várod a tél első havát,
tavasszal a virágok illatát,
esténként a csillag ragyogását,
kedvesedtől a tiszta szeretet szavát,
szemében a könnyet, mely enyhíti bánatát.
Várod a szót, a biztatót,
az ölelést, az örömet adót,
gyermekeidben a felnőttet,
öregeidben az öröklétet.
A gyertyák fényes lángját,
a karácsonyi fenyő illatát.
Ember! Életed néma vágyakozás,
mely Istenhez vezet.
Imádságos várakozás,
egy szánalmas jászolt keres.
Vágyom Isten után. Ő vágyik a szívem
után. Ember lesz, hogy átölelhessem, isteni
természetben részesít, hogy egyesülő
szeretettel szerethessem Őt és
szeretteimet."

Túrmezei Erzsébet: Krisztusra várunk
Nem tudjuk, mi jön, titok a holnap.
Némák a titkok. Nem válaszolnak.
Rejtő ködükbe szemünk nem láthat...
de elültetjük kis almafánkat,
bízva, hogy kihajt,
gyümölcsöt terem.
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Titok a jövő.
Sürget a jelen.
Nem tudjuk, mi jön: titok a holnap.
Némák a titkok. Nem válaszolnak.
De a ma int, hogy híven szolgáljunk,
mert tudjuk, Ki jön:
Krisztusra várunk.
Ha hirtelen jön, ha észrevétlen,
Munkában leljen, ne resten, tétlen!
Testvérek terhét vállalja vállunk!
Mert tudjuk, Ki jön:
Krisztusra várunk.
Túrmezei Erzsébet: Ádventi imádság
Uram Jézus Krisztus, Te azt akarod, hogy várjunk Téged!
Taníts hát meg várni! Taníts meg a Te szent pillanatodra,
a Te idődre várni! Hogy legyen időm Téged hallgatni,
legyen bátorságom Hozzád imádkozni, legyen erőm Neked
engedelmeskedni; hogy rátaláljak az útra, amelyiken
követhetlek Téged!
Uram, taníts meg a másik emberre várni! Hogy legyen
időm őt megkeresni, legyen bátorságom megismerni,
legyen erőm rajta segíteni; hogy rátaláljak az útra,
amelyiken találkozhatom vele!
Uram, taníts meg szent igédre várni! Hogy legyen időm
átgondolni, legyen bátorságom elmondani, legyen erőm
felelni rá: hogy megtaláljam az utat hirdetésére; hogy
beteljesedhessék rajtam, ha Te úgy akarod!
Uram, mutasd meg nekünk, hogyan lehet a kapukat
szélesre tárni ezen a világon! Mutasd meg, hogyan
hirdethetjük, hogy eljöttél és eljövendő vagy. Mutasd
meg, hogyan élhetünk, mint olyanok, akik Hozzád
tartoznak ma és mindörökké! Ámen
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Ismeretlen szerző: CSÖND
A CSÖND SZELÍDSÉG
Amikor nem válaszolsz a sértésekre,
amikor nem reklamálsz a jogaid miatt,
amikor Istenre hagyod becsületed védelmét,
akkor A CSÖND SZELÍDSÉG.
A CSÖND IRGALOM
Amikor nem terjeszted testvéreid bűneit,
amikor megbocsátasz, anélkül, hogy a múltban nyomoznál,
amikor nem ítélsz el, hanem közbenjársz a benső szobádban,
Akkor A CSÖND IRGALOM
A CSÖND TÜRELEM
Mikor panasz nélkül szenvedsz,
amikor nem keresel vigasztalást az emberektől,
amikor nem lépsz közbe, hanem várod, hogy a mag lassan kinyílhasson,
akkor A CSÖND TÜRELEM.
A CSÖND ÁLDOZAT
Amikor hallgatsz, engedve, hogy a testvéred kiemelkedjen,
amikor tartózkodva elrejted Isten ajándékait,
amikor hagyod, hogy cselekedetedet rossz színben tüntessék fel,
amikor másoknak átengeded a vállalkozás dicsőségét,
akkor A CSÖND ALÁZAT.
A CSÖND HIT
Mikor hallgatsz, mert Ő az, aki cselekszik,
amikor lemondasz a világ hangjairól, hogy az Ő jelenlétében légy,
amikor nem keresel megértést, mert elég, hogy csak Ő ismerjen,
akkor A CSÖND HIT.
A CSÖND IMÁDÁS
Amikor átöleled a Keresztet, anélkül, hogy megkérdeznéd: "Miért?"
akkor A CSÖND IMÁDÁS.

