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Áldjad lelkem az Urat! Akkor is, amikor ilyen „kiüresedettek” a nappalok! Pörög az élet, 

ahogy kell. A kötelességek gyors egymásutánban váltják egymást és mi látszólag nem 

szállhatunk ki, nem bújhatunk ki a taposó malom igája alól. Még e várakozásban sem. 

De Jézus mégis azt mondja: „..az én igám édes és az én terhem könnyű”. Hogyan lehetséges 

ez? Hogyan hangoljam át magam? Ki adja a kezembe a kulcsot?? – sorjázhatnánk a 

kérdéseket, mert bizonyára sokan benne vagyunk ebben az útkeresésben. 

S mivel az Ige lélek és élet, szép lassan rá kell, hogy leljen a nyughatatlan, kereső lélek, hogy 

Isten mindent nekünk adott. Minden megadatott, ami elvezet Őhozzá. Csak „emeljétek a 

magasba a szemeteket és nézzétek.” Adventkor különösen! Keressük a lelkünk olykor sötét 

egén azt a csillagot, azt a világosságot, mely „mindnyájunkat a nevén szólítja”! 

Elcsendesedéseink közepette adjuk át magunkat annak a melengető szeretetnek, mely 

bensőnkben szüntelen dúdolja halkan „örökké való Isten az Úr.”, s mely felindítja bennünk a 

csendes kis fohászt, hogy „Áldjad, lelkem, az Urat, s egész bensőm az ő szent nevét!” 

Köszönöm Uram a Benned való bizonyosságomat! Formálj, kérlek méltóvá Szentlelkeddel 

mindnyájunkat, hisz ismerjük az Írást:„az Úr kegyelme öröktől fogva és örökké kíséri azokat, 

akik őt félik.” 

Bár sűrű az élet, Te nap, mint nap bebizonyítod megannyi apró ajándékoddal, hogy „akik az 

Úrban bíznak, új erőre kapnak, szárnyra kelnek..” Ha a jézusi mérce szerint „emelem magasba 

a tekintetem”, meg kell, hogy lássam azt a sok-sok lehetőséget, mellyel társaim – s így 

önmagam – életét is megszínesíthetem. Olykor csupán - a társadalmi élet tiszteletköreit 

áthágva  - egy-egy közvetlen szerető szóval, egy időt-, s fáradságot spóroló fuvarral egy 

nem várt odafordulással, ...bármivel, ami egymáshoz közelebb visz bennünket. Mert ekkor 

érezheti a lelked, hogy „visszatér ifjúságod”, mert „az erőtlennek megsokasítja erejét.” 

 

Ne feledjük Jézus ígéretét: „..én felüdítelek titeket” Ezt a mottót szem előtt tartva és megélve 

kívánok mindenkinek teljességben átélt adventet és áldott derűbe burkolózó karácsonyt! (No 

és egy kis fehér havon sziporkázó napfényt!  ) 
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