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Adventi koszorú megáldása 
 

Könyörögjünk! Istenünk, te ebben az évben is megadod nekünk az adventi örömöt, hogy 
reményben és bizalommal várjuk Fiadat, a mi Üdvözítőnket. Kérünk, áldd meg ezt a koszorút, 
hogy a remény jeleként az örök életre és a szentek közösségére figyelmeztessen minket, hogy az 
adventi napok során növekedjünk a te kegyelmedben. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. 
/Praeorator 96.o./ 

Bevezető gondolatok 
 

Az Advent várakozásteljes, sejtelmes idő. Jól illik hozzá az a novemberi, decemberi reggel, mely 
nem tud kibontakozni ködből és sötétségből; elnyújtja a lélek vágyát is. E hosszú elnyújtott 
keltegetés egyszersmind kezdés is; az egyházi év Adventtel kezdődik. A Krisztus előtti évek 
borongós homályát juttatja eszünkbe. Tehát várakozás, készülődés, öröm, ezek Advent jellegzetes 
meghatározói. 

Várakozunk, mert az Úr jön; boldog a szolga, ki Urát várja. Aki virraszt, annak alapos indoka 
van a virrasztásra, nem akar lemaradni valami egyszeri, megismételhetetlen eseményről. Virrasztás 
az élet, az evangéliumi élet, gondoljunk a szüzek lámpásaira, akik Urukra várnak. 

Készülünk. Először is egy szent, kedves ünnepre, a kegyelmek, az ajándékok ünnepére, a szent 
Karácsonyra. Annak megünneplésére, hogy Isten a megtestesülés titkában közénk érkezett. 
Készülünk arra, hogy újra eljön az idők végén, de halálunk pillanatában is. Reméljük, hogy ébren 
talál minket, miként a szolgát, akit ura a ház őrzésére rendelt távolléte idejére.  

Örülünk, mert, Akit várunk, már itt van velünk. A szent szerzők erről úgy beszélnek, mint 
misztikus, állandó Úrjövetről. az egybegyűlt közösségben, a papban, a Szentírásban, 
szentségekben, az áldozatban, a szentáldozásban és az ebből táplálkozó istengyermeki életben. 
Folyamatosan alakít minket, hogy jövetele, jelenléte végtelen ünnep legyen életünkben. 
 

Krisztusban szeretett testvérek! 
 

Carlo Carretto egyik kis könyvecskéjének címe: Az eljövendő Isten! Ebben írja: Isten 
állandóan és mindig jön. Eljött már a világ, de még inkább a fény, majd később Ádám 
teremtésében. Eljött Ábrahámban, de még inkább Mózesben. Eljött Illésben, de még inkább eljön 
Jézusban. Az eljövendő Isten megjelenik az időben, a történelemben, elhelyezkedik a világ egy-
egy pontján, az ember ismeretében, tudatában, és Jézus Krisztus személyében. Isten eljött, jön, de 
még inkább el kell jönnie! 

Advent középpontjában éppen az Úr eljöveteleinek nagy misztériuma áll: az első Betlehem 
városában, mely Isten válasza volt az ószövetségi nép vágyakozásaira, egészen a dicsőségben való 



végső eljövetelig, mely az Egyház várakozásait teljesíti be. A két időpont között találjuk az Úr 
állandó, folyamatos jövetelét a szentségek és keresztény élet misztériumában. Krisztust - akinek 
Adventjét ünnepeljük - régóta várták, miként arról az előkészítés tanúskodik. Az Ószövetség 
minden vágyakozása, jövendölése, sóhajtozása Rá irányul. Az idők teljességében, a történelem 
középpontjában eljött Betlehembe, ahol az Ige, testté lett és köztünk verte fel sátrát. Misztikus 
módon eljön az Egyházba és az emberek lelkébe, hogy várakozásunkat az újra való eljövetelére 
irányítsa az utolsó napon. 

Advent a várakozás, a változás és a remény ideje, Isten közbelépésének és a mi válaszunknak 
gyümölcse. Valóban így van? Igazából az úton lévő életet ünnepeljük, ahol Valakinek a nevében 
valami nagy történik, vagy csak emberi erőlködés, hogy többé tegyük mindazt, ami valóban pedig 
nagyon szegényes? Napjaink egyik nagy kísértése, hogy ne várjunk már semmit, semmire és 
senkire. Megjelenő várakozásainkat és reményeinket az ember alapvető szükségleteivel írjuk körül: 
egészség, jólét, gazdagság, karrier. Mindennek hátterében az ideológiákból való kiábrándulás, az 
életben való csalódások és a tapasztalatok szétesése állhat. Ugyanennyire meghatározó azonban a 
teremtményi lét és az ebből fakadó teremtményi magatartás elfelejtése: „Urunk, te vagy a mi 
atyánk, mi vagyunk az agyag, és te, aki formálsz, a te kezed művei vagyunk mindnyájan”. Nem 
lehet megváltani, megszabadítani azt, aki önmagának elég. Adventi várakozás és remény csak 
abban a mélységben születhet, ahol rá döbbenünk, hogy Isten nélkül nem élhetünk. 
Teremtményei vagyunk, akart minket és életet ajándékozott nekünk. Az ember nem önmegvalósító 
szabadság, hanem ajándékozott szabadság. Egyedül még saját nevét sem ismeri, várnia kell azt, aki 
kimondja és kinyilvánítja identitását. A keresztény adventi várakozás megkérdőjelezi napjaink 
kultúráját, mely azt hirdeti, hogy az ember elég önmagának, így egyedül meghatározhatja saját 
irányultságát. Agyag vagyok! Csak szegény anyag, mely azonban nagy dolgokra képes, mert nagy 
művész vette a kezébe. Miként az evangélium szerint: szolga. 

Advent rámutat az idő fontosságára, és ezzel együtt hétköznapjaink értékére, korunkkal szembeni 
felelősségünkre. Amennyiben identitásunk Istentől függ, Benne találjuk meg létünk igazságát, 
tehát nem vagyunk életünk gazdái, hanem hordozói és védelmezői: „Az idegenbe induló ember, 
amikor otthagyja házát, szolgáira bízza mindenét, és mindegyiknek kijelöli a maga feladatát, a 
kapuőrnek megparancsolja, hogy virrasszon.” A ház ura bármikor megérkezhet, „este vagy 
éjfélkor, kakasszóra vagy reggel”. A lényeg, hogy a helyünkön találjon minket. Életünk minden 
pillanata, mozzanata, eseménye egy-egy meghívás, Úrjövet, hogy építse köztünk Országát. 
Kierkegard 1841-ben ezt jegyzi fel naplójába: A filozófia alapgondolata a megfelelés, a 
kereszténységé a paradoxon. A legnagyobbat János evangéliuma így tálalja: „az Ige testté lett”. Az 
Isten ideje találkozik az ember idejével, hogy a legnagyobb művet vigye végbe az 
üdvösségtörténetet. Jézus Krisztusban, a megtestesült Igében, az idő Isten dimenziójává válik, aki 
önmagában örök. Minden év, nap és pillanat, melyet a Megtestesülés és Feltámadás megérint, 
felvételt nyer az idők teljességében. Ebből a tényből fakad felelősségünk saját időnkkel szemben, 
hogy abban felismerjük üdvösségünk lehetőségét. Virrasztanunk kell. A virrasztás: szabadság, 
rendelkezésre állás, készenlét a döntésre, elfogadása annak, hogy Isten cselekedjen. 

Istenben, aki saját Fiában eljött, jön és újra el fog jönni, találja meg történelmünk saját 
értelmét. „Ki akadályoz meg benneteket abban, hogy élteteket úgy éljétek, mint egy szép és 
fájdalmas napot a történelemben, mely telve van egy nagy vajúdással? Nem látjátok, hogy mindaz, 
ami történik egyben mindig valami új kezdete?” /Rilke/ 



 
Kedves fiatalok és gyermekek! 

 
Egy embernek három barátja volt. Az első kettő mindig kéznél volt, mindent megadtak neki, 

amit csak kívánt és úgy tűnt, hogy jó barátok. A harmadik ellenben, aki ritkán jutott szóhoz és 
néha még a kérdés is felmerült, hogy egyáltalán megérdemli-e, hogy barátként tartsák számon. 
Egy napon azonban emberünket igazságtalanul megvádolták, és bíróság elé kellett állnia. A 
tárgyalás során a bíró engedélyezte, hogy felvonultasson, olyan ismerősöket, akik igazsága mellett 
tanúskodnak. Az első barát nem jelent meg a tárgyaláson, sok dolga akadt, meg egyébként is, hogy 
veszi ki magát, ha egy sikeres befektetőt a bíróságra beidéznek. A második barát viszont pont a 
bíróságon dolgozott, egy másik ügyben volt jegyző. Mindenki beláthatja, hogy nem szerencsés, ha 
bármilyen ügyben, ráadásul a pillanatnyilag vesztes fél oldalán megjelenik. A harmadik azonban 
kiállt a bíró elé, és meggyőzően elmondta legjobb véleményét, ami alapján kiderült, hogy 
ártatlanul gyanúsították meg emberünket. A legtöbbet az a barát ér, aki a legnehezebb időkben velünk 
marad és segít. Nekünk is van három barátunk: 1. javaink, az anyagiak, a pénz; 2. ismerőseink, 
támogatóink, szüleink; 3. jó cselekedeteink. Az imént hallott történet alapján döntsétek el, 
melyikre számíthattok majd életetek legnehezebb szakaszaiban és pillanataiban. Legyetek már 
most, Adventben, jóban vele! Ámen! 
 

Ady Endre: Az Úr érkezése 
 

Mikor elhagytak, 
Mikor a lelkem roskadozva vittem, 

Csöndesen és váratlanul 
Átölelt az Isten. 


