Appell i forbindelse med overlevering av sjekk
I dag er en gledens dag! Her er vi i igjen samlet for å markere avslutningen på og feire en
vellykket Adventsaksjon . År etter år kommer barn, unge og voksne fra hele Norge i
menigheter i landets alle kriker og kroker og fra de katolske skolene, sammen for å gjøre en
innsats for Adventsaksjonen. Som navnet så fint tilsier, finner aksjonen sted i adventstiden,
og dette er så klart ikke tilfeldig. Adventstiden er i likhet med fastetiden som vi nå er i, en tid
for forberedelse gjennom bønn, faste og almisser. Det er en tid hvor vi er ekstra kallet til å
sette vår nestes behov framfor våre egne, og gjenkjenne Kristus i alle mennesker.
I dag er en gledens dag fordi vi kan feire at så mange mennesker gjennom Adventsaksjonen
har svart på dette kallet. Disse menneskene har ofret sin tid, energi, oppmerksomhet, for å
ikke nevne fryste fingertupper og vaffelstinkende jakker, nettopp fordi de setter andres nød
høyere enn sin egen nød. Det

dere gjorde mot en av disse mine minste
brødre, gjorde dere mot meg. Hvis vi tror på disse Jesu egne ord, så kaller det oss
til aksjon. Og det er i dette kallet vi tar del i gjennom Adventsaksjonen. I de hardtarbeidende
bøndene, de sultne barna og de vanskeligstilte familiene på Sri Lanka så kan vi gjenkjenne
Kristus selv. Det utfordrer oss til å la vår tro og vår kjærlighet gjenspeiles i våre handlinger,
slik at de blir noe mer enn bare ord, gester og ren sentimentalitet.
I dag er en gledens dag, ikke bare fordi vi kan feire nok en rekordinnsamling. Men fordi
denne rekordinnsamlingen er et solid vitnesbyrd om at stadig flere mennesker er villige til å
ta del i dette nestekjærlige kallet. I tillegg til å være et åndelig trosvitne, er denne
rekordinnsamlingen selvfølgelig også noe konkret og fysisk. 846 623kr skal gi et solid løft til
Caritas’ arbeid for matsikkerhet på Sri Lanka. Vår hjelpende hånd blir dermed ikke bare
symbolsk, men er et faktisk bidrag til å sikre andre mennesker trygg, sunn og næringsrik
mat.
Jeg vil avslutte med å takke Caritas for det gode samarbeidet, NUK sentralt for den
tålmodige støtten, og ikke minst karitativt utvalg som har holdt ut gjennom lange møter,
endeløs planlegging og stressende perioder, og fortsatt klarer å gjøre den fantastiske jobben
de gjør med et smil om munnen. Adventsaksjonen ville aldri ha vært så vellykket uten dere.
Sist vil jeg så klart uttrykke min dypeste takknemlighet og glede overfor alle som har bidratt i
denne Adventsaksjonen, både i form av tid, energi og økonomisk støtte. Takk for at dere har
svart på dette kallet til å hjelpe vår neste i nød.
I dag er en gledens dag, ikke bare for oss som kan feire en vellykket aksjon, men jeg tror
gleden deles av de mennesker vår støtte når frem til. I dag er en gledens dag, fordi vårt
arbeid, våre offer og vår nestekjærlighet, uansett hvor mye det har krevd av oss, blir
gjennom Adventsaksjonen til noen andres glede.

