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T O L L E ,  L E G E !  
(VEDD ÉS OLVASD! – Szent Ágoston) 

A év – Advent 1. vasárnapja 
 

Gondolatok vasárnapra 
 

 

AZ ADVENT   

jelentése: ünnepélyes megérkezés. 

ADVENT MEGÜNNEPLÉSE azt jelenti: újból átéljük az Isten eljövetele 

utáni vágyódást és a megtérést, amelyet az esemény előkészít. (Holland 

katekizmus) 

AZ ÚRJÖVETET    

ünnepelni azt jelenti: részt venni az Úr eljövetele utáni sóvárgásban, a 

megdicsőült Krisztus eljövetelébe vetett hit által. Átéljük, hogy Isten 

egyre inkább közelít a mi homályunkhoz. (Holland katekizmus) 

MILYEN ADVENT LITURGIKUS SZÍNE?   

Karácsony előtt négy adventi vasárnap van, melynek olvasmányai Krisztus 

kettős eljövetelére utalnak. December 17. és 24. között minden egyes 

köznapnak megvan a saját miséje. 

Az adventi vasárnapok liturgikus színe a lila, de a harmadikon, az öröm 

vasárnapján rózsaszínt is lehet venni. Az oltárokat ebben az időben nem 

szokás virággal díszíteni, és az orgona használata is csak a 

legszükségesebbre korlátozódik. 

 
ADVENT 1. VASÁRNAPJA – Martos Levente 

Az egyház tudatában van közvetítő szerepének a hosszú várakozás idején, 

bizonyítja ezt önmeghatározása. Kovászként vegyül el a profán törté-

nelemben, hogy Őt és Krisztusnak minden teremtményt beragyogó 

világossága legyen. Feladatának teljesítése során nem hasonulhat a 

világhoz, de nem is fordulhat el tőle. Nem zárkózhat be a templomok falai 

közé és nem hagyhatja, hogy minden menjen a maga útján. Nem fordíthatja 



minden erejét és intézményeit önmaga megtartására, tisztaságának 

megőrzésére, mert ez azt jelentené, hogy önmagát tartja végső célnak. Nem 

engedheti át magát passzív várakozásnak, hanem mindig újult erővel kell 

munkálkodnia a világ dinamikus növekedésén…  hogy szeretetének tanúja 

legyünk. Krisztus emberszeretetét utánozva kell hatnia a világ 

átalakulására. 

Az egyház és a keresztények hűtlenek lennének Istenhez, ha csak 

önmaguk gondjával, bajával törődnének. A világban és a történelemben 

szüntelenül ébren kell tartani a várakozás lelkületét, hogy 

hozzájárulhassanak Krisztus növekedéséhez. Nem a bezárkózás tehát az 

ideál, hanem Keresztelő János példája, aki a Jordán folyó partján, 

bűnbánatra, megtérésre, lemondásra és a már köztünk levő Istenre hívja 

fel a köréje gyülekező nép figyelmét. 

VIRRASZTÓK ÉS FELÉBREDŐK – Lukács László    

Adventben a liturgia szent játékba kezd. Felidézi a megváltás előtti kort, 

átéli az akkori emberek sóvárgó vágyát a megváltás után, s hív minket is: 

Gyertek, menjünk mi is a Megváltó elé, várjuk mi is az Urat! 

Iz 2,1-5: A világ tökéletes csak végső alakjában lesz, amikor bekövetkezik, 

megvalósul teljes valóságában Isten országa. Ez az emberiség - ha ki nem 

is mondott —, de mégis végső vágya. Az ekevasnak beolvasztott kardok és 

a sarlóknak beolvasztott lándzsák megkapó képe ezt a beteljesült, Isten 

akarata szerint megvalósult világot, emberiséget idézi. Isten országa ígéret, 

a bűnnek kitett történelemben csak nyomokban jelenik meg, valósul meg. 

A világ nem teljesül be magában a történelemben, csakis a Messiás, a 

Megváltó által Isten országában. 

Róm 13,11-14 : „Itt az óra, hogy fölébredjünk álmunkból", figyelmeztet 

Szent Pál. A hitetlenség sötétjében él a világ.  Pál szavával: ha magunkra 

öltjük Krisztust, hogyan nyomna el az álom. Csak a felébredéskor 

eszmélünk rá, hogy az imént még aludtunk. Az 

advent ébredésre, éberségre szólít. 

Mt 24,37-44: Az ember élete mindenképpen a 

parúziába nyílik bele (Jézus újbóli eljövetelébe) , 

akár elfogadja azt, akár nem. Akkor viszont 

mindenki előtt nyilvánvalóvá lesz, hogy az 

emberéletnek csak Krisztus adhat igazi értelmet; viszont Általa értelmet 

nyerhet a legcéltalanabbnak látszó élet is. 



Akkor élünk helyesen, ha ez az adventi lelkület tölt el bennünket. Ha él 

bennünk a vágy és a várakozás Krisztus eljövetelére, s ha az Ő irgalmasan 

ítélő tekintetével vizsgáljuk magunkat.  

† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mt 24,37-44) 

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: 

Amikor az Emberfia eljön, ugyanaz történik, mint Noé napjaiban. 

A vízözön előtti napokban az emberek ettek, ittak, nősültek és férjhez 

mentek –, egészen addig a napig, amikor Noé beszállt a bárkába. Semmit 

sem sejtettek mindaddig, míg be nem következett a katasztrófa, és a víz el 

nem sodorta mindannyiukat. Így lesz ez akkor is, amikor az Emberfia eljön. 

Ha akkor ketten lesznek kint a mezőn, az egyiket fölveszik, a másikat 

otthagyják. Ha két asszony őröl a malmával, az egyiket fölveszik, a másikat 

otthagyják. 

Virrasszatok tehát, mert nem tudhatjátok, mely napon jön el a ti Uratok! 

Mert nyilvánvaló, hogy ha a ház gazdája tudná, hogy melyik órában jön a 

tolvaj, fenn virrasztana, és nem hagyná, hogy betörjenek a házba. Legyetek 

tehát ti is készen, mert az Emberfia abban az órában jön el, amikor nem is 

gondoljátok.   Ezek az evangélium igéi. 

HÁBORÚ VAGY BÉKE?    

Lev Tolsztoj a „Háború és béke” c. könyvében írja, hogy a napóleoni 

harcokban, a három császár csatájában Andrej Bolkonszkij herceg ott 

maradt a csatatéren. Sebeiből szivárgott a vér, szemére lassan-lassan az 

életből távozók ködfátyola borult, a végeláthatatlan orosz pusztán 

felhőfoszlányok szaladgáltak a fehér nyírfák felett. A felhőfoszlányok 

mögött egy-egy pillanatra néha tisztán, kéken felvillant az ég. A herceg így 

beszélt magában: „Mily ostobák vagyunk mi, emberek! Egymást öljük, 

gyilkoljuk, kergetjük, keserítjük, szomorítjuk, és közben nem is gondolunk 

rá, hogy Ég és Isten van felettünk" 

Egészen más lenne az emberiség élete, ha nem önmagukat keresnék önző 

módon, és nem azon gondolkodnának, hogy hol és hogyan ártsanak 

egymásnak, hanem ha mindig átjárná életüket az a gondolat, hogy az Ég és 

Isten van felettünk! 

Advent alkalmas idő arra, hogy magunkba szálljunk. 

ADVENT   

Valaki jön - de te nem veszed észre! 

Valaki közeledik hozzád - de te bezárkózol! 

Valaki kopog nálad - de te átalszod látogatását! 



Valaki belép hozzád - de te házon kívül vagy! 

Valaki nálad lakik - de te kidobod őt! 

Valaki feltárulkozik - de te a szavába vágsz! 

Valaki vár rád - de te hátat fordítasz neki! 

Valaki segítséget kér - de te megkeményíted szívedet! 

Valaki ajándékot ad neked - de te elásod azt! 

Valaki végtelenül ráér - de veled sosem lehet beszélni. 

Valaki nyugalmat hoz - de te szétszórt vagy! 

Valaki jön - de te csak magadat látod! 

Amíg csak jön - mindig megváltozhatsz! 

MEGJEGYZÉS   

Érdemes felidézni néhányat ifj. Alexandre Dumas (1824-1895) francia 

költő szellemes megjegyzéseiből: 

- Az tesz engem vigasztalhatatlanná, hogy a lángésznek vannak határai, de 

az ostobaságnak nincsenek. 

- A kiváló elme a dolgokat támadja, a középszerű elme az embereket. 

- Ne becsüljétek a pénzt se többre, se kevesebbre, mint amennyit ér; jó 

szolga, de rossz gazda. 

- Ha az emberek negyedannyit költenének arra, hogy jót tegyenek 

másokkal, mint amennyit arra adnak ki, hogy bajt okozzanak maguknak, a 

nyomor eltűnne a föld színéről. 

IMÁDKOZZUNK! – Gyökössy Endre   

Mennyei Atyánk! Köszönjük, hogy újra és újra várhatjuk azt, Aki már 

eljött, és Újra eljön, ha befogadjuk. A Világ Világossága be akar világítani 

az életünkbe, a legmélyebb rétegekbe, lelkünk legsötétebb zugába is. 

Köszönjük, Urunk, hogy merhetünk tanítványaid lenni, mert tanítványaid 

is ilyenformák voltak, és Te mégsem zavartad el őket. Olyanok, akik csak 

azt hallották meg, amit akartak, akik mindig nagyobb emberek akartak 

lenni, meg uralkodni akartak. 

Bocsásd meg, hogy újra és újra el kell mondanod nekünk, és mi mégse na-

gyon értjük, hogy más a rend miközöttünk, mint a világban. Állj mellénk, 

Urunk, és segíts, hogy egyszer mégis megértsük az Eljövendő által! Amen. 
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