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

A év – Advent 2. vasárnapja 
 

Gondolatok vasárnapra 
 

 

 

 KRISZTUS NÖVEKEDÉSÉNEK IDEJE - Pius Parsch 

Bensőséges öröm tölt el minket, keresztényeket, valahányszor új egyházi évet 

kezdhetünk. Az egyház liturgiája végigvezet egy szent éven, az isteni életnek egy 

évén. A misztikus Krisztus újra növekedni akar tagjaiban, azt akarja, hogy az isteni 

élet árama lüktessen végig újra testén, az egyházon. Ez minden liturgiának célja, 

tehát az egyházi évé is. Ami a külső színen végbemegy, az csak lepel és köpeny, 

amely mögé az emberi szem számára láthatatlanul elrejtőzik Krisztus titokzatos 

testének fejlődése. 

A liturgikus esztendő nem akar csupán elmúlt üdvösségi tények emlékezete lenni. 

Egyáltalán nem a múltat, hanem a jelent akarja hirdetni. Nem történetet, hanem 

történést óhajt nyújtani. Nem elmúlt eseményekről akar beszámolni, hanem inkább 

isteni életet adni és azt kifejleszteni. Az egyházi évnek ugyanaz a célja, mint ma-

gának az egyháznak, ugyanaz, amiért Krisztus jött övéi közé: „Én azért jöttem, 

hogy életük legyen és bőségben legyen” (Jn 10,10). 

Mit várunk tehát az egyházi évtől? Isteni életet, életteljességet. Az az élet, amely a 

keresztség által lelkünkbe plántálódott, ebben az egyházi évben is kell, hogy 

fejlődjön és a tökéletesség felé haladjon...  

Az egyházi év a mi igazi lelki vezetőnk; tanítómesterünk a hitünk iskolájában. A 

liturgikus esztendő az ünnepek ritmusában egymásután hozza elő és eleveníti fel a 

hitigazságokat. Gondos nevelő is, mert nemcsak igazságokat akar közölni, hanem 

nevelni is akarja tanítványait, nevelni az Isten országa számára. Az egész egyházi 

év folyamán különböző vonatkozásokban ugyanaz a felszólítás hangzik felénk: 

Vesd le a régi embert és öltsd magadra az újat! 

ADVENT 2. VASÁRNAPJA 

Isten ígérete Jézusban teljesült be. Ő az Út: Isten útja hozzánk, Isten megtestesült 

Szava, nekünk ajándékozott Egyszülöttje, velünk eggyé vált jelenléte…  A messiási 



boldogságot ajándékba kapjuk Istentől. De hogy ez valóban létrejöjjön már itt a 

földön, mostani zaklatott és viszontagságos korunkban, ahhoz nekünk, Krisztus 

mai követőinek, hozzá hasonlóan már most, ilyen körülmények között vállalnunk 

kell az Ő létformáját, a kiengesztelődés szolgálatát. 

Isten útban van hozzánk. Nekünk is útra kell kelnünk egymáshoz: a 

kiengesztelődés, a megbékélés szándékával. 

Iz 11,1-10: A Messiásnak két nagy előhírnöke volt. A távolabbi lzaiás, az egészen 

közeli Keresztelő Szt. János. A mai vasárnap mindkettő megszólal. 

Először Izaiás beszél Dávid családjának örökké való megmaradásáról és a messiási 

ország megvalósulásáról, éppen akkor, amikor Dávid dinasztiája politikailag és 

katonailag bizonytalanná vált. 

De az élet mégsem hal ki belőle, sőt új termőágat hajt, amely virágozni kezd: a 

Megváltót. Mit érezhetett Izaiás, amikor erről jövendölt? Örömöt és reménykedést! 

A Messiás, aki sokkal hatalmasabb uralkodó lesz, mint Dávid. Az ő országa 

egyetemes, vagyis az emberiséget testvéri közösséggé olvasztja össze.  

Róm 15,4-9: A szentlecke tovább visz bennünket a nagy előkészületben. Legyünk 

egyetértők. Az Úr egymás testvéreivé tett bennünket. Nyíljunk meg egymásnak, 

hiszen Isten családjához tartozunk (Ef 2,19). Álljunk egymás szolgálatára, ahogyan 

Üdvözítőnk tette, amikor mindnyájunk üdvösségéért feláldozta magát a keresztfán. 

Alkossunk egy szent közösséget, hogy együtt ünnepelhessük Urunk eljövetelét. 

Éljünk abban a szent tudatban, hogy - titokzatos módon - máris közöttünk van. Ő 

mondotta (Mt 18,20): „Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek az én 

nevemben, ott vagyok közöttük.” 

Mt 3,1-12: Kevés olyan vasárnapi evangélium van az egyházi évben, amely név 

szerint nem említi Jézust. Advent 2. vasárnapján mégis ez történik: Jézus még nincs 

a színen, bár sok minden róla szól, az ő érkezését készíti elő….  Keresztelő János 

egy pillanatra teljesen elfoglalja a színteret, rá irányul minden figyelem - hogy ő 

valaki másra, egy nálánál nagyobbra, hatalmasabbra mutathasson: „elközelgett a 

mennyek országa”, amit szó szerint megismétli majd Jézus (Mt 4,17), sőt, a 

tanítványainak is ajkára adja (Mt 10,7). Így indul Isten szavának hullámverése. 

Máté csak ezután idézi (vö. Mk 1,2-8), amit Izajásnál olvas a pusztában kiáltó 

szóról. János próféta, a szó embere…  

† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mt 3,1-12) 

Abban az időben: Keresztelő János megjelent Judea pusztájában, és 

így tanított: „Térjetek meg, elközelgett a mennyek országa!” 



Ő volt az, akiről Izajás próféta ezt mondta: 

A pusztában kiáltónak szava: 

Készítsétek elő az Úr útját, 

tegyétek egyenessé ösvényeit! 

János öltözéke teveszőrből készült, és bőrövet viselt a 

derekán. Sáska és vadméz volt az étele. Kivonult hozzá 

Jeruzsálem, egész Judea és a Jordán vidéke. Megvallották bűneiket, és ő 

megkeresztelte őket a Jordán folyóban 

Amikor látta, hogy sok farizeus és szadduceus is jön hozzá megkeresztelkedni, így 

szólt hozzájuk: „Viperák fajzata! Ki indított benneteket arra, hogy meneküljetek a 

közelgő harag elől? Teremjétek hát a bűnbánat méltó gyümölcsét! És ne higgyétek, 

hogy közben azt gondolhatjátok: A mi atyánk Ábrahám! Mert mondom nektek: 

Isten ezekből a kövekből is tud Ábrahámnak fiakat támasztani. A fejszét 

ráhelyezték már a fák gyökerére: Kivágnak és tűzre vetnek minden fát, mely jó 

gyümölcsöt nem terem! 

Én csak vízzel keresztellek titeket a bűnbánatra, de aki énutánam jön, az erősebb 

nálam; arra sem vagyok méltó, hogy a saruit hordozzam. Ő Szentlélekkel és tűzzel 

keresztel meg titeket; kezében tartja már a lapátot, hogy kitakarítsa szérűjét. A búzát 

magtárba gyűjti, a pelyvát pedig olthatatlan tűzben elégeti!” Ezek az evangélium igéi. 

 SEGÍTŐ KÉRDÉSEK 

➢ Kezében van szórólapátja, hogy kitakarítsa szérűjét. 

➢ Mi a pelyva, az értéktelen az én életemben? 

➢ Mi a valódi érték? 

➢ Isten igéje felszólít a bűnbánatra. 

➢ Isten „a töredelmes szívet... nem veti meg.” 

➢ Mit kell megbánnom utolsó gyónásom óta? 

➢ Mit kell megvallanom? 

➢ Mit kell jóvátennem? 

Kérjem Istentől a valódi megtérés kegyelmét, hogy ebben az Adventben üdvösség 

köszöntsön az én házamba, az én életembe is. 

 IMÁDKOZZUNK! – Maurus atya 

Szentlélek Isten! A zsoltáros azt érzékeli, hogy ha Te nem vagy jelen, 

minden pusztulásnak indul, de ha te kiáradsz, akkor újjáéled, megújul 

minden. Megbérmálkoztam. Bizonyára ajándékot is kaptam a bér-

maszülőmtől, akinek az lett volna a feladata, hogy nekem segítsen a hit útján járni. 

Megpróbálta? Kezdeményezett valamit is? De ha ő nem, énnekem nem kellett 

volna-e kezdeményeznem, kérdeznem, építeni vele a kapcsolatot? Hátha ebben Te 



is ott lettél volna megújító erőddel!? Szeretném ezt az Adventet a Te jelenlétedben, 

a Veled való párbeszédben, bérmálásom felújításában eltölteni. Te készíts fel arra, 

hogy a hozzám közeledő Jézust valóban fogadni tudjam! Ámen. 

 ISTEN MENTŐ KÉRDÉSE - Gyökössy Endre 

Azokat a „diákokat' is szeretném bátorítani, akik úgy érzik, bukásra állnak vagy már 

el is buktak Isten iskolájában. Ha a jó tanár is azt akarja, hogy diákjai ne bukjanak 

meg - miért tételeznénk fel kevesebb jóakaratot, jóindulatot Istenről? Akik már 

régóta nem hallják azt a belső-felső tiszta, halk és szelíd hangot, azok számára 

Istennek van egy mentő kérdése. Legalább ezt halljuk meg - legalább erre tudjunk 

felelni! 

Egy finn lelkészről olvastam: egy hét alatt halt meg járványban három gyermeke és 

a felesége. A fájdalomtól és a szenvedéstől szinte süketen és vakon ült kertjében, 

irtózatos lelki mélységek peremén. S akkor egyszerre egy kéz nehezedett vállára. 

Egy öreg, hívő paraszt keze:  

- Tiszteletes úr! Most kérdezi magától az Úr: „Szeretsz-e engem - mégis?!” 

A lelkész összerezzent s könnyes szemét a kérdezőre emelte s azt válaszolta:  

- Igen, testvérem! Szeretem! 

- Akkor, tiszteletes úr, menjen és legeltesse az Ő bárányait! 

S a lelkész utolsó erejével elindult egy családhoz - szolgálni. 

Nos: ez Isten mentő kérdése - a számunkra is. S ma, halk és szelíd hangon kérdi 

azoktól, akik nagy mélységben vannak, akik most nehezebb kérdésre képtelenek 

volnának felelni: - Szeretsz-e engem? 

De ezt a mentő kérdést, ezt az életre és örök életre mentő kérdést, amelyet egykor 

Péternek tett fel Jézus a Genezáreti tó partján, ezt is csak belső csöndben lehet 

meghallani. 

 IMÁDKOZZUNK! - Gyökössy Endre 

Mennyei Atyánk, kérünk Téged, tedd bennünk karácsonnyá a karácsonyt! 

Óvj meg bennünket attól, hogy beleszédüljünk a karácsonyi pörgésbe, óvj 

meg bennünket, hogy rabjai legyünk a karácsonyi rohanás diktatúrájának. 

Urunk, nem kérünk többet, csak egy kis fényt, egy kis meleget. És most a Te 

Igédből, a Te Szentlelkedből és a Te asztalod ajándékából kérünk egy kis előleget, 

egy kis fényt, egy kis meleget. Amen 
 

Szerkeszti és kiadja: Horváth László kórházlelkész   20/ 77-386-55; 30/ 849-8280 
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Hívjon betegéhez időben papot, amint kórházba kerül! 
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