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

A év – Advent 4. vasárnapja 
 

Gondolatok vasárnapra 
 

 

ADVENT 4. VASÁRNAPJA 

Iz 7,10-17: Szent Máté apostol és 

evangélista zsidó szármasású volt. A 

zsidók közül kereszténnyé lettek 

közösségét vezette, az evangéliumot is 

számukra írta. Nagyon fontos volt annak megmutatása, hogy egy zsidó számára 

kereszténnyé lenni ez nem az ő eddig igaznak tartott hitének a megtagadása, hanem 

annak éppen a beteljesedése. Krisztusban a zsidó hit és mivolt nem „körülmetéltetett”; 

megcsonkíttatott, hanem beteljesedett. Máté ezt a célt éppen azzal érte el, hogy 

megmutatta, feltárta a próféták Messiásról szóló jövendöléseinek értelmét, illetve azt, 

hogy ezek a több száz éves jövendölések, amelyek sokszor egészen konkrét dolgokról 

is szóltak, beteljesedtek Jézusban. Mi is ezért annak tudatában olvassuk az 

Ószövetséget, hogy „abban benne rejlik az Újszövetség, és az Ó beteljesedik az Újban” 

(Szent Ágoston). 

Róm 1,1-17: Krisztus születésének és halálának összekapcsolásával Szt. Pál 

tulajdonképpen a karácsonyi misztériumot mutatja be húsvét misztériumának 

csodálatos fényében. 

Mt 1,18-24: József bizonyára nem olyan életet képzelt el magának, amilyenről most az 

angyal értesíti. Amikor Isten jelentkezik egy ember életében, annak az életét tökéletesen 

átírja. Nem lehet tovább úgy élni, mint ahogy eddig élt vagy eltervezte az életét. A 

Bibliában ezt érzékelteti a közlés stílusa is. Ez mindig felszólítás formájában jelent-

kezik, és a legtöbbször elköltözésre, más vidékre való elköltözésre, elindulásra hív fel. 

Ebben benne van a múlttal való leszámolás és a jövő felé való megnyílás, amit egy 

szóval szoktunk jellemezni, kifejezni: engedelmesség a minket megszólító Istennek. 

† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mt 1,18-24) 

Jézus Krisztus születése így történt: 

Anyja, Mária, jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek 

volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. A 

férje, József igaz ember volt, nem akarta őt megszégyeníteni, ezért úgy 
határozott, hogy titokban bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az 

Úr angyala, és így szólt: „József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, 



mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fia születik majd, akit Jézusnak nevezel, 

mert ő váltja meg népét bűneitől.” 

Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott: 

Íme, a Szűz gyermeket fogan és fiút szül, 

és az Emmánuel nevet adják neki, 

ami azt jelenti: „Velünk az Isten”. 

Amikor József felébredt álmából, úgy cselekedett, amint az Úr angyala megparancsolta 

neki. Magához vette feleségét.   Ezek az evangélium igéi. 

IMÁDKOZZUNK! – Maurus atya 

Adj nekem, Jézusom, téged megértő értelmet, téged átélő érzelmet, 

hozzád siető lelket, irántad buzgó szívet, 

rád bukkanó bölcsességet, téged felismerő világosságot, 

érted égő szeretetet, téged dicsérő tetteket, 

a te szavaidra hallgató fület, a te nagyságodat szemlélő szemet, 

a te fölségedet magasztaló nyelvet, neked kedves életmódot, 

a tőled küldött bajokat elviselő békességet, 
hozzád vágyó hű kitartást, és adj - Jézusom - boldog halált. 

Jutalmazz jelenléteddel, fényes föltámadással, 

és az örökké tartó boldog életben add jutalmul magadat,  

és az örökké tartó boldog életben add jutalmul magadat, 

ki élsz és uralkodol mindörökké. Ámen. 

ISTENI MEGOLDÁS 

Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt hozzá: „József, 

Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, hiszen a benne fogant élet a 
Szentlélektől van!” (Mt 1,20) 

József élete nagy döntését készül épp meghozni. Bűnös-e Mária vagy sem? Egyszerűen 

semmi nem szól jegyese ártatlansága mellett - még ő maga sem! Csak hallgat, hallgat - 

hogyan legyen így okos az ember? Mi alapján tudjon bölcs döntést hozni? Hiszen csak 

puszta tényeket tehet a mérlegre - s ez annak, aki Istennel jár, bizony kevés. József 

valószínűleg jobban érezné magát, ha nemcsak a szemének kellene hinnie, hanem 

mérlegelhetné Mária szavainak igazságát is. 

Mária alázatosságában nem szólal meg - és talán úgy gondolja, ezt az ügyet védeni nem 

az ő dolga, hanem Istené. Az Úr angyala meg is teszi: és József most már töprenghet 

Isten dolgainak valóságán. 

Jól jön neki a Ne félj!-biztatás; hiszen ki ne riadna meg, ha egy olyan helyzettel 

szembesül, amelyben minden teljesen másképp van, mint kellene lennie? Annyira, de 

annyira hihetetlen - talán pont ezért érezzük azonnal igaznak az Úr megoldásait? 

Nagyon másképp kell lépni, dönteni, ha töprengésünkben az Úr siet segítségünkre - az 



Ő gondolataival! Ha mi kivágunk egy fát, az dőlhet jobbra, balra, előre, vagy hátra. De 

ha komolyan meghívjuk az Urat, hogy segítsen nekünk - a kivágott fa dőlés helyett 

házzá alakulhat, vagy rögtön helyes farakassá rendeződhet, esetleg amerre dől, ott 

azonnal kizöldül, és egy egész erdő árad el a helyén... - szóval, az Úr ezernyi 

megoldással fűszerezheti a mi favágásunkat... 

Nagyon sokszor csak mezei favágás az, amit én művelek, Uram! Ezt a munkát nem is 

említetted, de az én tenyeres-talpasságomhoz jobban illik, mint a magvetés, a halászat 

vagy a csöndes pásztorkodás. 
Még szerencse, hogy néha félek! Ilyenkor legalább megállok, és riadtan kereslek Téged. 

Te pedig jössz, és Neked sosincs késő, hogy helyrehozd az én ügybuzgalmam 

melléfogásait. - Ha Te dolgozol helyettem, mi lesz az én feladatom? El kell hinnem, 
hogy a hihetetlen is igaz valóság, ha Te munkálkodsz; s adsz erőt ahhoz is, hogy 

nyomodba szegődhessem. 

CSALÁDI ÜNNEPLÉS SZENTESTE 

(Mindenképp az ajándékozás előtt legyen. A feldíszített fa alatt a betlehem és az 

ajándékok. A gyermekek készülhetnek „meglepetés” műsorral: furulya, karácsonyi 
vers, ének….) 

Ének: Mennyből az angyal lejött hozzátok… (Hozsanna 25.) 

Evangélium: (Apa olvashatja) 

Azokban a napokban történt, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, 

hogy az egész földkerekséget írják össze. Ez az első összeírás Quirinius, 

Szíria helytartója alatt volt. Mindenki elment a maga városába, hogy 

összeírják. József is fölment Galilea Názáret nevű városából Júdeába, 

Dávid városába, Betlehembe, mert Dávid házából és nemzetségéből 
származott, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott 

állapotban volt. 

Ott-tartózkodásuk alatt elérkezett a szülés ideje. 

Mária megszülte elsőszülött fiát, bepólyálta és jászolba fektette, mert nem jutott nekik 

hely a szálláson. Pásztorok tanyáztak a vidéken kint a szabad ég alatt, és éjnek idején 

őrizték nyájukat. Egyszerre csak ott állt előttük az Úr angyala, és beragyogta őket az Úr 

dicsősége. Nagyon megijedtek. De az angyal így szólt hozzájuk: „Ne féljetek! Íme, 

nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek. Ma megszületett a 

Megváltó nektek, Krisztus, az Úr, Dávid városában. Ez lesz a jel: Találtok egy jászolba 

fektetett, bepólyált gyermeket.” Hirtelen mennyei seregek sokasága vette körül az 

angyalt, és dicsőítette az Istent ezekkel a szavakkal: „Dicsőség a magasságban Istennek 

és békesség a földön a jóakarat embereinek!” 

Ének: Pásztorok, pásztorok örvendezve… (Hozsanna 32.) 

Ima: (Vezetheti az anya) 



Urunk Jézus, aki irántunk érzett végtelen szeretetből emberré lettél és Betlehemben 

megszülettél, lélekben hozzád sietünk, mint születésed éjjelén a jóakaratú pásztorok. 

Plébániánk minden családja a tiéd: neked ajánljuk fel, földre szállt Istenünk. Mi is 

egyszerű gyermeki szívet hozunk, telve hittel, reménnyel és szeretettel. 

Hisszük, hogy bár mint kisded feküdtél Szűzanyád karjaiban, a királyok Királya, a 

hatalmas Isten vagy. Bízunk benned, hiszen megváltásunkra és boldogításunkra jöttél 

közénk. Szeretünk téged, mert végtelenül jó vagy, és a szereteted hozod a földre. 

Születésed napján ajándékul azt ígérjük, hogy ezentúl jobban szeretünk, bűneinket 

elhagyjuk, hibáinkat jóvátesszük, és az imádságban és a jóban buzgóbbak leszünk. 

(Gyermekek, vagy családtagok) 

1. Ajándékozz meg bölcsességgel, erővel és egészséggel, hogy kötelességünket híven 

teljesíthessük: legyen minden munkánkon áldásod.  (mind) Jézus, hallgass meg 

minket! 

2. Tekints megértő Szíveddel anyagi gondjainkra és szükségeinkre is. (mind) Jézus, 

hallgass meg minket! 

3. Add, hogy mindig meglegyen meleg otthonunk, mindennapi 

kenyerünk és mindaz, ami családjaink fenntartására és gyermekeink 

nevelésére szükséges. (mind) Jézus, hallgass meg minket!  

4. Őrizd és növeld szívünkben az egymás iránti szeretetet. (mind) 

Jézus, hallgass meg minket!  

5. Add, hogy tiszteljük, becsüljük, megértsük egymást, és tudjunk 

egymásnak szívből megbocsátani. (mind) Jézus, hallgass meg minket!  

6. Kisded Jézus, minden kegyelem és ajándék osztogatója, varázsolj karácsonyt minden 

ember szívébe, áraszd ki békédet hazánkra és az egész világra. (mind) Jézus, hallgass 

meg minket! 

Jézusunk, add, hogy az egész földkerekség visszhangozza az angyalok énekét: 

Dicsőség a magasságban Istennek, békesség a földön a jóakaratú embereknek. Ámen   

Mi Atyánk… 

Ének: Dicsőség mennyben az Istennek! (Hozsanna 21.) 

Jókívánságok.  (Áldott ünnepeket, stb…) 

Ajándékozás… (Sorrendre vigyázzunk!) 

Gépzene mellett következhet az ajándékozás. Először a gyermekek adják át 

meglepetésüket, majd a szülők és felnőttek a gyermekeknek.) 
 

Szerkeszti és kiadja: Horváth László kórházlelkész   20/ 77-386-55; 30/ 849-8280 

http://korhazkapolna.hu ; korhazlelkesz.sopron@gmail.com; http://www.facebook.com/korhazkapolna/  
Kórházkápolna: szentmise vasárnap 11 órakor  

Hívjon betegéhez időben papot, amint kórházba kerül! 
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