
Advent 4. vasárnapja                           Mondj igent!                                            2014  

 

1. Ének:  

 

2. Köszöntelek Benneteket Advent utolsó vasárnapján: Az Úr legyen veletek!  

A mese elbűvöli az embert, a titokzatos dolgok elvarázsolják a gyermeket, fiatalt, öreget 

egyaránt. Ez nagyon jó dolog! A baj ott van, ha a mesés elemek eltakarják a lényeget, a 

mondanivalót. A mai örömhír: Jézus születésének híradása Máriának. Azt kérdezem, mi lehet 

ennek az angyalos történetnek mondanivalója konkrétan nekünk, akik itt vagyunk?  

 

3. Jézus születésnapjára készülve vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg 

bűneinket… Irgalmazzon nekünk…   

 

4. Ének: Kyrie…  

 

5. Imádkozzunk! Istenünk, aki létbe hívtál minket és mindnyájunknak feladatot adtál, add, 

hogy megértsük üzenetedet, és merjünk igent mondani rá, aki élsz és szeretsz...  

 

6. Evangélium Lk. 1, 26 – 38  

 

7. Nem kell vitába szállnunk feltétlenül az angyalos történettel, hiszen a keleti bibliai 

elbeszélési forma mély mondanivalót takarhat, és személyes üzenet is lehet a mi számunkra. 

Ez a Mária történet tulajdonképpen minden ember története. Miért is?  

1) Isten szólít, hogy kedves fia-lánya légy.  

Mindannyiunk szívében ott szól ez a hang, de egy sereg „angyal” (angelos=küldött) is 

felszólít. Mást se hallunk piciny korunktól a szüleinktől, csak azt, hogy jó kislány, jó kisfiú 

légy! Serdülőkorban, úgy 15 évesen, mint Máriának, külön is megszólít valaki. Gábor vagy 

más isteni küldött, aki elmondja neked, hogy az Istennek terve van veled, csak légy Isten 

kedves gyermeke.  

Ki ne emlékezne rá, hogy kora ifjúságában volt olyan személy, aki nagy hatással volt rá és 

komolyan feltette a kérdést: Mi leszel, ha nagy leszel? Mi lesz belőled? Ki lesz belőled? Még 

a legnehezebb környezetben élő fiatalban is tudatosul a választás lehetősége, hogy jó legyen, 

Isten kedves gyermeke, szeretettel teljes. És mindenkiben megfogalmazódik, hogy túl ezen, az 

ember még többre is hivatott.  

2) Hozz világra Isten - fiakat-lányokat!  

Az Isten, amikor megteremtette az embert, férfinak és nőnek teremtette, és arra rendelte, hogy 

a teremtésben társai legyenek. Az élet rendje az, hogy az ember gyereke szerelembe essen és 

új életek világra hozója legyen. Ehhez elég csak a belső hang és belső késztetés, de ahhoz, 

hogy új Jézusokat adjon a világnak, hatalmas feladat és elengedhetetlen hozzá az angyali 

üzenet.  

Felnevelni saját gyermekekből, vagy más szülők gyermekeiből is Isten – fiakat – lányokat 

elképesztően nagy feladat. Kit nem fog el a félelem, hogy alkalmas vagyok rá, és ha vállalom 

is, nem lesz kudarc a vége? Ehhez kell csak a biztatás, az isteni küldött bátorítása! 

3) Örülj, hogy kiválasztottalak!  

Isten minden embert arra a feladatra teremt, hogy ne csak élőlényeket hozzon a világra, 

hanem szeretetlényeket adjon a világnak. Ezt mindenki tudja szíve legmélyén, és nem is akar 

senki rablókat, gyilkosokat szülni és nevelni, hanem tisztességes embereket legalább.  

Vagy még ennél is jobbakat! De ehhez kell az angyali szó, kell a kiválasztottság tudata. És 

ehhez dönteni kell, vállalni a küldetést. „Aki választott, kiválasztatott” mondja egy régi dal. 

Örülni kell, és nem szabad félni! 



4) Ne félj a hatalmas feladattól! 

Ne félj, hogy új Jézusok anyja és apja légy! Ne félj, hogy kicsi vagy, senki vagy! Tudd, hogy 

Isten Lelke van benned, isteni erő és akarat. Ne bénítsd, ne oltsd ki magadban a Lelket, higgy 

abban, hogy a Magasságbeli ereje borít el, és képes leszel Isten-fiakat nevelni, ha ők is így 

akarják.  

Ne félj attól sem, hogy vargabetűket írnak életükben édes vagy fogadott fiaid és lányaid, mert 

tudja az Isten, hogy az ember fia emberből van, és nem könnyű az istenülés. Higgy és bízz a 

kiválasztottságban és abban is, hogy a lehetetlen, lehetetlen Istennél. 

5) Fiatalon és aggként is szülhetsz Isten – fiakat-lányokat! 

Attól sem kell félned, hogy gyerek vagy még, egészen fiatal, és attól sem, hogy öreg és agg, 

mert így is, úgy is újjászülethetsz magad is, és szülhetsz Isten - fiakat-lányokat. Nézz körül, és 

láthatod az életben az egészen fiatal elkötelezetteket, Máriákat, és az idős Erzsébeteket, akik 

öregségükben is szolgálják és növelik új emberekkel az Isten Országát. 

6) Csak mondj igent és álld a szavad halálodig!  

A Mária történet így végződik: „Az Úr szolgálóleánya vagyok, legyen velem a te igéd 

szerint!” Igent mondani az istenfiúságra és igent mondani az Isten - fiak – lányok világra 

hozására, emberfeletti döntés, de lehetséges. És még ennél is nagyobbra vagyunk képesek, 

állni a szavunkat halálunkig. Még akkor is, ha belegondolunk a názáreti Mária életének 

folytatására.  

--- De hát „ha Isten velünk, ki ellenünk?!” 
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