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Gyertyagyújtási a görög szerinti advent első vasárnapján 

Lk 8,40-56 

A vérfolyásos asszony és Jairus leánya 

 

1. Felolvasó: 

A kezdődő advent a karácsonyi előkészület ideje. Az elkövetkezendő hetek egy sajátos lelki 

út végigjárására hívnak, mely egyre és egyre közelebb vezet bennünket az ünnep lényegéhez, 

belső tartalmához. Ezen az úton kísérnek el az egyház szertartásai, énekei és jelképei, a 

lépéseket azonban már kinek-kinek saját magának kell megtennie. 

 

2. felolvasó: 

Ma Jairus leányának feltámasztásáról valamint a vérfolyásban szenvedő asszony 

meggyógyításáról szólt az Evangélium. Mindkettőjüket ezzel bátorította: 

A beteg asszonyhoz így szólt: „Leányom, mondta neki, hited meggyógyított.” Jairusnak 

pedig ezekkel a szavakkal: „Ne félj, csak higgy!” 

 

3. felolvasó: 

Nagyon fontos, hogy növekedjen benned az Ő szeretetébe vetett hit, a hit abban, hogy 

éhezve és vágyva vágyik eljönni hozzád az Eucharisztiában. Amikor valóban elhiszed, 

mennyire szeret Ő téged és mennyire vár rád, akkor érted meg majd, hogy Isten az irántad 

való őrült szeretetében – ha te késlekedsz – azt az érzést éli át, amit a pszichológia a 

várakozás gyötrelmének nevez. 

 

4. Felolvasó: 

Amint megérik benned a hit abban, hogy Jézus szeret, hogy vár rád – kell, hogy ezzel a hittel 

együtt, vágy és éhség jelentkezzék benned az Eucharisztia iránt; gyötrő vágy Jézus eljövetele 

iránt. A szeretett személyre való várakozás gyötrelme a szeretet megvetettségének 

mértékével arányos. Minél jobban szereti egy anya a gyermekét – akire hiába vár –, annál 

nagyobb benne a találkozás vágyának kínja. És ha ez a szeretet Isten végtelen szeretete, 

melyet még elképzelni sem tudsz, akkor milyen mérhetetlen lehet az Ő várakozásának 

szenvedése, ha hiába vár rád? 

 

5. felolvasó: 

A karácsonyi készület/várakozás ideje van. A keleti egyház – évezredes tradicióját 

megőrizve – a karácsonyi előkészület idejét a húsvéti böjthöz hasonlóan negyven napban 

határozza meg. Ez karácsony előtt hat héttel, a Gergey-naptár szerint november 15-én 

kezdődik. Szent Fülöp böjtjének is nevezi, utalva az apostol november 14-i emléknapjára.  

 

Pap: 

Urunk és Istenünk, segíts minket, hogy élő hitben való várakozással készüljünk Jézus 

Krisztus eljövetelére. A gyertya fénye, ami az örök világosságot jelképezi, emlékeztessen 

bennünket arra, hogy amikor eljön és találkozni akar velünk az Úr, jelen találjon minket. 

Nem akadályozhat bennünket sem tömeg, sem gúny vagy nevetés mások részéről. Legyen 

vígasztaló és bíztató számunkra, hogy nekünk is szól Jézus kijelentése: „...a hited 

meggyógyított.” 


