
II. NOVEMBER 26 

Gyertyagyújtási a görög szerinti advent második vasárnapján 

Lk 10,25-37 

 

1. Felolvasó: 

Az ember becsapta maga mögött a Paradicsom kapuját. Válaszul, Isten kitárta az ég ajtaját, 

hogy visszatalálhassunk Hozzá. Ezzel Isten és ember közös története új szakaszába lépett. A 

Messiás nem váratlanul érkezett, hanem vártuk. 

 

2. Felolvasó: 

Nem idegenként idegenbe érkezett, övéi közé jött. Ezt a történelmi várakozást tartja ébren az 

Advent, amikor Karácsonyra, Krisztus születésének megünneplésére készülünk. Jézus 

emberré lett, vállalta emberlétünk határait, hogy visszaállítsa a Szeretet Istenének uralmát a 

szívünkben.  

 

3. Felolvasó: 

Amikor irgalmasságról hallunk, elsőként fülünkbe cseng az Evangéléiumból ismert 

felszólítás: „Legyetek irgalmasok, amint a ti mennyei Atyátok is irgalmas!”  Az irgalmas 

szamaritánus esete felébreszti bennünk a felebarát iránt érzett szeretet lángját. De ki az én 

felebarátom? Jézus a felebaráti szeretetet összekapcsolja az istenszeretettel. Tanítása szerint 

felebarát mindenki, aki segítségre szorul, akivel a mindennapok összehozzák az embert: a 

családtag, a munkatárs, az útitárs, minden helyzetben és állapotban a „legközelebbi” 

személy. 

 

4. Felolvasó: 

ÁDVENT a latin adventus, „eljövetel” szóból származik: a karácsonyt előkészítő időszak. A 

mai római liturgiában a december 25. előtti 4 vasárnap és a közéjük eső 18-24 hétköznap. 

Amikor még vízkeresztkor kereszteltek, a keresztelésre szóló 3 hetes előkészületi idő volt. 

Az V. században december 25. előtérbe került, s az ADVENT átkerült karácsony elé és 

megnyúlt: 6 hetes lett (Szent Márton napjától december 24-ig tartott). Róma az V. században 

fogadta el 4 vasárnapos változatában. 

 

5. Felolvasó: 

Az Adventi koszorú készítés hagyománya a XIX. századig nyúlik vissza. Az első adventi 

koszorút Johann H. Wichern német evangélikus lelkész készítette Hamburgban. Egy 

fenyőkkel díszített, felfüggesztett szekérkeréken 24 fehér gyertyát helyezett el, minden 

adventi napra egyet-egyet. Később az egyszerűség kedvéért 4 gyertya került a koszorúkra, 

minden vasárnapra egy. Mi görögkatolikusok, mivel 40 napi böjttel készülünk Krisztus 

születésére hat gyettyát gyújtunk az adventi koszorún. 

 

Pap: 

Istenünk, add, hogy felismerjük embertársunkban a felebarátot. Amikor szükség van 

irgalmas szeretettel segítsünk a szükségben szenvedőknek. Ha te vezeted hozzánk azt aki 

rászorul, a jószívű fogadós módjára lássuk vendégül, ha kell ápoljuk és gondját viseljük. 

Karácsonyra készülve, a második gyertya fénye világítson életünk útján, amellyel közelebb 

juthatunk Hozzád. Ámen. 

 


