
 

III. DECEMBER 3 

 

Gyertyagyújtási a görög szerinti advent harmadik vasárnapján 

Lk 12,16-21 

 

1. Felolvasó: 

A mai evngélium azt kérdezteti velünk: „Milyen kincset gyűjtünk? Földit vagy mennyeit? 

Akarunk-e Istenben gazdagodni? Az adventi várakozás csendje alkalmat ad arra, hogy ez az 

életfontosságú kérdés egészen tisztán szólaljon meg bennünk, a mindennapok zajától nem 

zavarva. Csak a kérdezés elkötelezett vállalása visz közelebb ahhoz a Jézushoz, akiben 

legmélyebb vágyaink beteljesedését reméljük. 

 

2. Felolvasó: 

Pál apostol arra búzdít, hogy azt kell keresnünk, ami odafönt van, a figyelmünket az égiekre 

kell irányítanunk és nem a földiekre. Az új embert kell felöltenünk, akit nem a földi dolgok 

vezényelnek. Tekintetünket nem a földi csillogásnak kell elkápráztatnia. Karácsony fénye 

nem az utcai káprázat vakító fényáradatában visz közelebb a titokhoz. A betlehemi csillagot 

kell megtalálnunk és követnünk a napkeleti bölcsek útmutatása szerint. 

 

3. Felolvasó: 

Adventi várokozásunk kiteljesedése és az ünnep közeledése egyre nagyobb örömmel tölti el 

szívünket. A harmadik gyertya fénye azt jelzi, hogy Jézus Krisztus érkezésig már nem sok 

idő van. Ennek az ünnepi pillanatnak a vonzásában gyújtjuk meg most a gyertya lángját. 

 

4. Felolvasó: 

Amikor Jézus a kapzsiságtól bűnétől intette hallgatóit, azt mondta: „Vigyázzatok ... mert nem 

a vagyonban való bővelkedéstől függ az ember élete.”  

 

5. Felolvasó: 

„Egy híres rabbi halála után megkérdezték egyik tanítványát, hogy mi volt mestere számára a 

legfontosabb dolog. A tanítvány válasza szerint az, amivel éppen foglalkozott. Ez 

lényegében minden emberrel így van. Ha a pénzzel, a vagyonnal, az anyagiakkal 

foglalkozunk, számunkra is az lesz a legfontosabb. Minél több időt töltünk a földi 

gondokkal, dolgokkal annál fontosabban lesznek számunkra. Nekünk pedig Istenben kell 

gazdagodnunk.” (Pék Sándor) 

 

Könyörögjünk: 

 

Most megvalljuk, hogy eljöttél közénk, és várjuk, hogy újra eljöjj az idők végén, szentelj 

meg bennünket eljövetelednek fényességével, és áraszd reánk gazdagon áldásodat! Adj erőt, 

hogy a földi küzdelmek között állhatatosak maradjunk a hitben, ápoljuk magunkban az 

örvendező reménységet, és gyakoroljuk a szeretet műveit! Ámen 


