
 

IV. DECEMBER 10 

Lk 13,10-17 

 

Gyertyagyújtási a görög szerinti advent harmadik vasárnapján 

 

1. Felolvasó: 

Az Ószövetség embere igen nagyra értékeli az emberi test épségét, egészségét, gyönyörködik 

az emberi szépségben, Isten ajándékának tartja azt. De tudomása van a testi 

fogyatékosságokról is. Megemlíti, hogy Jákob, az angyallal való tusakodása után sántított a 

csípőjére. 

2. Felolvasó: 

12 olyan fogyatékosságot sorol fel, amelyek alkalmatlanná teszik a Lévi törzsének tagjait a 

papi szolgálatra (vak, sánta, nyúlszájú, törött végtagú, törött lábú, törött kezű, púpos, vézna, 

hályogos szemű, viszketeges, sömörös, sérves). Majd jön Jézus és ebből is képes 

kigyógyítani az embert. 

3. Felolvasó: 

Az evangéliumból megismert asszony a reménytelen bűnösök ábrázolása, akik képtelenek 

megszabadítani önmagukat. Az Üdvözítő, amikor meglátta, a következőket tette: 

megszólította, beszélt hozzá, rátette a kezét, és kérdezés nélkül meggyógyította. 

Megszabadult megkötözöttségéből, és tizennyolc év után először egyenesen és méltósággal 

tudott állni. 

4. Felolvasó: 

Ez nem fokozatos javulás volt, mert egy pillanat alatt történt! A bűnös, aki Krisztushoz jön, 

azonnal megszabadul a bűn megkötözöttségéből. A Sátán tizennyolc év óta tartotta 

megkötözve, az Üdvözítő pedig egy pillanat alatt feloldozta. Ennek megfelelően ez azonnali 

dicsőítést eredményezett, és ő Istennek adta a dicsőséget. 

A zsinagóga vezetője haragra gerjedt, mert az Úr szombaton gyógyított. A külső vallásosság 

törvényeskedése megfosztotta ezt az embert a szánalomtól és könyörülettől. Úgy érvelt, hogy 

hat nap van egy héten, amikor az emberek meggyógyulhatnak, ő azonban egyik napon sem 

tudta az asszonyt meggyógyítani. 

5. Felolvasó: 

A csoda hatása háromszoros volt. Először is, ellenségei megszégyenültek, mert érzéketlen 

közömbösségük ennek a szegény asszonynak a állapotával szemben nyilvánvalóvá vált. 

Másodszor, az emberek örvendeztek „mindazokon a dicsőséges dolgokon, a melyek ő általa 

lettek”. Harmadszor, az asszony imádata azonnali volt, és örvendezett annak, hogy 

felegyenesedhetett, és dicsőítette az Istent. 

Könyörögjünk: 

Advent negyedik gyertyája testi-lelki fogyatékosságunkra figyelmeztet. Add Urunk, hogy 

adventi várakozásunk erősödő fény ráeszméltessen bennünket, mennyire földhözragadt a mi 

hitünk, pedig minden nap felismerhetjünk Benned, hogy bármilyen nyomorékok vagyunk 

testileg vagy lelkileg, Te képes vagy meggyógyítani minket. Bárcsak hinnénk benne! 


