
V. NOVEMBER 19 

 

Gyertyagyújtási a görög szerinti advent első vasárnapján 

Lk 14,16-24 

Példabeszéd az ünnepi lakomáról 

1. Felolvasó: 

Isten mindenkit meghív a vele való legbensőségesebb találkozásra, az asztalközösségre. Meghívott minket 

az Egyházba, az eucharisztikus asztalközösségre, a szentáldozásra és a mennyei boldogságra is kiválasztott. 

 

 

2. felolvasó: 

Az ember ezt a hívást apróságok miatt vissza is utasíthatja: földvásárlás, munkával való túlterheltség, érzéki 

örömök miatt. Mindig talál indokot, hogy ne mehessen a találkozásra, az ünnepre. Isten többször is szólít. 

Végül is elfogy a türelme. Tehát vigyázat! Aki mindvégig megátalkodik, az magára vonja Isten büntetését, 

az elvettetést. Mégpedig a végleges elvettetést, ami maga a kárhozat. 

 

3. Felolvasó: 

Ennek szimbólumai: a város lerombolása, tűzzel való felégetése, a külső sötétség, a sírás és a fogcsikorgatás. 

Aki újra meg újra visszautasítja Isten hívását, az elvéti az Úrral való találkozást. Aki nem ismeri fel a 

kegyelem idejét, az elveszítheti az élet egyetlen célját: Isten színelátását.  

 

4. Felolvasó: 

Egyház tagjai ne legyenek önelégültek 

Isten elképesztő ajándékban részesít, de ugyanakkor elképesztő követelményeket is támaszt. Elvárja lelkünk 

menyegzős ruhájának megőrzését. Akár emberfeletti nehézségek árán is meg kell őriznünk a bűntől való 

mentességünket. De a mesében is, a királykisasszony által kiszemelt legénynek is le kell szállnia az 

alvilágba, meg kell küzdenie a sárkánnyal, három próbát kell kiállnia, míg övé lehet a fél ország és a korona. 

 

 

5. Felolvasó: 

Gondolkodjunk még időben, milyen ruhában akarunk megjelenni a karácsonyi jászolnál. Utazásunk során 

megkopik a csizmánk, poros lehet a ruhánk. Igyekezzünk előbb odaérni, hogy átöltözhessünk, hisz nem 

akárkihez közeledünk, hanem a Dicsőség Királyát akarjuk köszönteni. 

 

Pap: Advent 

Valaki jön - de te nem veszed észre! 

Valaki közeledik hozzád - de te bezárkózol!  

Valaki kopog nálad - de te átalszod látogatását!  

Valaki belép hozzád - de te házon kívül vagy!  

Valaki nálad lakik - de te kidobod őt!  

Valaki feltárulkozik - de te a szavába vágsz!  

Valaki vár rád - de te hátat fordítasz neki!  

Valaki segítséget kér - de te megkeményíted szívedet!  

Valaki ajándékot ad neked - de te elásod azt!  

Valaki végtelenül ráér - de veled sosem lehet beszélni.  

Valaki nyugalmat hoz - de te szétszórt vagy!  

Valaki jön - de te csak magadat látod!  

Amíg csak jön - mindig megváltozhatsz!  
Forrás: Publik-Forum Extra, Barmherzigkeit, 


