
a szentmise evangéliumi szakaszához  

Mk 13, 33-37 

Advent 1. vasárnap („B” év) 

 
„Legyetek éberek, mert nem tudjátok, mikor érkezik az Úr!” 
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+ EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből 

Legyetek éberek, mert nem tudjátok, mikor érkezik az Úr! 

Abban az időben Jézus így tanított: Vigyázzatok és virrasszatok! Nem tudjátok, mikor jön 

el az idő. Az idegenbe induló ember is, amikor otthagyja házát, szolgáira bízza mindenét, 

és mindegyiknek kijelöli a maga feladatát; a kapuőrnek megparancsolja, hogy virrasszon. 

Legyetek hát éberek! Mert nem tudjátok, mikor érkezik meg a ház ura: lehet, hogy 

este, vagy éjfélkor; kakasszóra, vagy reggel. Ne találjon alva benneteket, ha váratlanul 

megérkezik! Amit nektek mondok, mindenkinek mondom: Virrasszatok! 
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„Vigyázzatok és virrasszatok! Nem tudjátok, mikor jön el az idő.” 

(Mk 13,33) 

Közösségi alkalmunkat nyitottá tehetjük a családjaink számára is. Hívjuk meg a 

közösségünkbe párunkat, házastársunkat, gyermekünket is. Ünnepeljük és várjuk az Úr 

eljövetelét együtt! Ehhez forgatókönyv:  

www.plebania.net/img/hittanterem/281/0_Advgyertya.doc  

Gyújtsunk meg egy nagy fehér gyertyát Isten jelenlétének jegyében, és énekeljünk el 

közösen egy, a csoport által választott adventi éneket. Választhatunk a mostani 

vasárnaphoz javasolt gitáros énekek közül is. Amint úgy érezzük, hogy a jelenlévőknek 

sikerült ráhangolódniuk az énekre, kérjük meg a tagokat, hogy csukják be a szemüket, és 

ha a vezető valamelyiküket megérinti, akkor csukott szemmel kövesse őt. A vezető egy 

általa előre kitalált szimbólumot formálva állítsa fel a résztvevőket. Ez lehet galamb; szív; 

kereszt; gyertya. Bármi, ami az ünnephez kötődik. Ezalatt folytatódjanak az énekek, és 

senki se nyissa ki a szemét. 

Legyen egészen sötét a teremben. Ha mindenki a helyére került, a résztvevők nyissák 

ki a szemüket. Mindenki kapjon a kezébe egy teamécsest. A vezető válassza ki az égő 

fehér gyertyához legközelebb álló résztvevőt. A nagy fehér gyertyáról gyújtsa meg a 

résztvevő mécsesét és úgy nyújtsa át neki, hogy elmond hozzá egy adventi jókívánságot. 

A mondat kezdődhet így: „Azt kívánom neked az idei adventre, hogy…”. Miután átadta 

az égő mécsest, a résztvevő vigye tovább a kapott lángot, és ugyancsak egy adventi 

jókívánság mellett gyújtsa meg a hozzá legközelebb álló társa teamécsesét a sajátjáról – 

ezzel továbbadva Jézus szeretetlángját. Miután mindenkinek sikerült meggyújtania a 

társa mécsesét, és a vezető is kapott egy égő teamécsest, hagyjuk a helyünkön a 

gyertyákat és üljük körül az elénk táruló képet.  

- Milyen érzések vannak bennünk a játék után? 

- Mi lehetett a játék értelme? 

- Milyen várakozással tekintünk az idei adventre? 

- Mit szeretnénk másként csinálni, és mit szeretnénk megtartani az eddigi adventi 

szokásainkból? 

2-3 fős kiscsoportos beszélgetés 

- Hogyan igyekszem előkészíteni magamat az Úr Jézus eljövetelére? Egyáltalán 

várom-e Őt? 

http://www.plebania.net/img/hittanterem/281/0_Advgyertya.doc
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- Vajon mit bízott rám az Úr? Mi mindennel ruházott fel? 

- Hogyan reagálnék, ha holnap jelenne meg előttem? Mit mondanék vagy tennék 

először? 

- Min változtatnék az életemben, ha tudnám, hogy holnap érkezik el Jézus második 

eljövetele? 

- Mit szeretnék karácsonyig az Úr Jézusnak ajándékozni? 

Közösségi alkalmunkat imádsággal és énekkel zárjuk. 

További énekajánlás: Jézus, megígérted azt…; Jézus, te közénk eljöttél…;  Hordozd a 

gyertyát…;  Szeretet áradjon köztünk…; A szeretet himnusza…; stb. 

 
Forrás: http://rajzosevangelium.hupont.hu/13/advent-1 

  

http://rajzosevangelium.hupont.hu/13/advent-1
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„Vigyázzatok és virrasszatok! 

Nem tudjátok, mikor jön el az idő.” (Mk 13,33) 

A kódtábla segítségével fejtsd meg a rejtvényt, hogy megtudd, mit üzen 

Neked Jézus ezen a vasárnapon! 

 
 

Forrás: http://rajzosevangelium.hupont.hu/13/advent-1 

Amikor vendéget várunk, általában igyekszünk kicsinosítani a házunkat és önmagunkat 

is. Ugye már Te is tudod, hogy adventben Jézus eljövetelére várakozunk? Nincs is szebb 

felkészülés annál, mint ha egy olyan házba érkezhet, amelynek falait csupa jócselekedet 

tartja össze! Éppen ezért készíts adventi jócselekedet betlehemet Jézusnak, hogy méltó 

vendégségben részesülhessen Nálad!  

Mindennapra írj be egy nevet, akire – vagy egy jócselekedetet, amire – 

különösen is figyelni fogsz az adott napon. Pl. Advent 1. vasárnapján a pap 

bácsinak segítek fegyelmezni a ministránsokat vagy elvállalok egy templomi szolgálatot. 

Hétfőn előre engedem a lányokat az ajtónál, a fiúknak pedig illedelmesen fogok 

köszönni. Kedden a legjobb barátomnak fogok valamivel kedveskedni, stb. 

A tetőt Neked kell elrendezned. Advent 4. vasárnapjához képest hány napot kell még 

várni karácsonyig? Húzz be annyi vonalat, ahányat még aludnod kell az Úr Jézus 

születésnapjáig. Ezeket a napokat se felejtsd el jócselekedettel megtölteni, hiszen már 

nagyon közel van Jézus születésnapja. 

http://rajzosevangelium.hupont.hu/13/advent-1
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A Lectio divina iunior segédanyag kiadványok elsődleges célja, hogy az imádságos 

bibliaolvasáshoz interaktív feladatokon, játékokon kersztül segítséget nyújtsanak a 

fiatalabb generációknak is, kiegészítve ezzel a Lectio divina segédanyagban foglaltakat. 

Lectio divina iunior segédanyag 

Advent 1. vasárnap („B” év) 
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