Nettipyhis marras 19

Hartaus
Nyt sytytämme kynttilän
1.
Nyt sytytämme kynttilän,
se liekkiin leimahtaa.
Me odotamme Jeesusta,
seimessä nukkuvaa.

3.
Nyt loistaa kolmas kynttilä,
niin kirkas, kutsuva.
Oi, kohta meille kuningas
jo syntyy tallissa.

2.
Nyt syttyy toinen kynttilä
ja valo laajenee.
Suo Isä tänne Jeesuksen,
se hetki lähenee.

4.
Nyt syttyy neljäs kynttilä,
jo joulu sarastaa.
Me odotamme Jeesusta,
hän kaikki pelastaa.
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Joulukalenterit ovat ilmestyneet kauppoihin. Joulun odotuksen eli adventin aika lähestyy.
Monilla on silloin joulukalenteri, jolla voi juhlistaa joulun odotusta ja laskea päiviä jouluun.

Adventtiaika valmistaa meitä jouluun. Vanhastaan ensimmäisen adventtisunnuntain
jälkeisestä maanantaista on alkanut jouluaattoon asti ulottuva adventtipaasto. Tätä
paastoa kutsutaan myös pieneksi paastoksi erotuksena pääsiäistä edeltävästä suuresta
paastosta.
Keskiajan lopulle tultaessa läntisessä kristikunnassa vakiintui käytäntö, jonka mukaan uusi
kirkkovuosi alkaa ensimmäisestä adventtisunnuntaista. Sana adventti tulee
latinankielisestä sanonnasta adventus Domini, Herran tuleminen.

Adventtiaika alkaa ensimmäisestä adventtisunnuntaista ja päättyy jouluaattoon.
Adventtiaikana liturginen väri kirkoissa on violetti. Ensimmäisenä adventtisunnuntaina väri
on kuitenkin valkoinen.
Ensimmäinen adventtisunnuntai on yksi vuoden suosituimmista kirkkopyhistä. Silloin
kirkoissa lauletaan tuttu Hoosianna - hymni, virsi numero yksi. Hoosianna! -huudahdus on
alunperin rukous "oi auta, pelasta!" Jo juutalaisessa perinteessä ennen Jeesusta siitä
muodostui yleinen juhlahuuto ja riemunilmaus.
Ensimmäinen adventti ja palmusunnuntai kertovat samasta tapahtumasta, pelastajan eli
Messiaan odotuksesta. Juutalaisille kyse oli kuninkaasta, jonka odotettiin vapauttavan
kansansa vieraiden valtojen alaisuudesta. Kun Jeesus ratsasti Jerusalemiin, häntä
tervehdittiin Hoosianna-huudoin ja heittelemällä palmunoksia tielle.

Ensimmäinen adventti on kirkon mukaan nöyrtymisen adventti. Jeesus saapui hiljaisena ja
nöyränä kuin tavallinen ihminen.
Toinen adventti on kunnian adventti ja aiheena on Kristuksen toinen tuleminen kunniassa.
Kolmas adventti on hengen adventti. Silloin muistamme Johannes Kastajaa, joka kertoi
Jumalan viestiä, että Jeesus olisi syntyvä.
Neljäs adventti on omistettu Neitsyt Marialle, Jeesuksen äidille.
Adventtina sytytetään adventtikynttilät, jokaisena neljänä adventtisunnuntaina yksi. Näiden
kynttilöiden voisi ajatella olevan kirkon adventtikalenteri.

Adventtikynttilöille on annettu monia eri merkityksiä. Esimerkiksi:
1.
2.
3.
4.

adventin kynttilä symboloi joulun odotusta
adventin kynttilä on jouluilon sytyttäjä.
adventin kynttilä on joulurauhan tunnus.
adventin kynttilä on rakkauden kynttilä.

Tiedot www.sakasti.fi ja wikipedia / adventti.
Katso myös vuoden 18 joulukuun nettipyhis Adventtikynttilöiden tarina.
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