
2018. december 9. Advent 2. vasárnapja  Lk 3,1-6. 

„Készítsétek az Úr útját…” 

A mai evangélium Keresztelő János fellépéséről szól. Lukács tanúsága szerint „szólt az Úr Jánoshoz”. 
Hiszem azt, hogy nemcsak Jánoshoz, nemcsak akkor, hanem itt és most nekem, Neked is szól az Úr. 
Aki „jel-en van”, azaz jelen van, az meghallja! Akinek nyitott rá a szíve, az meghallja! 
János elindult az Úr szavára, és hirdette a megtérés keresztségét. Vándorprófétaként vízzel 
keresztelte a hozzá forduló embereket, s ez a vízkeresztség a bűnök megbánását és az életmód 
megváltoztatását jelentette. Ezzel készítette János az Úr útját – akkor és ott, a Jordán környékén: ő 
volt a kiáltó hang és az útegyengető. Mi mivel készítjük? 

Karácsonykor megérkezhet a mi szívünkbe is, ha mi is készítünk neki utat: a völgyeket feltöltjük, a 
hegyet és halmot elhordjuk, a görbét egyenessé tesszük. A völgy feltöltése és a hegy elhordása 
szimbolikus értelmű – érthetjük így is: a völgy feltöltése nem más, mint a hiányosságaink és 
mulasztásaink helyrehozása, pótlása; a hegy elhordása pedig a helytelen és fölösleges tetteink 
helyrehozása, leküzdése. Hegy mindaz, ami eltakarja előlem az „Isten dicsőségét”, völgy mindaz, ami 
hiányzik belőlem, hogy megláthassam az „Isten dicsőségét”. Mindkettő köztem és az Isten között áll. 
Az adventi várakozás arról szól, hogy az ember megvizsgálja a saját életében, hogy mi az a völgy, vagy 
mi az a hegy, ami közte és az Isten között áll. A Jordán partján az emberek megvallották bűneiket, és 
megmerültek a Jordánban, hogy testi-lelki megtisztulást nyerjenek. Két hetünk van még, hogy a 
bennünk megszületni akaró Szeretet-Isten számára elkészítsük az egyenes utat, hogy megláthassuk 
magunkban és testvéreinkben az „Isten dicsőségét”, vagyis fényét, erejét, szeretetét. Ehhez az is 
szükséges, hogy utat készítsük a másik ember felé is („lélektől lélekig”), utat készítsünk Isten felé 
(„embertől Istenig”), sőt segítsük az Isten rajtunk keresztül való munkálkodását más emberek felé 
(„Istentől emberig”). Utat, hidat építsünk, mégpedig egyenes utat! Akarsz-e útépítő lenni? 

 Mikloviczné Panni, Nőtincs 
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„El is jutott a Jordán egész környékére a bűnök eltörlését /szolgáló/ tudat – átalakításos 
bemerítkezést hirdetve.” (Lk 3,3) 

- Mennyire küzdök bűneimmel? 

- Mennyire vagyok megbocsátásra kész? 

- Mennyire szorulok rá, hogy megváltoztassam az életemet? 

Angel 


