
Advent 2. vasárnap 2012.

Bevezetés 
A  mai,  advent  2.  vasár-

napjának evangéliumában, az Úr útja 
nagy  előkészítőjének,  Keresztelő 
Szent  János,  Izaiás  prófétától  vett 
szavai: Készítsétek az Úr útjait! ma 
nekünk szólnak. De, az Úr várásának 
idején,  hogyan  állunk  mi  az 
útkészítéssel?  Az  erkölcsi  értelem-
ben vett  dombok elhordásával,  és a 
völgyek  feltöltésével?  Vizsgáljuk 
meg lelki-ismeretünket!

Kirié litánia
Urunk!  Bocsásd  meg,  hogy  nem 

törődünk  a  Hozzád  vezető  út  építésével. 
Uram, irgalmazz!

Urunk!  Bocsásd  meg,  hogy  nem 
tesszük  egyenessé  életünkben  azt,  amit 
egyenessé  kell  tennünk.  Krisztus, 
kegyelmezz!

Urunk!  Bocsásd  meg,  hogy  nem 
távolítjuk  el  életünkből  azokat  a 
göröngyöket,  amelyek  botlásainkat 
okozzák. Uram, irgalmazz!

Evangélium után
Szeretem Lukács evangélistát. 

mert  orvos  létére,  Tacituszi 
módszerrel  ír  le  szinte  mindent. 
Most  is.  Művelt  olvasóknak  szánta 
műveit.  A mai evangéliumi szakasz 
első  mondataival  azt  bizonyítja 
olvasóinak,  hogy  Jézus  és  Elő-
hírnöke: Keresztelő Szent János nem 
mitikus  alakok,  hanem  történelmi 
személyek,  akiknek  életéhez  jól 
ismert  uralkodók  nevei  és 
meghatározott  földrajzi  helyek 
kapcsolódnak.

Tibériusz  császár  idejében 
léptek a nyilvánosság elé.  Jánosnak 
Jézusra  mutató  és  bűnbánatra 

felszólító  szavai  a  császár  ural-
kodásának 15. évében hangzottak el, 
Krisztus születése után 28-29-ben.

Tibériusz  után  olyan  neveket 
sorol  fel  a  szöveg,  akik  fontos 
személyek  voltak  abban  a  korban. 
Közöttük  osztották  fel  a  rettegett 
Nagy Heródes országát. 

Jeruzsálem és Júdea közvetlen 
ura  Poncius  Pilátus  volt,  a  római 
császár  helytartója.  Ő  ítélte  Jézust 
kereszthalálra. 

Galileának,  ahol  Jézus  gyer-
mekkorát  és  rejtett  életét  töltötte, 
Nagy Heródes fia Heródes Antipasz 
volt  az  uralkodója.  Ő  fejeztette  le 
Keresztelő Szent Jánost.

Fülöp,  Heródes  másik  fia,  a 
Genezáreti  tótól  Keletre  és  észak-
keletre  elterülő  Itureának  és 
Trachonitisznek,  a  mai  Jordánia  és 
Szíria egy részének volt az uralkodó-
ja,  fejedelme.  Jézus  majd  az  ő 
területén, Cézárea Filippi környékén 
mondja  el  nevezetes  szavait  Péter-
nek:  "Te  Péter  vagy,  és  én  erre  a 
kősziklára építem egyházamat."

Lizaniász  pedig  Abileának,  a 
mai Libanonnak és Nyugat-Szíriának 
az  ura.  Az  ő  országának  területén 
található  Damaszkusz,  ahová  majd 
Saul, a későbbi Pál tart azzal a céllal, 
hogy  ott  megszervezze  a  keresz-
tények üldözését.

A  jeruzsálemi  templomnak 
Kaifás  volt  a  főpapja,  azonban  az 
előző főpapnak, Annásnak még nagy 
volt  a  befolyása.  Mindketten  kor-
társai  voltak  Jézus  nyilvános 
működésének  és  döntő  szerepet 
játszottak Jézus halálra ítélésében.

Ebben az  időben élt  Zakariás 
fia:  János,  Jézus  előhírnöke,  aki 



bűnbánatra  és  Istenhez  térésre 
szólította fel az embereket. 

Nagyon fontosak számunkra is 
Keresztelő  Jánosnak,  a  Holt-tenger 
környéki  sivatagban  mondott  azon 
szavai,  amelyekkel  Izaiás  prófétát 
idézi: Készüljetek az Úr fogadására, 
a hegyeket, halmokat hordjátok el, a 
völgyeket töltsétek fel. . Ezen szavai 
ma felénk hangzanak.

Amikor  Keresztelő  Szent 
János felszólít, hogy „készítsétek az 
Úr útját”,  akkor természetesen lelki 
útkészítést  ért  rajta,  mellyel,  az  Úr 
Jézussal való találkozásra készülünk.

De  miért  van  szükség  lelki 
útkészítésre? 

Azért mert hihetetlenül nagy a 
lelki utak rombolása. Sokan vannak 
olyanok, akik ilyen utaknak nem az 
építésére,  hanem  a  lerombolására 
törekednek.  Ha  rajtuk  múlna, 
minden,  embert  Istennel  összekötő 
utat, Istenhez vezető utat lezárnának, 
s  mint  korszerűtlent,  elavultat 
kiiktatnák az életből.

És  azért  is,  mert  az  anyagi 
javak hajszolása  olyan  halmokat  és 
hegyeket  képes  összehordani, 
melyek  eltakarják  az  ember  lelki 
szeme  elől  Istent.  -  Ezeket  a 
halmokat el kell hordani. 

Azért  is  szükséges  a  lelki 
útkészítés, mert a hitetlenség, a buta 
előítéletek, valóságos lelki űrt, mély 
völgyeket,  szakadékokat  vágtak  az 
emberekben. - Ezeket a völgyeket fel 
kell tölteni. 

Azért  is  szükséges  a  lelki 
útkészítés,  mert  az  emberi  gazság 
olyan kanyargós  utakat  alakított  ki, 
melyek  megkerülik  az  igazságot.  - 
Ezeket  a  görbe  utakat  ki  kell 
egyenesíteni.

Azért  is  szükséges  a  lelki 
útkészítés,  mert  az  erkölcstelen 
életmód  olyan  göröngyös  utat 
alakított  ki,  melyen  az  erény  csak 
botorkálva haladhat előre. - Ezeket a 
göröngyös utakat simává kell tenni. 

De hogyan lehet az anyagi ja-
vak hegyeit  elhordani,  a  hitetlenség 
völgyeit  feltölteni,  a  hazugság  ka-
nyarjait  levágni,  az  erkölcstelenség 
göröngyeit elsimítani?

Nem  könnyű  feladat  ez. 
Elkészíteni  a  Messiás  eljöveteléhez 
szükséges utat, de lehetséges!

Bűnbánattal és megtéréssel.
Igaz,  hogy  a  szakadékok 

átívelése,  gátak  építése,  utak 
korszerűsítése,  még  a  hegyek 
elhordása  is,  könnyebbnek  tűnő 
feladat, mint a Messiáshoz vezető út 
építése.  Az  ellentétes,  önző  emberi 
érdekek összeegyeztetése,  ellentétek 
áthidalása,  a  jóakarat  elmélyítése. 
Emberekre  követ  nem dobni,  kezet 
nem  emelni,  emberek  felé  kezet 
nyújtani,  hidat építeni,  nem könnyű 
feladat!

Karácsonyra készülő, lelki utat 
építő  testvéreim!  Oda  kell  figyel-
nünk  a  mellettünk,  a  közelünkben 
élőkre  is,  s  valamennyi  ember-
testvérünkre. 

Nem figyeltünk fel arra, hogy 
a  prófétai  figyelmeztetés  többes 
számban hangzik felénk. Készítsétek 
az  Úr  útját.  Közösen  készítsük  hát 
ember-társainkkal  az  Úr  útját,  és 
akkor,  miként  a  próféta  mondja, 
meglátja  majd  minden  nép,  hazánk 
is,  és  minden  gyermeke  az  Úr 
dicsőségét, Karácsonykor.

Ámen.
F. F.


