
2012. december 9. – Advent 2. vasárnapja – Lk 3,1-6 – „Készítsétek az Úr útját!”  

 

Izaiás prófétától eredő felszólítást hallunk ma arra nézve, hogyan készítsünk utat. A völgyeket 

töltsétek fel, a halmokat hordjátok el, a görbét egyenesítsétek ki, a göröngyöset simítsátok el! A 

több ezer éves szöveg nem egy akkori, útépítést ígérő kampányfogás része, hanem egy 

jövendölésé. Deutero-Izajás könyve megjövendöli a zsidó nép szabadulását babiloni fogságból 

(vö. Iz 40,3). A fogságból való visszatérést úgy képzelte, hogy maga Isten fogja népét vezetni, 

mint ahogy az egyiptomi rabságból is hazavezette. Manapság is szokás, hogy ha kiemelten fontos 

állami vendég érkezik az országba, akkor legalább azt az útszakaszt rendbe rakják, amerre a 

vendég közlekedni fog. A kátyúk eltüntetése a megbecsülés, sőt a szeretet jele is lehet. Amikor 

Keresztelő Szent János felszólít, hogy „készítsétek az Úr útját”, akkor lelki útkészítést ért rajta, 

amellyel előkészülünk Jézussal való találkozásra.  

Miért van szükség lelki útkészítésre?  

Azért, mert ennek a világnak a javai olyan halmokat és hegyeket képesek összehordani, amelyek 

eltakarják az ember elől Istent. Ezeket a halmokat el kell hordani. Azért szükséges a lelki 

útkészítés, mert a szellemi tudás hiánya, az előítéletek valóságos lelki űrt, mély völgyeket, 

szakadékokat vágtak az emberekben. Ezeket a völgyeket, hiányokat fel kell tölteni. Azért 

szükséges a lelki útkészítés, mert az emberi önzés olyan kanyargós utakat alakított ki, amelyek 

megkerülik a szeretet útját. Ezeket a görbe utakat ki kell egyenesíteni. Azért szükséges a lelki 

útkészítés, mert az Istennek nem tetsző életmód olyan göröngyös utat alakított ki, amelyen az 

Istennek tetszeni akarás csak botorkálva haladhat előre. Ezeket a göröngyöket simává kell tenni.  

De hogyan lehet az anyagi javak hegyeit elhordani, a szellemi tudáshiány völgyeit feltölteni, az 

önzés útjait a szeretet útjára terelni, az Istennek nem tetsző élet göröngyeit elsimítani?  

Istenkapcsolattal. Rendszeres, naponkénti társalgás, beszélgetés Istennel, akinek egyedül akarunk 

ebben az életben tetszeni. Önmagunk felülvizsgálatával. Rendszeresen hozzámérni magunkat 

ahhoz a tanításhoz, életpéldához, amelyet megismertünk Jézustól. Lelki beszélgetés olyan 

testvérekkel, akiktől tudunk tanulni, akik tudnak nekünk olyan dolgokat mondani, amelyek 

segítenek bennünket Isten Országa felé. A közösség kontrolljával. Ráhallgatni, ráfigyelni azokra a 

testvérekre, akikkel együtt keressük az Istennek tetsző élet titkát.  

[Gyűrű Ferenc, Egyed]  

„És meglátja majd minden test az Isten szabadító tevékenységét.” (Lk 3,6) 

 Mikor tapasztaltam magamon Isten szabadító tevékenységét? 

 Örülök-e Isten szabadító tevékenységének? 

 Felhívom-e mások figyelmét Isten szabadító tevékenységére? 

 [Angel] 


