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Keresztelő János születésének hírüladása
A Bibliában Isten többször megígéri idős magtalan szülőknek a gyermekáldást. Így volt ez Ábrahám,
Mánoah és Zakariás esetében is. Az ígéret és beteljesülése mutatta, hogy a születés kulcsa Istennél
van, és Isten a gyermek által előre jelzi, hogy az embernek küldetése van!
Korunk súlyos problémája a civilizált ember termékenységének csökkenése. Sokan imádkoznak az
Úrhoz gyermekért, azért is nagyon reményteljes Gábriel arkangyal üzenete Zakariáshoz, amellyel
örömhírt ad a tudtára. Gábriel, Zakariást kezdeti hitetlenkedése (inkább csodálkozó kérdése) miatt,
némasággal bünteti. A némaság jelzi: valóban isteni különleges ajándékról van szó, a némaság ennek
bizonyítéka, tehát az angyal Zakariásnak a kedvére tett.
-

Nem késtem-e le valamit, amit korábban megtehettem volna, és most kétségbeesve kérem
az Urat, hogy ugyan kifutottam az időből, de tegyen csodát…?
Megértem-e, hogy a gyermekáldás az örömhír továbbadásának legközvetlenebb eszköze?
A gyermekáldás visszautasítása az Isten tervének nyílt akadályozása. A gyermek érkezésével
átérzem-e, hogy maga az Isten látogatott meg?

A gyermek érkezésében az Ég és a Föld összeér. A szülőkre bízott új lélek és az anyagban megjelenő
új ember egység, amelyben az ember továbbadja az életét, amelyben megjelenik az ember
felelőssége, amit Isten rábíz, amellyel az Ég és a Föld harmóniájáért felelős lesz.
A Karácsony éppen az ember Isten általi megszentelésének, az ember isteni útjának felmutatása, az
Ábrahámnak, Zakariásnak adott ígéret általános kiterjesztése.
Uram, add, hogy megértsem a nekem szóló ígéretet, és tudjam felismerni és követni a nekem szóló
üzenetet is. Gyermekeim és utódaim érezzék, hogy anyjuk méhétől fogva viselt kiválasztottságuk
fényét szülői utammal, gondoskodásommal és erényemmel nem engedem elhalványulni. Vagyis, ha
Isten teljesítette ígéretét és rám bízta gyermekeimet, én is teljesítsem, amit ígértem azzal, hogy
elfogadom a nekem ajándékozott, rám bízott lelkeket.
Benyhe István, Budapest
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Ez a híradási rész nekem nem szép.
A családi viszonylatot készül megváltoztatni, parancsról és engedelmességről szól.
Zakariás nem érti a történést, a gyermekszületés körüli eseményeket sem, és ezért némasággal
bünteti az angyal.
Születendő gyermekének nehéz feladatai lesznek. Minden mozzanat súlyos. Megkapja az erőt hozzá,
de az élete tragikusan végződik majd, mint ahogy a későbbiekben kiderül.
A Mennyei Atyához vezető út nehéz. A Keresztelő életéről keveset őriztek meg, remélem voltak
derűsebb napjai is.
Sikerélménye volt, mert voltak hallgatói, tanítványai.
Kedves Mennyei Atyánk, ajándékozz meg minket is a Szentlélek erejével!
Balatonné Inci

