
 
 

2019. december 23. hétfő  Mal 3,1-4.23-24; Zs 24; Lk 1,57-66 
Elküldöm követemet, aki egyengeti előttem az utat 
 
Kedves olvasó!  
Most nem menekülhetsz! Egy interaktív elmélkedés következik, amiben aktívan rész kell 
venned! Célja, hogy jobban megértsük és megszeressük Jézusunk által „megrajzolt Isten-
képet” (magát a szeretet Istenét és az Ő országának törvényszerűségeit). 
Két idézetet kell alaposan megvizsgálnod és Mk evangéliumának bevezető mondatait! 
- Mal3,1. ”Elküldöm követemet, aki egyengeti előttem az utat …” 
- Iz40,3. „…Egy hang kiált: „Készítsetek utat a pusztában az Úrnak, egyengessétek Istenünk 
ösvényét a sivatagon át…” 
-Mk 1.2-3. „… Amint Izajás próféta megírta: Íme, elküldöm követemet színed előtt, hogy 
előkészítse utadat. A pusztában kiáltónak szava: Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé 
ösvényeit!...” 
És most lécci töltsd ki a hiányzó részeket (puskázni nem ér!): 
A fenti idézetekből az következik, hogy a hagyományos szemlélettől eltérően keresztelő 
János nem ……, hanem az … …… jövő …..….. útkészítőjének tartotta magát.   
 
Elérkezett a szülés időpontja. Legtöbbünk tud fogalmat alkotni erről az időpontról, annak 
izgalmáról, kimeneteléről. Az élet nagy eseményei közé tartozik, ha egy kicsit misztikus 
fogalmat akarunk használni azt is mondhatjuk, hogy az élet csodáinak egyike. Könnyező 
szeretettel vesszük körül a pici gyermeket és nagy reményeket gondolunk bele az életébe, 
mint ahogyan János esetében is így tettek a rokonok: „Vajon mi lesz ebből a gyermekből?” 
„…Tüzoltó leszel s katona! Vadakat terelő juhász!...”? Bizony az: aki kioltja az indulatok 
gyilkos tüzét, megvív a gonoszságokkal és legyőzi azokat és megszelídíti a vadakat. 
Jánosból is ilyen férfi lett (?) és reményeink szerint a felnövő gyermekeink önmagukat és 
másokat is a szelíd Jézus tanítása alapján akarnak formálni és persze azt is reméljük, hogy mi 
magunk sem maradunk le (nagyon) a feltételt és személyválogatást nem ismerő ajándékozó 
szeretet országának alkotmányától.  „Hiszen az Úr keze volt vele (és velünk is)! 
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