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Köszöntelek Benneteket Advent 2. vasárnapjának estéjén: Béke legyen veletek! 

Tavaly Ádventben reménykedtünk, hogy majd jövőre minden visszatér a régi kerékvágásba: 
személyesen együtt készülünk majd a Karácsonyra, és együtt élvezzük Karácsonykor a Jézusi 
nyáj akolmelegét. Erre most betegségek, halálhírek sora érkezik a képernyőnkre, és újabb és 
újabb vírusvariánsok fenyegetnek szerte a világban. Mi születésnapra készülünk, és sorra 
halálnapokra ébredünk.  

Az adventi riadó fokozottan bűnbánatra szólít fel, hogy bánjuk meg bűneinket… Szeressen 
minket a mi Istenünk, és segítsen, hogy célra vezessen a mi útkeresésünk. 

Ének: Kyrie…  

Imádkozzunk! Istenünk, Te megálmodtad nem csak a mi életünket, de bizonyára a mi 
életutunkat is. Add, hogy sikeres legyen a mi útkeresésünk a Te segítségeddel, aki élsz és 
szeretsz…  

Evangélium: Lk 1, 1-6. 

Tibériusz császár uralkodásának tizenötödik esztendejében, amikor Poncius Pilátus volt 
Júdea helytartója, Heródes pedig Galilea negyedes fejedelme, Fülöp, a testvére Itúrea és 
Trachonitisz tartomány negyedes fejedelme, és Lizániász Abilína negyedes fejedelme, 
Annás és Kaifás főpapok alatt, elhangzott az Úr igéje Jánoshoz, Zakariás fiához, a pusztá-
ban. S ő elment a Jordán egész környékére, hirdette a bűnbánat keresztségét a bűnök 
bocsánatára, amint írva van Izajás próféta beszédeinek könyvében: ,,A pusztában kiáltó-
nak szava: „Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. Minden völgyet betölte-
nek, minden hegyet és halmot elhordanak; ami görbe, egyenes lesz, a göröngyös pedig 
sima úttá: és meglátja minden test Isten üdvösségét” [Iz 40,3-5]”. 

Lukács doktor és történész pontosan meghatározta a nagy Vízbemerítő fellépésének idejét, 
megfogalmazta prófétai küldetését a Messiáskirály jövetelének előkészítéséről. Miben áll ez? 

Előtörténet 

Kiút a rabságból. Így lehetne leírni a lényeget. Egy nép úgy gondolta, hogy bűnei miatt 
rabságba került és messiást vár a szabadulásra. A szabadulást Istenétől várja. 

A zsidó nép életében sorsdöntő volt két fogság: az egyiptomi négyszáz éves és a babiloni 
hetven éves fogság.  

Jézus idejében ismét elnyomás alá került a nép, a rómaiak uralma alá.  

A felolvasott prófétai idézet Malakiás és Izaiás próféta szövegéből állt össze, és Keresztelő 
János átvette.  

Az egyiptomi fogságból 40 éves pusztai bolyongással, hegyen, völgyön, árkon, bokron keresz-
tül jutott a nép Kánanán följdére, ahová Isten tüzes oszlop alakjában kísérte.  

Babilonból Kűros perzsa vezér, miután ledöntötte Babilont, felszabadító rendelettel szaba-
don engedte elmenni a zsidókat, akiket Isten Izaiás próféta szavával szólított: Készítsetek 
utat hegyen, völgyön át és meglátjátok újra hazátokat. 



A zsidó nép szétszóratása előtt új kísérlet indult, melyet János mozgalma indított, annak 
érdekében, hogy Júda megszállt országában szabad utat készítsenek az Úrnak.  

Tudjuk a történet végét: János lefejezése, majd Jeruzsálem és a Templom földig rombolása 
következett. 

Utótörténet 

Amint Jézus történetéből, halálából megváltó halál lett, így lett a próféták szavából (kiút a 
rabságból) is lelki recept: a lelki bűnhegyeket és lelki völgyeket tüntessük el, és legyen 
egyenes a mi életünk. Ez a mi karácsonyi készületünk, adventi feladatunk. Ez rendben is van. 

Csakhogy a 2000 éves történelmünk során teológusaink és moralistáink csodálatos megol-
dást találtak a bűnbocsánatra. Kiváló bűntudatoldó mechanizmus sikeredett belőle, még 
egyes ateisták is irigyelik tőlünk.  

Ez abban áll, hogy bárki bármi bűnt elkövethet, sebaj. Csak bánja meg, és az Istenhelyettes 
pap feloldozza, akár két-három Miatyánkért. Később ugyanazokat a bűnöket haláláig elkö-
vetheti, és mehet a „kaszniba” újra gyónni.  

Dehát a jézusi Út nem a vallások és Isten kijátszások útja. Jézus „metanoiája” nem olcsó 
receptre kapható.  Az ő Útján nem játszadozhatunk a bűneinkkel.  

Jézus Útja, az adás, szolgálat, szelídség nem egyszerűen lelkiség, hanem nyers valóság. Amit 
vagy teszünk, vagy nem teszünk, vagy komolyan veszünk, vagy farizeusok leszünk.   

A karácsonyi boldogság és béke nem bóvli árú a karácsonyfa alá. A jézusi szeretet nem 
piskóta. A karácsonyi jézuska nem gipszfigura, de nem is király, nem is pap, nem is ájtatos 
manó. Az istálló az istálló, nem királyi palota, nem prímási palota, de nem is márvány-
templom. A „metanoia” 180 fokos fordulat! Jézusi ÚT… 

--- Testvéreim! Az újabb karanténos karácsonyra készülve lehet min gondolkodnunk a 
betegségek és halálhírek viharában: megtérésünkön…. 
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