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Mal 3,1-4.23-24; Zs 24; Lukács 1,57-66 - Keresztelő János születése 
A születés mindig jó dolog. Ha első gyerek, ha sokadik. De még annál is nagyobb öröm, ha 
olyankor érkezik Isten ajándéka, amikor már mindenki lemondott róla. 
Erzsébetet meddőnek tartották, időskorú volt, és mégis megszületett a fia.  
Minden születés csoda, minden gyermek Isten ajándéka. Így kéne tekintenünk a saját gyer-
mekeinkre is. 
De mi van azokkal a gyermekekkel, akik valamilyen fogyatékossággal születnek? Ők is Isten 
ajándékai? 
Ha a „Keresztelő” látható fogyatékossággal született volna, mit gondoltak volna róla? Isten 
ajándéka, vagy büntetés a szülők bűneiért? Akkor is együtt örvendeztek volna? 
Sok ellentmondással találkozunk az életben. Az öröm és a bánat egymást váltják, vagy 
együtt jelennek meg. A születés és a halál az élet velejárói. Nem lehet különbséget tenni 
természetes dolog és csoda között. Sok mindent természetesnek veszünk, és nem látjuk 
meg benne a csodát. Sok dolgot csodának képzelünk, pedig valójában nem is az. 
Tudunk-e különbséget tenni? 
Drága Jézusunk! 
Segíts, hogy észrevegyem az élet csodáit, a kezed munkáját az életünkben, és tudjak hálát 
adni mindenért! Ámen. 

Horváth Péter (5. régió) 
*** 

Lk 1,57-66 - János születése 
Zakariás főpap, amióta megnémult, tudta, hogy nem kellett volna kétkedéssel fogadni az 
angyal szavait. De hát olyan valószínűtlen dolgokat mondott Gábriel. Mégis ez az igazság!! 
Követnie kell Isten utasítását. 
Nagy boldogság, hogy Isten meghallgatta könyörgésüket, és felesége, Erzsébet fiút szült. 
János lesz a neve. 
János azt jelenti: Jahve kegyes. Jahve kegyes, mert lehajol népéhez. 
János Illés szellemében fogja sokak lelkét az Úr felé fordítani.  
Nehéz ennek a történetnek a tanulságait alkalmazni a mi életünkre. Nagyon kevés ember 
számára jelenik meg angyal, és közöl utasításokat. Mégis, ha kitartóan kérünk valamit 
Istentől, akkor bíznunk kell abban, hogy ő jóságosan meghallgat minket. Ha arra utaló 
jeleket tapasztalunk, hogy Isten a megoldást kínálja fel nekünk, akkor ne forduljunk el 
keserűen, kiábrándultan, hitetlenkedve. 

Halmágyi László (10. régió)  
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