ÉLŐ VÍZ

Ha te kérnéd őt, ő élő vizet adna neked. (Jn 4,10)

2011. december 4.
Advent 2. vasárnapja

Készítsétek az Úr útját,
tegyétek egyenessé ösvényeit!
János tanúságtétele

A

dventi koszorúnkon már két gyertya ég, jelezvén, hogy az Advent
második hetébe léptünk. Ezen a vasárnapon Keresztelő Szent János a vezetőnk karácsonyi előkészületünk útján.
A szavak, amelyeket egykor a hozzá
kivonuló emberekhez intézett a pusztában, nekünk is szólnak: „Készítsétek
el az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit!” János azért mondta ezt, mert
tudta, hogy hamarosan eljön a Megváltó, akit évszázadok óta várt a választott nép. A korábbi időkben a próféták
küldetése az volt, hogy előkészítsék a
Megváltó érkezését. Keresztelő János
pedig, mint az ószövetség utolsó pró-

Adventi utunk

E

zekben a napokban a keresztény
emberek szerte a világon lélekben
útra kelnek és elindulnak Betlehem felé.
Nagy utat kell megtennünk, hogy találkozhassunk a Megváltóval, akinek
életútja a betlehemi istálló szegénységétől a kereszten átélt egyedüllétig vezetett. Ha a karácsonyi estén felismerjük
Megváltónkat a jászolban fekvő Gyermekben, akkor sem állhatunk meg,
hanem tovább kell indulnunk, hogy elkísérjük Urunkat egészen a keresztig,
amelyen halálával beteljesítette a megváltás művét. Személyes és élő hitre van
ahhoz szükségünk, hogy a pólyába takart kisdedben felismerjük Isten Fiát,
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fétája, rámutat a Megváltóra, akiben beteljesedett az ígéret. Szűz Mária Erzsébetnél tett látogatása történetéből
tudjuk, hogy János már anyja méhében
is örömmel köszöntötte az Üdvözítőt.
Később arra tanítja az embereket,
hogy közvetlenül utána fog megérkezni
az Úr, és amikor Jézus hozzá megy,
hogy megkeresztelkedjen, akkor a nép
előtt rámutat Jézusra, a Megváltóra.
Karácsony ünnepére érdemes lelkileg
is felkészülnünk. Induljunk el és haladjunk tovább a Jézus felé vezető adventi
úton! Kezdjük el, illetve akik már elkezdték, folytassák a lelki felkészülést,
hogy ezt az utat végigjárva, találkozhassunk Megváltónkkal, akit a jászolban fekvő kicsiny Gyermekben
ismerhetünk fel!
akit az Atya küldött, s ugyanilyen hitre
van szükségünk ahhoz is, hogy a kereszten szenvedő és meghaló Jézusban
is felismerjük Isten Fiát, akit az Atya
immár magához fogad. És hittel tekintünk az Oltáriszentségre, amelyben
Jézus testével és vérével jelen van, hogy
önmagát adja nekünk.
Keresztelő János tanúságtétele figyelmeztet bennünket, hogy Jézus legyen
életünk középpontja. Amikor Jánoshoz
kivonul az egész nép, akkor nem száll a
fejébe a dicsőség, nem a saját népszerűségét keresi és nem is önmagáról beszél, hanem Jézusra irányítja
mindenkinek a figyelmét. Egész keresztény életünknek Krisztusra mutató
és Őróla tanúságot tevő életnek kell
lennie

A fény hordozói

U

runk, Jézus! Segíts, hogy fényed
hordozói
lehessünk, bármerre
visz életutunk.
Töltsd el szívünket Lelkeddel, hogy
életünk már csak a te kisugárzásod legyen. Ragyogj át rajtunk, és úgy élj
bennünk, hogy mindenki, akivel találkozunk, a te jelenlétedet érezze meg általunk. Többé már ne minket lássanak,
hanem egyedül téged, Jézus.
Maradj velünk, s akkor úgy ragyoghatunk, ahogyan te ragyogsz, s világossággá válhatunk mások számára is,
különösen családtagjaink számára.
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