
a szentmise evangéliumi szakaszához  

Mk 1, 1-8 

Advent 2. vasárnap („B” év) 

 
Tegyétek egyenessé az Úr ösvényeit! 
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+ EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből 

Keresztelő János hirdeti: Tegyétek egyenessé az Úr ösvényeit! 

Jézus Krisztus, az Isten Fia evangéliumának kezdete. Izajás próféta megírta: Íme, 

elküldöm követemet színed előtt, hogy előkészítse utadat. A pusztában kiáltónak szava: 

Készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. János ezért a pusztában hirdette 

a bűnbánat keresztségét a bűnök bocsánatára. Kivonult hozzá Júdea egész vidéke és 

Jeruzsálem minden lakója. Megvallották bűneiket, ő pedig megkeresztelte őket a Jordán 

folyóban. János teveszőrből készült ruhát viselt, csípőjét bőröv vette körül; sáskát és 

vadmézet evett. Ezt hirdette: „Aki utánam jön, hatalmasabb nálam. Arra sem vagyok 

méltó, hogy lehajoljak és megoldjam a saruszíját. Én vízzel keresztellek titeket, ő pedig 

Szentlélekkel keresztel majd meg benneteket!” 
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Alakítsunk 3-4 fős csoportokat. A csoportok üljenek össze, és egy A/4-es lapra 

gyűjtsenek össze minél több jellemzőt, ami a ma emberét távol tartja a Jóisten 

megismerésétől. Ezek között lehet társadalomkritika, egyházkritika, XXI. századi 

jelenség és önkritika is. Erre kapjanak 5-10 percet.  

Ezt követően sorolják fel csoportonként azt a 8 jellemzőt, melyeket a 

legtávoltartóbbaknak találnak a ma embere számára. Ezt írjuk fel a táblára vagy egy nagy 

plakátra. Jó, ha más-más színnel vagy más-más oszlopba írjuk az egyes csoportok 

felsorolásait. A következő csoport már olyan 8 elemet soroljon fel, melyek még nem 

hangzottak el.  

Ha minden csoport megosztotta a saját meglátásait, tekintsük át az összegyűlt 

akadályokat. Van-e olyan csoport, aki feltétlenül diktálna még akadályt? Ha igen, írjuk 

fel! Ha nincs, akkor minden csoport kapjon a felsorolásával megegyező számú post it 

papírt, majd osszák el maguk között, hogy ki és melyik jellemzőt fogja a post it-re felírni 

az általuk diktáltak közül.  

A terem egy távoli pontjába tegyünk ki egy feszületet vagy egy Jézus ikont. A hozzá 

vezető utat pedig tegyük tele akadályokkal, melyek lehetnek székek, táskák és bármi, 

amit nem féltünk, és ami nem balesetveszélyes! Minimum annyit, ahány játékosunk van. 

Ezekre az akadályokra helyezzük rá az elkészült post it papírokat. Értelemszerűen, ha a 

játék gyorsítása érdekében annyi akadályt helyeztünk ki, mint ahány játékosunk van, 

akkor egy tárgyra több post it papír is kerülhet. 

Ezután minden jelenlévő kapjon egy kisméretű fehér lapot! Erre a lapra készítsenek 

el egy 10 szintes piramist. Válasszák ki a csoportok által felsoroltak közül azt a 10 

elemet, amiről úgy érzik, hogy őket magukat távol tartja az Istennel való felhőtlen 

kapcsolattól. A piramis csúcsára írják fel a számukra legakadályozóbb tényezőt, legalulra 

pedig azt a kísértést, amit a legkönnyebben le tudnak győzni ebből a tízből. Adjunk erre 

8-10 percet. Az idő lejárta előtt 2 perccel jelezzük is ezt a játékosoknak. Ha elkészültek, 

írják rá a nevüket vagy rajzoljanak egy jelképet a lapukra, amiről könnyen be lehet őket 

azonosítani. 

A csoportok álljanak az akadálypálya kezdőpontjára. Csoportonként kérjünk 1-1 

önként jelentkezőt, ha nincs, akkor kő-papír-ollóval döntsék el a sorrendet. Egyikük 

lesz az irányító, másikuk az irányított, akinek végig kell mennie az akadálypályán 

úgy, hogy egészen rá kell bíznia magát a vezető szavára, mivel a szemét bekötjük, vagy ha 

tiltakozik, akkor csukva kell tartania. Mivel a csoportok párhuzamosan játszanak, ezért 

nagyon oda kell figyelniük saját vezetőjük hangjára – akárcsak Jézus hangjára a világ 

zajai mellett.  

A játék akkor indul, amikor a játékosok felkészültek és átadták saját piramisukat a 

vezetőtársuknak. A vezető feladata az, hogy biztonságban eljuttassa csapattársát a kapott 

piramis csúcsán szereplő post it-hez, és az eszközzel együtt felszabadítsa a pályát.  

Ha Jézus közelébe ért, kinyithatja a szemét. Leveheti a post it papírt és miután 

letérdelt, jelképesen Jézus lábai elé helyezheti a papírt (cserébe pedig húzhat egy 
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előre kikészített igekártyát is – ezt a játékvezető döntse el, hogy szeretné-e betenni a 

játékba pl. „Jöjjetek hozzám mindnyájan…”  „Anyád méhében formáltalak” „Szívek és 

vesék vizsgálója”), majd a letett szón való rövid elmélkedés után keljen fel, és tegye félre 

vagy a játék előtti helyére a kihozott eszközt. Ezután térjen vissza a csapattársaihoz, ahol 

már úton van a következő. Minden játékos próbáljon ki minden szerepkört! 

Mivel párhuzamosan több játékos is tartózkodhat az akadálypályán, ezért 

előfordulhat olyan eset, hogy tudta nélkül 2-3 játékos is ugyanazért a post it-ért száll 

küzdelembe. Aki előbb hozzáért, Ő viheti Jézus lábai elé. Ilyen esetben az irányító 

csapattárs a piramis következő szintjén szereplő eszköz felé irányítja tovább, bármely 

irányba is helyezkedjen az el. 

Ha megtisztult a játéktér, üljünk körbe és beszélgessünk: 

- Mi történt ebben a játékban? 

- Milyen érzés volt Jézus elé tenni a legnagyobb nehézségedet? 

- Mit gondolsz, ez a valóságban is sikerülhet? 

- Mire van ehhez szükséged? 

- El tudod-e határozni magadat a mai alkalmon arra, hogy elsőként a piramisod 

alján szereplő akadályt igyekszel legyőzni a következő találkozásunkig? 

- Mi adhat ehhez erőt? Kitől és kiktől kérhetsz ehhez segítséget? 

- Válassz egy embert a teljes csoportból, akinek el fogod mesélni, ha sikert értél el 

ebben a célban, és akit arra szeretnél kérni, hogy imáiban közbenjárjon, és ha 

kéred, tanácsaival segítsen téged! 

Imádsággal zárjuk az együttlétünket! 
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„Készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit.” (Mk 1,4) 

 

Forrás: http://cevrajzosevangelium.hupont.hu/2/advent-2  

  

http://cevrajzosevangelium.hupont.hu/2/advent-2
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A Lectio divina iunior segédanyag kiadványok elsődleges célja, hogy az imádságos 

bibliaolvasáshoz interaktív feladatokon, játékokon kersztül segítséget nyújtsanak a 

fiatalabb generációknak is, kiegészítve ezzel a Lectio divina segédanyagban foglaltakat. 

Lectio divina iunior segédanyag 

Advent 2. vasárnap („B” év) 
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