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Evangélium 
… „azonnal” … (Mk 3,16) 

 

Márk evangéliumában Jézus 

megkeresztelkedésekor megnyílik 

az ég, és a Lélek galamb formá-

ban leszáll Jézusra. Majd szózat 

hallatszik: „Te vagy az én szere-

tett Fiam, benned telik ked-

vem” (Mk 1,9-11). Ebben az evan-

géliumban, itt Jézus megkeresz-

telkedésekor derül ki, hogy Ő az 

Isten fia. A ma hallott Máté evan-

géliumban ugyanezt halljuk, de 

más az értelme. A hang Jézust 

Isten fiának nevezi, de ez már 

nem érdekes Nem újdonság. Hi-

szen ezt Máté könyvének első 

lapjától tudjuk. Háromszor tizen-

négy nemzedék felsorolásával 

bizonyítja az evangélista – Ábra-

hámtól kezdve –, hogy Jézus, a 

megígért Messiás, megérkezett. 

Ebben az evangéliumi kereszte-

lés elbeszélésben nem az kérdés, 

hogy Jézus Isten fia-e vagy sem, 

hanem hogy minek keresztelke-

dik meg? Ő bűntelen. Két kérdés-

re kapunk ma választ. Miért és 

hogyan keresztelkedik meg Jé-

zus. Az elsőre ő maga adja meg a 

választ Keresztelő Szent János-

nak. „Hagyd ezt most! Illő, hogy 

mindent megtegyünk, ami elő 

van írva” (Mt 3,15). A másik kér-

désre, hogyan keresztelkedett 

meg Jézus, Szent Jeromos vála-

szol. Gyorsan. Azonnal. 

A szentmise elején, amikor bűn-

bánatot tartunk, megvizsgáljuk 

lelkiismeretünket és megbánjuk 

bűneinket. Elmerülünk a múlt 

hétbe. Most vagyunk a Jordán-

ban a víz alatt. Összeszedjük a 

bűnbánat csendjében mindazokat 

a vétkeket, melyekre emlékszünk 

és megbánjuk azokat. Jézus 

ugyanígy merül el a Jordánban, 

de azonnal fel is jön. Mert nincs 

mit megbánnia. Szent Jeromos 

ezzel az egyetlen szóval, 

„azonnal” igazolta a mi Urunk 

ártatlanságát. 

Keresztségünk beavatás. Be-

avatás az isteni életbe. Szent Izi-

dor, az internet védőszentje 

mondja valahol: „a keresztség 

szentsége nem emberi, hanem 

isteni alkotás. Ez az ajándék 

olyan szent, hogy nem lehet tönk-

retenni még akkor sem, ha kiszol-

gáltatója egy gyilkos.” 

Ezért mondja Jézus Keresztelő-

nek: - Hagyd ezt most! Nem fon-

tos, hogy alkalmas vagy-e vagy 

sem a keresztség elvégzésére, 

mert ezt a szentséget soha nem 

az ember, hanem mindig az Isten 

adja. Nem a kiszolgáltatója, ha-

nem az adója a fontos. 

Szent Vazul püspök szintén 

megerősíti a keresztség fontossá-

gát a következőképpen: „amilyen 

a hozzáállásunk saját keresztsé-

günkhöz, olyan a hitünk. Amilyen 

a hitünk, olyan az imádságunk.” 

Mert minden a keresztségre, az 

alapra mint szálra van felfűzve. 

Azt írta egy ma született gyer-

mek:  

„Nagyon friss az élmény, 

alig, hogy születtem. 

Anyukám, apukám, írjatok he-

lyettem. 

Ne sokat, csak annyit: eggyel 

több a létszám, 

Hogyha szeretni kell, számítsa-

tok énrám! 

Isten gyermeke lettem! Mostan-

tól számítsatok énrám is.” 
G.F.  

Evangélium 
… ”a Lélek rajta is  

maradt” … (Jn 1,32) 

Columba Marmion, akit 2000-

ben II. János Pál pápa boldoggá 

avatott, a múlt század ír gyöke-

rekkel rendelkező bencés szerze-

tese volt. Mint lelkiségi író, 

Krisztus az ideális pap című 

könyvében arról vall: „amikor a 

testi ételt magunkhoz vesszük, a 

szervezet azt átalakítja magának. 

Életet és erőt merít belőle a min-

dennapi munkához. Hasonlókép-

pen dolgozik bennünk a magunk-

hoz vett szentostya is. Krisztus 

egyesíti önmagát a lélekkel. Gaz-

dagítja bennünk azt az isteni éle-

tet, aminek magját a keresztség-

ben kaptuk. Míg az ételt mi ala-

kítjuk át energiává, az Oltári-

szentség ellenkező módon fejti ki 

hatását, minket formál Krisztusi-

vá.” 

Azért, hogy benne maradjunk. 

Keresztelő János látja, hogy a 

Lélek galamb formában leszállt 

Jézusra és rajta is maradt. Csak 

ő látja. Lehet, hogy nem is igaz. 

Később azonban Jézus a názáreti 

zsinagógában felolvas Izaiás pró-

féta tekercséből. Azt a részt: hogy 

„az Úr Lelke van rajtam, azért 

kent fel engem, hogy örömhírt vi-

gyek a szegényeknek. Elküldött, 

hogy hirdessem a foglyoknak a 

szabadulást, a vakoknak a látást, 

hogy szabadon bocsássam az el-

nyomottakat és hirdessem az Úr 

kegyelmének esztendejét” (Lk 4,18

-19). Most derül ki, amit eddig is 

tudtunk, hogy Keresztelő János 

egy igazi próféta. Ő már előre 

meglátta azt, amit még senki sem 

tudott. Hogy Jézusra az Úr lelke 

rászállott és rajta is maradt. Va-

lószínűleg nem azért, hogy meg-

pihenjen, hanem mert oda tarto-

zik. Az az otthona.  

János evangéliumában az élni, 

lenni és maradni, ugyanazt jelen-

ti. János különösen szereti a ma-

radni szó használatát. Az egész 

újszövetségben 118-szor szerepel 

az ige, ebből a jánosi írásokban 

68-szor. Előszeretettel használja 

ezt. A maradni döntést jelent. 

Elmennék, de még sem teszem. 

Erről az elkötelezett döntésről 

beszél Jézus, amikor azt mondja: 

„maradjatok hát bennem, s akkor 

én is bennetek maradok. Amint a 

szőlővessző nem teremhet maga, 

csak ha a szőlőtőn marad, úgy ti 

sem, ha nem maradtok ben-

nem. Én vagyok a szőlőtő, ti a sző-

lővesszők. Aki bennem marad, s 

én benne, az bő termést hoz. Hisz 

nélkülem semmit sem tehet-

tek. Aki nem marad bennem, azt 

kivetik, mint a szőlővesszőt, ha 

elszárad. Összeszedik, tűzre vetik 

és elég. Ha bennem maradtok, és 

tanításom is bennetek marad, 

akkor bármit akartok, kérjetek, és 

megkapjátok” (Jn 15,4-7). 

Ha nem maradtok bennem, nél-
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26. v.: Iz 8,23b - 9,3; Zs 26; 1Kor 

1,10-13.17; Mt 4,12-23  

27. h.: 2Sám 5,1-7.10; Zs 88,20-
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30; Mk 4,1-20 

30. cs.: 2Sám 7,18-19.24-29; Zs 

131; Mk 4,21-25 

31. p.: 2Sám 11,1-4a.5-10a.13-

17; Zs 50; Mk 4,26-34 

1. sz.: 2Sám 12,1-7a.10-17; Zs 

50; Mk 4,35-41 
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-40 

Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Hallgatag Szent János, 

aki kiválóan értett hozzá, hogy 

eltűnjön az emberek szeme elől; 

évtizedekig tartott, amíg felfedez-

ték titkát. Rövid ideig Jeruzsá-

lemben tartózkodott az öregek 

otthonában, ezután megtalálta az 

utat, Júda pusztaságában fekvő, 

első virágkorát élő nagy lavrájá-

hoz. (A legnagyobb, legjelentő-

sebb, ortodox férfi kolostor elne-

vezése). Amint később elbeszélte 

életrajzírójának, Szküthopoliszi 

Kürillosznak, egy látomás irányí-

totta oda,    egy  ,,fénykereszt ala-

kú” csillag. 

Új kérdésünk: Mikor hangzik 

el ez a mondat. „El ne feledd 

ember, hogy por vagy és visz-

sza kell térned a porba”               

1. Szentgyónáskor? 

2. Keresztelőn? 

3. Hamvazkodáskor? 

4. Balázs-áldáskor? 

A helyes válaszokat névvel és 

címmel ellátva, péntek estig dob-

ják be a plébánia postaládájába. 

A helyes megfejtők között egy 

könyvet sorsolunk ki. A nyertes 

nevét a február 9-i számban kö-

zöljük. A Máriával kapcsolatos 

játék nyertese: Kereszti Gábor-

né volt. 

M.L. 

Hirdetések 
• A héten első vasárnap, a délelőt-

ti mise végén imádkozzuk a Jé-

zus Szíve litániát. 

• A következő vasárnap, február 

2. Urunk bemutatása – Gyer-

tyaszentelő Boldogasszony, a 

délelőtti mise keretében lesz a 

gyertyák szentelése és a körme-

net. 

P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Temetés:  

† Molnár Istvánnét sz. Ézsiás 

Magdolnát életének 83. évében  

január 13-án; 

† Mózes Bélánét sz. Nagyiváni 

Juliannát életének 87. évében 

január 14-én; 

† Hajda Pálnét sz. Jernei Kata-

lin Viktóriát életének 73. évében; 

† Gyuris Imrét  életének 88. 

évében január 16-án a kiskundo-

rozsmai temetőben utolsó útjukra 

kísértük. 

P.Gy. 

Katolikus Kör 
A Katolikus Kör találkozói 2020

-ban, melyre mindenkit szeretet-

tel hívnak és várnak a plébánia 

közösségi termében. 

február 16. 15:00 

március 15. 15:00 

április 19. 16:00 

május 10. 16:00 

június 14.  16:00 

szeptember 13. 16:00 

október 11. 16:00 

november 08.  15:00 

december 13. 15:00 

külem semmit sem tehetettek. 

A tékozló fiú elhagyja az apai 

házat. Az Isten országát. Innen-

től kezdve egyfolytában azt kere-

si, amit elhagyott. Viszonyít. Ha 

nem maradtok bennem, semmit 

nem tudtok tenni. Tehetetlenek 

vagytok. És lassan rájön arra, 

hogy amit otthon kapott, min-

dent, olyan sehol máshol nincs a 

világban. Mindenét szétszórja, 

amije csak van. Mire? Azt nem 

tudjuk. Egyesek szerint azt akar-

ja megvásárolni pénzen, amit ott-

hon ingyen megkapott. Mert az 

ember mindig viszonyításban él. 

Hol volt jobb? Jézus azt kérdezi 

Simon Pétertől, ti is el akartok 

menni? Hova menjünk Uram? – 

válaszolja a fő apostol. Bárhová is 

megyünk, mindig viszonyítani 

fogunk. És mindenhol ki fog de-

rülni, hogy ahol te vagy, attól 

jobb hely nincs. 

„Ha nagy fiad, lányod most már 

nem jár templomba, nem végzi el 

a szentgyónását, nem járul szent-

áldozáshoz: akkor egyszer, de 

csak egyszer szeretettel egy alapos 

beszélgetésben el kell mondanod 

neki, hogy ő most úgy viselkedik, 

mint aki kívül van, pedig a ke-

resztség által az egyházon belül 

van. Ő most elcsatangol, de te az 

ő apja, anyja most másképp tö-

rődsz vele: nem a hit belső lénye-

gét prédikálod neki, hanem ahogy 

Jézus, úgy te is tovább szereted, 

érte élsz, nem zavarod el az aszta-

lodtól. Most ő nem engedi, hogy 

úgy szeressed, mint aki veled 

együtt az isteni természet részese 

lett: tehát most azzal az aggódás-

sal, halálos odaadással szereted, 

ahogy Jézus életét adta azokért, 

akik eltévedtek.” 

Aki bennem marad, aki a csa-

ládban marad, aki az Istenben 

marad, aki a közösségben marad, 

csak az marad életben. Minden és 

mindenki más lassan lecsúszik, 

elzüllik. Maradjatok bennem és 

egymásban, így fogtok bő termést 

hozni. 
G.F.  


