
 IGELAP 
Olvasmány 
Iz 42, 1-4. 6–7 

Ezt mondja az Úr: 
Íme, az én szolgám, akit támogatok, választottam, akiben kedvem telik. Kiárasztom rá 

lelkemet, és igazságot visz a nemzeteknek. Nem kiált majd, nem emeli föl a hangját, és 
szava se hallatszik az utcákon. A megtört nádszálat nem töri össze, a pislákoló mécsbelet 
nem oltja ki. Hűségesen tanítja az igazságot, nem lankad el, sem kedvét el nem veszti, míg 
az igazságot meg nem szilárdítja a földön. Az ő tanítására várnak a nemzetek. 

Én, az Úr hívtalak meg igazságban, én fogtam meg a kezed és én formáltalak. Általad 
kötök szövetséget népemmel, és adok világosságot a nemzeteknek, hogy nyisd meg a va-
kok szemét, és szabadítsd ki a börtönből a foglyokat, és a tömlöcből azokat, akik a sötét-
ben ülnek. 

Szentlecke 
1 Jn 5, 1-9 

Testvéreim! Mindenki, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, az az Isten szülötte; aki pedig a 
szülőt szereti, szereti a szülöttét is. Abból tudjuk meg, hogy szeretjük Isten gyermekeit, hogy 
szeretjük az Istent, és eleget teszünk parancsainak. Mert az az Isten iránti szeretet, hogy 
megtartjuk parancsait. Parancsai nem nehezek. 

Mert mindenki, aki az Istentől született, legyőzi a világot. És ez a győzelem – győzelem a 
világ fölött! – a mi hitünk. Ki győzi le a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia? 

Ő az, aki víz és vér által jött, Jézus 
Krisztus. Nem csupán víz által, hanem víz 
és vér által. És a Lélek tesz tanúságot 
róla, mert a Lélek igazság. Tehát hárman 
tanúskodnak: a Lélek, a víz és a vér, és ez 
a három egy. Az emberek tanúságát is 
elfogadjuk, de az Isten tanúsága többet 
jelent. Az Isten tanúsága az, hogy tanú-
ságot tett a Fia mellett. 

Evangélium 
Mk 1, 7-11 

Abban az időben: 
Keresztelő János 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!” 

Ezekben a napokban történt, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből, és megkeresztel-
kedett Jánosnál a Jordánban. És mindjárt, amint feljött a vízből, látta, hogy megnyílik az ég, 
és a Lélek, mint egy galamb, leszáll rá. Az égből pedig szózat hallatszott: „Te vagy az én 
szeretett Fiam, benned kedvem telik!” 

Miért kereszteltette meg magát a Názáreti Jézus?  
Hitvallásunk szerint Jézus egyszerűen maga a Szent! Már Keresztelő János is tudta ezt, 

hiszen ő mondja Jézusnak, aki Galileából, a szülőfalujából jött el a Jordánhoz, hogy János-
nál megkeresztelkedjék: „Nekem van szükségem a te keresztségedre, és te jössz hozzám?” 
(Mt 3,13-17) Jézus így válaszol neki: „Hagyd ezt most! Illő, hogy mindent megtegyünk, ami 
elő van írva.” Vagyis: teljesítsük, ami Isten akarata. Ha most azt kérdezzük, Jézus megke-
resztelkedése milyen következményekkel járt a világ számára, talán azt is megtudjuk, hogy 
Jézus megkeresztelkedése miért Isten akaratának a teljesítése. Két következményre hivat-
kozom.  

Jézus keresztségének két következménye 
1. Jézus kilép abból a névtelenségből, amelyben körülbelül harminc éven át szülőfalu-

jában, a galileai Názáretben élt, és megjelenik a nyilvánosság fénykörében. Ezzel megkez-
dődik Jézus beszélgetése előbb Izraellel, majd az egész világgal; és éppúgy fordítva is: most 
kezdődik a világ dialógusa a Názáreti Jézussal. S a világtörténelemben senki sem váltott ki 
ekkora hatást, mint a Názáreti Jézus! Mégpedig sokféle vonatkozásban. Mindenesetre 
Jézus által a világ egészen új dialógushelyzetbe került, amely nemcsak akkor létezett, ha-
nem ma is fönnáll. Éppen napjaink ateizmusának világméretű mozgalma bizonyítja, hogy a 
Názáreti Jézus által az egész világ kritikus kérdés-helyzetbe került, amely elől senki sem tud 
kitérni. Mit tartasz erről a Názáreti Jézusról? Milyen álláspontot foglalsz el vele szemben? 
Elfogadod üdvösségre vivő ajánlatát vagy elhárítod magadtól? Jézus megkeresztelkedése 
után nem lehetséges többé vele szemben és következésképp Istennel szemben sem sem-
leges álláspontot elfoglalni. Ő itt van, és a világot állásfoglalásra kényszeríti.  

2. Az evangélium azt mondja továbbá: Amint Jézus megkeresztelkedett és kijött a vízből 
„megnyílt az ég…” Olyan kifejezés ez, amely „mitologikusnak” tűnik, ha nem hatolunk a 
mélyére. Mit jelent tehát ez a kifejezés „antropológiailag”, vagyis az ember szemszögéből 
vizsgálva? Új emberképre vonatkozik ez. Ha „az ég megnyílt”, ez azt jelenti, hogy nem csu-
pán Jézus számára nyílt meg, hanem az embereknek is. Az ember itt úgy mutatkozik meg, 
mint olyan lény, aki nyitott az Isten transzcendenciája felé: Nem csúszik-mászik többé e 
világnak a földjén, hanem felemeli a magasba fejét, és fölfelé irányítja a tekintetét, az „ég” 
felé. Mert most már kiszélesedett az ember horizontja, és ismeri igazi dimenzióit és igazi 
rendeltetését. Ez az új antropológia Jézus keresztsége óta!  

forrás: Franz Mussner: Hören auf sein Wort 
 

HIRDETÉS 
 

Jövő vasárnap, január 18-án ovismisére várjuk a gyerekeket és szüleiket 
a plébánia hittantermébe 16.00 órai kezdettel. 
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