2016. január 10.
Urunk megkeresztelkedése

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 vakok szemét, és szabadítsd ki a börtönből a foglyokat, és a tömlöcből azokat, akik a sötétben ülnek.

Szentlecke
ApCsel 10, 34-38
Kornéliusz (százados) házában Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: „Valóban el kell ismernem, hogy Isten nem személyválogató. Mindenki kedves előtte, bármely
néphez tartozik is, aki féli őt és az igazságot cselekszi. Isten a tanítást Izrael fiainak adta,
és a béke örömhírét hirdette Jézus által. Ő a mindenség Ura.
Ti tudjátok, hogy mi minden történt Galileától egész Judeáig attól kezdve, hogy János
hirdette a keresztséget: Hogyan kente fel az Isten a názáreti Jézust Szentlélekkel és hatalommal. Ő pedig, amerre csak járt, jótetteket vitt végbe, és meggyógyított minden ördögtől
megszállottat, mert vele volt az Isten.”

Evangélium
Lk 3, 15-16. 21-22
Abban az időben:
A nép feszülten várakozott. Mindnyájan azon töprengtek magukban, vajon nem János-e a Krisztus.
Ezért János így szólt hozzájuk: „Én csak vízzel keresztellek benneteket. De eljön, aki hatalmasabb nálam,
akinek saruszíját sem vagyok méltó megoldani. Ő
majd Szentlélekkel és tűzzel fog titeket megkeresztelni.”
Ekkor történt, hogy amikor a nép keresztelkedni
ment, Jézus is megkeresztelkedett. Miközben imádkozott, megnyílt az ég, és a Szentlélek leszállt rá látható
alakban, mint egy galamb. Szózat is hallatszott az
égből: „Te vagy az én szeretett Fiam, benned telik
kedvem.”

Elmélkedés Urunk megkeresztelkedésének ünnepére
Karácsony ünnepe rövid ideig tart. Nemsokára eltesszük a karácsonyi díszeket, a
szekrénybe kerülnek otthonunk középpontjából. A karácsonyi ünnepkör mintegy záróünnepeként, most az Egyház elénk állítja Jézus Krisztus megkeresztelkedésének jelenetét. Keresztelkedésével, Jézus igent mond az Atya akaratára. Ezzel indul földi küldetése,
nyilvános működése, hogy megmutassa Isten emberszerető jóságát.
Jézus megkeresztelkedése a Jordán folyóban figyelmeztet minket arra, hogy hogyan
értékel minket, embereket. János azokat keresztelte meg, akik bűnösök voltak, de
megbánták bűneiket. Jézus eljött hozzánk, hogy megmutassa, hogy szerető testvérünk
akar lenni. Isten mindanyunkat kiválaszt egy konkrét feladat végrehajtására. A kihívás
az, hogy nem mindig könnyű megtalálni ezt a feladatot, amellyel Isten megbíz bennünket.
Keresztelő Jánosnak az volt a feladata, hogy tanúságot tegyen az igazi világosságról. A legnagyobb tanúságtétel, amit Keresztelő János nekünk mutat az, hogy neki mindig világos volt, mi a hivatása. De ebben a hatalmas munkában a saját maga személyét
soha nem tartotta fontosnak, hanem a Jézus Krisztushoz vezető legegyenesebb, üdvözítő utat mutatta. „Íme az Isten báránya! Ő a világ egyetlen megváltója.”
Valóban: kihez vezetjük a többieket, vagyis kit mutatunk a többieknek - akár gyermekünknek, a szomszédjainknak, barátainknak, szavainkkal és cselekedeteinkkel?
Jézushoz vezetjük őket? Vagy saját magunkhoz?
A megszentelő kegyelem által mi is Isten gyermekei lettünk. „Fény hull Krisztusra, és
mi reánk is. Krisztus megkeresztelkedik, vele együtt vízbe ereszkedünk, hogy vele együtt
mi is kiszálljuk belőle.” - írta Nagy Szent Gergely. A mai napon újítsuk meg keresztségi
fogadalmunkat - ne csak szóval, de tettekkel is.
Ahogy Jézus kilépett a Jordán vizéből és elindult teljesíteni a mennyei Atya akaratát,
úgy mi is a szentmise ajándékaival megerősítve induljunk és teljesítsük be napjainkban
a mennyei Atya akaratát.
Forrás: Fransis Magung SVD

HIRDETÉS
Jövő vasárnap, január 17-én ovismisére várjuk a gyerekeket és szüleiket a
plébánia hittantermébe 16.00 órai kezdettel.
Plébániánk lelkipásztorai idén is szívesen mennek vízkereszt idején mindenkihez megáldani otthonukat. Kérjük, hogy akik szeretnék ezt kérni, azok
jelezzék a plébánián vagy a sekrestyében, hogy a látogatás időpontját
egyeztetni tudjuk.
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