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T O L L E ,  L E G E !  
(VEDD ÉS OLVASD! – Szent Ágoston) 

C év – Urunk megkeresztelkedése 
 

Gondolatok vasárnapra 
 

 

MEKKORA AZ ISTEN? 

Egy kisfiú megkérdezte az apukájától: 

- Apu, mondd, mégis mekkora Isten? 

Az apa ezt hallva az égre pillantott, és mert ott meglátott egy repülőt, visszakérdezett: 

- Szerinted milyen nagy az a repülő? 

A fiú így válaszolt: 

- Hát kicsi, apa! Alig látom... 

Ezután a férfi elvitte a kissrácot egy hangárhoz, megálltak az egyik repülővel szemben, 

és ott ismét megkérdezte tőle: 

- És most mekkora ez a repülő? 

A kisfiú elcsodálkozott: 

- Ó, apu... hát hatalmas! 

Ekkor így folytatta az apja: 

- Pont így van ez a jó Istennel is. Az, hogy Ő mekkora, a távolságtól függ közted és közte. 

Mert minél közelebb vagy hozzá, Ő annál nagyobb lesz az életedben, kicsim! 

AZ ÉVKÖZI IDŐ – Fehérváry Jákó 

Amikor az évközi időben vagyunk, nem másodrendű időszakot élünk. Fontosságában ez 

nem marad el a kiemelt liturgikus időktől, csak éppen Krisztus titkának ünneplése kap 

más színezetet. A különböző liturgikus színek a középkorban jelentek meg, és 

fokozatosan alakult ki a használatukkal kapcsolatos mai gyakorlat. A színek célja, hogy 

kifejezzék az ünnepelt hittitkot és a keresztény élet útjának sokszínűségét a liturgikus 

esztendő során, amely a gyásztól (fekete), a bűnbánattól és a magunkba mélyedéstől 

(lila), a tanúságtételen, a mindhalálig való önátadáson és a vértanúságon (piros) keresztül 

vezet az ünneplés öröméig (fehér). Az évközi idő alapszíne a zöld: ez a szín 

hagyományosan az újjászülető természet, így a remény és az örök élet színe, valamint – 

egyes értelmezések szerint – az életet adó és megújító Szentléleké is. Ez az időszak annak 

bizonyítéka, hogy a pünkösdkor kiáradt Lélek hogyan ad nekünk 

életet, erőt ahhoz, hogy hétköznapi életünkben a meghalt és feltámadt 

Krisztus társai, tanúi legyünk. 

Urunk megkeresztelkedésének ünnepe után a liturgia folyója 

visszatér az évközi idő nyugodt medrébe, és márciusig, 

hamvazószerdáig ebben hömpölyög tovább. Az évközi idő másik 



nagy szakasza pünkösdtől advent első vasárnapjáig tart. Fontos tudnunk, hogy a 

liturgikus időszámítás legősibb alapritmusa az évközi időé. 

URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE - Anzelm Grün 

A keresztségben Isten leszáll a teremtett világ elemeibe, és megszenteli őket. A vízben, 

mint őselemben e világ mindenestül megszentelődik. Immár mindenben Isten található, 

és minden elem őrá mutat. A víz most már közölheti Isten életét, a szél Isten Lelkét, a tűz 

Isten erejét. Krisztus a keresztségben bűneinkbe száll alá. A Jordán vize ugyanis, 

amelyben a bűnösök megkeresztelkedtek, az egész emberiség bűnétől telve a káosz, az 

emberi bűn mélységének szimbóluma. Oda ereszkedik le Jézus, hogy velünk együtt 

felemelkedjen és megnyissa számunkra az eget. Azt ünnepeljük, ami Jézussal 

megtörtént, hogy rajtunk is beteljesedjen: „látta, hogy megnyílik az ég, és a Lélek galamb 

alakjában leszáll rá.” 

Ránk is igaz: ha bűneink áradatából és félelmeink vizéből feltekintünk az égre. - Isten 

pedig így szól hozzánk: „Te vagy az én szeretett Fiam, benned telik kedvem.” … Urunk 

megkeresztelkedésének ünnepe saját keresztségünkre emlékeztet. Keresztségünkben 

Isten így szólt hozzánk: „Te vagy az én szeretett fiam.” Ez az ige a tenyerünkbe van írva. 

Ez az életünk fölött álló ősszó. Még a bűnnel sem tudjuk többé kioltani. Isten szeretett 

gyermekei vagyunk, és azok is maradunk.  

Iz 42,1-4.6-7: Isten, az Úr szól „szolgájához”, aki Izajás könyvében egy titokzatos valaki, 

próféta is, király is. Azt a küldetést kapja, hogy Isten minden népének meghirdesse a 

hűséget és az irgalmat. Ennek a feladatnak ellátására Isten Lelkét kapja. Egy későbbi 

énekben majd úgy jelenik meg, mint „szenvedő szolga", aki mindenkinek a bűnét 

magára vette. Az Újszövetség úgy látja, hogy ezek a kijelentések Krisztusban teljesedtek 

be. Az az isteni szó, amely Jézus bemerítkezésekor elhangzott, szorosan kapcsolódik az 

első vershez: „Íme, a szolgám, akit támogatok, választottam, akiben kedvem telik”. 

Lk 3,15-16.21-22: János keresztsége (nem tévesztendő össze a Jézus által alapított 

keresztség szentségével!) a megtérésre irányuló akarat megpecsételése volt. De mit 

jelenthet ez Jézus esetében? Erre a kérdésre válaszol a közte és János közötti párbeszéd, 

amit csak Máté evangéliuma közöl (Mt 3,14-15). Jézusnak be kell töltenie „minden 

igazságot", Istennek teljes akaratát. Ezért áll be Ő a bűnösök sorába és ennek a 

bűnbánatot kifejező bemerítkezésnek a vállalásával rálép a bűnért való vezeklés, 

szenvedés útjára. Ebben a pillanatban a mennyei Atya kiáll Jézus mellett és szeretett 

Fiának nevezi Őt, akinek tettét tiszta örömmel igenli. 

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (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.” Ezek az evangélium igéi. 

ÉN CSAK VÍZZEL KERESZTELLEK BENNETEKET – Benyik György 

A fontos kérdés, hogyan tisztíthatom meg a lelkemet? A keresztség és a bűnbánat által. 

Hiába hallok vagy tudok sok lélektisztító gondolatot és Igét, ha nem használom, nem 

tisztulhatok meg. Bizonyos lelkiállapotban az ember képtelen valamit megérteni. A 

bűnös lelkiállapot is ilyen, képtelenek vagyunk a világ isteni jellegét felfogni, és igazán 

értékes tetteket végrehajtani. 

Keresztelő János, aki csak vízzel keresztelt, mégis megtisztította a hozzá érkezőket, 

mennyire inkább Jézus, aki „Szentlélekben keresztel" (Lk 3,16), és Lelke által 

átalakíthatja világszemléletünket. Azt mondjuk, nyugtalan a világ, nyugtalan korban, 

magányosságra ítélten élünk. Pedig a lelkünk nyugtalan és nem igazán tiszta, ezért 

tesszük a környezetünket ilyenné. Talán egyszer mi is találkozunk a Názáretivel, aki 

képes bennünket is lelkileg megtisztítani. 

A FESZÜLTEN VÁRAKOZÓ NÉP IMÁJA 

Urunk! Seregek Ura! Emlékezz meg rólunk nyomorúságunkban, elhagyatottságunkban, 

feszült várakozásunkban! Atyáinknak ígéretet tettél, hogy elküldöd a Fölkentet, 

aki megszabadít minket rabságunkból. Vajon tényleg remélhetjük, hogy eljött az 

idő? Vajon tényleg ujjonghatunk, hogy leveszed rólunk sújtó kezed, megáldasz, 

és gyászunkat ünnepre fordítod? 

Urunk, ez az ember, aki a pusztában kiált, igazat szól-e? Kit várjunk? Urunk! Nyisd fel 

szemünket! Add, hogy felismerjük azt, akit megváltóként küldesz nyomorúságos 

életünkbe. Adj bizalmat, hitet, bölcsességet és alázatot, nehogy fásultságunkban, 

oktalanságunkban vagy gőgünktől elvakultan ne ismerjük fel azt, aki majd Szentlélekkel 

és tűzzel fog keresztelni, aki hatalmasabb és erősebb mindenkinél, akit te küldesz 

nekünk, Urunk! Küldd el! Mutasd meg, kicsoda Ő! Adj jelet! … Megnyílt az ég, és mint 

egy galamb, testi alakban leszállt rá a Szentlélek, s ez a szózat hangzott az égből...” Ámen. 

TEMPUS FUGIT (Gondolatok az időről) - Maga László 

Egykoron napórák, különleges időmérők mellé írták e latin mondatot, mely Vergiliusz 

ókori költő költeményéből ered: Sed fugit interea, fugit inreparabile tempus. (Ám 

tovaszáll az idő, tovaszáll és fut szakadatlan). A felirat arra utal, hogy az idő kerekét se 

megállítani, sem visszaforgatni nem lehet. Egy születésnap, egy esztendőforduló 

alkalmat ad, hogy elgondolkodjunk az időről, arról az értékes ajándékról, amelyet 

csepegtetve, pillanatról-pillanatra, percről-percre kapunk Istentől. Szent Ágoston híres 

mondása: „Ha nem kérdeznek, tudom, mi az idő, ha megkérdeznek, nem tudom 

megmondani, mi az.” A döntő nem az, hogy megmondjuk, mi az idő, hanem, hogy ezt 

az ajándékot jól használjuk fel. 



Előre nézni! A január hónap a római mitológia kétarcú, Janus nevű istenéről kapta nevét. 

Ő egyszerre néz előre és hátra. Sokatmondó e kép. Az idős ember legtöbbször hátra 

tekint, leggyakrabban a múltról beszél. A fiatal viszont előre néz, tervez és remél. Az idős 

az évek haladtával úgy érzi, egyre gyorsabban rohan az idő; míg a fiatal sokszor azt 

gondolja, hogy az ólomlábakon jár és szárnyakat adna neki. Ha nemcsak korban 

kívánunk előre haladni, akkor szükséges előre nézni! A folyó is előre, a tengerbe fut, a 

szántó ember előre tekint, nem hátra, hogy egyenes-e a barázda. 

Tartalommal megtölteni! Két kifejezést használunk, „múlik az idő” és „telik az idő”. 

Pázmány Péter prédikációjában beszél arról, helytelen azt mondani, hogy növekszünk a 

korban, hiszen az életidő szüntelen fogyatkozik, mint az égő gyertyaszál, mely egyszer 

utolsót lobban, vagy mint a homokóra szemei, amelyből egykor lepereg az utolsó is. Ez 

arra int, hogy az időt a legjobban, a legjobbra használjuk, tartalommal megtöltsük! 

Megrázó Kibédi Ervin édesanyja halála után írt verse: „Ó mennyi mindent nem tettem 

meg! Még nem késő, te még megteheted.” Az idő alkalom arra, hogy a bűnös megtérjen, 

ne legyen olyan, mint a lovas, aki szakadék felé vágtat, majd abba bele zuhan. A jó még 

jobb, a szent még szentebb legyen! Az idő alkalom arra, hogy gyakoroljuk az Isten és 

felebarát iránti szeretetet, aminek törvényét nemcsak a Tízparancsolat kőtábláira, hanem 

szívünkbe is véste Teremtőnk. Ne múljon el nap, hogy ne gyakorolnánk e kétirányú 

szeretetet! Az idő alkalom arra, hogy munkánkat legjobb tudásunk szerint, szeretettel 

végezzük, mások épülésére, azzal örömet szerezzünk! 

Az időben munkálni örök sorsunkat! Újévkor Szűz Máriára, az Istenanyára tekintünk, 

ő az egyetlen akinek nem föl kellett emelnie tekintetét, ha a mennyországot kívánja látni, 

hanem lenézett az ölében, karjaiban nyugvó Fiára. Jézus által a menny leszállt földünkre, 

Isten ember lett, az Örökkévaló belépett az időbe. Az idő az örökkévalóság része. Minden 

percben, órában és nap mondhatunk „igent” vagy „nemet” rendeltetésünkre, de mind 

learatjuk azt, amit vetettünk, búzát vagy konkolyt. Használjuk fel jól az időt, mert 

nemcsak tenni lehet, hanem nyerni is: örök életet, győzelmi koszorút! Az ének soraival 

kívánok Mindenkinek áldott, szeretetben, örömökben gazdag új esztendőt: „ez új 

esztendőben minden ügyeinkben lehessünk Jézus drága kedvében.” 

☺  NEVESSÜNK! ☺  

A gyerekek a háromkirályok látogatásáról tanulnak. Miután a hitoktató néni felsorolta az 

ajándékaikat, a kis Karcsi jelentkezik: 

- Azt szeretném megkérdezni, hogy a kis Jézus ezt a sok mindent karácsonyra kapta, 

vagy a születésnapjára? 
 

Szerkeszti és kiadja: Horváth László kórházlelkész   20/ 77-386-55; 30/ 849-8280 

http://korhazkapolna.hu ; korhazlelkesz.sopron@gmail.com; http://www.facebook.com/korhazkapolna/  
Kórházkápolna: szentmise vasárnap 11 órakor  

Hívjon betegéhez időben papot, amint kórházba kerül! 
 

SZENTMISE a BETEGEKÉRT és SZENTSÉGIMÁDÁS – kórházkápolna csütörtök 15 óra   

http://www.facebook.com/korhazkapolna/

