
       

 Plébánosi gondolatok 
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Urunk megkeresztelkedése  

Amikor II. Erzsébet angol királynő 75 éves lett, a BBC készíthetett vele egy inter-

jút. A riporter megkérdezte: „Felség mit nem tett soha életében?” A királynő így vála-

szolt: „Soha nem álltam sorba.” Mekkora igazság. Ő, a felség, rá várnak, érte állnak 

sorba. Jézus beáll a sorba a Jordán partján, hogy megkeresztelkedjék Jánosnál. A Világ-

mindenség Ura sorsközösséget vállal az emberrel, sorba áll, hogy alámerítkezzen a Jor-

dán folyóban. Nem azért, hogy bűneit lemossa, hanem hogy magára vegye bűneinket. 

Jézus egy egészen új arcát mutatja meg a Mindenható Istennek. Az Ószövetség félel-

metes istenképe az ember képzelete Istenről. Jézus által az Újszövetségben az értünk 

önmagát feláldozó emberszerető Isten mutatkozik meg. Az Úr nem adósságot törleszt, 

amikor megváltja az embert a bűnből. Az a művet, amiről a Teremtés könyvében azt 

olvassuk, Isten látta, hogy amit teremtett az jó, az ember a szabad akaratával tette 

tönkre. Nem hitelez a megváltással. Az ember nem tudja se jóvátenni, amit elrontott, 

se kárpótolni azért az Istent. Egész egyszerűen a Megváltás Isten végtelen szeretete az 

ember iránt. Ahogy Szent Pál tanítja: „Amikor bűnösök voltunk, akkor halt meg értük 

Krisztus.” Talán ezért is van, hogy Isten legmélységesebb titka, a Szentháromság akkor 

nyilatkozik meg az emberek előtt, amikor Jézus alámerül az emberek bűneiben, hogy 

magára vegye, és felvigye a keresztfára, így megszabadítva az embert a bűntől. „Te 

vagy az én szeretett Fiam, benned telik kedvem!” ̶  hangzik az Atya szózata. Miért telik 

benne kedve? Keresztelő Szent János azt mondja: „Íme az Isten Báránya”, vagyis akit 

feláldoznak. Istentől nem rettegni kell, hanem hinni és bízni benne, hisz Jézus Krisztus 

az Ő Fiát áldozta fel értünk. Bízni benne, ha nem is tudjuk mindig a miértekre a választ, 

ha nehéz is elfogadni akaratát. Ő értem ennyire képes volt, én mire vagyok képes Érte. 

Az embernek szemlesütve kell bevallania, mennyire kevés az, amire Istenért képes va-

gyok. És még nagyobb a szégyenem, ha arra gondolok; Jézus azt mondta: „Amit eggyel 

tesztek a legkisebbek közül, azt nekem teszitek.”  Arra meg gondolni is nehéz, a ke-

resztségben én is Isten gyermeke lettem, bennem is akkor telik kedve, ha áldozattá 

tudok lenni a legkisebbekért is, Érte. Szívesen megteszek én mindent, csak ne kerüljön 

nagy áldozatomba! Jézus értem halt meg, a bűntelen a bűnösért. Értem... Felfogom, 

megértem, megélem?  

Körmend, 2021. január 9. 
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