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III/2. szám UrUnk megkeresztelkedése

Iz 55,1-11; 1Jn 5,1-9; Mk 1,7-11

„Keresztelő János ezt hirdette: 
»Aki utánam jön, 

hatalmasabb nálam.«”

Az Atyához Jézus vezet el ben-
nünket, de előbb Jézushoz kell eljut-
ni, ez pedig nem megy másként, 
mint emberi vezető által, akit a Lélek 
közvetítőül kiválaszt. Ez még akkor 
is így van, ha valaki közvetlenül a 
szentírást olvasva tért meg Jézushoz, 
hiszen az apostolok és evangélisták, 
az ősegyház Szentlélektől sugallt, de 
egyben emberi tanúságtételét olvasta.

Keresztelő János a Jézus Krisz-
tushoz vezető ember prototípusa. Ál-
tala az egész Ószövetség ér el Krisz-
tusig, hogy elnyerje beteljesedését az 
Újszövetségben. De mindannyiunk 
hitének útján ott állnak a Keresztelő 
Jánosok, és Jézusra mutatnak. Hálát 
szoktál-e adni azokért, akik téged 
útba igazítottak a Jézushoz vezető 
úton? Egész életedben imádkoznod 

kellene értük, mert a legnagyobb 
szolgálatot tették neked, amit ember 
csak tehet, majd az örökkévalóságban 
fog kiderülni, hogy mekkorát.

Keresztelő János azonban tisz-
tában van vele, és hangsúlyozza is, 
hogy a Jézussal való személyes ta-
lálkozás mérhetetlenül felülmúlja 
mindazt, amit az emberi tanúktól 
hallhatunk róla. Jézust nem lehet em-
beri szavakkal meghatározni, fogal-
makkal behatárolni, csak utat lehet 
mutatni feléje. Ezért amikor te ka-
pod Keresztelő János szerepét, mert 
előbb-utóbb erre is sor kerül, fontos, 
hogy olyan józanul lásd feladatodat 
és helyedet, mint ő.

Ne ess bele abba a hibába, hogy 
csupán intellektuális magyarázatot 
adsz egzisztenciális útmutatás he-
lyett. Tanúságtételednek olyannak 
kell lennie, hogy akit Jézushoz akarsz 
vezetni, érezze, hogy hegyeket kell 
lehordani és völgyeket feltölteni az 
életében, ha vele szeretne találkozni. 
És föl kell készülnöd arra, hogy – 



fokozatosan vagy drasztikus hirte-
lenséggel – kisebbedned kell, s egy 
adott pillanatban eltűnnöd a színről, 
mert szereped véget ért.

Ne sajnálkozz emiatt. Ne várj há-
lát sem azoktól, akiknek te mutattad 
meg az Isten Bárányát. A te jutalmad 
sokkal nagyobb lesz, mert kisebbe-
déseddel arányosan fog növekedni a 
te életedben is Krisztus, míg csak be 
nem tölt egészen. A Keresztelőénél 

is magasztosabb hivatás lesz a tiéd: 
hogy Krisztus eleven ikonja legyél a 
világban.

Nem ezért érdemes papnak és 
szerzetesnek lenni? Vagy hitvalló 
szülőnek, nevelőnek? Egyáltalán: 
kereszténynek?

Forrás: Barsi Balázs–Telek 
Péter-Pál: Magasság és mélység – 

Szent idők
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Fény hull Krisztusra, vele 
együtt mireánk is. Krisztus meg-
keresztelkedik, vele együtt vízbe 
ereszkedünk, hogy vele együtt mi is 
kiszálljunk belőle. 

János keresztel, Jézus eléje 
járul. Talán azért, hogy megszen-
telje azt, aki őt megkereszteli. De 
kétségtelenül azért, hogy a régi Ádá-
mot mindenestül a vízbe temesse. 
Mielőttünk, és éppen miérettünk 
megszenteli a Jordánt, hogy Lélek 
és víz által avasson kereszténnyé, 
amint maga is lélek és test volt. 

A Keresztelő vonakodik, Jézus 
nem hagyja magát. „Nekem van 
szükségem a te keresztségedre” (Mt 
3, 14), mondja akkor a mécses a 
Napnak, a szó az Igének, a jó barát 
a Vőlegénynek, asszonyok szülöt-
tei közül a legnagyobb az egész 
teremtett világ Elsőszülöttének, 
az anyja méhében felujjongó an-

nak, aki anyja szíve alatt imádás-
ban részesült, az előfutár annak, aki 
eljött és újra el fog jönni. „Nekem 
van szükségem a te keresztséged-
re”, értsd hozzá: éppen teéretted. 
Biztosan tudja ugyanis, hogy majd 
a vértanúsága fogja őt megkeresz-
telni, és nem csupán a lábát mossák 
meg, mint Péternek. 

Jézus azután feljön a vízből. 
Magával emeli a világot és látja, 
hogy megnyílik és kitárul az ég, 
amelyet Ádám maga és utódai előtt 
bezárt, amint a Paradicsomot is 
bezárta a tüzes kard. 

Isten voltát tanúsítja közben a 
Szentlélek, amikor a hasonló a ha-
sonlóra száll. Hang hallatszik az 
égből: onnan való volt ő is, akinek 
a tanúság szólt. És amikor testi 
módon láthatóvá válik a galamb, 
megdicsőíti a testet, mivelhogy az 
is Isten a megistenülés által. Száza-

nazianzi szent gergely püspök szónoklataiból

(Oratio 39 in sancta Lumina, 14-16. 20: PG 36, 350-351. 354. 358-359)
Krisztus megkeresztelkedése
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dokkal előbb ugyancsak galamb 
jelezte a vízözön végét is. 

Üljük meg tehát ma nagy tisz-
tességgel Krisztus keresztségének 
ünnepét! 

Legyetek tökéletesen tiszták, és 
tisztuljatok meg! Mert Isten egyál-
talán semminek sem örül úgy, mint 
az ember megtérésének és üdvének, 
hiszen érte van minden beszéd és 
minden misztérium. A világ vilá-
gosságaként legyetek éltető erő a 

többi ember számára, hogy tökéletes 
világoskodókként álljatok ama nagy 
világosság mellett, és öltözzetek 
magának a mennyei fényességnek a 
ragyogásába. Világosítson meg tisz-
tán és ragyogóan a Szentháromság, 
akinek az egy Istenségéből kiáradó 
egy sugarát most még nem a maga 
teljességében vettétek a mi Urunk, 
Jézus Krisztusban, akinek legyen 
dicsőség és hatalom mindörökkön-
örökké. Ámen.

Hilarius annyi, mint ‚vidám’ (hi-
laris), mert Isten szolgálatában igen 
vidám volt, avagy annyi, mint alari-
us, a magas (altos) és az erény (ares) 
szavakból, mivel kimagasló volt a 
tudományban és erényes volt életé-
ben. Vagy Hilarius neve a hyléből 
jön, ami annyi, mint ‚ősanyag’, mely 
homályos volt, miként műveiben is 
nagy homály és mélység figyelhető 
meg.

Hilarius, Poitiers püspöke Aqui-
tánia vidékéről származott, és mint 
ragyogó hajnalcsillag fényeskedett a 
csillagok között. Eredetileg volt fe-
lesége és leánya, de világi öltözéké-
ben szerzetesi életet élt, s végül kor-
ban és tudományban előrehaladván 
püspökké választották. Amikor te-
hát Szent Hilarius nemcsak városát, 
hanem egész Franciaországot vé-
delmezte az eretnekek ellen, két, 
eretnekségtől megrontott püspök 
sugalmazására a császár, maga is az 
eretnekek támogatója, Eusebius ver-

celli püspökkel együtt száműzetésbe 
küldette. Végül amikor már az 
ariánus eretnekség mindenütt felü-
tötte a fejét, a császár engedélyt 
adott, hogy a püspökök mindnyájan 
egybegyűljenek, és a hit igazságáról 
vitatkozzanak. Miután Szent Hilari-
us megérkezett, az említett püspökök 
követelésére kénytelen volt visszatér-
ni Poitiersbe, mivel nem viselhették 
el ékesszólását.

Útközben Gallinaria szigetéhez 
ért, amely tele volt kígyókkal. Partra 
szállt, s puszta tekintetével az összes 
kígyót elűzte. A sziget közepén levert 
egy karót, és megtiltotta, hogy annál 
tovább merészkedjenek, mintha csak 
a sziget e része nem is szárazföld, 
hanem tenger lenne.

Amikor már Poitiers-ben volt, 
egy csecsemőt, aki keresztség nélkül 
halt meg, imádságával életre keltett. 
Sokáig feküdt leborulva a porban, 
majd egyszerre keltek fel: az öreg i-
mádságaiból, a csecsemő a halálból.

szent HilariUs
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Amikor leánya, Apia férjhez 
akart menni, Hilarius hosszasan 
oktatgatta és megerősítette a szent 
szüzesség szándékában. Eltökéltnek 
látta ugyan leányát, de attól való 
félelmében, hogy egyszer megi-
nog, kitartóan kérlelte az Urat, hogy 
vegye magához, és ne hagyja tovább 
élni. Így is történt. Leánya néhány 
nap múlva az Úrhoz költözött, s 
ő saját kezével temette el. Ezt lát-
va Szent Apia anyja is kérlelte a 
püspököt, hogy neki is járja ki azt, 
amit leányának. Az meg is tette, és 
imádságával előreküldte a menny-
országba.

Abban az időben az eret-
nekek hitszegésétől megrontott Leó 
pápa zsinatot hívott egybe, ahol a 
meghívottak között, hívatlanul Hi-
larius is megjelent. A pápa ennek 
hallatára megtiltotta, hogy bárki 
is felálljon, és helyet adjon neki. 
Midőn Hilarius belépett, így szólott 
hozzá a pápa: „Te vagy Hilarius, a 
gall kakas?”* Mire ő: „Nem vagyok 
gall kakas, hanem galliai, azaz 
nem Galliában születtem, de galliai 
püspök vagyok.” Erre a pápa: „Ha 
te a galliai Hilarius vagy, én Leó, 
a római szék apostola és bírája.” 
Mire Hilarius: „Bár Leó (oroszlán) 
vagy, de nem a Júda törzséből való, 
és jóllehet ítélsz, de nem a Felsé-
ges trónusán ülsz.” Ekkor a pápa 
méltatlankodva felemelkedett s így 
szólt: „Várj egy keveset, amíg visz-
szajövök, és megadom neked, amit 
érdemelsz.” Mire Hilarius: „Ha nem 

térsz vissza, ki fog helyetted választ 
adni nekem?” Erre a pápa: „Rögtön 
visszatérek, és gőgödet meg fogom 
törni.” Miután kiment a dolgát vé-
gezni, vérhas támadta meg, és belei 
kifolyván nyomorultul bevégezte 
életét. Közben Hilarius látva, hogy 
senki sem áll föl neki, türelmesen 
a földre kuporodott, mondván: „Az 
Úré a föld” (Zsolt 23,1). A föld, ahol 
ült, isteni intésre megmozdult, és a 
többi püspök székének magasságáig 
emelkedett. Mikor bejelentették a 
pápa szánalmas halálát, Hilarius fel-
állt, a püspököket a katolikus hitben 
megerősítette, és megerősítve küldte 
vissza őket.

Leó pápa halálának ez a csodája 
azonban kétséget ébreszt, először 
is mert az Egyháztörténetben és a 
Háromrészes Egyháztörténetben 
semmit sem találunk róla. Másodszor, 
mert ilyen nevű pápáról ez időből 
a történetírás sem tud, harmadszor, 
mert Jeromos mondja: „A szent ró-
mai Egyház mindig szeplőtelen volt, 
és a jövőben is az marad minden 
eretnekségtől.” Persze mondhatjuk, 
hagy élt akkor egy ilyen nevű pápa, 
de nem a kánonoknak megfelelően 
választották meg, hanem zsarnoki 
módon tolták az élre, vagy talán 
Liberius pápát, aki az eretnek Con-
stantinusnak kedvezett, hívhatták 
más néven Leónak.

Végül, miután Szent Hilarius sok 
csodát művelt, legyengülten halálát 
érezte közeledni, magához hívatta 
Leontius papot, akit nagyon kedvelt, 



és arra utasította, hogy beesteledvén 
menjen ki, és ha valamit hall, jelentse 
neki. Az teljesítvén a parancsot, visz-
szatérve csak a zajongó város hang-
jairól számolt be. És amikor mellette 
tovább virrasztott a halálát várva, Hi-
larius éjfélkor ismét megparancsolta, 
hogy menjen ki, és amit hall, mondja 
el neki, a fekvő betegnek. Miután az 
elmondta, hogy semmit sem hallott, 
rövidesen nagy fényesség közeledett 
hozzá, amit az említett pap nem tu-
dott elviselni, majd miközben a fény 

lassan távolodott, maga Hilarius is 
az Úrhoz költözött. Constantinus 
alatt, az Úr 340. éve táján élt. A szent 
ünnepe Vízkereszt nyolcadán van.

Egyszer két kereskedőnek volt 
egy közös viasztömbje, s az egyik 
a másik akarata ellenére felajánlotta 
azt Szent Hilarius oltárára. A tömb 
rögtön kettévált, az egyik fele a szen-
té lett, a másik pedig a vonakodónak 
maradt meg.
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Hirdetések

Kedden, január 13-án, a plébánia nagytermében 17:30 órai kezdettel ft. Fe-
hér Tibor káplán úr újabb erkölcsteológiai előadására kerül sor. Szeretettel vár-
juk az érdeklődőket.

Tudatjuk az érdeklődőkkel, hogy ebben az évben is tervezzük a plébániai 
jótékonysági bált, mely 2015. február 14-én kerül megrendezésre a Selye János 
Egyetem éttermében. A bálra szóló belépőjegyeket a plakáton lévő telefonszá-
mon lehet megrendelni. Tomboladíjakat örömmel és hálásan fogadunk.

Közöljük, hogy a Szent András-templom javítására meghirdetett gyűjtés 
összege, az elmúlt héten 400.- EUR-val gyarapodott. Így az év kezdete óta 650.- 
EUR-t tesz ki. Isten fizesse meg az adakozók nagylelkűségét!

A Római Katolikus Plébánia ezúton
szeretné megkérni áldozatkész 

anyagi
támogatását a komáromi Szent

András-templom javítására.

Az adományok leadhatók:
a plébánia irodájában,

a Nádor u. 11. szám alatt, hétfő-péntek 8.00 – 12.00 óra között vagy a
0026384970/0900-as számlaszámra,

illetve a templomi perselyekbe.
Külföldről történő utalás esetén a számlaszámra vonatkozó adatok a

következők:
IBAN: SK8109000000000026384970

BIC/SWIFT: GIBASKBX
Az egész egyházközösség nevében hálásan köszönöm nagylelkű

adományát.
Szeretettel telve szívembe zárom Önt és kedves családját.

       Elek László
       esperes-plébános



11. vasárnap: Urunk megkeresztelkedése (ünnep)
Iz 42,1-4, 6–7 v. Iz 55,1-11; ApCsel 10,34-38; Mk 1,7–11
A mennyei Atya tanúsítja, hogy Jézus az Ő szeretett Fia.
12. hétfő: köznap
Zsid 1,1–6; Mk 1,14-20
Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.
13. kedd: köznap
Szent Hiláriusz (Vidor) püspök és egyháztanító
Zsid 2,5–12; Mk 1,21–28
Jézus úgy tanított, mint akinek hatalma van.
14. szerda: köznap
szerzetesi hivatásokért
Zsid 2,14–18; Mk 1,29–39
Jézus sokakat meggyógyított, akik különböző bajokban szenvedtek.
15. csütörtök: köznap
Remete Szent Pál
Zsid 3,7–14; Mk 1,40–45
Jézus egy beteget meggyúgyít leprájából.
16. péntek: köznap
szerzetesekért
Zsid 4,1–5. 11; Mk 2,1–12
Az Emberfiának van hatalma a földön a bűnök megbocsátására.
17. szombat: Szent Antal apát
Zsid 4,12–16; Mk 2,13–17
Jézus azért jött a földre, hogy a bűnösöket bűnbánatra bírja.

Heti litUrgikUs naptár
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a szentmisék rendje
2015. január 12 – 18.
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