Ha te kérnéd őt, ő élő vizet adna neked. (Jn 4,10)
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Keresztelő János születése

Krisztusra mutató élet

Lélekben erősödött
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híres német festő, Matthias Grünewald fő alkotása az isenheimi
szárnyasoltár, amelynek főképe a keresztre feszítést ábrázolja. A bal oldalon
a fájdalmas Szűzanya János apostollal
és a földre boruló Mária Magdolnával,
a jobb oldalon pedig Keresztelő Szent
János. A keresztelő jelenléte természetesen csak jelképes, hiszen a valóságban
ekkor már nem élt. Az alak jellegzetessége, hogy hatalmas mutatóujjával a kereszten függő Jézusra mutat, akiről
megkeresztelkedésekor kijelentette:
„Íme az Isten Báránya.” Keresztelő
János felett a következő felirat áll latinul: „Neki növekednie kell, nekem
pedig kisebbednem.”
A szentek ünnepét vagy emléknapját
mindig a haláluk napján szoktuk tartani,
mert ez az ő mennyei születésük napja.
A liturgikus év folyamán Keresztelő
Szent Jánosnak nem csak a halálára,
vértanúságára emlékezünk (augusztus
19.), hanem a földi születésének a napját is megtartjuk, ezt ünnepeljük a mai
napon. Az isenheimi oltár Keresztelő
Jánosának példáját azért említettem a
bevezetőben, mert neki az egész élete
Krisztusra mutatott és nem csupán az

egyik ujja. A János személyéhez kapcsolódó két ünnep már önmagában is
mutatja, hogy az üdvtörténet jelentős
alakjáról van szó, akiről maga Jézus is
kijelentette: „asszonyok szülöttei között
nem támadt nagyobb Keresztelő Jánosnál” (Mt 11,11).
Amikor Jézus jön a Jordán folyóhoz,
hogy megkeresztelkedjék Jánosnál,
akkor ő tanúságot tesz róla, hogy Jézus
a Messiás, akinek jövetelét évszázadok
óta várták, s akinek jövetelét hirdette.
Keresztelő János személye és élete
serkentsen minket arra, hogy egész életünkkel Krisztusra mutassunk, róla tegyünk tanúságot a világban!

Szeretetből fakadó bűnbánat

U

runk, Jézus Krisztus! A te eljöveteleddel az isteni irgalmasság áradt ki az
emberiség felé. A veled való találkozásunk feltétele az, hogy szakítsunk bűneinkkel. Bűnbánatunkkal azt fejezzük ki, hogy életünkben nincs helye a kísértéseknek és a bűnnek, hanem szeretnénk visszakerülni az isteni kegyelem
állapotába. Adj szívembe irántad való szeretetből fakadó bűnbánatot, hogy képes
legyek a lelki megújulásra és örömöd befogadására! Teljesedjen be az én életemben is a mennyei Atya akarata!
A kegyelem, az irgalom és az öröm, mint Isten ajándéka mutatkoznak meg
János születésekor. Töltsenek el bennünket ezek az isteni ajándékok!
Keresztelő Szent
János születése
Iz 49,1-6
ApCsel 13,22-26
Lk 1,57-66.80

Hétfő

Kedd

2Kir 17,5-8.
13-15a.18
Mt 7,1-5

2Kir 19,9b-11.14-21
31-35a.36
Mt 7,6.12-14

Szerda, Szent
László király
Bölcs 10,10-14
Mt 22,34-40

Csütörtök
2Kir 24,8-17
Mt 7,21-29

mai ünnep evangéliumában
János születéséről és az akkori
különleges eseményekről olvashatunk.
A történet előzménye, hogy amikor
Zakariás szolgálatot teljesített a jeruzsálemi templomban és megjelent
neki az Úr angyala azzal a hírrel, hogy
gyermeke fog születni, akkor ő nem
hitte el ezt az isteni üzenetet, és mintegy büntetésül megnémult. Zakariás
kételkedése emberi oldalról részben
érthető, hiszen feleségével, Erzsébettel együtt mindketten idősek voltak és
nem számíthattak arra, hogy ebben az
életkorban gyermekük szülessen.
Abból a szempontból viszont nem
magyarázható, nem érthető hitetlenkedése, hogy Isten szavai akkor is valóra válnak, ha azok lehetetlennek
tűnnek az ember számára. Az angyal
által közvetített üzenet azonban beteljesedett, Zakariás pedig néma maradt
a beteljesedés napjáig, gyermeke születéséig. Érthető, hogy némasága majd
pedig annak megszűnése csodálkozást
ébresztett a rokonokban és ismerősökben, akik mindebben isteni jelet
láttak. Az is érthető számunkra, hogy
e különleges körülmények miatt sokan
azt gondolták, hogy a megszületett
gyermek is különleges lesz, bizonyára
Isten valamilyen fontos küldetést
szánt neki. Születésének elbeszélése
után az evangélisták hallgatnak Keresztelő Jánosról. Kissé általánosító az
a kifejezés, hogy János „növekedett,
lélekben erősödött és a pusztában élt”,
de mégis fontos információt hordoz.
János nem csupán testileg növekedett
az évek előrehaladtával, hanem lelkileg
is erősödött, felkészült arra a küldetésre, amit Isten szán neki.

Péntek, Szent
Péter és Pál
ApCsel 12,1-11
2Tim 4,6-8.17-18
Mt 16,13-19

Szombat

Évközi 13.

vasárnap
Siral 2,2.10-14.18-19
Mt 8,5-17
Bölcs 1,13-15.2,23-24
2Kor 8,7.9.13-15
Mk 5,21-43
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