
 
 

 

 

 

 

 

Lectio Divina segédanyag 
 
 
 
 
 
 
 

Szentmise  evangéliumi szakaszaihoz 
 

 
 



 
 

 
 
 

Lectio Divina munkacsoport: 

Biblikus nézőpont: 

Geiszelhardt S{ra, Moln{r Dzsenifer, Nyúl Viktor, 

Liturgikus nézőpont 

Mohay Réka 

Patrisztikus nézőpont 

Ha{sz Rebeka Anna, R{cz D{vid, V{rnagy Anna, Asztalos Lívia 

Pedagógiai nézőpont: 

Csonka Laura, Mohay Réka 

Szemlélődési nézőpont 

Asztalos Lívia 

Szerkesztő 

                                                                              Asztalos Lívia, R{cz Édua 

Zenei nézőpont 

Csonka Laura, Mohay Réka, R{cz D{vid 

 
 
 
 



 
 

Lektori szolg{latot teljesítettek: 

Biblikus nézőpont: 

Kocsis Imre, Nyúl Viktor, 

Liturgikus nézőpont 

Nyúl Viktor 

Nyelvi helyesség 

Nyúlné Révfalvi Ildikó 

Patrisztikus nézőpont 

Görföl Tibor 

Pedagógiai nézőpont: 

Sipos Edit 

Szemlélődési nézőpont 

Nyúl Viktor 

Zenei nézőpont 

Csiszér L{szló 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

Urunk megkeresztelkedése 

Mt 3,13-17 

 
 

 

+ EVANGÉLIUM Szent M{té könyvéből 

Abban az időben: 

Jézus elment Galile{ból a Jord{n (folyó) mellé J{noshoz, hogy megkeresztelkedjék n{la. J{nos azonban tiltakozott: ,,Neked 

kellene megkeresztelned engem, és te jössz hozz{m?'' Jézus azonban így szólt: ,,Hagyd ezt most, mert úgy illik, hogy teljesítsük 

mindazt, ami igazs{gos.'' Erre ,J{nos engedett neki. 

Jézus pedig megkeresztelkedett. Mihelyt feljött a vízből, íme, megnyílt az ég, és l{tta Isten Lelkét galamb módj{ra mag{ra 

sz{llni. És íme, hang hallatszott az égből: ,,Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik!'' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. Lectio – olvas{s 

1.1. Biblikus nézőpont 

1.1.1. Görög szöveg szó szerinti fordít{sa 

 
13 Τότε παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐπὶ τὸν Ἰορδάνην πρὸς τὸν Ἰωάννην τοῦ βαπτισθῆναι ὑπʼ αὐτοῦ. 

Akkor eljön Jézus Galile{ból a Jord{nhoz, J{noshoz, hogy al{meríttessék ő{ltala. 

 
14 ὁ δὲ ⸀Ἰωάννης διεκώλυεν αὐτὸν λέγων· Ἐγὼ χρείαν ἔχω ὑπὸ σοῦ βαπτισθῆναι, καὶ σὺ ἔρχῃ πρός με; 

De J{nos megprób{lta visszatartani őt mondv{n: „Én nekem van szükségem, hogy te{ltalad al{meríttessem, és te jössz 

énhozz{m?” 

 
15 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν ⸀πρὸς αὐτόν⸀· Ἄφες ἄρτι, οὕτως γὰρ πρέπον ἐστὶν ἡμῖν πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην. τότε 

ἀφίησιν αὐτόν. 

De Jézus felelve mondta őneki: „Hagyd most, ugyanis így illő, hogy mi beteljesítsünk minden igazs{goss{got.” Akkor 

hagyja őt. 

 
16 ⸀βαπτισθεὶς δὲ⸀ ὁ Ἰησοῦς ⸀εὐθὺς ἀνέβη⸀ ἀπὸ τοῦ ὕδατος· καὶ ἰδοὺ ⸀ἠνεῴχθησαν οἱ οὐρανοί, καὶ εἶδεν ⸀πνεῦμα θεοῦ 

καταβαῖνον ὡσεὶ ⸀περιστερὰν ἐρχόμενον ἐπʼ αὐτόν· 

Megkereszteltetve pedig Jézus tüstént feljött a vízből: és íme, az egek megnyittattak neki, és l{tta az Isten lelkét, mint egy 

galamb lesz{llót és őre{ jövőt. 

 
17 καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῶν οὐρανῶν λέγουσα· Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα. 

És íme, hang az egekből szóló: „Ez az én szeretett fiam, akiben tetszésemet leltem. 

 

 



 
 

 

1.1.2. Legfontosabb magyar fordít{sok 
 

 
Nova Vulgata 

 
Szent István 

Társulati Biblia 

 
Jeromos fordítás 

Békés-Dalos 
Újszövetségi 

Szentírás 

 
Károli Gáspár 

revideált fordítása 

Simon Tamás 
László O.S.B. 
Újszövetség- 

fordítása 
13Tunc venit Iesus a 
Galilaea in Iordanem 
ad Ioannem, ut 
baptizaretur ab eo. 

13Akkor Jézus 
Galileából elment 
Jánoshoz a Jordán 
mellé, hogy 

megkeresztelkedjék. 

13Akkor Jézus eljött 
Galileából a Jordán 
mellé Jánoshoz, hogy 
az megkeresztelje őt. 

13Akkor  Jézus 
Galileából Jánoshoz 
ment a Jordán mellé, 
hogy 
megkeresztelkedjék. 

13Akkor eljöve Jézus 
Galileából a Jordán 
mellé Jánoshoz, hogy 
megkeresztelkedjék ő 
általa. 

13Akkor eljött Jézus 
Galileából a Jordán 
mellé Jánoshoz, hogy 
megkeresztelje. 

14Ioannes         autem 
prohibebat eum 
dicens: 
„Ego a te debeo 
baptizari, et tu venis 
ad me? ”. 

14János igyekezett 
visszatartani: 
„Nekem van 
szükségem a te 
keresztségedre  – 
mondta –, s te jössz 
hozzám?” 

14De János igyekezett 
visszatartani: 
»Nekem van 
szükségem arra, hogy 
megkeresztelkedjem 
általad,   és   te   jössz 
hozzám?« 

14János azonban 
igyekezett 
visszatartani őt: 
„Nekem  van 
szükségem a  te 
keresztségedre, 
mondta,  és  te  jössz 
énhozzám?” 

14János azonban 
visszatartja vala őt, 
mondván: 
Nékem kell általad 
megkeresztelkednem, 
és te jősz én hozzám? 

14 János azonban 
próbálta visszatartani: 
- Nekem van 
szükségem arra, hogy 
megkeresztelj, és te 
jössz hozzám? 

15Respondens autem 
Iesus dixit ei: 
„Sine modo, sic enim 
decet nos implere 
omnem iustitiam ”. 

Tunc dimittit eum. 

15Jézus ezt mondta: 
„Hagyd ezt most! Illő, 
hogy mindent 
megtegyünk, ami elő 
van írva.” 

Erre engedett neki. 

15Jézus  azonban  ezt 
válaszolta neki: 
»Hagyd ezt most, 
mert így  illik 
teljesítenünk  minden 
igazságosságot.« 
Akkor engedett neki. 

15Jézus így felelt: 
„Hagyd el ezt most! 
Úgy illik, hogy 
teljesítsük mindazt, 
ami méltányos.” 

Erre odaengedte. 

15Jézus pedig felelvén, 
monda néki: 
Engedj most, mert így 
illik nékünk minden 
igazságot betöltenünk. 
Ekkor engede néki. 

15Jézus így válaszolt: 
- Engedj most! Az illik 
hozzánk, hogy így 
teljesítsünk be 
minden igazságot. 

Akkor engedett neki. 

16Baptizatus autem 
Iesus, confestim 
ascendit de aqua; et 
ecce aperti sunt ei 
caeli, et vidit Spiritum 
Dei descendentem 
sicut columbam et 
venientem super se. 

16Megkeresztelkedése 
után Jézus nyomban 
feljött a vízből. Akkor 
megnyílt az ég, és látta, 
hogy az Isten Lelke 
mint galamb leszállt és 
föléje ereszkedett. 

16Miután  Jézus 
megkeresztelkedett, 
mindjárt feljött a 
vízből, és íme, az ég 
megnyílt neki, és látta 
az Isten Lelkét, mint 
galambot leereszkedni 
és rászállni. 

16Megkeresztelkedése 
után Jézus azonnal 
feljött a vízből, mire 
megnyílt neki az ég és 
látta, hogy Isten Lelke 
galamb képében 
leereszkedik és rászáll. 

16És Jézus 
megkeresztelkedvén, 
azonnal kijöve  a 
vízből; és ímé az egek 
megnyilatkozának 
néki, és ő látá az 
Istennek Lelkét alájőni 

16Miután 
megkeresztelkedett, 
Jézus azonnal kijött a 
vízből,  és íme, 
megnyílt a menny, és 
látta, hogy Isten 
Lelke,  mint  egy 
galamb, ráereszkedik. 



 
 

 

    mintegy galambot és ő 
reá szállani. 

 

17Et ecce vox de caelis 
dicens: 
„Hic est Filius meus 
dilectus,  in  quo 
mihi complacui ”. 

17Az égből szózat 
hallatszott: 
„Ez az én szeretett 
Fiam, akiben kedvem 
telik.” 

17És íme, egy hang 
hangzott az égből: 
»Ez az én szeretett 
fiam, akiben kedvem 
telik«. 

17Akkor a mennyből ez 
a szózat hangzott: 
„Ez az én szeretett 
Fiam, akiben kedvem 
telik.” 

17És ímé egy égi hang 
ezt mondja vala: 
Ez amaz én szerelmes 
fiam, a kiben én 
gyönyörködöm. 

17És íme, hang szólt a 
mennyből: 
„Ez az én szeretett 
Fiam, akiben 
gyönyörködöm.” 

 

 

 

 

1.1.3. Szöveg behat{rol{sa 
Szakaszunk M{té 28 fejezetből {lló evangélium{nak szinte az elején tal{lható. Az első két fejezetben gyermekségtörténeteket 

olvashatunk, melyek az Egyiptomba való meneküléssel z{rulnak (2, 23). Ez követően, közvetlenül a szakaszunk előtt Keresztelő 

J{nos működésének és igehirdetésének leír{sa tal{lható (2,1-13). A helyszín m{r nem Egyiptom, hanem Júdea pusztas{ga, s 

Jézus sem gyermek m{r. 

J{nos a puszt{ban tanít, bűnb{natra szólít fel és felhívja a figyelmet a közelgő Messi{sra. Tanít{s{val és tevékenységével teljes 

mértékben Jézusra mutat, aki a 3,13-ban meg is jelenik, amikor eljön J{noshoz megkeresztelkedni. A megkeresztelkedéssel, a 

Lélek lesz{ll{s{val és Isten igazol{s{val Jézus megkezdheti nyilv{nos működését, mely a szakaszunkat követő megkísértés (4,1- 

11) ut{n meg is történik: Kafarnaumban (4,17-), majd Galile{ban (4,23-) kezd tanítani az Isten orsz{g{ról. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.1.4. Kontextu{lis – k{noni elemzés 
P{rhuzamok M{té evangélium{n belül 

 

5,17 “Ne gondolj{tok, hogy megszüntetni jöttem a törvényt vagy a prófét{kat. Nem megszüntetni jöttem, hanem teljessé tenni.” 

12,18 “Ez az én szolg{m, akit kiv{lasztottam, szeretett fiam, akiben tetszésemet tal{lom. Ki{rasztom r{ Lelkemet, és ítéletet 

hirdet a népeknek.” 

17,5 “Amíg beszélt, hirtelen fényes felhő borult r{juk, s a felhőből szózat hallatszott: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik, 

őt hallgass{tok!” 

 

 

Szinoptikus és J{nosi p{rhuzamok 

 

Mk 1,9-11 “Azokban a napokban történt, hogy eljött Jézus a galileai N{z{retből, és megkereszteltette mag{t J{nossal a 

Jord{nban. Amikor feljött a vízből, l{tta, hogy megnyílik az ég, és a Lélek galamb alakj{ban lesz{ll r{. Szózat is 

hallatszott az égből: „Te vagy az én szeretett Fiam, benned telik kedvem.” 
 

Lk 3,21-22 “Ekkor történt, hogy amikor m{r az egész nép megkeresztelkedett és Jézus is fölvette a keresztséget, és amikor 

im{dkozott, megnyílt az ég, és a Szentlélek galamb alakj{ban lesz{llt r{. Szózat is hallatszott az égből: „Te vagy az én 

szeretett Fiam, benned telik kedvem.” 

Jn 1,29-34 “M{snap, amikor l{tta, hogy Jézus feléje tart, így szólt: 

„Nézzétek, az Isten B{r{nya! Ő veszi el a vil{g bűneit. Róla mondtam: A nyomomba lép valaki, aki nagyobb n{lam, mert 

előbb volt, mint én. Én sem ismertem, de azért jöttem vízzel keresztelni, hogy megismertessem Izraellel.” Ezut{n J{nos 

tanúsította: „L{ttam a Lelket, amint galamb alakj{ban lesz{llt r{ a mennyből, s rajta is maradt. Magam sem ismertem, de aki 

vízzel keresztelni küldött, azt mondta: Akire l{tod, hogy lesz{ll a Lélek s rajta is marad, az majd Szentlélekkel fog keresztelni. 

L{ttam és tanúskodom róla, hogy ő az Isten Fia.” 

Jn 12,28 “Aty{m, dicsőítsd meg nevedet!” Erre szózat hallatszott az égből: „Megdicsőítettem és ezut{n is megdicsőítem.” 



 
 

Jn 13,6 “Amikor Simon Péterhez ért, az tiltakozott: „Uram, te akarod megmosni az én l{bamat?!” 

 
 

K{noni elemzés (p{rhuzamok a Szentír{s m{s könyveiben) 

 

Ter 22,2 “Akkor ezt mondta neki: „Vedd egyetlen fiadat, akit szeretsz, Izs{kot, menj Morija földjére, s ott mutasd be 

égő{ldozatul azon a hegyen, amelyet majd megnevezek neked.” 

2Kir 5,1-14 “Naam{n, Ar{m kir{lya seregének a vezére, nagyra becsült, kedvelt embere volt ur{nak, mert {ltala adott az Úr 

győzelmet Ar{mnak. De ez az ember lepr{s volt. Az ar{miak egyszer kivonultak porty{zni, s Izrael földjéről magukkal hurcoltak 

egy  l{nyt.  Ez  Naam{n  felesége  szolg{lat{ba  került.  S  így  szólt 

asszony{hoz: „Ha uram a prófét{hoz fordulna Szam{ri{ban, biztosan megszabadítan{ lepr{j{tól.” (Naam{n) erre elment ur{hoz 

és előadta: „Így és így beszélt az Izrael földjéről való l{ny.” Ar{m kir{lya azt v{laszolta: „Menj el, s adok neked egy levelet 

Izrael kir{lya sz{m{ra!” El is ment, s vitt mag{val 10 ezüsttalentumot, 6000 (sékel) aranyat és 10 ünnepi köntöst. Azt{n 

{tadta Izrael kir{ly{nak a levelet, amely így szólt: „Ezzel a levéllel egyszersmind szolg{mat, Naam{nt is elküldöm hozz{d, 

szabadítsd meg lepr{j{tól!” Amikor Izrael kir{lya elolvasta a levelet, megszaggatta ruh{j{t és felki{ltott: „H{t Isten vagyok én, 

hogy hal{lt vagy életet tudjak osztogatni? Miért küldte h{t ide ezt az embert, hogy szabadítsam meg lepr{j{tól? Vil{gosan 

l{thatj{tok, csak ürügyet keres, hogy belém köthessen.” Amikor Elizeus meghallotta, hogy a kir{ly  megszaggatta  ruh{j{t,  

elküldött  hozz{  s ezt  üzente  neki: 

„Miért szaggattad meg ruh{dat? Küldd el hozz{m, azt{n megtudja, hogy van próféta Izraelben.” Naam{n teh{t elment lovastul, 

kocsistul, és meg{llt Elizeus h{z{nak ajtaja előtt. Elizeus kiküldte hozz{ egyik emberét, ezzel az üzenettel: „Menj, fürödj meg 

hétszer a Jord{nban, és fölépül a tested, tiszta leszel!” Naam{n megharagudott és azt mondta: „Nos, azt gondoltam, majd 

kijön, elém {ll és segítségül hívja az Úrnak, az ő Istenének a nevét, azt{n a beteg rész fölé tartja kezét, s így megszabadít a 

lepr{tól. H{t nem különbek Damaszkusz folyói, az Abana és a Parpar Izrael minden vizénél? Miért ne fürödhetnék h{t meg 

azokban, hogy megtisztuljak?” Azzal megfordult, és haragosan elment onnan. Szolg{i azonban eléje léptek és a lelkére 

beszéltek: „Aty{m, ha a próféta valami nehezet kív{nt volna, nem tennéd-e meg azt is? Mennyivel ink{bb (meg kell tenned), 

hogy csak azt mondta neked: Fürödj meg és tiszta leszel.” Lesz{llt h{t, és Elizeus utasít{sa szerint hétszer al{merült a Jord{nban. A 



 
 

teste újra olyan tiszta lett, ak{r egy kisgyerek teste.” 
 

Zsolt 2,7 “Az Úr végzését hirdetem; Ő így szólt hozz{m: „A Fiam vagy, ma adtam neked életet.” 

Iz 11,2 “Az Úr lelke nyugszik rajta: a bölcsesség és az értelem lelke; a tan{cs és az erősség lelke; a tud{s és az Úr félelmének lelke” 

Iz 42,1 “Nézzétek, a szolg{m, akit t{mogatok, a v{lasztottam, akiben kedvem telik. Ki{rasztom r{ lelkemet, hogy igazs{got vigyen 

a nemzeteknek.” 

Iz 62,4 “Nem hívnak többé elhagyottnak, sem orsz{godat mag{nyosnak, hanem így neveznek: „én gyönyörűségem”, és 

orsz{godat: „menyasszony”, mert az Úr örömét tal{lja benned, s orsz{god újra férjhez megy.” 

Jer 31,20 “De h{t nem oly kedves fiam nekem Efraim és nem oly dédelgetett gyermekem, hogy minden megfenyítése ut{n meg 

ne kellene róla emlékeznem? Szívemnek meg kell indulnia, meg kell könyörülnöm rajtuk – mondja az Úr.” 

Ez 1,1 “A 30. esztendőben, a negyedik hónapban, a hónap ötödik napj{n, amikor a sz{műzöttek között voltam a Keb{r folyó 

mellett, megnyílt az ég, és isteni l{tom{s tanúja voltam.” 

ApCsel 10,11 “L{tta, hogy megnyílik az ég, és onnét valami lepedőféle ereszkedik al{ négy csücskénél fogva a földre.” 

1Pt 4,14 “Boldogok vagytok, ha Krisztus nevéért szidnak benneteket, mert a dicsőség Lelke, vagyis Isten Lelke nyugszik 

rajtatok.” 

 
 
 

1.1.5. Szószerinti értelmezés 
Ezzel a szakasszal az evangélista Jézus nyilv{nos földi működésének kezdetén hangsúlyozni kív{nja az Úr al{zat{t, aki 

sorsközösséget v{llal 

az emberiséggel: egy lesz közülünk, s hab{r bűntelen, mégis a bűnös emberekhez hasonlóan megkeresztelkedik J{nosn{l. 

Tov{bb{ M{té megsejteti Jézus tevékenységének szenth{roms{gos dimenziój{t is, akiről mint Fi{ról, tanús{got tesz az Atya, 

s akit eltölt a Lélek. Ahol Jézus, ott van az Atya és a Szentlélek is. Jézus velük egységben él, cselekszik. Az Úr küldetése 

pedig az, hogy kit{rja mindenki előtt az eget, vagyis, hogy mindazok, akik hisznek benne, üdvözüljenek: eljussanak az örök 

életre. 

Az egész evangéliumon végigvonulnak ezek az itt felvillantott szempontok: Jézus, az Isten Fia közösséget v{llal velünk, 



 
 

hogy kinyilatkoztatva, felt{rva nekünk Istent, meghívjon mindenkit a mennyorsz{gba. 

 

 

 

1.1.6. Kulcsszavak elemzése 

βαπτισθῆναι (b{ptiszthén{j) (Mt 3,13-14) ’bemeríteni, al{meríteni, keresztelni’ 

A „βαπτίζω” kifejezés a M{té-evangélium elején Keresztelő Szent J{nos tevékenységéhez kapcsolódik, aki bemeríti a vízbe a 

bűnb{natot tartókat (Mt 3,6.11), megkereszteli Jézust (Mt 3,13-14.16). Hab{r J{nos hirdeti, hogy a Messi{s tűzzel és Szentlélekkel 

fog majd keresztelni (Mt 3,11), M{té nem beszél Jézus földi tevékenységében erről. (A Zebedeus fiúk kapcs{n sem említi meg a 

keresztséget, szemben M{rkkal: Mt 20,22-23; Mk 10,38-39.) Viszont a felt{madt Úr missziós parancs{ban megtal{ljuk ezt a 

kifejezést: Jézus tanít{sra (igehirdetésre) és keresztelésre küldi tanítv{nyait, s megígéri, hogy velük marad (Mt 28,19-20). 

Vagyis a felt{madt Jézus Krisztus a tanítv{nyain keresztül a Szentlélek {ltal tanít, hirdeti az örömhírt, és keresztel a vil{g végéig! 

Ma is< 
 

ἠνεῴχθησαν (éneókhthész{n) (Mt 3,16) ’felnyit, megnyit, kinyit, felnyílik, megnyílik, kinyílik’ 

Jézus nyilv{nos földi működésének kezdetén és végén is megtal{lható ez a kifejezés (Mt 3,16; 27,52). A megkeresztelkedéskor az 

egek megnyíl{sa azt jelképezi (Mt 3,16), hogy Jézus megnyitja az emberek sz{m{ra a mennyet, vagyis kinyilatkoztatja, 

megismerteti az Aty{t, s lehetővé teszi mindenki sz{m{ra a mennybe való eljut{st. Kereszthal{la ut{n megnyílnak a sírok (Mt 

27,52), ami pedig az élet győzelmét: a felt{mad{st hirdeti. Mindkét esetben szenvedő szerkezetben {ll a szó, ami arra utal, hogy 

Isten a cselekvő (passivum theologicum): egyedül Ő tudja megnyitni az eget és a sírokat, azaz egyedül Ő képes felt{rni saj{t 

mag{t nekünk, és egyedül Ő képes legyőzni a hal{lt, és adni az örök életet. Jézus tevékenységét ebből a szemszögből is {br{zolja 

teh{t az evangélista. 

 
 

εὐδόκησα (eudokész{) (Mt 3,17) ’tetszését lelni valakiben, kedvező véleménye van valakiről, gyönyörködni, kedvét tal{lni valakiben’ 

M{té nem csup{n a keresztelkedés kapcs{n haszn{lja ezt a szót (Mt 3,17; Mk 1,11; Lk 3,22), hanem egy izaj{si, Jézusra 

vonatkozó jövendölésben (vö. Iz 42,1-4; Mt 12,18) és a színev{ltoz{s epizódj{ban is (Mt 17,5). Mind a h{rom alkalommal az Atya 



 
 

tesz tanús{got a Fiúról, akiben gyönyörködik. Az Atya és a Fiú közötti mélységes és titokzatos szeretet-viszony t{rul fel ez{ltal 

előttünk, ami Jézus erőforr{sa földi tevékenysége sor{n. A színev{ltoz{skor M{té még hozz{fűzi az isteni szózathoz az „őt 

hallgass{tok” felszólít{st (Mt 17,5), amivel arra hív, hogy szemléljük Jézusn{l, és tanuljuk meg tőle ezt a szoros, gyönyörű, fiúi 

kapcsolatot az Aty{val. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. Medit{ció – elmélkedés 

2.1.Patrisztikus nézőpont 

2.1.1. Aty{k Bibli{ja 

 

Nazianzi Szent Gergely 

Jézus megkeresztelkedésének tanít{sa 

 

Krisztus megvil{gíttatott, mindannyian megvil{gíttattunk; Krisztus megkereszteltetett, mindannyian al{sz{lltunk, hogy 

ugyanúgy felemelkedjünk mindannyian. Jézus megkereszteltetett. És csak ez kerül megfigyelésre? Nem kellene azonban 

szorgalommal m{s dolgokat is megfigyelni? 

Természetesen, ki, kitől, és mikor? (keresztelés) 

Azt úgy  értem, hogy  azoknak  mondatik, akik  hirtelen  és véletlen j{rulnak a keresztséghez, nem mennek oda felkészülve, 

nem a lélek képzésére, az erény megszok{s{ból így cselekszenek, így a megv{lt{s sz{mukra érintetlen marad. Jóllehet a 

kegyelem valóban ezt hozza, hogy a régmúlt bűnei visszaküldetnek (valóban a kegyelemről szól), ebből születik az a 

nagyobb félelem, hogy visszatér ugyanahhoz a h{nyadékhoz.  A  Keresztelő  nem  engedi:  Jézus  hat{rozott.  Teh{t: 

„Nekem van szükségem a te keresztségedre – mondta –, s te jössz hozz{m?” (Mt 3,14), mondja a l{mpa a Napnak, a hang az Igének, a 

bar{t a Vőlegénynek, „asszonyok szülöttei közt nem született nagyobb” (Mt 11,11), minden teremtmény közül az Elsőszülöttnek. De 

mit mond Jézus? 

„Hagyd ezt most! Illő, hogy mindent megtegyünk, ami elő van írva.” (Mt 3,15). Ez pedig  szil{rd elhat{roz{sból és gazdas{gból (a 

megv{lt{sé) történt. Tudta, valóban, hogy röviddel azut{n ő maga kereszteli meg a Keresztelőt. 

Szemben, Jézus is feljött a vízből, felemelte a magasba mag{val a vil{got, és azok az egek, amit Ád{m, maga és utódai {ltal 

bez{rt – ahogy 
 

a paradicsommal történt a tüzes karddal - , ő úgy döntött, hogy behatol és újranyitja. 

 



 
 

 

Aquileai Chromatius 

(Élete: 388-ban lett pap Aquilei{ban, Valerianus püspök hal{la ut{n. Idejének legkedveltebb főpapja volt, rendszeresen 

levelezésben {llt  Szent Ambrussal, Tyrannius Rufinusszal és Szent Jeromossal. H{z{t egyfajta szerzetesközpontt{ alakította {t, 

amelyben együtt laktak a csal{dtagok és Aquileia paps{ga. Chromatius mind Rufinust, mind Jeromost arra biztatta, hogy 

minél több teológiai munk{t fordítsanak le görögből latinra; a költségeket saj{t vagyon{ból fedezte. Chromatius az arianizmus 

ellenzője volt és Aranysz{jú Szent J{nos t{mogatója volt, ünnepe december 2-{n van.) 

 

A keresztelés, nagy misztérium 

Az egyetlen és igaz Keresztség az, ami az Egyh{zé, ami egy alkalommal adatik: amiben egyetlen alkalommal elnyeletünk és 

onnan tiszt{n és újj{születve jövünk ki; tiszt{k, mert megszabadulunk a bűnök züllöttségétől, újszülöttek, mert új életre 

t{madunk fel, miut{n letettük a bűnök búsul{s{t. A Keresztségnek ez a fürdője az embert a hón{l is fehérebbé teszi, nem a test 

bőrében, hanem a lélek ragyog{s{ban és a lélek fehérségében. Az egek megnyílnak az Úr keresztségének, hogy megmutass{k 

az újj{teremtés fürdője kit{rja a híveknek az egek orsz{g{t, az Úr ezen szava szerint: „Bizony, bizony, mondom neked: Aki nem 

vízből és (Szent)lélekből születik, az nem megy be az Isten orsz{g{ba.” (Jn 3,5) 

Mivel a mi Urunk eljött, hogy új keresztséget adjon az emberi nem megv{lt{s{ra és minden bűnöknek megbocs{t{s{ra, ő maga 

méltatott elsőként felvenni a Keresztséget, nem azért, hogy megfosszon minden vétket,  ő  aki  nem  követett  el  bűnt,  hanem  

hogy  megszentelje  a 

Keresztség vizét azon célból, hogy eltörölje minden Keresztségben újj{született hivőnek minden vétkét. Ő teh{t 

megkereszteltetett a vízben, hogy mi le tudjuk mosni minden vétkünket a Keresztség {ltal. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://hu.wikipedia.org/wiki/388
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_Ambrus
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tyrannius_Rufinus
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_Jeromos
https://hu.wikipedia.org/wiki/Teol%C3%B3gia
https://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6r%C3%B6g_nyelv
https://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6r%C3%B6g_nyelv
https://hu.wikipedia.org/wiki/Arianizmus
https://hu.wikipedia.org/wiki/Arianizmus
https://hu.wikipedia.org/wiki/Aranysz%C3%A1j%C3%BA_Szent_J%C3%A1nos


 
 

2.1.2. Catena Aurea 

 
E heti evangéliumi részletünkkel kapcsolatosan ezeket gondolt{k az egyh{zaty{k: 

 

Chrysostomus: Mivel a kereszténység ut{n el kellett, hogy tűnjön ez a törvény is, ezért ő, aki képes minden bűnt mag{ra venni, 

ebben az életkorban jött megkeresztelkedni, hogy így megtartsa a törvényt és senki se mondhassa, hogy azért szüntette meg, mivel 

nem tudta teljesíteni. 

Akkor, tudniillik éppen akkor, amikor Keresztelő J{nos ezt hirdette: Tartsatok bűnb{natot!, hogy megerősítse J{nos hirdetését, és 

hogy az ő tanús{gtételét fogadja. Amikor a Hajnalcsillag halad (az égen), a Nap fénye nem v{rja meg annak lenyugv{s{t, hanem 

amikor az égen halad, akkor jön fel a Nap és saj{t fényével elhalv{nyítja a csillag fényét. Ugyanígy Krisztus sem v{rta meg, hogy 

J{nos befejezze p{ly{j{t, hanem m{r akkor fellépett, amikor ő még nem tanított.  

 

Szent Ágoston: A Szentír{s megemlíti, hogy gyakran csoda történt ezzel a folyóval, többek között, amikor azt mondja: A Jord{n 

visszafordult (Zsolt 113,3). Régen a vizek fordultak vissza, most a bűnöktől fordulnak el az emberek. Tov{bb{, ahogy Illés 

kettéosztotta a Jord{n vizét, ugynaúgy Krisztus Urunk is ebben a folyóban különítette el a bűnöket. 

Az Üdvözítő nem azért akart megkeresztelkedni, hogy megtisztuljon, hanem hogy nekünk megtisztítsa a folyókat. Azóta, hogy ő 

maga a vízbe merült, a víz lemossa mindenkinek a bűneit. Csoda, hogy a víz, mely anyagi dolog, od{ig jut, hogy a lelket 

megtisztítja. Teljességgel eljut od{ig és behatol a tudat minden rejtekébe. Jóllehet a víz finom és l{gy volt, Krisztus {ld{sa 

következtében még ennél is finomabb lett és az élet rejtett okaiba, és a lélek titkaiba finom harmatként hatol be. Finomabb ugyanis 

az {ld{s terjedése, mint a víznek a foly{sa. Ennek következtében az az {ld{s, mely az Üdvözítő keresztségéből sz{rmazott, mint egy 

lelki folyam, minden vízsodr{st és minden forr{s vízereit betöltötte.  

 

Forr{s: Aquinói Szent Tam{s, Catena Aurea I., Komment{r M{té evangélium{hoz 55. old.  

A fordít{s alapj{ul szolg{lt: S. Thomae Aquinatis, Catena Aurea in quatuor Evangelia                                                   

                                                   I. Expositio in Matthaeum cura P. Angelici Guarienti O. P.     

Nova Editio Tauriensis                                                  



 
 

 Marietti 1953   

Magyarra fordította: Benyik György és L{z{r Istv{n D{vid                                      

 Szeged 2000 

 

 

 

2.2.Liturgikus nézőpont 

Evangéliumi szakasz kapcsolód{si pontjai a szentmise szertart{s{nak szövegeivel 

Az evangélium (Mt3,13-17) Jézus megkeresztelkedéséről szól, mint ahogyan az ünnep is erre emlékezik, erről kapta nevét. 

Jézus megkeresztelkedésének leír{sa arról tanúskodik, ahogyan az Atya kinyilatkoztatta Jézus kiv{lasztotts{g{t, Istenfiúi, 

messi{si volt{t. Az Atya szózata mögött az Iz42,1 {ll, mely az olvasm{nyban (Iz42,1-4.6-7) olvasható is a mai liturgi{ban, s 

Isten Szenvedő Szolg{j{ról szól. E két szakasz összekapcsol{sa azt jelzi, hogy Jézus 

ez a Szolga, és ő ebben az al{zatos értelemben Messi{s.1 Ezt az al{zatoss{g{t mutatja, hogy elment megkeresztelkedni 

J{noshoz, sok bűnöshöz hasonlóan, noha Jézus bűntelen volt. Az olvasm{ny és annak evangéliumi idézése teh{t gazdagítja a 

Jézusról alkotott képet. Egyfelől megerősíti az ő kiv{lasztotts{g{t – az ószövetségi szakasz kir{lyi kijelöléshez hasonló módon 

mutatja be a szóban forgó Szolg{t. Ezt erősíti a v{laszos zsolt{r (Zsolt28,1a és 2.3ac- 4.3b és 9b-10 4g. tónus), mely az Úrról 

mint örök kir{lyról énekel. M{sfelől pedig hangsúlyozza az olvasm{ny Jézus al{zatos, szelíd, a gyengék ir{nt érzékeny mivolt{t. 

Ő az, aki megszabadítja a foglyokat, megnyitja a vakok szemét, s aki {ltal az Isten szövetséget köt népével, és megvil{gosítja a 

pog{ny nemzeteket is.2 

Alapmotívum, ahogyan a Szentlélek galambként lesz{ll Jézusra a megkeresztelkedésekor. Ezt az evangélium írja le, s 

ugyanerre hivatkozik a kezdőének és az ünnephez tartozó pref{ció is. A v{laszos zsolt{rból ide kapcsolhatjuk azt a rész, 

mikor úgy szól, „az Úr lebeg a nagy vizek fölött”, felidézve bennünk a Teremtés könyvének leír{s{t, mely szerint a vil{g 

kezdetén az Isten lelke lebegett a vizek fölött (Ter1,2). Jézus keresztségéről tanít m{r az Apostolok cselekedeteiben Péter 

apostol, melyet a szentleckében (ApCsel10,34-38) olvashatunk: „Ti tudj{tok, hogy mi minden történt Galile{tól egész Jude{ig 

attól kezdve, hogy J{nos hirdette a keresztséget: Hogyan kente fel az Isten a n{z{reti Jézust Szentlélekkel és hatalommal” 



 
 

(ApCsel10,38). 

 

 

Az Atya mennyei szózat{t idézi az alleluja vers (Mk9,6), de a m{rki olvasatban, s nem a megkeresztelkedés leír{s{n{l elhangzót, 

hanem Jézus színev{ltoz{s{nak történetét, mely mögött szintén az idézett izaj{si vers {ll (Iz42,1). Itt nem a „kedvem telik” 

kifejezést olvashatjuk, hanem, hogy „őt hallgass{tok”, buzdítv{n ezzel a liturgia résztvevőit Jézus szav{nak követésére. Ezt 

teszi az {ldoz{s ut{ni könyörgés is, kiegészítve a mi istengyermekségünk tém{j{val: 

„Buzgón kérünk, hogy egyszülött Fiad tanít{s{t készséges szívvel hallgatva, Isten gyermekeinek hívassunk, és valóban azok 

is legyünk”. Az {ldoz{si ének (Jn1,32.34) azt emeli ki, hogy Jézus Isten Fia, róla tett tanús{got Keresztelő J{nos. 

Az egyetemes könyörgések is kapcsolódnak az evangéliumi üzenethez. Egyrészt azért im{dkozunk, hogy Jézushoz 

hasonlóan Isten akarat{t tehessük (4. egyetemes könyörgés), m{srészt pedig összekötik Jézus keresztségét minden hívő 

keresztény keresztségével, mely {ltal nyilv{nvalóv{ v{lik a Krisztussal való egységünk és istengyermeki mivoltunk (5. 

egyetemes könyörgés, illetve a pap kezdő és z{ró im{ds{ga). 

1 vö. VIVIANO, Benedict T.: Evangélium Szent Máté szerint, in: Jeromos Bibliakommentár II. Az Újszövetség könyveinek magyarázata, Szent Jeromos Katolikus 

Bibliatársulat, Budapest, 2003, Internetről letöltve: http://www.biblia- tarsulat.hu/biblia/kommentar.htm, 13. o. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.2.1. Liturgikus énekek,  Git{ros énekek: 

 
 

Hillsong United - Meghívt{l, hogy vízre lépjek https://www.youtube.com/watch?v=9KiF-  6fxyow 

kotta  http://www.kottacsere.hu/?p=2537 

Oh, jöjj! Hadd vigyük a fényedet, és mindig {ldjuk szent neved! 
 

Jöjj, Szentlélek, jöjj közénk  https://www.youtube.com/watch?v=u-9DJ3b7c8k kotta 

www.vacicursillo.hu/portal25/images/cursillo/Enekeink/11.doc 
 

Boanergesz – Szentlélek, úgy kérünk sz{llj le r{nk  https://www.youtube.com/watch?v=9l3TgAXurJg kotta 

http://www.eletalelekben.ro/files/zene/enek-akkordok.pdf     (L35) 
 

Jöjj, Szentlélek, sz{llj le r{m  https://www.youtube.com/watch?v=7XpzpELLo2Q kotta 

http://www.eletalelekben.ro/files/zene/enek-akkordok.pdf     329. 

 

Szentlélek köszöntünk  https://www.youtube.com/watch?v=WOAd6VSvtP8 kotta 

http://szentandras.ujevangelizacio.hu/files/songbook_sztandras.pdf 9. 

 

Aszlek – Szentlélek jöjj, lobogó l{ng  https://www.youtube.com/watch?v=VAwzySNt6nw kotta 

http://aszlek.uw.hu/data/sheets/pdf/SzentlelekJojjLobogoLang.pdf 
 

 

Szentlélek Isten, jöjj szívünkbe 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fsODFAQiwQY kotta 

http://doulos.hu/DOC036.pdf 3. 
 

Sz{llj le r{nk, Lélek  https://www.youtube.com/watch?v=ls4jLU0QmlI     Boanergész  https://www.youtube.com/watch?v=lU-tvCrtXY4 

Rőmer K{roly 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9KiF-6fxyow
https://www.youtube.com/watch?v=9KiF-6fxyow
http://www.kottacsere.hu/?p=2537
https://www.youtube.com/watch?v=u-9DJ3b7c8k
http://www.vacicursillo.hu/portal25/images/cursillo/Enekeink/11.doc
https://www.youtube.com/watch?v=9l3TgAXurJg
http://www.eletalelekben.ro/files/zene/enek-akkordok.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=7XpzpELLo2Q
http://www.eletalelekben.ro/files/zene/enek-akkordok.pdf%20329
https://www.youtube.com/watch?v=WOAd6VSvtP8
http://szentandras.ujevangelizacio.hu/files/songbook_sztandras.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=VAwzySNt6nw
http://aszlek.uw.hu/data/sheets/pdf/SzentlelekJojjLobogoLang.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=fsODFAQiwQY
http://doulos.hu/DOC036.pdf%203
https://www.youtube.com/watch?v=ls4jLU0QmlI
https://www.youtube.com/watch?v=lU-tvCrtXY4
https://www.youtube.com/watch?v=lU-tvCrtXY4


 
 

XXIII. Orsz{gos Katolikus Karizmatikus Tal{lkozó - Szentlélek hív{s 

https://www.youtube.com/watch?v=Ld9fd3qbFYI 

 
https://www.youtube.com/watch?v=dZQWm7eePzo dalszöveg 

www.szatmaribaptista.ro/irasok/Versek_a_megteresrol_2010_okt_3. 

.doc 
 

 

Deme Csaba - Istené vagyok, keresztelő ének 
https://www.youtube.com/watch?v=TbUw65VkRxU 

 

 

MPE Sülys{gpi Gyülekezete - Te vagy Méltó  https://www.youtube.com/watch?v=v9AJgueLi4I kotta 

http://www.eletalelekben.ro/files/zene/enek-akkordok.pdf     350. 
 

 

Sillye Jenő – Hétköznapok Szentlelke 
https://www.youtube.com/watch?v=5YDkGC4O1h0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Ld9fd3qbFYI
https://www.youtube.com/watch?v=dZQWm7eePzo
http://www.szatmaribaptista.ro/irasok/Versek_a_megteresrol_2010_okt_3..doc
http://www.szatmaribaptista.ro/irasok/Versek_a_megteresrol_2010_okt_3..doc
https://www.youtube.com/watch?v=TbUw65VkRxU
https://www.youtube.com/watch?v=v9AJgueLi4I
http://www.eletalelekben.ro/files/zene/enek-akkordok.pdf%20350
https://www.youtube.com/watch?v=5YDkGC4O1h0


 
 

2.3. Pedagógiai nézőpont: 
2.3.1. Evangélium témáját feldolgozó vers és idézet 

 

 

Szent Hildegard – Éneke a Szentlélekről 

Óh Isten lelkének tüze, minden teremtmény életének élete, 

szent vagy, ki a form{kat élteted! 

Szent ki írral kened a törések veszélyét s gyógyítva dörzsölöd a bűzös sebeket! 

Szentség szellője, szelelője, szeretet tüzelője! 
 

Óh zamat a mellekben, édes íz! 

ki szíveinkbe {tivódsz az erények jó illat{val. 

Óh tiszta forr{s, akiben péld{zható, hogy Isten maga köré gyűjti az idegent 

s megkeresi az elveszettet. 

Óh élet p{ncélja! 

Óh egység z{loga minden tagok között! 

Óh tisztesség öve, {ldj meg és tégy boldogg{! 

Erős p{lya, lelki út, 

ki {thatolt{l mindenen a magass{gban, 

s földi vil{gban, 

s minden mélység szurdok{ban: mindenkit összekötsz és egybehajtsz. 

Általad felleg {rad, levegő röpül, {tivódik a kő, 

vizek folyókat öntenek, 

és zöld pomp{t izzad a barna föld. S te neveled a doktorok erényét, 

akiket életükben a bölcsesség ihlete vid{mít. 

Dicsőség h{t neked, ki a dicsőség hangja s élet öröme vagy; 

remény és erős becsület, s fényességgel fizetsz! 



 
 

2.4. Kérdések az evangéliumhoz 
- Miért {ll be a bűntelen Jézus a keresztelkedésre v{rók közé, s miért hagyja, hogy J{nos megkeresztelje őt is? 

- Vajon milyen érzések lehettek J{nosban a Jézussal való különleges tal{lkoz{s sor{n? 

- Vajon Jézushoz hasonlóan bennem is van elég al{zat ahhoz, hogy a n{lam kisebb szolg{lat{t kérjem? 

- Vajon az Atya bennem is kedvét leli? Ha igen, miért? Ha nem, miért nem? Mit tehetek ennek érdekében? 

 

 

 

 

3. Oratio – im{ds{g 

A szentmise első könyörgése 

Mindenható, örök Isten, 

te ünnepélyesen kinyilatkoztattad nekünk Krisztust mint szeretett Fiadat, 

amikor megkeresztelkedett a Jord{n folyóban és lesz{llt r{ a Szentlélek. 

Add, hogy mindig kedved teljék bennünk, fogadott gyermekeidben, akik újj{születtünk vízből és Szentlélekből. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad {ltal,  

aki veled él és uralkodik a szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. 

 

 

Szerzetes közösségek im{ja: 

"Urunk, Jézus, te ismered embervoltunk örvénylő vizeit. Köszönjük, hogy megtestesülésed {ltal részt v{llalt{l mindabból, ami 

ebben a földi létben körülvesz minket, köszönjük, hogy testvérünkké lettél, s hal{lodban a mi mélységeinknél mélyebbre, az 

Aty{tól való elhagyatotts{gba merültél al{. A rajtad nyugvó Szentlélek erejéből engedd, hogy bűneinkből új életre t{madva az 

Atya engedelmes gyermekeiként j{rhassuk életünk útjait, s így Hozz{d hasonlóan kedve telhessen bennünk is, szeretett fiaiban, 

s majdan felt{mad{sodban is testvéreid lehessünk. Ámen." 

Bakonybéli Bencés Testvérek 



 
 

 

4. Contemplatio – szemlélődés (fotók) 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

Jord{n folyó,  Jézus megkeresztelkedésének helyén, képeket készítette Csonka Laura 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Condivisio – megoszt{s  -   Örömhír megfogalmaz{sok 
 

Nekem ebben a szakaszban az az örömhírem, hogy< 

- Öröm szemlélni az Atya és a Fiú közötti 

szeretet-viszonyt, aminek  mi  is  részesei  

lehetünk.  A  Fiúban  Isten  fiaiv{, 

gyermekeivé v{ltunk 

megkeresztelkedésünkkor (vö. Róm 8,15- 17; 

Gal 4,5-7). 

- A Szentlélek minden pillanatban velem van, 

és b{rmikor foh{szkodhatom hozz{ a 

kegyelmeiért és aj{ndékaiért, melyek 

megtisztítj{k bűnös lényemet. 

 

 

6. Actio, oper{ció – tettekre v{lt{s - Tanús{gtétel megfogalmaz{sok 

Engem ez az evangéliumi szakasz arra ösztönöz, hogy< 

- Gyakran gondoljak arra és ünnepeljem, hogy a mennyei Atya mint gyermekében, gyönyörködik bennem is. Értékes 

vagyok teh{t! S törekedjem ezzel a tekintettel nézni embert{rsaimat is! 

- Az Istennel való szorosabb kapcsolatra és a bűneim elhagy{s{ra, igaz megb{n{s{ra. 


