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 A mai vasárnapon a keresztény egyház Jézus Krisztus 

megkeresztelkedésére emlékezik. Arra, hogy Jézus lemegy a Jordán folyóhoz, 

Keresztelő Jánoshoz, akit a zsidók prófétának tartottak. Ő a bűnbánat 

keresztségét hirdette a zsidók számára. Akik odajöttek és megbánták bűneiket és 

megkeresztelkedtek a Jordán vizében, azoknak Isten eltörli a bűneiket.  Jézus 

úgy dönt, hogy bár bűntelen, mégis lemegy a Jordánhoz és felveszi a bűnbánat 

keresztségét. Ebben a döntésben, vállalja, hogy ugyanolyan ember, mint a többi. 

A keresztség során száll le rá a Szentlélek és itt történik meg a kinyilatkoztatás, 

hogy „Te vagy az én szeretett fiam, akiben kedved telik!”. 

 Az ószövetségi szövegben Izajás prófétától arról szólt, hogy a leendő 

Messiás, olyan szolga lesz, aki „a megtört nádszálat nem töri össze, és 

hűségesen tanítja az igazságot”. Az Úr fogja a kezét és neki kell szabaddá tenni 

a foglyokat. 

 Az Apostolok cselekedeteinek ma olvasott részében, Péter apostol Jordán 

parti keresztelési jelenetre hivatkozik, Kornéliusz százados házában, ahol Jézus 

Krisztus küldetése kezdődött.  

Küldetésének kezdetén, Jézusnak kell dönteni, hogy milyen módon 

teljesíti az Atya akaratát. Messiás király lesz? Népét szabadító vezér? Vagy 

szolga lesz, mint ahogy Izajás mondja?  

Jézus döntéséről olvastunk, de most következő időben ti is választás, 

döntés előtt álltok, amit nem kell túldimenzionálni, de mégis komolyan kell 

venni. A döntés, folyamatos lesz az életetekben.  A régi latin közmondás így 

szól: „Magister non nascitur, sed fit.” Magyarul úgy szól: „Senki sem születik 

mesternek, azzá lesz!” 

 Ha nagyon modern akarok lenni, vagy a mai politikai életből, vagy az 

előadóművészek közül vesszük, milyen castingot, képzelsz az életedben. Milyen 

szereposztást, vagy cselekvési szerepet tudsz elképzelni magadnak. Mit 

választasz, vagy mi mellett döntesz? 

 A mai magyar kultúrában gyakran összekeverjük a döntést a választással. 

Választási szabadságról szeretünk beszélni, a világ arra biztat, hogy te válaszd 

meg életed folyását. Azt sugallja, hogy életünket a választásaink révén 

határozzuk meg, a választásainkon keresztül fejezzük ki magunkat, a 

választásaink tesznek szabaddá és az által válhatunk azzá, akik vagyunk. 

Miközben elfejeltjük, hogy választásaink mögött döntéseknek kellene lenni. 

Előzetes döntéseknek. Elfeledjük, és szeretnék, ha elfelejtenétek, hogy 

döntéseteket családtörténeted, keresztény meggyőződésed, értékrended és 

műveltséged alapján hozd meg. Kiket választasz az életedben, barátodnak, 

élettársadnak, vagy milyen hivatás mellett döntesz. Beszállsz egy buliba, leiszod 

magad, vagy drogozol, vagy lefekszel éppen aktuális barátoddal vagy 

barátnőddel. Választasz vagy döntesz? Van-e előzetes megfontolás, a választás 



előtt? A külső közvélemény hozza meg a döntésedet és te csak végrehajtó bábu 

leszel? 

 Nagy veszélyt jelent ma az, amikor valaki csak választ, és azt megelőzően 

nem dönt, illetve döntésében igazában nem körültekintő, vagy nincs fölkészülve 

döntésének a körülményeiről. A komoly döntés az, ami bennünket megszilárdít, 

ami stabillá tudja tenni életünket. Aki csak választ, de nem dönt, még nem 

alkalmas arra, hogy megelégedetten éljen, hiányzik a megfelelő alap. Nem 

készült fel az életre, vagy nem tudja döntéseit felelősséggel vállalni. 

 A mai média kultúrája erősen befolyásolja a gondolkodásunkat, azért 

hihetjük, hogy elég a jót választani. Szembe kell nézni, hogy a választás nem 

készít fel azokra a krízisekre, amiket át kell élnünk, ha a döntéseinket meg 

akarjuk valósítani. 

 Az ókori irodalom nagy alakja Odisszeusz, aki bölcs ember volt, jól tudta: 

nem elég erős, mások se voltak azok – amikor a szirének szigetéhez érkezik, a 

szirének túlságosan igézőek. Ha meghallja a hangjukat, őket fogja választani, 

pedig várja otthon felesége Penelopé. Ezért megparancsolja matrózainak, hogy 

kössék oda az árbochoz, és ha később könyörögne is nekik, sőt követeli, hogy 

oldozzák el, akkor húzzák még szorosabbra a köteleket. A matrózok fülét pedig 

betömi, hogy ne hallják a szirének énekét. 

 Gyönyörű történet, amit a szakirodalom az előzetes döntés példájaként 

hoz. Az előzetes döntés segíthet a nehéz pillanatokban, választási helyzetekben, 

sőt, eleve megnyugtathat bennünket.  

 Miután ma a választások világában éljük meg a szabadságunkat, lehet, 

hogy nem gondolunk arra, hogy van döntési szabadságunk is. Ugyanakkor 

komoly tévedések is vannak a jelen társadalomban.  Sokan úgy gondolják, hogy 

a megbízhatósággal, a kiszámíthatósággal, a hűséggel szemben, a hűtlenség, az 

instabilitás és káosz van. Vele szemben az izgalom, a spontaneitás, a kaland, a 

fölfedezés állt.  Pedig szembe kell nézni, hogy értékkel szemben mindig érték áll 

és nem értéktelen. 

 Szembe kell nézni, hogy míg az egyik értékhez közeledünk, addig a másik 

értéktől eltávolodunk. Biztos, hogy ezen érték által is gazdagodunk, fejlődünk és 

akár boldogok is lehetünk. A másik érték hiánya azonban, olyan sebeket ejthet 

rajtunk, sőt boldogtalanság érzetét is előidézheti. 

 Amikor előzetes döntés alapján, valamilyen irányba elindulunk, azon 

belül, már szabadon dönthetünk. Ezen döntés hozhatja meg számunkra az 

elköteleződést valamilyen érték mentén. Az elköteleződés azt jelenti, hogy a 

döntésemnek a jövőmre nézve következményei vannak, amelyeket tudatosan 

vállalok. Ha meghoztad az elköteleződést, még akkor is ismeretlen vár rád, ami 

újra meg újra választást és döntést igényel.  

 A modern lélektan felhívja a figyelmünket arra, hogy sajátos módon az, 

hogy a választások tere kibővült a mai ember számára, nem boldogabbá, hanem 

boldogtalanabbá tett bennünket, vagyis jobban élünk, de rosszabbul vagyunk. 

Rengeteg információ és választás által bizonytalanabbá válhatunk.  



 A folyamatos választási lehetőségek folyamatosan tudatosítják bennünk, 

hogy mást is csinálhatnánk, máshol, mással is lehetnénk, és talán jobban 

éreznénk magunkat. A választásainkért és döntéseinkért egyedül, mi vagyunk a 

felelősek, az elégedetlenségekből pedig téves következtetéseket vonhatunk le.  

Ha jól választottam volna, most boldogabb lehetnék! Nem az igazi a családom, 

az iskolám, az eddigi viselkedésem, stb. 

 Hogy a szabad választás, döntés és elköteleződés elégedettséggel járjon 

együtt, ezért három szempontra szeretném felhívni a figyelmet! 

1. Elégedjünk meg az elég jóval.  A magyar nyelv itt elég találó. Elégedett 

akkor lehetek, ha azt tudom mondani, hogy köszönöm elég. Jézus lemegy a 

Jordánhoz és megelégszik János keresztségével. Úgy érzi, hogy ezen keresztül is 

teljesítheti az Atya akaratát. El tudja mondani az embereknek, hogy miért küldte 

az Atya! 

2. Hogy elkötelezzem magam a döntésem mellett. Az elköteleződés, 

abban segít, hogy a jó döntés után is jól legyek. Nem fogom magam jól érezni, 

ha mindig megkérdőjelezem és nincs meg bennem a kitartás. 

3. Hálás vagyok az Istennek, hogy sikerült jó döntést hoznom, és 

igyekezem megbecsülni, amim van. Ez segít kilépni önközpontúságomból, hogy 

nekem mindig csak a jó jár, amihez jogom van. A rosszat, ami ér, kikérem 

magamnak felháborodva, kizárólag egyéni, igazságtalan sorscsapásként élem 

meg, miközben értetlenül kérdezem az élettől, hogy „Miért pont én?” Miért 

velem történik. 

A régi latin közmondást idézném: „Magister non nascitur, sed fit.” 

Magyarul úgy szól: „Senki sem születik mesternek, azzá lesz!” 

Úgy is mondhatnám: „Senki sem születik úgy, hogy mindjárt, jó választ, 

vagy mindig meghozza a jó döntést! De ilyenné válhatsz.” 

Mindnyájunk feladata, hogy odafigyeljünk Jézusra, aki meghozza a 

döntését és ezen keresztül teljesíti az Atya akaratát. Te is akarod teljesíteni a 

Teremtő akaratát. Életedben el kell döntened, hogy választasz és a választás 

előtt döntesz! 

Ne feledd, hogy a jóság a szeretetből ered. A jóság nem más, mint a 

cselekvésben megnyilvánuló szeretet. Erre hív benneteket Jézus. Amen. 
  



 

A megváltás egyetlen kéz felénk nyúlása. 

Higgyétek el semmi több. 

Ez a kéz nem ragad meg, 

nem ment meg tehetetlenségemben, 

csupán várja,  

hogy elfogadjam. 

Amint lehúz a bűn,  

a mocsár titkos mélye, 

kígyónál mérgesebb hínárok fonata, 

valaki végigsétál a mocsár színén, 

és odasúgja: egyetlen mentséged: 

az én bűntelenségem, 

hogy nem süllyedhetem, még veled sem. 

És nyújtja a kezét, hogy kihúzzon, 

hogy a bűnök és csábítások hínárjai 

szakadozzanak a lábamon. 

Utoljára még megkísért, 

hogy milyen kellemes,  

langyos a biztos halált jelentő mocsár. 

S e kéz örökre elszakít. 

Csak úgy fogadhatom el, 

ha minden porcikám 

a kapaszkodás sorsdöntő pillanatára hangolódik. 

Ő pedig kiemel. 

Ez a megváltás. 

Emberi erőfeszítés és isteni erő misztikus összjátéka. 

Amen. 

 

 

 

 


