ÉLŐ VÍZ

Ha te kérnéd őt, ő élő vizet adna neked. (Jn 4,10)
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Urunk megkeresztelkedése

Te vagy az én szeretett Fiam,
benned telik kedvem!

Benned telik kedvem

J

A megkeresztelkedést követően elkezdődik Jézus nyilvános működése. A
jelenetnél és a későbbiekben is világosan látjuk, hogy Jézus az Atyától kapott
hatalomnál fogva cselekszik, akinek tetszése és jóakarata a Fiún nyugszik. De
megnyilvánul a három isteni személy
egysége is. Az Atya szózata hallatszik
az égből: „Te vagy az én szeretett
Fiam, benned telik kedvem!”. A második isteni személyre, a Fiúra eközben
leszáll a Szentlélek galamb alakjában.

ézus megkeresztelkedésének mai ünnepén az evangélium nagyon egyszerűen írja le azt, hogy János küldetése
befejeződik, s helyette Jézus lép a nyilvánosság elé. János tudja, hogy kisebb
Jézusnál, akinek megtisztító keresztsége
erősebb lesz az övénél.
A megnyíló ég, a galamb alakjában leszálló Lélek és a mennyi hang annak kinyilatkoztatását készíti elő, hogy Jézus
Az ünnep azt is jelzi, hogy Isten mega mennyei Atya szeretett Fia. A keresztség által Jézushoz válunk hasonlóvá és osztja velünk Fiát és Lelkét. Fogadjuk
az Atya gyermekei leszünk.
el, hogy átalakuljon életünk.

A szeretet útján

Az Atya tanúságtétele

I
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stenem, köszönöm, hogy gyermekeddé fogadtál és mennyei Atyámnak szólíthatlak téged.
Amikor részesültem a keresztségben,
Te teremtettél újjá engem, Te törölted
el bűneim, Te adtad nekem lelkem
tiszta ruháját, Te adtad szívembe a
hitet, s Te adtad szívembe a vágyat,
hogy mindig Téged keresselek.
Segíts, hogy mindig a Te Fiad,
Jézus Krisztus útján,
a hit és a kegyelem útján,
a szeretet útján,
az üdvösség útján,
az örök élet útján járjak!
Istenem! Taníts meg engem arra,
hogy miként élhetek úgy, hogy
kedvedet találd bennem, s mindig
a te szeretett gyermeked legyek!
Urunk megkeresztelkedése
Iz 42,1-4. 6-7
ApCsel 10,34-38
Mt 3,13-17

arácsonykor Jézusnak, az Isten
Fiának a születését ünnepeltük.
Ezt hirdette az angyalok éneke, aztán
jöttek a pásztorok, hogy kifejezzék hódolatokat a Gyermeknek, akiben Isten
Fiát ismerték fel.
A háromkirályok múlt vasárnapi ünnepén arra emlékeztünk, hogy az egész
világ előtt nyilvánvalóvá vált Jézus istensége.
A mai ünnep megkoronázza ezeket a
tanúságtételeket, hiszen a Szentlélek
száll le a Jordán folyó vizéből kiemelkedő Jézusra, s magának a mennyei
Atyának a tanúskodó szava hallatszik az
égből: „Te vagy az én szeretett
Fiam, benned telik kedvem!” (Mt
3,17). És bár a mindenható Isten ezen
tanúságtételénél nagyobb nem létezik,
mégis hiányzik még egy vallomás a fel-

sorolás végéről. Az én vallomásom. Hiszem-e, hogy a betlehemi istálló szalmáján fekvő Gyermek, aki előtt
letérdeltek a pásztorok, s akinek értékes
ajándékokat vittek a napkeleti bölcsek,
valóban az Isten Fia? Hiszem-e, hogy
az a Jézus, akiről megkeresztelkedésekor maga az Atya tanúskodott, valóban
Isten?
Megkeresztelkedésekor az Atya láthatatlanul átkarolja Fiát, ahogyan majd
magához öleli a kereszten is.
Jézus küldetése az emberek megtérésére irányul, arra, hogy szakítsunk
bűnös életünkkel, lélekben újjászülessünk és a mennyei Atya kedves gyermekei legyünk. A keresztségben a
mennyei Atya gyermekei lettünk, de
azóta bűneinkkel újra és újra kiszakítjuk
magunkat az ő szerető karjaiból. Amikor viszont bűnbánatot tartunk,
akkor mindig engedjük, hogy az irgalmas Isten átöleljen minket.
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