ÉLŐ VÍZ

Ha te kérnéd őt, ő élő vizet adna neked. (Jn 4,10)
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Évközi 2. vasárnap

Íme, az Isten Báránya,
aki elveszi a világ bűneit!
A Lélek erejével

K

eresztelő János a megtérést hirdeti szavával és a bűnbánat keresztségét végzi cselekedetével. Azért
jönnek hozzá a bűnbánó emberek megkeresztelkedni, hogy lélekben megtisztuljanak, megszabaduljanak bűneiktől.
A vízben való alámerítkezés a megtisztulás külső formája, de a bűntől való
megszabadulás lényege a megváltás,
azaz hogy Jézus, az Isten Báránya magára veszi minden ember bűnét. Az ő
szenvedésének, halálig való engedelmességének, és feltámadásának eredménye a mi megváltásunk és
üdvösségünk. Jánossal ellentétben
Jézus már nem a bűnösöket sújtó félel-

metes ítéletről vagy rettenetes büntetésről beszél, hanem a megváltás örömhírét hirdeti.
János tanúsága szerint Jézusra leszálló
Szentlélek azt bizonyítja, hogy a megváltás művét Krisztus a Lélek erejével viszi végbe.
Jézus megkeresztelése után rövidesen
elfogják Jánost, Jézus pedig megkezdi
nyilvános működését. A Szentlélek természetesen korábban is Jézussal volt,
de ez a tény mintegy rejtve maradt az
emberek előtt. Ettől a pillanattól azonban az emberek is megtapasztalhatják,
hogy az Úr minden szavában és cselekedetében jelen van az éltető és erősítő
Lélek.
Töltsön el minket és indítson bennünket tanúságtételre a Szentlélek!

Mindenki szolgájaként Velünk az Úr Lelke!

I

stenem, add meg nekem, hogy önmagam mindenki szolgájának tartsam.
Amikor csak tehetem, engedelmességben szolgálok, az utolsó helyet választva. Szolgálok azáltal, hogy nem
engedem magam kiszolgálni, hanem
szolgálok másokat, bármit kell is tennem, bármi feladatot ellátnom.
Minderre te magad mutattál példát,
aki Isten, Mester és Úr voltod ellenére
úgy voltál az apostolok között, mint
aki szolgál. Add, hogy a te példád szerint és veled együtt én is lelkemet
adjam sokak megváltásáért.
Boldog Charles de Foucauld
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N

yilvános működésének három esztendeje alatt mindig Jézussal van a
Szentlélek.
Megkeresztelkedése után a Lélek indítására a pusztába ment (vö.: Mt 4,1; Mk
1,12; Lk4,1), ahol kísértést szenvedett.
Megkísértése után „a Lélek erejében
visszatért Galileába” (Lk4,14) és elkezdi
hirdetni tanítását.
Tanító útjának mindjárt a kezdetén elment Názáret városába, ahol a szombati
istentiszteleten a következő részt olvassa
fel: „Az Úr Lelke van rajtam” (Lk 4,18).
Ezzel a bizonyossággal kezdi meg igehirdető útját. Érdekes, hogy a Jézusban
jelenlévő és működő Szentlelket nem az

emberek veszik észre elsőként, hanem
az emberekben lakó gonosz lelkek. E
rossz lelkek előbb felismerik, hogy Jézus
az Isten Fia, de a benne lévő erőnek
nem képesek ellenállni, s Jézus parancsára elhagyják az embereket.
De nem csak az örödögűzéseket,
hanem minden más csodáját is a Szentlélek erejével teszi a mi Urunk, az utolsó
vacsorán pedig ígéretet tesz apostolainak, hogy távozása után elküldi majd
számukra a vigasztaló Szentlelket, aki
Pünkösd napján eltölti az apostolokat,
hogy a feltámadt Krisztus igaz tanúi és
tanításának hirdetői legyenek a világban
az emberek előtt. Legyen velünk is a
Jézus által megígért, s elküldött
Lélek, hogy mi is az Úr igaz tanúi lehessünk!
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