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

T

anúskodásról olvasunk a mai evangéliumban, Keresztelő János Jézusról szóló tanúságtételéről.
Bátran állíthatjuk, hogy János tanúskodása megbízható és igaz. Pontosan
emlékszik arra, hogy mi történt Jézus
keresztelésekor, nem színezi ki a történteket, nem felejt el belőle semmi lényegeset, és nem tesz hozzá semmit. Arról
tanúskodik, hogy amikor a Jordán folyó
vizében megkeresztelte a hozzá érkező
Jézust, látta az égből galamb alakjában
ráereszkedő Szentlelket.
Az elmúlt vasárnap, Krisztus megkeresztelkedése ünnepén erről szólt az
evangélium, de akkor a megnyíló égből
leereszkedő Szentlélek említése mellett
az is szerepelt, hogy a mennyei Atya
szózata hallatszott az égből: „Ez az én
szeretett Fiam, akiben kedvem telik!”
(Mt 3,17). Keresztelő János ugyan nem
állítja, hogy ő hallotta ezt az égi hangot,
de a mennyei Atya szavaival megegyező
tartalmú az ő tanúskodása: „Én láttam,
és tanúskodom arról, hogy ő az Isten

Fia!” (Jn 1,34). Nyilvános működésének
három esztendeje alatt mindig Jézussal
van a Szentlélek. Megkeresztelkedése
után Jézus 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
ördögűzéseket, 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.

Az Úr igaz tanúi

Tégy engem világossággá!
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eresztelő János egyrészt azt állítja Jézusról, hogy magában hordozza a Szentlelket, másrészt pedig elhozza, kiárasztja ezt az embereknek, azaz Lélekkel fogja
megkeresztelni őket.
A sokszor rejtetten működő Lélek munkáját vesszük itt
észre, aki nem csak Jézusban van jelen, hanem nyilvánvalóan Jánost is eltölti, hogy igaz tanúságot tegyen. Ugyanez
a Lélek erősíti meg később, Pünkösd napján az apostolokat, hogy ők is a feltámadt Krisztus igaz tanúi és tanításának hirdetői legyenek.
Legyen velünk is a Jézus által ígért, s elküldött Lélek,
hogy mi is az Úr igaz tanúi lehessünk, tanúságot téve szeretetéről az embereknek!
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ram, Jézus! Hiszem, hogy te az Isten Fia vagy. Hiszem, hogy te vagy az Isten báránya, aki elveszed a
világ bűneit.
Maradj bennem! Add, hogy én is mindig benned maradjak, és úgy szerethesselek, ahogyan te szeretsz engem!
Egyesíts önmagaddal, tölts el szereteteddel, hogy általad
az Atyával és a Fiúval mindig egyesüljek!
Hiszem, hogy te vagy minden ember Megváltója. Tégy
engem hűséges tanítványoddá, hogy hozzád hasonlóan
éljek! Tégy engem követőddé, hogy vezetéseddel az Atyához jussak! Tégy engem világossággá, hogy a benned való
hit terjesztője legyek! Tégy engem buzgóvá, hogy az igazságot keresőket hozzád vezessem!
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