Magyar

ĺme, eljövök, Uram,
hogy teljesitsem azt, amit kivánsz! (Zsolt 39,8.9)

Az Úr így szólt hozzám: "A szolgám vagy, Izrael, benned
fogok megdicsőülni!"
Az Úr mondja ezt, aki már anyám méhétől fogva szolgájává
tett, hogy visszavezessem hozzá Jákobot, és Izraelt köréje
gyűjtsem. Így lettem becses az Úr szemében, és Istenem lett az
erőm.
És mondotta: "Kevés az, hogy a szolgám légy, s fölemeld Jákob
törzseit, és visszatérítsd Izrael maradékát. A nemzetek
világosságává teszlek, hogy üdvösségem eljusson a föld
határáig."

Pál, Jézus Krisztusnak Isten akaratából meghívott apostola és
Szosztenész testvér köszönti Isten korintusi egyházát, a
Krisztus Jézusban megszentelteket, a meghívott szenteket és
mindazokat, akik náluk vagy nálunk segítségül hívják Jézus
Krisztusnak, a mi Urunknak nevét.
Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől, és az Úr
Jézus Krisztustól!

Abban az időben: Amikor János látta, hogy Jézus közeledik
feléje, így szólt: "Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ
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bűneit! Ő az, akiről én azt mondtam: Utánam jön egy férfi, aki
megelőz engem, mert előbb volt, mint én. Én sem ismertem őt,
de azért jöttem, és azért keresztelek vízzel, hogy
megismertessem őt Izraelben."
János azután így folytatta tanúságtételét: "Láttam, hogy az
égből, mint egy galamb, leszáll rá a Lélek, és rajta marad. Én
sem ismertem őt, de aki küldött, hogy vízzel kereszteljek, az
mondta nekem: Akire látod, hogy rászáll a Lélek, és rajta
marad, ő az, aki Lélekkel keresztel. Én láttam, és tanúskodom
arról, hogy ő az Isten Fia!"

János a hűséges előfutár szerepében eltereli személyéről a Jeruzsálemből jött
nép figyelmét. "Közöttetek áll, akit nem ismertek!" (Ján 1,26) János maga az
Ige "hangja", és arra hivatott, hogy az Isten emberré lett Igéjének utat
készítsen.
A zsidó elképzelések szerint a Messiásnak mindaddig elrejtezve kell
maradnia, amíg Illés fel nem kente és nyilvánosan be nem mutatta Izraelnek.
A keresztelésig János sem tudta, hogy a Messiás előtte áll. De aztán felismerte
és nyilvánosan tanúságot tett róla. Látta, amint a Lélek galamb képében
Jézusra szállt és ugyanabban a Lélekben és a Szentírás fényében felismerte
Isten Bárányát, a Szolgát, akit Isten választott, hogy Lélekkel kereszteljen ("Ő
az Isten fia." Ján 1,34).
A mód, ahogy a negyedik evangélium közel hozza hozzánk Jézust, első
nyilvános fellépésétől fogva át van itatva a halálba keresztelkedés
gondolatával, a haláléval, amit a Bárány elszenved, hogy elvegye a világ
bűneit. Ugyanilyen mértékben ismeri el Krisztus fölényét és isteni
eredendőlégét, amit a Keresztelő felismer ("Előbb volt nálam." Ján 1,30)
Az evangélium tanúsága két különböző módon is leszűkíthető és
ellaposítható. Egyrészt megkísérthet, hogy Jézust a mennyekbe emelve
érinthetetlen, elérhetetlen Istenként hirdessék, akinek üdvössége a túlvilágra,
az örökkévalóságra korlátozódik. Vagy annyira lealacsonyíthatják, hogy
csupán földi életre korlátozzák: ember az emberek között. Ezáltal
kétségtelenül közelebb kerül hozzánk és inkább testvér, de fennáll a veszély,
hogy teljesen elszakad az Atyától és a Szentlélektől. Krisztust nem lehet sem
csak a földre, sem csak az égre korlátozni.
Egy gondolatot magunkkal vihetünk útravalónak, bátorításként: "Mérhetetlen
szeretetből azzá lett, amik mi vagyunk, hogy mi azzá lehessünk, ami Ő."
(Lyoni Ireneus)
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