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Évközi 2. vasárnap
Jn 1,29-34
+ EVANGÉLIUM Szent János könyvéből

Abban az időben:
Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit!
Amikor János látta, hogy Jézus közeledik feléje, így szólt: ,,Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ 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!''

1. Lectio – olvasás
1.1. Biblikus nézőpont
1.1.1. Görög szöveg szó szerinti fordítása
29

Τῇ ἐπαύριον βλέπει τὸν Ἰησοῦν ἐρχόμενον πρὸς αὐτόν, καὶ λέγει· Ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου.

Másnap látja Jézust, a hozzá jövőt, és mondja: „Íme, az Isten báránya, a világ bűnét elvevő.
30

οὗτός ἐστιν ὑπὲρ οὗ ἐγὼ εἶπον· Ὀπίσω μου ἔρχεται ἀνὴρ ὃς ἔμπροσθέν μου γέγονεν, ὅτι πρῶτός μου ἦν·

Ez az, akiről én mondtam, utánam jön egy férfi, aki előttem lett, mert előbb volt nálam.

31

κἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτόν, ἀλλʼ ἵνα φανερωθῇ τῷ Ἰσραὴλ διὰ τοῦτο ἦλθον ἐγὼ ἐν ὕδατι βαπτίζων.

És én nem ismertem őt, hanem hogy kinyilváníttassék Izraelnek, azért jöttem én, a vízben bemerítő.”

32

καὶ ἐμαρτύρησεν Ἰωάννης λέγων ὅτι Τεθέαμαι τὸ πνεῦμα καταβαῖνον ὡς περιστερὰν ἐξ οὐρανοῦ, καὶ ἔμεινεν ἐπʼ αὐτόν·

És János tanúságot tett mondva: „Láttam a Lelket, mint galambot leszállni az égből, és rajta maradt.
33

κἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτόν, ἀλλʼ ὁ πέμψας με βαπτίζειν ἐν ὕδατι ἐκεῖνός μοι εἶπεν· Ἐφʼ ὃν ἂν ἴδῃς τὸ πνεῦμα καταβαῖνον καὶ

μένον ἐπʼ αὐτόν, οὗτός ἐστιν ὁ βαπτίζων ἐν πνεύματι ἁγίῳ·
És én nem ismertem őt, hanem az engem vízben bemeríteni küldő, az mondta nekem: >Akire látod a Lelket leszállót, és
rajta maradót, ez a Szent Lélekben bemerítő.<

34

κἀγὼ ἑώρακα, καὶ μεμαρτύρηκα ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ ⸀υἱὸς τοῦ θεοῦ.

És én láttam, és tanúságot tettem, hogy ez az Isten Fia.”

1.1.2. Legfontosabb magyar fordítások

Szent István
Társulati Biblia

Nova Vulgata

Békés-Dalos
Újszövetségi
Szentírás

Jeromos fordítás

Károli Gáspár
revideált fordítása

29

Altera die videt
Iesum venientem ad
se et ait:
„Ecce agnus Dei, qui
tollit
peccatum
mundi.
30
Hic est, de quo dixi:
Post me venit vir, qui
ante me factus est,
quia prior me erat.

29

Másnap,
amikor
látta, hogy Jézus feléje
tart, így szólt:
„Nézzétek, az Isten
Báránya! Ő veszi el a
világ bűneit.
30
Róla mondtam: A
nyomomba lép valaki,
aki nagyobb nálam,
mert előbb volt, mint
én.

29

Másnap látta, hogy
Jézus közeledik hozzá.
Erre így szólt:
»Íme, az Isten
Báránya, aki elveszi a
világ bűnét!
30
Ő
az,
akiről
mondtam:
Utánam
jön egy férfi, aki
megelőz engem, mert
előbb volt, mint én.

29

Másnap látta, hogy
Jézus közeledik feléje.
Megszólalt:
„Nézzétek, az Isten
Báránya! Ő veszi el a
világ bűnét.
30
Ő
az,
akiről
mondtam:
Utánam
jön egy férfi, aki
nagyobb nálam, mert
előbb volt, mint én.

29

31

Et ego nesciebam
eum,
sed
ut
manifestetur
Israel,
propterea veni ego in
aqua baptizans.”

31

31

31

31

32

32

Et
testimonium
perhibuit
Ioannes
dicens:
„Vidi
Spiritum
descendentem quasi
columbam de caelo, et
mansit super eum;

Én sem ismertem, de
azért jöttem vízzel
keresztelni,
hogy
megismertessem
Izraellel.”
Ezután
János
tanúsította:
„Láttam a Lelket,
amint
galamb
alakjában leszállt rá a
mennyből, s rajta is
maradt.

Én nem ismertem
őt; de azért jöttem
vízzel
keresztelni,
hogy
őt
megismertessem
Izraellel.«
32
János tanúságot tett
és azt mondta:
»Láttam, hogy a Lélek,
mint galamb, leszállt
az égből és rajta
maradt.

Én nem ismertem.
De azért jöttem, s
azért
keresztelek
vízzel,
hogy
megismertessem
Izraelben.”
32
János aztán így
folytatta tanúságát:
„Láttam a Lelket,
amint
galamb
képében leszállt az
égből és rajta maradt.

Másnap látá János
Jézust ő hozzá menni,
és monda:
Ímé az Istennek ama
báránya, a ki elveszi a
világ bűneit!
30
Ez az, a kiről én ezt
mondám: Én utánam
jő egy férfiú, a ki
előttem lett, mert
előbb volt nálamnál.
És én nem ismertem
őt;
dehogy
megjelentessék
Izráelnek, azért jöttem
én, a ki vízzel
keresztelek.
32
És bizonyságot tőn
János, mondván:
Láttam
a
Lelket
leszállani az égből,
mint egy galambot; és
megnyugovék ő rajta.

Simon Tamás
László o.s.b.
Újszövetségfordítása
29
Másnap látta, hogy
Jézus jön feléje. Így
szólt:
- Íme,
az Isten
Báránya, aki elveszi a
világ bűnét!
30
Ő
az,
akiről
megmondtam:
„Utánam jön egy
ember, aki fölöttem
áll, mert előbb volt,
mint én.
31
Én nem ismertem
őt, de épp azért jöttem
vízzel
keresztelni,
hogy ismertté legyen
Izraelben.”
32

És János tanúságot
tett:
- Láttam, hogy leszállt
a Lélek, mint egy
galamb, ami az égből
jön, és megnyugodott
rajta.

33

et ego nesciebam
eum, sed, qui misit me
baptizare in aqua, ille
mihi dixit:
„Super quem videris
Spiritum descendentem et manentem
super eum, hic est qui
baptizat in Spiritu
Sancto.”
34
Et ego vidi et
testimonium perhibui
quia hic est Filius
Dei.”

33

Magam
sem
ismertem,
de aki
vízzel
keresztelni
küldött, azt mondta:
Akire látod, hogy
leszáll a Lélek s rajta is
marad,
az
majd
Szentlélekkel
fog
keresztelni.

33

Nem ismertem őt,
de aki azért küldött,
hogy
vízzel
kereszteljek,
azt
mondta nekem:
‘Akire látod a Lelket
leszállni
és
rajta
maradni, ő az, aki
Szentlélekkel
keresztel.’
34
láttam,
és
Láttam
és 34Én
tanúskodom
róla, tanúságot
tettem
hogy ő az Isten Fia.” arról, hogy ő az Isten
Fia.«

33

Én nem ismertem
őt, de aki küldött,
hogy
vízzel
kereszteljek,
megmondta:
Akire látod, hogy
rászáll a Lélek és rajta
marad, ő az, aki
Szentlélekkel
keresztel.
34
Én
láttam
és
tanúskodom róla: Ő
az Isten Fia.”

33

És én nem ismertem
őt; de a ki elkülde
engem, hogy vízzel
kereszteljek,
az
mondá nékem:
A kire látod a Lelket
leszállani és rajta
megnyugodni, az az, a
ki keresztel Szent
Lélekkel.
34
És én láttam, és
bizonyságot tettem,
hogy ez az Isten Fia.

33

Én nem ismertem
őt, de aki küldött
engem, hogy vízzel
kereszteljek, ő mondta
nekem:
„Akire látod a Lelket
leszállni
és
megnyugodni rajta, ő
az, aki Szentlélekkel
keresztel.”
34
Én
láttam,
és
tanúságot
teszek,
hogy Ő Isten Fia.

1.1.3. Szöveg behatárolása
A János-evangélium elején az Isten Igéjéről szóló csodálatos himnuszt (Jn 1,1-18) követően az evangélista Jézus nyilvános
működésének kezdetéről számol be (Jn 1,19-2,12). A teremtés-történet hét napjához hasonlóan (Ter 1,1-2,4), mintegy az új
teremtés hét napjának keretében mutatja be az eseményeket (Jn 1,19-2,12). Az Úr Jézus tevékenységével tehát egy új teremtés
veszi kezdetét.
Az első nap (Jn 1,19-28) Keresztelő János közvetett módon tanúságot tesz Jézusról (Jn 1,26-27). A második napon
találkozunk először Jézussal ebben az evangéliumban, akire most már személyesen mutat rá a Keresztelő, közvetlenül tanúskodva
az Úrról (Jn 1,29-34). A harmadik nap epizódja az előző naphoz hasonlóan ismét János kijelentésével kezdődik, de a cselekvő
főszereplők már kifejezetten Jézus és azok a tanítványok, akik találkoznak a Mesterrel, sőt beszélnek is vele (Jn 1,35-42). A
negyedik napon Keresztelő Jánosról már nem tesz említést az evangélista, hanem újabb tanítványokról számol be: Fülöpről és
Nátánáelről, akik találkoznak Jézussal, aki arra hívja őket, hogy kövessék őt (Jn 1,43-51). Végül a hetedik nap eseményeit
részletezi az evangélista, amelyen az Úr első csodájára kerül sor a kánai menyegző alkalmával, amit a Mester dicsőségének
kinyilatkoztatásaként értékel (Jn 2,1-12).
Az általunk vizsgált evangéliumi szakasz eseményei tehát Jézus nyilvános fellépésének második napján történnek.
Keresztelő János beszél Jézusról „Isten Bárányának”, „a Szentlélekkel keresztelőnek”, illetve „Isten Fiának” nevezve őt (Jn

1,29.32-34), aki közeledik feléje (Jn 1,29). Az Úr viszont csendben marad, nem válaszol a jánosi tanúságtételre. Beszédes ez a
csend, ami előkészíti Jézus szavait a következő epizódokban (vö. Jn 1,38-39. 42-43. 47-48.50-51).

1.1.4. Kontextuális – kánoni elemzés
Párhuzamok Máté evangéliumán belül
3,2 „és így prédikált: „Tartsatok bűnbánatot, mert közel van a mennyek országa!”
8,19-22 „Akkor odalépett hozzá egy írástudó és azt mondta neki:
„Mester, követlek téged, bárhová mégy is.” Jézus így válaszolt: „A rókáknak van vackuk, az ég madarainak fészkük, de az
Emberfiának nincs hova fejét lehajtania. Egy másik tanítványa kérte: „Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem
apámat!” Jézus azonban ezt felelte: „Kövess engem, hagyd a holtakra, hadd temessék halottaikat!”
9,35 „Jézus bejárt minden várost és falut, tanított a zsinagógákban, hirdette országa örömhírét, és gyógyított minden betegséget,
minden gyengeséget.”
10,1-2 „Összehívta tizenkét tanítványát, s hatalmat adott nekik, hogy kiűzzék a tisztátalan lelkeket, és meggyógyítsanak minden
betegséget,
minden gyengeséget.2A tizenkét apostol neve a következő: Az első Simon, más néven Péter, aztán testvére András, Zebedeus fia,
Jakab és testvére János”
11,2 „Közben János a börtönben hallott Jézus tetteiről.”
11,23 „És te, Kafarnaum! Vajon az égig emelkedel? A pokolba süllyedsz. Ha Szodomában mentek volna végbe a csodák, amelyek
benned történtek, még ma is állna.”
13,47-50 „Végül hasonlít a mennyek országa a tengerbe vetett hálóhoz, amely mindenféle halat összefog. Amikor megtelik, partra
húzzák, nekiülnek, és a javát edényekbe válogatják, a hitványát pedig kiszórják. Így lesz a világ végén is: elmennek az angyalok,
aztán kiválogatják a gonoszokat az igazak közül, és tüzes kemencébe vetik őket. Ott sírás és fogcsikorgatás lesz.”
13,53 „Amikor ezeket a példabeszédeket elmondta, Jézus eltávozott onnan.”

14,3.13 „Heródes ugyanis elfogatta Jánost, bilincsbe verette, és börtönbe vetette fivére, Fülöp felesége, Heródiás miatt.” „A hír
hallatára Jézus elhajózott onnan egy elhagyatott helyre, hogy egyedül legyen. De a nép tudomást szerzett róla, és gyalogszerrel
utánament a városokból.”
16,17 „Erre Jézus azt mondta neki: „Boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem a test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én
mennyei Atyám.”
17,1 „Hat nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét, Jánost, s fölment külön velük egy magas hegyre.”
19,27 „Akkor Péter vette át a szót: „Nézd, mi mindenünket elhagytuk, és követtünk téged. Mi lesz hát a jutalmunk?”
19,29 „Aki nevemért elhagyja otthonát, testvéreit, nővéreit, apját, anyját, feleségét, gyermekeit vagy a földjét, százannyit kap, s az
örök élet lesz az öröksége.”
20,20 „Akkor odament hozzá a Zebedeus-fiak anyja a fiaival együtt, és leborult előtte, hogy kérjen tőle valamit.”
27,56 „Köztük volt Mária Magdolna, Mária, Jakab és József anyja és Zebedeus fiainak az anyja.”

Szinoptikus párhuzamok
Mk 1,14-20 „János elfogatása után Jézus Galileába ment, s ott hirdette az Isten evangéliumát és mondta: „Beteljesedett az idő, és
már közel van az Isten országa. Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban.” Amikor Jézus a Galileai-tó partján járt,
látta, hogy Simon és testvére, András – halászok lévén – épp hálót vetnek a vízbe. Jézus ezt mondta nekik: „Gyertek, kövessetek,
és emberek halászává teszlek benneteket.” Rögtön otthagyták hálójukat és követték. Alig ment valamivel tovább, megpillantotta
Jakabot, Zebedeus fiát és testvérét, Jánost, amint a hálót szedték rendbe a bárkában. Őket is mindjárt meghívta. Erre otthagyták
apjukat, Zebedeust, halászlegényeivel a bárkában, és a nyomába szegődtek.
Mk 1,29 „A zsinagógából Jakabbal és Jánossal együtt egyenesen Simon és András házába ment.”
Mk 1,39 „S bejárta egész Galileát, tanított a zsinagógákban, és ördögöket űzött ki.”
Mk 3,7-8 „Jézus tanítványaival visszavonult a tó partjára. Nagy tömeg követte Galileából, Júdeából, Jeruzsálemből, Idumeából, a
Jordánon túlról, Tírusz és Szidón környékéről szintén nagy tömeg gyűlt köréje, mert oda is eljutott a híre, hogy milyen nagy
dolgokat visz végbe.”
Mk 6,17 „Mert Heródes volt az, aki embereivel elfogatta Jánost, és megkötözve börtönbe vetette testvérének, Fülöpnek a felesége,
Heródiás miatt, akit feleségül vett.”

Mk 10,41 „Amikor a többi tíz ezt hallotta, megnehezteltek Jakabra és Jánosra.”
Lk 1,78-79 „Istenünk könyörülő irgalmából, melyben meglátogat minket a napkelet a magasságból, hogy a sötétben és a halál
árnyékában ülőknek ragyogjon, és lépteinket a béke útjára irányítsa.”
Lk 4,14-15 „Jézus most a Lélek erejével visszatért Galileába. Híre elterjedt az egész környéken. Tanított a zsinagógákban, és
mindenki magasztalta.”
Lk 4,31 „Jézus lement Kafarnaumba, Galilea egyik városába, és szombaton tanította őket.”
Lk 4,43-44 „De ő azt felelte: „Más városokban is kell hirdetnem az Isten országát, hiszen ez a küldetésem. És hirdette Júdea
zsinagógáiban,”
Lk 5,1-11 „Amikor egyszer a Genezáret tavánál állt, nagy tömeg sereglett oda hozzá, hogy hallgassa az Isten szavát. Látta, hogy a
tó partján két bárka vesztegel. A halászok kiszálltak, és a hálót mosták. Beszállt hát az egyik bárkába, Simonéba, s megkérte, hogy
lökje egy kicsit beljebb a parttól. Aztán leült, és a bárkából tanította a népet. Amikor befejezte a tanítást, így szólt Simonhoz:
„Evezz a mélyre, és vessétek ki a hálótokat halfogásra!” „Mester, egész éjszaka fáradoztunk, s nem fogtunk semmit, de a te
szavadra, kivetem a hálót” – válaszolta Simon –, és így is tett, s annyi halat fogtak, hogy szakadozni kezdett a háló. Intettek a
másik bárkában levő társaiknak, hogy menjenek segíteni. Mentek is, és úgy telerakták mind a két bárkát, hogy majdnem
elsüllyedt. Ennek láttán Simon Péter Jézus lábához borult, és e szavakra fakadt: „Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember
vagyok!” Mert a szerencsés halfogás láttán társaival együtt félelem töltötte el. Hasonlóképpen Jakabot és Jánost is, Zebedeus fiait,
Simon társait. De Jézus így szólt Simonhoz: „Ne félj! Ezentúl emberhalász leszel.” Kivonták a hajókat a partra, és mindenüket
elhagyva követték.”
Lk 6,17-18 „Aztán lejött velük a hegyről és egy sík terepen megállt. Rengeteg tanítvány sereglett oda hozzá, s hatalmas tömeg
gyűlt köré egész Júdeából, Jeruzsálemből, valamint a tíruszi és szidóni tengermellékről, hogy hallgassák; és meggyógyultak,
akiket tisztátalan lelkek kínoztak.”
Lk 8,1 „Ezután bejárta a városokat s a falvakat, tanított, és hirdette az Isten országát. Vele volt a tizenkettő”
Lk 9,54 „Ennek láttán a tanítványok, Jakab és János felháborodtak:
„Uram, ha akarod, lehívjuk az égből a tüzet, hadd pusztítsa el őket!”
Jn 1,9 „(Az Ige) volt az igazi világosság, amely minden embert megvilágosít.”
Jn 1,35-42 „Másnap megint ott állt János két tanítványával, s mihelyt meglátta Jézust, amint közeledett, így szólt: „Nézzétek, az
Isten Báránya!” E szavak hallatára a két tanítvány Jézus nyomába szegődött. Amikor Jézus megfordult, s látta, hogy követik,
megkérdezte: „Mit akartok?” Így feleltek: „Rabbi – ami annyit jelent, mint Mester –, hol lakol?” „Gyertek, nézzétek meg!” –

mondta nekik. Elmentek vele, megnézték, hol lakik, s aznap nála is maradtak. A tizedik óra körül járhatott. A kettő közül, aki
János szavára követte, az egyik András volt, Simon Péter testvére. Reggel találkozott testvérével, Simonnal, s szólt neki:
„Megtaláltuk a Messiást, vagy más szóval a Fölkentet”, s elvitte Jézushoz. Jézus ráemelte tekintetét, s így szólt hozzá: „Te Simon
vagy, János fia, de Kéfa, azaz Péter lesz a neved.”
Jn 2,12 „Aztán lement anyjával, testvéreivel és tanítványaival Kafarnaumba, de csak néhány napig maradtak ott.”
Jn 3,24 „János akkor még nem volt börtönben.”
Jn 4,1-3 „Amikor Jézus megtudta, hogy a farizeusok úgy értesültek, hogy ő több tanítványt szerez és keresztel, mint János – noha
Jézus maga nem keresztelt, csak a tanítványai –, elhagyta Júdeát és visszatért Galileába.” „
Jn 4,43-46a „A két nap elteltével folytatta útját Galilea felé. Jézus maga állapította meg, hogy saját hazájában nincs a prófétának
becsülete. Mégis, amikor Galileába ért, a galileaiak szívesen fogadták, mert mind látták, amit az ünnep alkalmával Jeruzsálemben
tett, hisz ott voltak az ünnepen. Így újra a galileai Kánába ment, ahol a vizet borrá változtatta.”
Jn 7,52 „De azt mondták neki: „Csak nem vagy te is galileai? Nézz utána, s megbizonyosodsz, hogy Galileából nem támad
próféta.”
Jn 8,12 „Egy másik alkalommal így beszélt Jézus: „Én vagyok a világ világossága. Aki követ, nem jár többé sötétségben, hanem
övé lesz az élet világossága.”
Jn 21,2-3 „Együtt volt Simon Péter, Tamás, melléknevén Didimusz, továbbá a galileai Kánából való Natánael, Zebedeus fiai, s
még két másik tanítvány. Simon Péter így szólt hozzájuk: „Megyek halászni.” „Veled tartunk” – felelték. Kimentek és bárkába
szálltak. De akkor éjszaka nem fogtak semmit. Kánoni elemzés (párhuzamok a Szentírás más könyveiben)
2Kir 6,19 „Erre így szólt hozzájuk Elizeus: „Nem ez az út az, s nem ez az a város! Gyertek utánam, elvezetlek benneteket ahhoz
az emberhez, akit kerestek.” S elvezette őket Szamáriába.”
1Makk 5,15 „Összefogtak ellenünk Ptolemaisz, Tírusz és Szidón népei és az egész pogány Galilea, hogy megsemmisítsenek
bennünket.”
Iz 8,23-9,1 „Egykor megalázta az Úr Zebulun földjét és Naftali földjét. De az eljövendő napokban megdicsőíti majd a Tenger útját,
a Jordánon túli vidéket, a pogány nemzetek tartományát. A nép, amely sötétben jár, nagy fényességet lát. Akik a halál országának
árnyékában laknak, azoknak világosság támad.”
Jer 16,16 „Íme, sok halászt küldök – mondja az Úr –, hogy kihalásszák őket; aztán sok vadászt küldök, hogy felhajtsák őket
minden hegyen és minden dombon, egészen a kősziklák barlangjaiig.”
Ez 47,10 „Partján halászok állnak. En-Gadditól En-Eglajimig hálókat vetnek ki. Olyan tömérdek és sokfajta hala lesz, mint a Nagy

Tengernek.”
ApCsel 10,37 „Ti tudjátok, mik történtek a Jánostól hirdetett keresztség után Galileától kezdve egész Júdeában.”
ApCsel 12,2 „János testvérét, Jakabot karddal kivégeztette.”
Róm 2,19 „Ha a vakok vezetőjének, a sötétben élők világosságának, a tudatlanok tanítójának.

1.1.5. Szószerinti értelmezés
A János-evangéliumban ebben a szakaszban jelenik meg először Jézus (Jn 1,29), akiről Keresztelő János tesz elsőként
tanúságot nyilvánosan a jelenlévők előtt. Ezzel az első tanúságtétellel az evangélista főleg két igazságot szeretne
hangsúlyozni Jézusról. 1. Ő az Isten Báránya, aki megszabadítja a világot a bűntől: Ő a Megváltó (vö. Jn 1,29). 2. Ő az Isten Fia,
aki a Szentlélek erejében tevékenykedik (vö. Jn 1,32-34). Ezzel tehát, mielőtt a názáreti Jézus földi tevékenysége során maga
beszélni kezdene (vö. Jn 1,39), az evangéilsta titokzatos módon feltárja, hogy kicsoda Ő. Az a Jézus, akiről az ő evangéliuma
szól, nem más, mint az Isten Fia, aki megszabadítja az emberiséget a bűntől.

1.1.6. Kulcsszavak elemzése
ὁ ἀμνὸς τοῦ θεοῦ (ho ámnosz tú Theú): ’az Isten Báránya’ (Jn 1,29)
Az „ámnosz” görögül bárányt jelent, s mindössze négyszer fordul elő az Újszövetségben, s mindig Jézusra mint áldozati
bárányra utal (Jn 1,29.36; ApCsel 8,32; 1Pét 1,19). Az „Isten Báránya” kifejezés pedig csak a János-evangéliumban található
meg: Keresztelő Jánosnak Jézusról szóló tanúságtételében (Jn 1,29.36), amit titokzatosan az evangélium végén magyaráz meg az
evangélista az Úr halála kapcsán. Ahogyan ugyanis a húsvéti áldozati bárány vére, amivel bekenték Egyiptomban a zsidók az
ajtófélfát, mentette meg elsőszülötteiket (Kiv 12,7.12-14), úgy szabadít meg minden embert a bűntől az Isten Bárányának: a
keresztre feszített Jézus Krisztusnak a vére (vö. Jn 19,33- 37). Az Isten Báránya kép tehát Jézusnak az Atya és az emberek iránti
hűséges, szelíd szeretetét fejezi ki, aki önmagát önként áldozatul adta, hogy halála által minden ember üdvözüljön!

ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ (ho hüjosz tú Theú): ’az Isten Fia’ (Jn 1,34)
A szókapcsolat sokszor megjelenik az Újszövetség lapjain (névelővel vagy névelő nélkül is). Az első és a második isteni

személy közötti szoros Atya-Fiú szeretet-viszonyt tükrözi a birtokos szerkezet. Jézus identitását fejezi ki: ő az Isten Fia.
Érdekes megfigyelni, hogy a János-evangélium elején Keresztelő János (Jn 1,34), a végén pedig maga az evangélista (Jn 20,31)
mondja ki ezt Jézusról, mintegy keretbe foglalva az egész evangélium tanítását, amely azért íródott, hogy higgyük Jézusról, hogy
ő a Messiás és az Isten Fia, és ezáltal életünk legyen. Ennek fényében világossá válik, hogy megvallani Jézust az Isten Fiának
azt is jelenti, hogy mi is belekapcsolódunk az Atya és a Fiú szeretet-kapcsolatába, ami pedig az örök élet kezdete (vö. Jn 17,1-3)!

2. Meditáció – elmélkedés
2.1.Patrisztikus nézőpont
2.1.1. Atyák Bibliája
Origenész

Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit
Mivel az Atya mondja neki, hogy egy nagy dolog, hogy Ő szolgává vált, kicsi az, ha Őt egy ártatlan báránykához vagy
bárányhoz hasonlítja. Valóban, Isten Báránya olyan mint egy kis ártatlan bárány áldozatul adva, hogy elvegye a világ bűneit (Iz
53,7, Jn 1,29). Valóban, Krisztus halála meggyengítette a hatalmakat, amelyek az emberek törzse ellen küzdenek és
kimondhatatlan hatalmával, amelyet bír, minden hívőben, széthasította a bűnben való életet. Azért, hogy az egész világ bűn
nélkül legyen: emiatt mondta János megjelölve Őt: „Nézzétek, az Isten Báránya! Ő veszi el a világ bűneit” (Jn 1,29); Ő nem az, aki el
fogja venni, de még nem is vette el, és az sem, aki elvette, és már nem veszi el, hanem aki folytatja annak elvételét
mindazokban, akik a világon vannak amíg a bűn nem lesz megszüntetve az egész világon és az Üdvözítő nem adja vissza az
Atyának a kész uralmat. (1Kor 15,24) hogy általa legyen kormányozva, mert többé nem található meg a legkisebb bűn sem,
és azért, hogy megkapja, minden elemében, minden adományát Istennek, amikor be fog teljesedni ez a szó: „Isten legyen minden
mindenben” (1Kor 15,28)

János misztériuma ma is folytatódik
Hiszem, hogy János misztériuma tökéletesedik napjainkig a világban. Szükséges, hogy János lelke és hatalma menjen
mindenekelőtt azok
lelkébe,

akik

Jézus

Krisztusban

való

hitre

rendeltetnek,

hogy

az

Úrnak előkészíttessen egy tökéletes nép, és

elegyengettessenek az utak, és kiegyengettessenek a szívek érdességükben. De ma is János lelke és hatalma megelőzi az
Úrnak és Üdvözítőnek eljövetelét.

Szent Ambrus

Az Úr elé menni, mint János
A leghelyesebb úgy fogalmazni, hogy „az Úr előtt jársz majd” (Lk 1,76), mert előfutárként született, és mint előfutár halt meg. És
talán ennek a szent misztériumnak kellene beteljesednie földi életünkben, sőt már ma. Azért, hogy előkészítsük a hitnek lelkünk
útjait, és az élet kanyarulatait egyenes úttá tegyük továbbhaladásunkban, hogy ne essünk a korábbi zűrzavaros hibába, és
lelkünk minden völgye meg tudja teremni az erény gyümölcseit.

2.1.2. Catena Aurea
A szakasz tárgyalásakor felmerül a kérdés: miért megy Jézus a következő nap még egyszer Jánoshoz miután
megkeresztelkedett. Egyesek szerint ez a jelenet hasonló ahhoz, ami Máriának Erzsébethez való látogatásakor történt, vagyis
nemcsak Erzsébet tesz tanúságot Jézusról, hanem János is, és akiről eddig az emberek csak hallottak, most saját szemükkel
láthatják (Órigenész). Mások szerint viszont Jézus azért jött vissza Jánoshoz, hogy az tanúságot tehessen róla, és így elkerüljék
azt, hogy az emberek azt gondolják, hogy Jézusnak is meg kellett vallania a bűneit. Ezért mondja róla János, hogy ő az Isten
Báránya (Aranyszájú Szent János). Órigenész ezt annyival egészíti ki, hogy a zsidóknál a bárány a mindennapi áldozat része,
reggel és este egyet-egyet ajánlanak fel. Ilyen formán Jézusnak ez az áldozati bárány
volta analógiába hozható a zsidóknál végzett reggeli bárány áldozattal. És bár az áldozati bárány nem veszi el a világ bűnét,
de az Isten Bárányának áldozata igen (Theophilosz).
Azt több szerző is leszögezi, hogy amikor a 30. versben János Jézus származásáról beszél, akkor egyértelműen jelzi, hogy bár
később született a Földre, mint János, de már előbb létezett, hiszen ő „az Atyától született az idő kezdete előtt”, ahogy azt
ma a hitvallásban is mondjuk. Aranyszájú Szent János szerint a Keresztelő azért hangsúlyozza, hogy nem ismerte Jézust,
nehogy megvádolják azzal, hogy részrehajló az irányában. Jézus alázatot mutatott és tanított nekünk, amikor egy szolgánál
megkeresztelkedett, hogy a többi ember is megkeresztelkedjen, és később részesedhessen az Isten keresztségében és Isten
gyermeke lehessen (Aranyszájú Szent János).

2.2.Tanítóhivatali nézőpont
2.2.1. Katolikus Egyház Katekizmusa
606 Isten Fia, aki nem azért szállt alá a mennyből, hogy a maga akaratát teljesítse, hanem annak akaratát, aki küldte, "így
nyilatkozik, amikor a világba lép: (...) Íme, eljövök, (...) hogy megtegyem, Isten, a te akaratodat; (...) mely akaratban
megszentelődünk Jézus Krisztus testének feláldozása által egyszer s mindenkorra" (Zsid 10,5--10). A Fiú megtestesülésének első
pillanatától magáévá teszi megváltói küldetésének isteni tervét: "Az én eledelem az, hogy annak akaratát tegyem, aki küldött,
s elvégezzem művét" (Jn 4,34). Jézus áldozata "az egész világ bűneiért" (1Jn 2,2) az Atyával való szeretetközösségének
kifejezése: "Azért szeret engem az Atya, mert én leteszem az életemet" (Jn 10,17). A világnak meg kell ismernie, "hogy szeretem
az Atyát, és ahogyan az Atya parancsolta nekem, úgy cselekszem" (Jn 14,31).
608 Keresztelő János, miután elfogadta, hogy a bűnösök között kiszolgáltassa

neki

a

keresztséget, Jézusban

meglátta

és

megmutatta Isten bárányát, aki elveszi a világ bűnét. Így nyilvánítja ki, hogy Jézus egyszerre a szenvedő Szolga, aki némán engedi,

hogy leölésre vigyék és sokak bűnét hordozza, és a Húsvéti Bárány, Izrael megváltásának szimbóluma az első húsvétkor. Krisztus egész
élete a küldetését fejezi ki: szolgálni és életét adni váltságul sokakért.

690 Jézus "Krisztus", "fölkent", mert az Ő kenete a Lélek, és mindaz, ami a Megtestesülés óta történt, ebből a teljességből következett.

Miután pedig Krisztus megdicsőült az Atyánál, a maga részéről küldheti a Lelket azoknak, akik hisznek benne: Ő maga közli velük
dicsőségét, azaz a Szentlelket,

aki

megdicsőíti Őt. Az összefüggő küldetés ezek után kiterjed azokra, akiket az Atya Fiának Testében

gyermekeivé fogadott: a fogadott fiúság Lelkének küldetése lesz, hogy Krisztussal összekösse és Őbenne éltesse őket.

A kenet (...) jelentése az, hogy ne gondoljunk semmiféle távolállást a Fiú és a Szentlélek között; mert miként a test bőre és az olaj kenete

között sem az értelem, sem az érzékek semmiféle köztes dolgot nem ismernek, így elválaszthatatlan a Fiú kapcsolata a Szentlélekkel, annyira,

hogy annak, aki Krisztust hittel meg akarja érinteni, előbb a kenettel kell kapcsolatba kerülnie: nincs ugyanis olyan tag, amit ne borítana a

Szentlélek. Ezért a Fiú uralmának megvallása azokban születik meg, akik a Szentlélekben fogadják be Őt, akikkel -- amikor a hit által
közelednek -- mindenfelől szembesiet a Szentlélek.

2.3.Liturgikus nézőpont
Evangéliumi szakasz kapcsolódási pontjai a szentmise szertartásának szövegeivel
Érdekes módon az eheti evangélium (Jn1,29-34) sokban hasonlít az előzőhöz, Urunk megkeresztelkedésének ünnepén elhangzotthoz,

ugyanis szintén arról beszél, hogy Jézusra rászáll a Lélek, s ő az Isten Fia. Itt azonban Keresztelő János tanúságtételeként olvashatjuk az

egész leírást, s Jánosnál nem találjuk meg a szinoptikusok által leírt keresztség-elbeszélést. Itt hangzik el a liturgia állandó részeként

ismételt szakasz: „Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit!” (Jn1,29). A negyedik egyetemes könyörgés kifejezetten ezt az

evangéliumi mondatot használja fel: „Hogy Jézusban mindenki felismerje az Isten Bárányát, aki elveszi a világ bűneit!”. Keresztelő János

mondja az evangéliumban, azért keresztel, hogy megismertesse Jézust Izraelben. Isten „megismertetéséhez” kapcsolható a kezdőének
(Zsolt65,4): „Az egész föld téged imádjon és magasztaljon, Istenünk, nevedet énekkel dicsérje, fölséges Urunk!”.

Teológiai szempontból legszorosabban az ószövetségi olvasmányban (Iz49,3.5-6) találhatunk kapcsolatot az evangéliumhoz. Amit Izajásnál

Izraelre mint a kiválasztott szolgára vonatkoztatva olvashatunk, az a liturgiában Jézus küldetéseként jelenik meg. Ő az, aki azért jött, hogy

visszavezesse az embereket Istenhez, s ő lett a „nemzetek világossága”, aki által az üdvösség eljut a föld határáig (Iz49,6). Az ószövetségi
szakasz így Jézus kiválasztottságát hangsúlyozza az evangéliumban leírtak mellett.

Jézus küldetését, küldetéstudatát, az Atya akaratának teljesítését fedezhetjük fel a válaszos zsoltárban (Zsolt39,2 és 4ab.7-8a.8-9.10
7b.tónus): „Íme, eljövök, Uram, hogy teljesítsem azt, amit kívánsz” és

„Igazságodat hirdetem a nagy közösségben”. Ugyanakkor ez Jézus mellett minden őt követő hívőre is vonatkozhat, hiszen mindenkinek
küldetése az Isten akaratának munkálása a világban.

A mai liturgia az előző hetihez hasonlóan Jézus istenfiúságát a mi istengyermekségünkkel kapcsolja össze, ahogyan ezt már az
újszövetségi iratok is tették. Az alleluja vers (Jn1,14 és 12b) így
hangzik: „Az Ige emberré lett, és itt élt köztünk. Befogadóinak megadta, hogy Isten fiai legyenek”.

A szentleckét (1Kor1,1-3) főképp a „meghívott apostol” kifejezés és az, hogy a Krisztus által meghívottakhoz szól, kapcsolja az
evangéliumhoz.

Az áldozás utáni könyörgés a Szentlelket kéri, ezzel kapcsolódva az evangéliumhoz, mely arról tanúskodik, hogy Jézusra leszállt, és rajta

maradt a Lélek: „Istenünk, áraszd szívünkbe szereteted Szentlelkét, hogy minket, akiket egyazon mennyei kenyérrel tápláltál, egyazon

szeretet kapcsoljon össze”. Itt pedig megjelenik még egy szempont: a szentmise állandó részeként minden vasárnap halljuk az áldozás előtt a

mai evangélium szavait: „Íme az Isten Báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit…”. Az ő áldozata jelenik meg a szentmisében – így az

evangéliumi szakasz az Eucharisztia fényében nyer értelmi többletet. Ehhez kapcsolható még az áldozási ének is: „Asztalt terítettél nekem, és
pompás itallal töltöd meg serlegem” (Zsolt 22(23),5).

2.3.1. Liturgikus énekek Gitáros énekek:
Budapestifi Worship: Eljött a nap
https://www.youtube.com/watch?v=RPkxhprUkt0
kotta: http://worship.golgota.hu/WorshipResource/Akkordok/E/Eljott% 20a%20nap(Gyonyoru%20nap).htm
Isten báránya (meditálós) https://www.youtube.com/watch?v=JjyUsWm45Cg kotta

A mennyben fenn a trónusnál https://www.youtube.com/watch?v=W9_q2b1ySUY kotta
http://www.bpa.hu/kottatar/index.php?verse
Mily nagy vagy, Urunk https://www.youtube.com/watch?v=w-qumF224kA kotta
http://aszlek.uw.hu/data/sheets/pdf/OTundokloKiraly.pdf
MPE Sülysápi Gyülekezete - Te vagy Méltó https://www.youtube.com/watch?v=v9AJgueLi4I kotta
http://www.eletalelekben.ro/files/zene/enek-akkordok.pdf 350
Szállj le ránk, Lélek https://www.youtube.com/watch?v=ls4jLU0QmlI

Boanergész https://www.youtube.com/watch?v=lU-tvCrtXY4 Rőmer Károly

Boanergesz – Szentlélek, úgy kérünk szállj le ránk https://www.youtube.com/watch?v=9l3TgAXurJg kotta
http://www.eletalelekben.ro/files/zene/enek-akkordok.pdf (L35)

Jöjj, Szentlélek, szállj le rám https://www.youtube.com/watch?v=7XpzpELLo2Q kotta
http://www.eletalelekben.ro/files/zene/enek-akkordok.pdf 329.

Jézus, megígérted azt (Kisközi énekeskönyv, J4; Zöld könyv

309. ének)
Jézus, megígérted azt,
hogy elküldöd nekünk Szentlelkedet. Oh, jöjj! Hadd vigyük a fényedet,
és mindig áldjuk szent neved! Kotta:
http://bmkik.weebly.com/uploads/2/6/5/1/26512959/kasz_kotta_ nagy.pdf

162. ének

Szentlélek Isten, jöjj szívünkbe https://www.youtube.com/watch?v=fsODFAQiwQY kotta
http://doulos.hu/DOC036.pdf 3.
XXIII. Országos Katolikus Karizmatikus Találkozó - Szentlélek hívás
https://www.youtube.com/watch?v=Ld9fd3qbFYI

Csiszér László – Készítsük el https://www.youtube.com/watch?v=WOIwSH8mn7E kotta:
http://www.zeneszoveg.hu/egyuttes/1444/csiszer-laszlo- dalszovegei.html

Pintér Béla - Én még mit sem tudtam Rólad
https://www.youtube.com/watch?v=CbZjeBuF0C8
Kotta:
http://enekfuzet.ujevangelizacio.hu/enek/en-meg-mit-sem-tudtam
Indulj és menj, hirdesd szavam https://www.youtube.com/watch?v=oA0h8xyloJU (orgonás változat)
kotta: http://dicsportal.hu/e107_files/downloads/1355835277_indulj_s_m enj_001.jpg

Taizé: „Várj és ne félj, az Úr jön már. Várj és ne félj, hű szívvel várj!”
https://www.youtube.com/watch?v=K05zr0VOEwU (szöveg 1 perc 27-től)
kotta: http://www.kottacsere.hu/?p=1215

2.4.Pedagógiai nézőpont leírása:
2.4.1. Tantörténetek
Kalitka

Volt egyszer egy George Thomas nevű ember, aki lelkészként szolgált egy kis New England állambeli városkában. Az egyik húsvét

alkalmával történt, hogy vasárnap egy nagy, üres és rozsdás kalitkával ment fel a szószékhez. Az emberek felhúzták a szemöldöküket, ahogy
Thomas testvér beszélni kezdett.

- „Tegnap, ahogy a városban sétáltam, megláttam egy kisfiút, amint közeledik egy kalitkát lóbálva a kezében. A kalitka aljában három kis
mezei madárka csücsült dideregve a hidegtől és a félelemtől. Megállítottam a fiúcskát és megkérdeztem”:
- „Hát neked mid van, fiam?"
- „Csak néhány öreg madaram" - jött a válasz.
- „Mit fogsz velük csinálni?" - kérdeztem.
-

„Hazaviszem őket, és szórakozni fogok velük" - válaszolta. Incselkedni fogok velük, kihúzom a tollaikat, hogy így elkezdjenek egymással

verekedni. Nagyon jól fogok szórakozni."
- „De előbb-utóbb beleunsz majd a madaraidba. Utána mit csinálsz majd?"
-

„Hát, szerzek valami macskát," - válaszolta a fiú. - "Ők úgyis szeretik a madarakat, majd odaadom nekik."

A lelkész csöndben volt egy pillanatig.
- „Mennyit kérsz azokért a madarakért, fiam?"

- „Tessék??!!! Miért? Uram, önnek nem kellenek ezek a madarak. Hiszen csak egyszerű mezei madarak. Nem énekelnek. Még csak nem is
szépek!"
- „Mennyi?" kérdezte a lelkész újból.
A fiúcska ránézett a lelkészre, mintha azt akarná mondani, hogy nem normális, majd rávágta: - „10 dollár."

A lelkész benyúlt a zsebébe, kivett belőle egy 10 dolláros bankjegyet, majd beletette a fiú kezébe. A fiú egy pillanat múlva már el is tűnt.

A lelkész felvette a kalitkát és óvatosan elvitte az utcácska végébe, ahol egy kis füves rész volt egy fával. Letette a ketrecet, kinyitotta az

ajtaját, és gyöngéden kocogtatva a rácsokat, rávette a madarakat, hogy kijöjjenek, szabaddá téve ezzel őket. Nos, ez megmagyarázta a szószékre
felvitt üres kalitkát, de aztán a pásztor tovább folytatta történetet:
- Egy nap a Sátán és Jézus beszélgettek. A Sátán pont az Éden kertjéből jött, és büszkén, dölyfösen pöffeszkedett.

- „Igen, uram, megszereztem az összes embert ott lent. Felállítottam egy csapdát, olyan csalit használtam, amiről tudtam, hogy nem fognak
tudni ellenállni. És mindet megfogtam!"
- „Mit fogsz velük csinálni?" - kérdezte Jézus.

- A Sátán így válaszolt: "Oh, szórakozni fogok velük. Megtanítom, hogy hogyan házasodjanak össze, és hogyan váljanak el egymástól; hogyan

gyűlöljék és bántsák egymást; hogyan igyanak, cigarettázzanak és átkozódjanak. Megtanítom nekik, hogy hogyan kell fegyvereket gyártani és
bombákat, és hogyan kell ölni. Nagyon jól fogok szórakozni!"
- „És mit csinálsz velük, ha már kész vannak?" - kérdezte Jézus.
- „Ó, hát megölöm őket." - büszkélkedett Sátán.
- „Mennyit akarsz értük?" - kérdezte Jézus.

- „Ó, neked nem kellenek ezek az emberek. Teljesen értéktelenek. Ha megveszed is őket, gyűlölni fognak. Leköpnek, átkoznak és
megölnek majd. Neked igazából nem kellenek ezek az emberek!"'
- „Mennyi?" - kérdezte Jézus megint. A Sátán gúnyosan Jézusra mosolygott és így szólt: A véred, az összes könnyed és az egész életed."
- Jézus így szólt: „MEGEGYEZTÜNK!" Aztán kifizette az árat...
http://www.pecsgyarvarosplebania.hu/index.php/lelki-koezoessegi- elet/lelekemelo-toertenetek
kép: http://velunkazisten.hu/blog/sa/Kalitka

Bruno Ferrero - A Tücsök dala
Egy zsidó történet szerint egy bölcs és istenfélő rabbi egész nap visszahúzódott dolgozószobájába és miután tanulmányozta az ókori
prófétálás könyveit, elhatározta, hogy kimegy a szabadba egy kicsit pihenni.
Lassan sétálgatott egy gazdag földbirtokos tanyája közelében, amikor észrevette, hogy egy őr hosszú léptekkel le és fel járkál a bejárat előtt.
- Te meg miért sétálgatsz itt le és fel? - kérdezte a kíváncsi rabbi. Az őr gyorsan megmondta gazdájának a nevét, de utána azonnal
megkérdezte:
- És te kiért sétálsz itt?
A történet szerint a rabbi szívét a kérdés nyugtalanná tette.
És te kiért sétálsz? Kiért izzadsz és gyötröd magad egész nap? És kiért élsz?
Valakiért élned kell. Minden lépésnél eszedbe jut a neve. Az életedben nem volt még ilyen könnyű napod.

http://www.pecsgyarvarosplebania.hu/index.php/lelki-koezoessegi- elet/lelekemelo-toertenetek
kép: http://sztkereszt.blogspot.hu/2012/06/szent-sziv-mi-szivunk- modellje.html

2.4.2. Evangélium témáját feldolgozó vers
Gyovai Jánosné – Ösvény!
Egy ösvény vezet a végtelenbe, széle fákkal, bokrokkal övezve.
Mintha ott ember sosem járt volna, fák között a madár sem dalolna.
Érintetlen-e csodás természet,
mely szépségével mindenkit meglep. Csak a szél susogását lehet hallani, ezt a csodás ösvényt végig
kell járni.
Gyertek hát emberek, keressük meg… (hisz ez a mi erdőnk, és az út a Tiszához vezet!)
http://amatorversirok.network.hu/blog/amator-versirok-klub- blogja/osveny

Vörös István - Keresztelő Szent János Evangéliuma:
ÉN, JÁNOS
Könnyű gyerekkorom volt. És a fiatalkorom is! Római nők szerelme. Meglehetős jómód.
Aztán egyszer csak szédülés. Azt hittem, beteg vagyok.
Ki a sivatagba az emberek elől!
Teveszőr ruha, bőröv.
Negyven nap éhezés a csupasz sziklák között. Vagy több.
A szél sikálta tetőről beláttam Júdea városait.
Láttam, ami még nincs, de lesz.
És elkezdeni prédikálni

a pusztában. Nyolc napig teljesen magam. Már lebegtem a táj
fölött, mint fejem
fölött, egész alacsonyan, a keselyűk.
És ez csalta oda ez első karavánt. Ajándékokat hoztak, meghallgattak, sátort vertek, sírtak.
Az volt a jó, hogy valaki másról kellett beszélnem. Aki majd jön. Nem én. Én senki, én csak előszél vagyok, ébredés előtti
motyogás.
Nem értem, mért hallgattak
olyan sokan. Vásár szerveződött körém. Vezeklőruhát lehetett venni.
Furcsa szobrokat. Kis fakereszteket.
Szétzavartam őket.
Itt minden ingyen van, különben megfizetni úgyse lehetne, ahogy a nap se gyűjt be fényadót!
http://www.irodalmijelen.hu/2013-okt-2-1522/honap-koltoje-voros- istvan-keresztelo-szent-janos-evangeliuma

Vörös István - Keresztelő Szent János Evangéliuma:
ÉN, A KERESZTELŐ
Ne irigyeljetek! Nem könnyű látni és beszélni. Nem könnyű
prédikálni, az emberek lelkére hatni. Nem könnyű Júdea vad bogáncsos
pusztáit járni, mezítláb, mikor a szemed vérzik az egyiptomi napisten szúrásától, talpad a
vándortüskétől,
a hasadról a bőrt lekoptatta
a daróc és bentről az éhezés. Nem könnyű lesoványodva
szerelmes nők áldásért tapogató kezét érezni a combodon,
és berángatni őket a Jordán sekély, de jegesen hideg vizébe, hogy új életre ébreszd őket.
http://www.irodalmijelen.hu/2013-okt-2-1522/honap-koltoje- voros-istvan-keresztelo-szent-janos-evangeliuma

Vörös István - Keresztelő Szent János Evangéliuma: ÉN, AZ Ő
1 Az nem számít, hogy én
ki vagyok. Azt szeretném tudni, ki ő. Mért várom?
Hogyan fogom megismerni? 2 Király lesz vagy koldus?
Lázadást hoz vagy megváltást? 3 Hatalmat vagy szeretetet?
Időt vagy öröklétet?
Fölemel vagy nekem kell fölemelni?
http://www.irodalmijelen.hu/2013-okt-2-1522/honap-koltoje-voros- istvan-keresztelo-szent-janos-evangeliuma

2.4.3. Evangéliumhoz kapcsolódó játék
A leghatékonyabb módja annak, hogy az emberek megtudják milyen hatalmas dolgokat tehet Isten az életükben, ha
elmondod nekik a történeted Istennel, amit az életedben végzett. Ez hozza el az igazi változást.
Jézus azt mondta az ApCsel 1,8-ban: “Tanúim lesztek, és embereknek fogtok beszélni rólam mindenhol.” (ApCsel 1:8)
Amikor a "tanú" szót meghallom, mindig a bírósági tárgyalóterem jut eszembe. Ez a tökéletes kép arra, hogy Isten mire kér
minket, ahhoz, hogy változást idézzen elő a világban. Nem kér minket arra, hogy ügyvédek legyünk, vitatkozva az ügy
felett. Nem kér minket arra, hogy bírók legyünk, másokat megítélve. Azt kéri, hogy legyünk az ő tanúi.
Mit tesz a tanú? A tanú csak azt mondja: „Ezt és ezt láttam. Ezt és ezt hallottam." A tanú egyszerűen elmondja a dolgokat,
amiket Isten tett az életében.
A barátok nem tartják magukban a barátaikról szóló jó híreket. Elmondod nekik a jó híreket, hogy miket tett Isten az
életedben, hogy ez által az ő életükben is örökkévaló változás történjen.

Nem vagy biztos benne, hogy miként fogj hozzá? Itt van egy
egyszerű terv:
Írd le a történetedet és oszd meg a szűkebb baráti köröddel. Kezdd
megosztani a történetedet olyan emberekkel, akik közel állnak
hozzád, ezáltal gyakorlatra tehetsz szert. Ezután Isten adni fog olyan

lehetőségeket, hogy azokkal tudd megosztani a Jó Hírt, akinek
igazán szüksége van rá, hogy hallja.
"Gyere és figyelj...és elmondom neked mit tett értem Isten.”
(Zsoltárok 66,16)
A te életedben kinek kell, hogy hallja, mit tett veled Isten?
Beszéljetek Róla


Milyen félelmeid vannak a mások előtti tanúságtétellel
kapcsolatban?



Miként változnak vagy tűnnek el a félelmeid, amikor azt
olvasod, hogy elég a történetedet elmondani valakinek ahhoz,
hogy beszélgetést kezdj az Evangéliumról?



Mit gondolsz, miért fontos leírni a történetedet?
http://napiremeny.blog.hu/tags/tan%C3%BAs%C3%A1gt%C3%A 9tel

2.5. Kérdések az evangéliumhoz
-

A „bárány” képe az áldozati jellegen kívül még mit jelképezhet Jézusra vonatkozóan?

-

Mit értünk az alatt, hogy Jézus az Isten Báránya?

3. Oratio – imádság
A szentmise első könyörgése
Mindenható, örök Isten,
te kormányozod a mennyet és a földet:
hallgasd meg néped esdeklő imáját, és adj békét napjainkban. A mi Urunk, Jézus Krisztus a te Fiad által,
aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.

Szerzetes közösségek imája:
"Jézusunk, te Isten ártatlan bárányaként voltál és vagy jelen közöttünk. Minden nap, minden szentmisében, minden veled való
találkozásban alkalmat kínálsz számunkra, hogy bűneinket, szenvedélyeinket, sötétségeinket, tudatlanságunkat neked adjuk, s
így egyre tisztább lelki szemeink, lelki érzékeink felismerjenek, megismerjenek téged. Ajándékozd nekünk a Szentlelket, aki
megtanít minket mindenre. Add, hogy ránk is leszállva velünk maradjon, hogy általa megismerjünk téged és az Atyát, aki
küldött, mert ez maga az örök élet. S engedd, hogy az Előhírnök Jánoshoz hasonlóan életünk csak rólad, a te isteni erődről és
szeretetedről tanúskodjon, hogy az egész emberiség eljusson boldogító ismeretedre. Ámen"
Bakonybéli Bencés
Testvérek

4. Contemplatio – szemlélődés (fotók)

Jordán folyó, Jézus Krisztus megkeresztelkedésének helyszínén (Fotót készítette: Csonka Laura)

5. Condivisio – megosztás
Örömhír megfogalmazások
Nekem ebben a szakaszban az az örömhírem, hogy…
-

Az Úr az én bűneimet is eltörli, engem is megszabadít a gonosztól.

-

Isten megmutatta nekünk az utat ahhoz, hogy az Isten gyermeke legyek. Ez az út pedig Jézus Krisztus.

-

Isten eljött, hogy ő szolgáljon nekünk...

6. Actio, operáció – tettekre váltás
Tanúságtétel megfogalmazások
Engem ez az evangéliumi szakasz arra ösztönöz, hogy…
-

Gyakran

tartsak

bűnbánatot,

és

rendszeresen végezzem el a szentgyónásomat, mivel ott

tapasztalom meg leginkább az Úr szelíd győzelmét bűneim felett.
-

Hogy még többet olvassam a Szentírást, hogy még többet megtudhassak Jézusról.
Elgondolkodjam az evangéliumokon.

