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„Aki felülről jön, az mindenkinek fölötte van. Aki a földről való, az földies és a földi dolgokról beszél. 
Aki a mennyből jött, azt tanúsítja, amit látott és hallott, de tanúságát nem fogadja el senki. Ám aki 
elfogadja tanúságát, bizonyítja, hogy Isten igazmondó. Akit ugyanis az Isten küldött, az az Isten 
szavait közvetíti, mert hisz (Isten) nem méri szűken a Lelket, amikor adja. Az Atya szereti a Fiút, s 
mindent a kezébe adott. Aki hisz a Fiúban, az örökké él. Aki azonban nem hisz a Fiúban, az nem látja 
meg az életet, az Isten haragja száll rá.” 

Keresztelő János tanúságot tesz Jézusról. Tudja, hogy hivatása beteljesedett, minden gőg és keserű-
ség nélkül hirdeti Krisztus eljövetelét. Határozottan állítja, hogy ő csak a hírnök, Jézus a Messiás. 

El tudom fogadni, hogy én Isten egyik eszköze vagyok a földön? Rá tudom irányítani életemmel 
mások figyelmét Jézusra? 

Tanúságtétele gyönyörű: Jézus a mennyből jött, az Atya szavait közvetíti. Mi a földről valók vagyunk, 
földi dolgokról beszélünk. Jézus mennyei dolgokról beszél, ami nekünk érthetetlen, sokszor meg-
hökkentő és elfogadhatatlan, működésképtelen. 

Mennyi időt szánok arra, hogy Jézus tanításával foglalkozzam, és megpróbáljam átültetni a gyakorlat-
ba? Vagy a földi dolgok elveszik minden időmet, energiámat? Esetleg nem is hiszek benne, hogy 
Jézus tanítása működhet a földi életben is? 

Jézus számunkra Isten szavait közvetíti, és a Szentlélek segítségünkre van, hogy megértsük, és 
életünkben valóra váltsuk a tanítást. János életét szemlélve láthatjuk, milyen a Szentlélek által 
vezérelt élet. 

Tudom kérni a Szentlelket, hogy segítsen döntéseket hozni az életemben? Elfogadom a segítségét? 
Meg tudok bízni Jézusban? Vágyódom az után, hogy Jézussal beszélgessek az Atyáról? 

János evangéliuma gyakran ábrázolja az életet két ellentétes erő harcaként. Vágyódom-e arra, hogy 
Isten útját kövessem? Vágyom-e rá, hogy életem végén a mennybe jussak, együtt legyek Jézussal? 
Rájöttem-e, hogy az örök élet már itt a földön elkezdődött azok számára, akik Jézust követik? 
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