ÉLŐ VÍZ

Ha te kérnéd őt, ő élő vizet adna neked. (Jn 4,10)
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Húsvét 5. vasárnapja

A kereszt az Atyához vezet

Megismerni a mennyei Atyát

M

utasd meg nekünk az Atyát (Jn 14,8) – fordul Fülöp a
többi apostol nevében is Jézushoz.
A kérés azt mutatja, hogy az apostolok megértették, hogy
Krisztus-követésük igazi célja a mennyei Atya megismerése,
aki Jézust azért küldte a világba, hogy általa ismerjük meg őt.
Az apostolok tehát megértették, hogy Isten megismerésének
útja a Jézusban való hit. Ő az út, aki az Atyához vezeti a
benne hívőket.

A mennyei Atya felé

A

keresztre feltekintve láthatjuk,
hogy igaz volt mindaz, amit
Krisztus mondott.
Az igazi szőlőtőről szóló példabeszédben ezt mondta Jézus: „Nagyobb
szeretete senkinek sincs annál, mint
aki életét adja barátaiért” (Jn 15,13).
Ezek a szavak elsősorban nem azért
igazak, mert Jézus mondta és ő mindig
igazat beszélt, hanem azért, mert Jézus
megvalósította ezt, amikor a kereszten
értünk és minden ember üdvösségéért
meghalt. Nem egy kisebb szívességet
tett értünk, de nem is egy csekély értékű ajándékot adott nekünk, hanem a
legnagyobb értékű áldozatot hozta meg
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Mi, akik keresztény hívők vagyunk, imáinkban gyakran kérjük, hogy Jézus mutassa meg nekünk is az Atyát, hiszen tudjuk, hogy mi is csak Krisztus által és Krisztusban ismerhetjük
meg. Mivel a Krisztusban való hit által ismerjük meg Istent
és juthatunk el hozzá, ezért szükséges, hogy hitünk megalapozott legyen.
Hol találjuk meg Krisztust? Az Eucharisztia a feltámadott
Krisztust teszi szüntelenül jelenvalóvá. Az Eucharisztiában,
az Oltáriszentségben magát Krisztust láthatjuk meg, hiszen
az Úr Jézus valóságosan jelen van az átváltoztatott kenyérben
és borban.
Jézus arról beszél, hogy mi az ember életének a célja. Világosan megmondja, hogy milyen irányba kell haladnunk.
Végső célunk az, hogy földi életünk után eljussunk a mennyei
Atya által nekünk készített örök életre. Ha eljutunk az örök
életre, akkor elmondhatjuk, hogy célba értünk. Jézus nem
csak a célba érkezésben segít minket, hanem mindvégig a helyes úton haladásban is. Ezért állítja magáról, hogy ő az út és
egyedül általa juthatunk el az Atyához. Őt megtalálni azt jelenti, hogy rátaláltunk at Atya felé vezető útra.

értünk: feláldozta az életét és ez az áldozat a szeretet legnagyobb jele.
Tanító útja során Jézus többször beszélt arról, hogy a mennyei Atya küldte
őt el hozzánk. Egészen egyedülálló
módon Atyjának szólította Istent. Bár
sokan hittek benne, de olyanok is voltak, akik nem hitték el, hogy ő az Isten
Fia. A kereszten beigazolódik, hogy
Jézus az Isten Fia. E szempontból lényeges a keresztre feszítést irányító
római százados vallomása: „Ez az
ember valóban Isten Fia volt” (Mt
27,54; Mk 15,39).
Szenvedő, fájdalmas arcát szemlélve
mi is valljuk meg hitünket: Jézusom,
megváltóm, te valóban az Isten Fia
vagy, és kérjük őt, hogy vezessen minket a mennyei Atyához!

Édesanya imája
a Szentháromsághoz

M

ennyei Atyánk,
minden ajándék
és öröm osztogatója,
aki nekem az édesanyai
hivatást adtad, hálát
adok neked és áldom szent nevedet.
Úr Jézus! Kérlek, növeld hitemet,
erősítsd reményemet és tökéletesítsd
szeretetemet, hogy jó keresztény
édesanya lehessek.
Szentlélek Úristen, erősíts engem,
hogy életem minden nehézsége közepette se szűnjek meg gyermekeim hitéért imádkozni.
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