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Ha te kérnéd őt, ő élő vizet adna neked. (Jn 4,10)
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Húsvét 6. vasárnapja

Krisztus, az Igazság

A

z elmúlt vasárnapi evangélium szerint Jézus azt mondta: „Én vagyok
az út, az igazság és az élet” (Jn 14,6), s
ennek kapcsán arról elmélkedtünk,
hogy Jézus a mennyei Atyához, az örök
élethez vezető út.
A mai evangélium ennek a szakasznak
a folytatása, s arról van benne szó, hogy
Jézus, aki igazságnak nevezte magát,
most megígéri tanítványainak, hogy elküldi számukra az igazság Lelkét. Ezzel
a beszéddel Jézus felkészíti tanítványait
a világból való távozására, de mivel nem
szeretné, hogy elmenetelével az igazság
is eltávozzon a világból, ezért elküldi
majd övéi számára az igazság Szentlelkét. Az Úr számára tehát rendkívül fontos, hogy mennybemenetele után is az
igazságban éljenek tanítványai.
Aki Krisztust választja, az az igazságot választja. S fordítva is igaz a kijelentés: aki az igazságot választja,
magát Jézus Krisztust választja. Krisztus megtagadása egyúttal az igazság

Ha hallgat az igazság

E

gy ókori bölcs ember mondása
szerint: „rossz idők járnak, ha hallgat az igazság.”
Ma is rossz idők járnak, ha nincsenek
igazságban élő emberek.
Napjainkban is rossz idők járnak, ha
az igazságot ismerőket hallgatásra
kényszerítik, és teret engednek a hazugságnak.
Manapság is rossz idők járnak, ha az
emberi hazugságok elnyomják a szívekben az igazság utáni vágyat.
Ma is rossz idők járnak, ha „a cél érdekében” engedünk a hazugságnak, s
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megtagadását jelenti, s aki elutasítja az program, hogy az igazságban éljen, azaz
törekedjen az evangélium igazságának
igazságot, magát Krisztus utasítja el.
mind jobb megismerésére, engedelEzen a ponton felfedezhetjük, hogy
meskedjen az igazság útját kijelölő
az igazság szentírási értelemben többet isteni parancsoknak és hűséges majelent annál, hogy szavaink megfelelnek radjon Krisztushoz, aki a legfőbb igaza valóságnak. A keresztény ember szá- ság. Egy könnyebbnek tűnő út miatt ne
mára minden nap megvalósítandó pártoljunk el az igazság krisztusi útjától!
nem ragaszkodunk az igazsághoz. Milyen érdekes, hogy alapvetően idegenkedünk a hazugságtól és ösztönösen
rátalálunk az igazságra. Éppen ezért
nincs szükség arra, hogy nagy számban
legyenek az igazságot hirdetők, hiszen
a kisstílű hazugságokkal ellentétben az
igazságnak ereje van még akkor is, ha
csak kevesen hirdetik.
A keresztény ember számára csak
egyetlen út van és egyetlen igazság létezik, amely az örök életre vezet, s ez
maga Jézus Krisztus. Nem egyszerűen
az Ő tanítása, hanem az Ő személye.
Fel kell hagynom azzal, hogy mindig
csak a magam igazságát keresem, ha rá
akarok találni Krisztusra, az igazságra.
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Csütörtök

Igazságban növekedni

I

sten, akitől minden
származik,
add,
hogy minden család legyen az isteni kegyelem forrása, az élet és a
szeretet igazi szentélye.
Kegyelmed vezérelje a házastársak
gondolatait és cselekedeteit családjuk
és a világ minden családja javára.
Add, hogy a fiatal nemzedékek erős
támaszt találjanak a családban emberségük érdekében, hogy igazságban és
szeretetben növekedjenek.
Boldog II. János Pál pápa

Péntek

Szombat

ApCsel 18,9-18
Jn 16,20-23a

ApCsel 18,23-28
Jn 16,23b-28

Élő víz - hitéleti kiadvány w Kiadja: Zalalövői Plébánia H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6. E-mail: zalalovo@gmail.com w Szerkeszti: Horváth István Sándor plébános

Urunk mennybemenetele
ApCsel 1,1-11
Ef 1,17-23
Mt 28,16-20

