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Ha te kérnéd őt, ő élő vizet adna neked. (Jn 4,10)
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számára. Mindig szeretettel hívja maKetten-hárman-együtt gához az embereket, a gyermekeket, de
még a bűnösöket is. Jézus összegyűjtézt olvashatjuk a mai evangélium- sének eredményeként lassanként kialaban: „Ahol ketten vagy hárman kul az új közösség azokból, akik
összejönnek az én nevemben, ott követésére vállalkoznak.
vagyok közöttük” (Mt 18,20).
Azt tartja küldetésének, hogy összeJézus kijelentése arról tanúskodik,
gyűjtse mindazt, ami Isten választott
hogy az Úr közösséget szeretne létrenépéből megmaradt. Küldetésének véhozni az őt követőkből. Szavait akár
géhez közeledvén kissé keseredetten és
gyengéd felszólításként is értelmezhetjük: ha szeretnénk, hogy az Úr jelen le- csalódottan mondja: „Jeruzsálem, Jerugyen közöttünk, akkor jöjjünk össze az zsálem, megölöd a prófétákat és megő nevében, alkossunk közösséget egy- kövezed, akik hozzád küldettek!
mással, amelynek ő a középpontja és Hányszor akartam egybegyűjteni fiaidat, ahogy a tyúk szárnya alá gyűjti csiösszekötő kapcsa.
A körülbelül 30 esztendős Jézus azzal béit, de nem akartátok” (Mt 23,37; Lk
kezdi meg nyilvános működését, hogy 13,34). E csalódottság akkor válik érttanítványokat gyűjt maga köré. Tanító hetővé számunkra, ha figyelembe veszútja során a városokban, a falvakban szük, hogy Jézus nem egyes
vagy éppen a tó partján az emberek választottakat akart Isten Országába
Jézus köré gyűlnek, hogy hallgassák ta- összegyűjteni, hanem mindenkit.
nítását és gyógyulást kérjenek betegeik Örömhíre minden emberhez szól.
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A közösség, mint jel

J

ézus mennybemenetelét követően,
az ősegyház első évtizedeiben a
krisztusi közösségek nagyon erősen tapasztalják meg a következőket:
1. Jézus jelen van Szentlelke által,
akit Pünkösd napján küldött el a közösség számára. Nem egyének, nem
egyes személyek számára, hanem az
összegyűlt apostoli közösség számára.
2. Jézus jelen van a kenyértöréskor,
a közösségi istentiszteleten. Az
utolsó vacsorára nem odahaza, egyénileg emlékeznek követői, hanem összegyűlnek és az egész közösség teszi
jelenvalóvá mindazt, amit az Úr az
utolsó vacsorán tett és kifejezetten kért.
3. Az apostoli igehirdetésnek köszönhetően azokból a személyekből, akik elÉvközi 23.
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fogadják Krisztus tanítását, új és új közösségek jönnek létre.
4. A közösségben mindenki megtalálhatja és gyakorolhatja a maga sajátos
feladatát (karizmáját), amellyel másokat
szolgálhat. A közösség tagjai tehát
egymást szolgálják.
Az Egyház olyan közösség, amelynek
tagjait Isten meghívja, maga köré gyűjti
és magához kapcsolja, hogy egybegyűlve élő közösséggé váljanak.
Keresztény közösségünknek jellé kell
válnia a világban. Ha nem csak passzívan, tétlenül kapcsolódunk az Egyházhoz és egyházközségünkhöz, hanem
mindannyian tevékenyen is részt veszünk plébániai közösségünk életében,
és képesek vagyunk egymást szeretetben szolgálni, akkor valóban Krisztus
szeretetének jelévé válhatunk ebben a
világban.

A szeretet közössége

H

isszük,
hogy
Isten megismerése és a belé vetett hit
legtöbbünk számára a
szerető emberi kapcsolatok útján érhető el. Ennek a tapasztalatnak a legtermészetesebb helye
a házasság. Ez Isten terve.
Hisszük, hogy a férj és a feleség közötti házastársi kapcsolat a szeretet élő
lelkülete, Isten eleven képe közöttünk.
A házasság a szeretet közössége.
Isten terveiben, elgondolásában az
emberi személyek egységét szolgálja.
Hisszük, hogy az öröm és szépség,
amelyet Isten nekünk szánt a házasság
szentségében, messze meghaladja legmerészebb álmainkat is.
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