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

A megújulás forrása

E

H

gyházunk 2000 éves történelmének egyes szakaszait szemlélve láthatjuk, hogy időnként szükség van a
megújulásra.
Mondhatnánk, hogy mindez csupán
annak kérdése, hogy megvan-e bennünk a megújulás iránti vágy és a készség a változtatásra, az igény a
fejlődésre? Könnyebb ugyanis ragaszkodni a jól bevált módszerekhez, mintsem megkockáztatni a bizonytalan
eredményekkel kecsegtető változtatásokat. Könnyebb rutinszerűen végezni a
feladatokat, mintsem újakkal kísérletezni. Szerencsés, ha az újítók eleve az
Egyház keretein belül gondolkoznak,
és megoldási javaslataikat készek alárendelni az egyházi irányításnak. Jó
példa erre Assisi Szent Ferenc élete és
az általa alapított szerzetesközösség. Ha
viszont az egyházi vezetés részéről nem
érezhető az elfogadás, az könnyen szakadásokhoz vezet, miként azt a reformáció esete és Luther Márton példázza.
Meg kell hallgatnunk a kritikus észrevételeket, nem szabad azokat támadásnak
vennünk és rögtön elutasítanunk,
hanem felül kell vizsgálnunk korábbi
gyakorlatainkat, a rosszat el kell vet-

nünk, a jót továbbra is meg kell tartanunk vagy még jobbá, még gyümölcsözőbbé kell tennünk.
A rutin, a hagyományoshoz való túlzott ragaszkodás életveszélyessé válhat.
Ez nem csupán az egyházi életre vonatkozik, hanem a hívő ember lelki életére
és kapcsolataira is. Szükségünk van a
folyamatos megújulásra, mégpedig a
Krisztusban való megújulásra és a szeretetben való újjászületésre. Isten kegyelmi ajándékait - s ezek között a
szeretetet, amiről a mai evangélium
tanít - azért kapjuk, hogy a saját magunk és mások lelki üdvösségét szolgáljuk vele.

Szeretetközösségben

U

runk, szeretet Istene! Te saját hasonlatosságodra teremtetted meg az embert
és szívünkbe írtad a szeretet törvényét.
Életünk során számtalan formában sugárzod felénk szereteted. Segíts, hogy
ezt mindig észrevegyük és hálásak legyünk érte! Segíts, hogy szereteted megtapasztalása arra ösztönözzön minket, hogy továbbadjuk a szeretetet embertársainknak! Lelkünk mélyén újra és újra megszólal a hang, hogy megosszuk a
szeretetet. Segíts, hogy ezt mindig örömmel tegyük! Add, hogy a te örömöd teljessé váljon mindazokban, akik szeretetközösségben vannak veled és szeretetben
élnek egymással!
Húsvét 6.
vasárnapja

ApCsel 10,25-26.
34-35.44-48
1Jn 4,7-10 Jn 15,9-17

ogyan tud találkozni az emberek
lelki éhsége és szeretet utáni
vágya az Egyház által hirdetett örömhírrel?
E kérdés hátterében az a feltételezés
húzódik meg, hogy az Egyház Krisztustól kapott küldetése szerint valóban
az örömhírt hirdeti és nem látszattevékenységet végez. Ők keresik a
maguk boldogságát, mi hirdetjük a
magunk üzenetét, ami Krisztus tanítása, de aligha találkozik a kettő, ha kiüresedett tanításunk, jelentés nélkülivé
váltak szavaink.
Megújulni az evangéliumban, a szolgálatban, a szentségekben, az igehirdetésben, a hitben, a szeretetben,
egyszóval megújulni Krisztusban, ez a
célunk. Honnan vesszük ehhez az
erőt? Krisztus szeretetéből. Ő
mondta: „Nagyobb szeretete senkinek sincs, mint annak, aki életét
adja barátaiért” (Jn 15,15). Az ő szeretetében fedezhetjük fel a megújulás
kimeríthetetlen forrását.
Nem az a cél, hogy feltétlenül kitaláljunk valami újat. Nem kell megírnunk egy újabb evangéliumot, nem
kell kitalálnunk egy nyolcadik szentséget. Ha az örökkévaló Istenre és az ő
örökérvényű tanítására figyelünk,
akkor lelki életünk, evangéliumi kereszténységünk az állandóan megújuló
szeretetre fog épülni.
Az első pünkösd óta Szentlelke által
Jézus jelen van a világban, az Egyházban. Az ő jelenléte a keresztény ember
számára a belső, belülről fakadó öröm
forrása, amelyet senki nem vehet el a
hívőtől. Az igazi öröm mindig ajándék, mégpedig Isten ajándéka.
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