
Az egyház folytonosan öregszik, de mindig meg is újul. Öregszik, mert a
"meghívott szentek" - esékeny, gyarló emberek, akik állandó megtérésre
szorulnak. Megújulása azonban nem merülhet ki a be lopózó .emberi gyarló
ságok nyesegetésében. Nem érheti be azzal sem, hogya becsontosodott
koniervativizmus és a divatmajmoló elvtelenség között megtalálja a korhoz
alkalmazkodásnak evangéliumi, helyes arányát. Az egészségesen fejlödö
élet folytonos meg újulása ez: a Lélek rpíndig új, nemritkán váratlan ösztön
zései segítik abban, hogy le ne térjen az igazság útjáról, s hogy egyre növe
kedhessék Krisztus teljességének mértéke szerint.

Ezt az életet a Lélekben kaptuk meg Krisztustól. A Lélekböl született az
egyház, s a Lélek az, aki megőrzi vezetőit és tagjait is attól, hogy elszakad
janak krisztusi örökségüktől. "Mindannyiunkat egy Lélek itatott át" (1 Kor
12, 13). A Lélek állandóan rneqújitja adományait, kinek-kinek bőségesen

osztogatva kegyelméből, testének, az egyháznak építésére. Újra meg újra
. fj)lül kell tehát vizsgálnunk a nekünk juttatott kegyelmi ajándékokat. Vigyáz

nunk kell arra, hogy "el ne fojtsuk a Lelket", bármilyen uton-módon jelent
kezzék is. Ugyanakkor azonban "meg kell vizsgálnunk a Lélek ajándékait":
valóban Krisztus Lelke jelentkezik-e bennük, egységben vannak-e a hagyo
mánnyal és az egyház közösségével, s valóban az egyháznak, Krisztus tes
tének épülésetszolqállák-e.

A Lélek kiáradása az egyházra nem csupán egyetlen régmúlt történeti
esemény, hanem kétezer éve tartó folyamat: a Lélek napjainkban is bősége

sen osztogatja ajándékait az egyházban, hogy egyre korosodva is Krisztus
szépséges jegyeseként élhessen a történelemben: örök fiatalon, mert a
Lélekben mindig megfiatalodva.

PARANCS JÁNOS

Ő az, aki

Pohár tiszta víz az asztalon.
A szunnyadó esély, a hajladozó, kicsi láng.
Remegő virágkehely a süvöltő léghuzatban.
Amikor mlnden összeomlani látszik,
nem rettenti akkor sem a veszély.
Csodaváró bizalma, mint a gránit.
S ne legyen, ki elorozná töle a reményt.

A horgaskarmú rém, a tékozló idő,

ne gyötörje soha, legyen hozzá kíméletes.
Nevemben majd ő vívja tovább e csalóka harcot,
amit megnyerni nem, csak folytatní lehet.
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