8 ·

2012. augusztus

Meditáció

Hazatérni
(Lelkigyakorlatos elmélkedés)
1. Jézus beköszönõ, kezdõ tanítása: Metanoeite!
Térjetek meg! Változtassátok meg a gondolkodásmódotokat! Változtassátok meg az életmódotokat! Mondta ezt
azoknak a kortársainak, akik meggyõzõdéssel vallották:
maximálisan betartják vallásuk elõírásait. Azoknak
mondta Jézus, akik úgy gondolták: Istennek tetszõ életet
élnek.
2. Jézus ma nekünk is ezt az egyetlen szót mondja:
Metanoeite!
Ezt a felszólítást általában kemény, ellentmondást nem
tûrõ parancsnak tudjuk, ismerjük. Pedig ez az egyetlen szó
jóságos mennyei Atyánk szelíd, javunkat akaró, szeretetteljes felhívása. Megtérni = hazatérni. „Gyere haza, hagyd
el a számodra idegen dolgokat!”
Hazatérni, otthon lenni, mindenki legnagyobb vágya.
Ha ez beteljesül, révbe ér az életünk. Nem lesz kevesebb a
munkánk, nem lesz kisebb a felelõségünk, de otthon leszünk a mennyei Atya házában.
3. Metanoia = szemlélet- és életmódváltozás.
Egyik közösségi tagunknak gerincsérve lett. Az orvos
azt mondta neki: Megmûtjük, de ezzel még csak az elején
leszünk a feladatoknak: teljes szemlélet- és életmódváltás
kell.
Amikor valakinek fogyókúrát javasolnak, ugyanezeket
mondják. Meg kell változtatnia a szemléletmódját, majd
az életmódját. Máshogy a fogyókúra sem mûködik.
Mennyei Atyánk ma szelíden, nagy szeretettel ennyit
mond: Változtasd meg a szemléletedet és az életmódodat.
Nem azért, hogy karcsúbb legyél, nem azért, hogy egészségesebben élj, hanem azért, hogy általad is épüljön Isten
Országa.
Csak a megújult ember képes új dolgokra. Csak a nehezékeitõl megszabadított szellem tud szárnyalni. Csak a Sátán kiûzése után lehet a szívbõl a mennyei Atya igazi lakóhelye. Csak az elhagyott bûn után lehet szent életet élni.
4. A „metanoeite” azt is jelenti, hogy életünket, sorsunkat, jövõnket letesszük a mennyei Atya kezébe. Milyen
sokan teszik le a jövõjüket, sorsukat bankok, pénzintézetek, multi cégek kezébe. Évekig, évtizedekig tõlük függ-

nek. Ha nem teljesítik az elvárásokat, menthetetlenül kihúzzák alóluk a házat, a munkahelyet, nem törõdve pillanatnyi helyzetükkel.
Ha egy banknak el tudunk kötelezõdni 10-15-20 évre,
mennyivel inkább kellene ezt megtenni mennyei Atyánknak. Õ nem zsákmányol ki, nem használ ki, hanem valódi
életet ad.
Aki elkötelezõdik, az hazatalál. Aki mindent odaad, az
megnyer mindent.
A mennyei Atya közelsége:
feloldja feszültségeinket,
megoldja életünk legnehezebb és legnagyobb gondjait,
szeretete elûzi a bûnt a lelkünkbõl,
közelsége megtanít a szeretet alapszabályaira, az adásosztozás, békességteremtés, szolgálat tanításának megtartására,
közösségi lénnyé tesz,
áldás leszünk a mieinknek, országunknak, egyházunknak,
világunknak.
Tehát a mennyei Atya gyengéd, szelíd, szeretõ szava:
Gyere haza!
„Az arca maga a szelídség,
mint aki sokat szenvedett.
Hogy álmai ne keserítsék,
visszafogad egy gyermeket:
ez elcsatangolt bûnbe-mocsokba,
eltékozolta örökét.
Az Apja nem tartotta fogva:
tegye, s úgy lássa be bûnét.
…
Ki a maga kárán tanul,
tér vissza Hozzá józanul,
s lesz hû fia önként örökre.
S fölismeri Apja szép arcát,
hogy az a szeretet, szabadság,
s nem vágyik csalfa örömökre.”
(Jánosy István: Rembrandt: A tékozló fiú)

Vincze József

