
K i tudna elméjével csak egyet len mondásodba is beha tolni , Uram?
Tö bbet hagyu nk ot t, mint am ennyit bef ogadunk , akár a szomjazók,
akik a fo rrásból isznak. M ert az V r igéj e a tanulm ánuozák: sokf éle fel
fogása szerint sokféle ol dalról je len ik m eg. Az Vr sok szinne l ékesítve
adta elénk igéjé t , hogy aki tanulmányozza, azt nézze, amelyik neki tet 
szik. Különféle kincseket r ejtett el ig éjében, ho gy mindegyi künk onnét
gazdagod jék, aho nn ét hasznot iparkodik m eríten i.

Isten ig éj e az élet fája, tel istele áldott gyümölccsel, am elyet nekünk
kin ál, mint az a szikla, am ely a pusztában m eghasadt , bensejéből lelki
italt [akasztva. Azt m ond ja az apostol: "Mindnyájan ug yanazt a lelki
ételt ették, ugyanazt a lelki italt itták" (1K or 10,3).

Aki tehát hozzájut ennek a kincsnek egy r észéhez, ne higgye, hogy
csak az van ebben az ig ében , am it ő talált , hanem ar ra gondoljon,
hogy ő csak ezt tudta m egtaláln i a sokból. És azért. mert csak ez az
egy rész hatolt bele és let t osztá lyrésze, ne mondja, hogy maga az ige
silány és terméketlen, ne vesse m eg, hanem legyen hálás felfoghatat
lan gazdagságáért. örvendj, hogy ver eséget szenvedt él , ne pedig szo
morkodj, hogy alulmaradtál. A szomjaz á, ha ihat , örül, és nem szom or
kotlik, hogy nem tudja kimeriteni a forrást. Csak győzze le a forrás a
te szomjúságodat , ne pedig szomjúságod győzze le a fo rrást , mert ha
eloltod szomjúságodat anélkül , hogya forrás kiapadna, akkor ismét
ihatsz belőle, . ha ismét meqszomjazol; de ha szemjad oltásával a for
rá s is kiszáradna, bajodra válnék győzelmed.

Adj hálát azért, amit kaptál, és ne bánkódj azért, ami oly bősége

sen maradt. Amit kaptál, amire eljutottál, az a te részed, ami pedig
megmaradt, a te örökséged. Amít gyenges éged miatt az egyik órában
meg nem kaphatsz, máskor - ha kitartasz - m egkaphatod. Ne töre
ked jél helytelen szándékkal egy hajtásra kiinni azt , amit nem lehet
egyszer r e felhajtani , de ne is hagyj föl gyáván az i gyekezettel, hogy
lassanként magadhoz vedd.

(Szír iai Szetit Efrém di ákonus: K ommentár a Diatessaronhoz 1,18-19)

Ma a keresztény vallásosság általános alapkövetelménye, hogy az
Isten t iszteletének m inden formáját bibliai j elleg és bibliai gondolatok
hassák át . A bibliai tanulmányok haladása, a Szentírás gyakoribb és
általánosabb használata, főleg pedig a hagyomány példája és a szent
lélek belső ösztönzése ugyanis arra indít j a és arra i nt i korunk keresz
tényét, hogy mindinkább a Bibliát használja elsődleges imakönyvéül ,
s belőle vonja le cselekvése megbízható szabályait , benne lássa meg
nagyszerű példáít.

( V I . Pál Marialis cu ltus k . buzdítása 1974)
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