
templomban újból megtalált Jézusról. De az elmélkedés magába zárta
mindazt is, amiről előzőleg volt szö: az ősz Simeon odajövetelét a
templomba és csodálatba ejtő szavait (Lk 2,25-35), az Anna próféta
aszonnyal való találkozást. Minderre egyrészt a "csodálkozás" szava
jellemző, ugyanakkor azonban a megőrzés és meggondolás is.

Mária elmélkedő türelme bőséges jutalmat kap. "Jézus gyarapodott
bölcsességben, korban s Isten és emberek előtti kedvességben" (2,52).
Mindig mélyebben, míndig jobban megtapasztalja. milyen igaz Isten
nek hozzá intézett szava. Azzal kezdődött az egész, amikor gondolkodó
ba esett az angyal üdvözlet én: ,,Miféle köszöntés ez?" 0,29) És ezzel a
hihetetlen élménnyel végződik: ,,(lsten) gondjába vette gyermekét,
Izraelt, megemlékezve irgalmáról" 0,54>'

A mi tapasztalataink talán nagyon is szegényesek. A biblia és teo
lógia csalódást okozott, az Egyház mintha elvesztette volna hitelét.
Mégsem szabadna felhagynunk az Isten igéjén való elmélkedéssel. Ta·
lán bennünk magunkban van a csalódás oka, abban, hogy nem eléggé
elmélyedően szemléljük a dolgokat. Hát nem csoda, ha éhesek és elége
detlenek maradunk. Az Egyház ősi példaképe nem az okos, járatos,
szüntelenül könyveket nyelő és idéző tudós. Hanem Mária. Róla pedig
ez áll az írásban: "Emlékezetébe véste mind e szavakat (és eseménye
ket), és szívében gyakran elgondolkozott rajtuk" . Ennek ma is, ránk
nézve is döntő jelentősége lehetne.

John R. Sheets

AZ IGE HALLGATÓI

" H a Mózesre és a prát étákra nem hallgatnak, akkor
ha a halottak közill feltámad valaki, annak sem
hisznek" (Lk 16,31).

Ezek a szavak első hallásra különösnek tűnnek. Hajlamosak va
gyunk azt gondolni, hogy minden megváltoznék, ha lenne valami meg
döbbentő, drámai bizonyságunk az evangéliumról, vagy valami túlára
dóan meggyőző erejű bizonyíték Isten létéről. Akkor mindenki föl
figyelne és meghallgatná. De a szívünk legmélyén tudjuk, hogy ezek a
szavak igazak. Nem abban van a különbség, hogy drámai vagy nem
drámai módon tesznek-e tanúságot az evangélium igazságáról. A kü
lönbség mindegyikünk szívének títkos mélyén rejlik. Mert mi csak
arra hallgatunk, amit meg akarunk hallani. Ha szeretnék hallani vala
mit, akkor egész valómat megfeszítem. Várom, hogy felhivjon egy ba
rátom: egész nap, egész este a telefon közelében maradok. Ha viszont
olyasvalaki akar kapcsolatba lépni velem, akit nem szívesen látok,
akkor minden lehetséges módon kitérek az útjából.
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Miért van az, hogy olyan gyakran halljuk a Szentírás szavait, de
életünk nem változik fölbecsülhetően? Ha egy di ák százszor hallaná
ugyanazt a leckét és még mindig nem tudná, kiraknák az iskolából.
Mi pedig vasárnapről vasárnapra halljuk ugyanazt az alapvető üzene
tet a Szentírásból, és az életünk mégsem mutat semmi észrevehető

különbséget.

A szegény Lázár példabeszédében szereplő gazdag em ber zsidó volt,
minden héten hallotta a zsinagógában Isten szavának olvasását: tehát
másképpen kellett volna élnie. De nem törődött vele, hogy saját népé
nek egy fia ott ül kint a kapujában, éhezve, betegen, nyomorultul,
bar áttalanul, családtalanul. Elég lett volna neki a gazdag ember asz
talának eldobott hulladéka, de azt sem ad ták neki. Amikor mindkettő

meghal , Lázár az örök nyugalomba jut, a gazdag pedig a pokolba. Ek
kor jut eszébe legelőször Lázár, és a földön maradt családjára is visz
szagondol, s azt kéri , hogy küldjék el hozzájuk Lázárt, hadd beszéljen
nekik a halál utáni élet körülményeiről. De azt kapja feleletül, hogy
ezt az üzenetet már megkapták, de nem hallgattak rá; akkor sem len
ne más a helyzet, ha drámai módon hallanák, olyasvalakitöl, aki ha
lottaiból támadt föl.

Csak kétféle dologra hallgatunk figy elmesen : arra, amit fontosnak
érzünk, vagy arra, ami hízelgő számunkra, mert azt mondja, amit halla
ni szerétnénk. Ha nem érzünk fontosnak valamit, akkor alig figyelünk
rá. Ha pedig valaki olyat próbál mondani nekem, amit nem szeretek.
nehéz odafigyelni.

Az evangélium üzenete mínd a két okból nehezen jut el hozzánk:
egyrészt nem tartjuk fontosnak, másrészt pedig olyasmit mond, amit
nem szívesen hallunk. Valahogy olyan ez az üzenet, mint az időjárás .

Van, beszélünk róla, de igazából nem valami fontos . No meg állandóan
a felelösségünkre emlékeztet, arra, hogy túl kell látnunk a dolgokon,
hogy az örök élet vagy az örök halál attól függ, hogyan fel elek Isten
szavára. Mindezt könnyen elmell özzük.

Imádkozzunk, hogy teljesen meg tudjunk nyílni, hogy fenntartás
nélkül hallgassunk Isten szavára, bármit is kíván tőlünk, bárhová is
vezet.

Robert Voigt

ALAZAT ÉS GŐG

Lk 18,9-14

Az imádságos ember alázattal imádkozik. Az alázat az Istentől va
ló függés érzése, és ez szárnyakat ád az imádságnak. Az első boldog
ságot ("boldogok a lelki szegények") az "alázat" szóval is kifejezhet-
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