
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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nénk. De ennek az a lázatna k önkéntesnek kell lennie, mint Nissza i
Szent Gergely mondja az első boldogságról szöl ö kommentárjában.

A farizeus és a vámos (adószedő) története je llegzetesen lukácsi. A
farizeus egyenesen, mi ndenki szeme láttára előremegy a templomban.
Ott az tán kitárja a karját az ég felé, és emlékezteti az Urat bűntelen

ségére: "Nem vagy ok rabló, igazságtalan, házasságtörő , mint ez a va
mos ot t." Majd míut án tisztázta , ho gy nincsenek bűnei, á ttér erényei
felsorolására : "Kétsze r böjtölök hetenként." A zsidók egy napi böjtre
voltak kötelesek évenként , az engesztel őnapon . de ez a farizeus vég
te lenül többet tett - minden hétfőn és csütörtökön böj tölt. "Minde·
nemből t izedet adok." Mások csak az olaj, bor, gabona, igásállat és az
áldozati adom ányok u tán adtak tiz edet (MTö rv 12,17). A farizeus mind
ezt tú lsz árnyalta - mindene után tizede t fizetett . De olyan büszke is
volt, mint a páva.

A másik ember a templomban egy adószedő volt. Kétségtelenül neki
is voltak erényei , de ő nem azért jött a templomba, hogy azokat tere
gesse ki. Megállt hátul, a világ minden kincséért sem mert közelebb
jönni. Rágondolt mindar ra, am i rosszat te tt életében , lecsüggesztette a
fejét, a mellét verte , és Igy imádkozott : ..Isten , irga lm azz nekem, bű 

nösnek."
Milyen vol t az Úr magatartása e két embe r iránt? Nem kell a fejün

ket törnünk raj ta : a válasz ott van az evangéliumban : "Mondom nek
tek , ho gy ez (a vámos) megigazultan ment haza, az nem."

Minden vas árnap va nnak farizeusok és vámosok a templomban. A
fa rizeus talán egy fia tal egyetem ista, aki ta nulmányozta az új teoló
giát , és másoknál job ban ért a zsina tutáni egyházhoz. Tudja, hogy
a keresztén ynek szavaival és tetteivel a pappal együtt kell felajánlania
a m ís ét, részt kell vennie a szent lakomában az Úr asztalánál, és Igy
tovább. Teh á t úgy érzi , hogy ő jobb, mint a többi ember a templom
ban: jobb, mint az az öreg bácsi, aki már nem tu dj a kibetű zni a közös
imáka t, és ehelyett az olvasóját pergeti, jobb , mi nt az az öreg néni,
aki elnyűt t imakönyvéből is tentisztelet előtt a lit ániáit mondogatja ,
jobb, mint Jancsi , aki nem vállal ja , hogy felolvassa a leckét, mert fél.
Vagy állha a dolog fordltva is : ho gy a ko nze rvatív a büszke ember,
aki úgy gondolja, a liberáli sok (nem a szélső lib erálisokról beszélek)
tönkreteszik az E gyh ázat. (Am it itt a gőgös keresztény farizeusról és
az alázatos ke resztény vámosról mondunk , az papokr a is érvé nyes.)
Ezek a gőgös és alázatos emberek nem különtilne k el világosan a temp
lom első és hátsó felében . Mindenüt t megtalálhat ók benne.

Mit mond a mi Urunk azoknak a haladókna k . akik lenézik a kori
zervatí vokat (vagy megfordítva )? E zt : "Aki magát felmagasztalja, azt
megalázzák, aki me galázza magá t , az t felmagasztalják." Isten szándé
kosan megalázza a gögöseket. Nem hall ja jószívvel imádságuka t.
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