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Június 6. — Évközi 10. vasárnap — Jn 16,12–15 —
Még sok mondanivalóm volna…

Mindig is izgatott, hogy mit is akar-
hat még mondani nekem Jézus? Még-
hozzá olyat, amihez erõsnek kell len-
nem. Akkor biztosan valami nehezen
elviselhetõ „mondanivalóra” gon-
dolt. De akarhat-e nekem Jézus
rosszat? Szerintem nem.

Akkor viszont gondolatai – feltehe-
tõen – csak elsõ hallásra tûnnek ke-
ménynek, kellemetlennek, hosszú tá-
von biztosan nemcsak javamat, ha-
nem örömömet is szolgálják. Mint
ahogy a Gonosz ajánlatai éppen for-
dítva: elsõ látásra nagyszerûnek, él-
vezetesnek tûnnek, s csak némi idõ

után jövök rá becsapottságomra, ki-
üresedésemre.

Az Ige szerint a Lélek – aki ugyan-
azt a gondolatvilágot képviseli, mint
az Atya és Jézus – elvezet majd a tel-
jes igazságra.

Nem tudom, szeretném-e ismerni a
teljes igazságot. A világról nem bizto-
san, nyomasztanak már a féligazságok
is. Istenrõl és magamról viszont na-
gyon szeretném tudni az igazságot. És
itt nem a jog sokszor bizony megkér-
dõjelezhetõ igazságára gondolok, ha-
nem arra, ahol az ész és a szív egyszer-
re tud lelkesen rábólintani valamire.

De leginkább az ügyben szeretném
Isten Lelkét faggatni, hogy itt és most
mi is a dolgom a világban? Mit tenne,
mondana Jézus az én helyemben, ha
duzzogó serdülõvel, alkoholista hajlék-
talannal, nõiségét sirató tolókocsis
nagylánnyal, biszexuális, sokgyerekes
hívõ apával, skizofrén beteggel, rú-
gó-harapó, súlyosan értelmi fogyaté-
kos gyerekkel, sokak által megbántott,
hiperérzékeny keresztény testvérrel, ön-
gyilkosságra készülõ, kilátástalan hely-
zetû meglett férfivel stb. találkozna?

Néha, ha nagyon figyelek, sikerül a
Lélek indítására eltalálnom a megfe-
lelõ szót vagy mozdulatot. Ebbõl arra
következtetek, hogy Isten folyamato-
san üzen.

Szüleim annak idején arra tanítot-
tak: „Ha nehéz helyzetben vagy, min-
dig számolj tízig, mielõtt reagálsz va-
lahogyan.” Ez a szusszanásnyi idõ
többnyire elég is lenne ahhoz, hogy
ráérezzek Isten „ötleteire”.

A „sok mondanivaló” naponta több
részletben érkezik (érkezne) a lel-
kembe.

Segíts, Uram, megállni, Rád hall-
gatni, szeretetben cselekedni!

Június 13. — Évközi 11. vasárnap — Lk 9,11b–17 — Kenyérszaporítás – kenyérosztás
Töprenghetnék köteteken át, hogy

pontosan hogyan is történhetett a ke-
nyérszaporítás. Valószínûleg azon-
ban ezt is hozzáírom a Mennyben
megtudakolandó dolgok – eleddig is
igencsak hosszú – listájához.

Nekem most azt kellene kibogoz-
nom, hogy mire tanít ez a történet en-
gem itt és most? Azt hiszem, valahol
a „halas” kisfiú környékén kell keres-
gélnem. Aki gyermeki bizalommal,
nem mérlegelve (hogyha odaad min-
dent, ami az övé, akkor neki vajon mi
marad?) indult Jézus felé a hívó szó-
ra. Mi ezt felnõtt agyunkkal felelõt-
lenségnek hívjuk. „Annyit nem sza-
bad adni, hogy magunkat is rászoru-
lóvá tegyük” – hangzik a bölcs
tanács. Jézus viszont nem arra tanít,
hogy a feleslegemet osztogassam
szét, letudva ezzel az osztozásra fel-
szólító parancsot (és nem tanácsot!).

Õ azt szeretné, hogy törekedjünk ar-
ra, hogy egyforma – lehetõleg minél
magasabb – életszínvonalon éljünk
szerte e világban. Ennek alapján vi-
szont, amíg találok egy nálam szegé-
nyebbet, addig bizony a szükséges-
nek gondoltat is felezni kellene. Hú,
de kínos! Fõleg úgy, hogy egyre több
tûnik „szükségesnek”. A mai nemze-
dék számítógép, mobiltelefon és
bankkártya nélkül megbénul. De ha
magamat nézem is, bizony, gyara-
podtam az elmúlt húsz évben, pedig
Magyarországon is bõven találok ma-
gamnál szegényebbet, nem beszélve
a harmadik és negyedik világról. „Iz-
zadjon meg kezedben az alamizsna”
– szoktuk mondogatni mentségül ma-
gunknak. Nem adunk (eleget), mert
kell majd hamarosan a mi gyereke-
inknek is, hogy ne legyenek kiszol-
gáltatottak; mert az illetõ esetleg el-

issza; nem tud vele bánni; „ennyike”
úgysem lendít rajta; miért pont én
(amikor például az õ országában ná-
lam sokkal gazdagabbak is tétlenül
nézik éhezését) stb.

Bernhard Häring így ír egyik köny-
vében: „A kenyér az ünnepi öröm je-
le, ha az a mi kenyerünk, amit elosz-
tunk egymás között. De ha mind-
annyian a ‘saját kenyerünkre’ vetjük
magunkat, mohón megragadva a föl-
di jót, anélkül hogy másokra tekintet-
tel lennénk, akkor erõszakos tettek-
hez, igazságtalan struktúrákhoz ju-
tunk, s Isten adományát tolvaj-áruvá
tesszük.”

Jézus pedig peremre szorultan vár
az „amit eggyel tesztek, velem teszi-
tek” jegyében. Rám is, rád is. Hol is
kezdjem (folytassam) az osztozást?

Mindegy, az a fontos, hogy még
ma!

Június 20. — Évközi 12. vasárnap — Lk 9,18–24 — Kinek tartotok engem?
Nem tudom, Jézus hogyan Isten és

ember egyszerre. Nem tudom, ho-
gyan testesült meg. Nem tudom, ho-
gyan van jelen az Eucharisztiában,
Úrvacsorában. Nem tudom, hogyan
támadt föl. Nem tudom, mert egyiket
sem tudom ésszel fölfogni. A fenti té-
telek csak a hit számára megfogható-
ak.

Biztosan tudom azonban, hogy:
Jézus a legjobb barátom. Valaki,

akinek nagyon fontos vagyok. Aki
együtt örül és sír velem. Nekem druk-
kol, ha társat, munkát, Isten Országá-

ba illõ tevékenységet választok; ha
nehéz beszélgetésre vagy gyomorfor-
gató szolgálatra készülök, de akkor
is, ha sietek a mosogatással, vagy fu-
tok a busz után. Nem babusgat agyon,
de minden esetben velem van, ha vi-
gasztalásra, bátorításra, ölelésre van
szükségem. Semmit sem tesz meg he-
lyettem, elvárja, hogy felnõttként
döntsek, s annak viseljem a következ-
ményeit is. Ha valami rosszat teszek,
türelmesen elmagyarázza a helyzetet,
megmutatja a másik fél szempontjait,
s tettem következményeit is, amit én

elvakultságomban nem mindig ve-
szek észre.

Néha bizony elég alaposan le is
szokott tolni, a „nem rád haragszom,
hanem érted” lelkületével. De biztos
vagyok abban, hogy jelenlétét és el-
fogadó szeretetét soha sem vonja meg
tõlem.

Jézus mesterem és példaképem.
Jézus kétszeresen is tanítómesterem.
Elõször is az Újszövetség számomra
igen logikus, minden helyzetben
alapvetõ hozzáállási útmutatójának
szerzõjeként. Ne tedd másnak, amit



magadnak nem szeretnél, illetve
igyekezz jót cselekedni! Pusztán
ennyit kellene betartanunk ahhoz,
hogy boldog élettere lehessen mind-
annyiunknak a Föld. Másrészt ezt az
általános bölcsességet Jézus segít „le-
fordítani” a mindennapi helyzetekre.
Sok mindent nem tudott elénk élni.
Nem mutatta meg, mit kell tenni, ha a
családi vagy hivatásbeli gondok miatt
összecsapni látszanak a hullámok.
Nem mutatta meg, hogyan kell évti-
zedeken át éltetni egy kisközösséget.
Nem mutatta meg, hogyan kell alter-
natív életet kialakítanunk egy ilyen
másokon átgázoló, önzõ világban.
Így aztán folytonos „vezérfonal-aktu-

alizálásra” van szükségünk imádság-
ban, testvéri beszélgetésekben.

Azt mondják, a mai embereknek
példaképhiányuk van. Ez valameny-
nyire igaz is. Én is csak sok emberbõl
tudnék „összegyúrni” egy olyat, akire
minden szempontból szeretnék ha-
sonlítani. Szeretném az egyik ismerõ-
söm bölcsességét, a másiknak a
szívósságát vagy éppen türelmes sze-
retetét, szakmai hozzáértését, békes-
ségteremtõ karizmáját stb. a maga-
ménak tudni. Jézus az egyetlen, akire
minden szempontból szeretnék ha-
sonlítani.

Jézus a játszótársam. Sohasem
tudtam mit kezdeni a Jézus-filmek

ondolált hajú, szomorú szemû férfi-
alakjával. Az én Jézusom játékos lel-
kû, jó humorú, harsányan nevetni is
tudó valaki. Nem is lehet másképp,
hiszen Õ az, aki leginkább közénk
tudta élni a minden örömet és neve-
tést teremtõ Isten életét. Gyerek- és
fiatalkorom folyamatos játékban telt.
Ma is ez az egyik éltetõ elemem. Jé-
zussal nagyon jókat lehet játszani. A
természetet, önmagamat, az embere-
ket figyelve, próbálunk Jézussal
együtt „mögé látni” a dolgoknak, s
keressük a vidám-bolondos pillanato-
kat, amelyek felüdítik a lelkemet.

Jó nekem, hogy ilyen társam lehet
egy életen át!
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Június 27. — Évközi 13. vasárnap — Lk 9,51–62 — Azért jött, hogy megmentsen
Jézus a Megmentõ, Megváltó!

Központi tanítása ez minden keresz-
tény felekezetnek. A személyes éle-
tekre lefordított magyarázatok azon-
ban igen széles skálán szóródnak. Az
egyik véglet a „féreg vagyok Isten
talpa alatt” gondolattal jellemezhetõ,
állandóan mellet verõ, orrot lógató, és
életük nagy részét a saját bûnösségük
boncolgatásával eltöltõ emberek tö-
mege. A másik véglet a saját felelõs-
séget és vétket bagatellizáló, „Isten
úgyis megbocsát, hisz az a mestersé-
ge” jelmondatot hirdetõk sokasága.
Ha hinnénk Isten végtelen szereteté-
ben, akkor biztosak lennénk abban,
hogy Jézus komolyan gondolta, ami-
kor ezt mondta: „barátaimnak mon-
dalak titeket” (és nem férgeknek), s
az Õ lelkületével, tulajdonképpen
megsokszorozott Jézusokként hirdet-
nénk az Igét és gyógyítanánk a világ
sebeit. A „megbocsátógép” elképze-
lés nemcsak azért szomorú, mert ki
tudja, hogy lesz-e idõm bocsánatot
kérni, hanem azért is, mert az ember
akkor sem szívesen bántja meg szere-
tett barátait, ha biztos abban, hogy
utóbb megbocsátanak. Sõt!

Nem tudok mit kezdeni azzal a
gondolattal sem, hogy Isten harag-

szik rám Ádám-Éva vétke miatt, de
megbocsát Jézus áldozata okán, ha
viszont örökletes bûnösségemet,
valamint Jézus bûneimet elõre is
eltörlõ halálának tényét elfoga-
dom, akkor szinte üzembiztos az
üdvösségem. Ez a gondolkodás va-
lójában tagadja Isten szeretõ atya-
ságát, s bábként kezeli az istenképû
embert.

Hát akkor mitõl ment meg engem
Jézus? Miért tudom mégis nyugodt
szívvel mondani, hogy bizony szemé-
lyes Megváltóm Õ?

Sok mindentõl megszabadít en-
gem, pl. az alábbiaktól:

Az immanens gondolkodás egysí-
kúságától. Jézus élete és tanítása
olyan transzcendens távlatokat nyi-
tott meg elõttem, hogy azoknak gyö-
keresen meg kellett változtatniuk ki-
csinyes, földhözragadt kis min-
dennapjaimat.

Az evilági „értékrend” értelmet-
lenségétõl. Isten szemszögébõl
nézve a világ kincsei paradox mó-
don bolondságnak, szemétnek tûn-
nek, a világ által megvetett dolgok
viszont nemcsak hogy felértéke-
lõdnek, hanem egyedüli életcélt is
kínálnak.

Önmagamtól. Attól a csapdahely-
zettõl, hogy én magam legyek saját
tanácsadóm és bírám egy személy-
ben. Erre kizárólag Isten lehet az
egyedüli megfelelõ személy, Õ, aki
engem megteremtett és szeretetével
létben tart.

Az „úgy sem fog sikerülni” kísérté-
sétõl. Jézus végigélt minden nehézsé-
get, anélkül, hogy isteni erejét hasz-
nálta volna. Nem menekült el a kínos
helyzetekbõl, nem szállt le a kereszt-
rõl. Soha nem mondhatom: „Neki
könnyû volt, de nekem ez a Szeretet-
ország-építés túl nagy falat. Tõlem
nem várható el, hogy minden szem-
pontból Krisztus-követõ legyek!” De
bizony, elvárható! S el is várja a mi
Istenünk, aki bízik bennünk, hogy ka-
pott képességeinket arra használjuk
fel, amire Õ adta nekünk.

Július 4. — Évközi 14. vasárnap —
Lk 10,1–12.17–20 — A tanúságtevõk öröme

Az evangéliumi szakasz azzal a köz-
léssel kezdõdik, hogy „az Úr kiválasz-
tott más hetvenkettõt” (1. v.). Feltéte-
lezhetjük, hogy ezek a tanítványok ah-
hoz a tágabb körhöz tartoztak, amely
Jézust követte, de semmiképp sem
tartoztak a tizenkét apostol közé. Meg-
határozott céllal, meghatározott felsze-
reléssel küldi õket Jézus feladatuk
megvalósítására. A „ne vigyetek maga-
tokkal erszényt, se tarisznyát, se sarut”
(4. v.) kitételt a szakirodalom „felsze-
relési szabálynak” nevezi. Arra utal,
hogy a tanítvány a Lélek erejében bízva
valósítsa meg küldetését. De mi a tanít-
ványok küldetésének célja? Nem más,

mint a Mester küldetésének cél-
ja: Isten országának közeli meg-
valósulása. A 9. vers azt is el-
árulja, hogyan kell hatékonyan
meghirdetni Isten országát: elõ-
ször betegeket kell gyógyítani,
azután pedig Isten országáról be-
szélni.

A tanítványok – mai szóhasz-
nálattal élve – óriási sikerél-
ménnyel tértek vissza küldeté-
sükbõl. A szövegbõl kiderül,
hogy sikerélményük tartalma
azokra a látható jelekre vonatko-
zott, amelyeket Jézus elõre meg-
ígért nekik. Egész pontosan „az



ellenséges erõk” feletti uralomra (19.
v.), amit Jézus nem értékel túl, mert õ
sokkal fontosabbnak tartja azt, hogy
ezek a tanítványok már most Isten or-
szágának tagjai (20. v.).

Jézus mai tanítványai számára is
sok küzdelmet, kínlódást jelent Isten
országának hatékony hirdetése. Bi-
zony, ha visszatekintünk apostoli te-
vékenységünkre, nem sok sikerélmé-
nyünk van. Mi is el-elgondolkodunk,
hol rontottuk el, mit kellett volna
másképp mondanunk vagy csinál-
nunk. Ezért nem árt az evangéliumi
szövegre is odafigyelni, és annak fé-
nyében megvizsgálni apostoli külde-
tésünket.

Jézus, mielõtt még Isten országá-
nak hirdetésérõl szól, gyógyítani kül-
di a tanítványokat. Ezen elgondol-
kodtam. No, azért az illuzórikus len-

ne, hogy betegeket gyógyítsak vagy
gyógyítsunk. Ez nálunk, sajnos, nem
mûködik. De annak igenis mûködnie
kell, vagy kellene, hogy többet törõd-
jünk a betegekkel. Erre van is lehetõ-
ségünk. Beteg embertársaink adottak,
egyre nagyobb számban. Tekintettel
az egészségügy helyzetére, minden
segítséget tárt karokkal fogadnak.
Csak hát van-e bennem erõ, elszánt-
ság, lelkület, hogy odaálljak beteg fe-
lebarátom mellé? Ez itt a kérdés. Ha
odaálltam, már tettem valamit a haté-
kony igehirdetés érdekében. Ha nem
álltam oda, akkor írhatok akár érteke-
zéseket is arról, hogy a mai világban
hányféle akadálya van Isten országa
hatékony hirdetésének, ettõl még
semmi nem fog változni.

Azt olvassuk, hogy amikor a tanít-
ványok visszatértek küldetésükbõl,

nagy öröm volt bennük (17. v.). Jézus
mai tanítványaiból mintha hiányozna
ez az öröm. Pedig örömtelenül öröm-
hírt hirdetni olyan ellentmondás,
amelynek csak az örömhír hirdetése
látja kárát. Örömben élni nem azt je-
lenti, hogy állandóan fülig ér a szánk,
de azt igenis jelenti, hogy állandó op-
timista kisugárzásunk van. Nem en-
gedjük, hogy a problémák eltemessék
bennünk a jókedvet, a vidámságot.

Jézus mai tanítványát is lelke mé-
lyéig át kell hatnia az örömhírnek,
amely saját életének kérdéseire meg-
adja a választ. Ezért nincs elcsügged-
ve, elkeseredve, ezért képes örömet,
bizalmat, optimizmust adni mások-
nak is.

Ha bennünket is ez az öröm fog át-
hatni, akkor Isten országa már álta-
lunk is hamarabb fog megvalósulni.

Július 11. — Évközi 15. vasárnap — Lk 10,25–37 — Irgalmas szívvel élni
Lukács evangélistát nem véletlenül

nevezik a biblikusok az irgalmasság
evangélistájának. Csodálatos példáza-
tokban beszél az irgalmasság lényegé-
rõl. Elsõsorban arról, hogy maga Isten
irgalmas hozzánk, ahogy a tékozló fiú
történetében olvashatjuk. A mai evan-
géliumi szakasznak az irgalmas sza-
maritánusról szóló példázata pedig ar-
ra irányítja figyelmünket, hogy nem
csupán csodálnunk kell Isten irgalmas
szeretetét, hanem nekünk is gyakorol-
nunk kell az irgalmasságot.

A történet egy kérdéssel kezdõdik,
amit Jézus egyik ellenfele, egy írástudó
tesz fel: „Melyik a fõparancs?” Jézus
jól ismert válaszából egyetlen szót, egy
jelzõt szeretnék kiemelni. Ez a jelzõ így
hangzik: „egész”, és négyszer ismétlõ-
dik a fõparancsban: Istent egész szív-
vel, egész lélekkel, egész erõvel és
egész értelemmel kell szeretni. Nyilván
nem véletlenül. Istent ezek szerint nem
szerethetjük fél szívvel, fél lélekkel, fél
gõzzel, fél értelemmel, vagyis fél szel-
lemi kapacitással. Érdekes, hogy a fõ-
parancs második részében, a felebaráti
szeretet parancsára vonatkoztatva már
nem szerepel az „egész” jelzõ.

Jézus szerint a szeretet törvénye az
élet törvénye. Nem az teljesíti Isten
akaratát, aki úgy gondolja, hogy val-
lásos életet él, de csak saját maga kö-
rül forog, hanem az, aki Istenért és fe-
lebarátaiért él. Aki nem a szeretet tör-
vényei szerint él, az valójában csak
vegetál.

Jézus válasza után nem könnyen
érthetõ, miért veti fel a törvénytudó a
felebarát kérdését, vagyis hogy „Ki
az én felebarátom?”, de ennek a fel-
vetésnek is van oka. Jézus mûködése
elõtt ugyanis nem volt egyértelmû
meghatározás a felebarát értelmére.
Az ószövetségi törvény a felebaráti
szeretet körét a honfitársakra és az
Izrael népe közt lakó idegenekre
korlátozta. A farizeusok viszont ki-
zárták a honfitársak körébõl a tör-
vényt nem ismerõ népet. Az írástudó
kérdése tehát valódi problémát ta-
kart.

A megoldást Jézus hozta, amikor
kimondta, hogy minden ember fele-
barát. Vagyis felebarát a zsidó, a ro-
mán, a cigány, a hajléktalan, hogy
csak a magyar valóságot tekintsük. A
feladat – a rászoruló ember. Mind-

egy, mit gondolsz róla, milyen volt az
elõélete, a magatartása, most segít-
ségre szorul – a te segítségedre. Csak
a legnagyobb tisztelettel tudok tekin-
teni arra az orvosra, aki télvíz idején
önként és ingyen járja a várost, hogy
segítsen hajléktalan felebarátain. Ha
nem segítesz rászoruló felebarátodon
– bármilyen kifogással élsz is –, ak-
kor lehetsz ugyan a legkiválóbb a töb-
biek szemében, vagy lehetsz akár „Is-
ten szolgája” is, Jézus szemében nem
sokat érsz.

Jézus példázatában van még egy
fontos hangsúlytevés: igazában akkor
leszek felebarát, ha én segítek a rá-
szorulón, vagyis nekem kell feleba-
ráttá változnom mások számára.
Ilyen szempontból vizsgáljuk meg
magunkat: Vajon felebarátja vagyok-
e másoknak? Persze, a dolgok mindig
összefüggenek. Ha csak fél szívvel
szeretem Istent, akkor ne csodálkoz-
zam azon, hogy nagyon is személyvá-
logató vagyok a segítségnyújtásban.
Jézus tanítása irányt akar mutatni szá-
munkra: az Isten iránti szeretetben
növekedve tudjuk személyválogatás
nélkül, örömmel teljesíteni a minden-
kire irányuló szeretet törvényét.

Július 18. — Évközi 16. vasárnap — Lk 10,38–42 — Jézusra figyelve tevékenykedni
Jézus Máriánál és Mártánál tett lá-

togatásának történetét a hagyomá-
nyos lelki irodalom a szemlélõdõ és a
cselekvõ élet ábrázolására, illetve
alá- és fölérendelésére használta fel.
Eszerint a szemlélõdõ élet megteste-
sítõje Mária, aki odakuporodott az Úr
lábához, és áhítatosan hallgatta õt, a
cselekvõ élet megtestesítõje pedig
Márta, aki sürgött-forgott, végezte a
háziasszonyi teendõket, hogy minél
finomabb falatokkal tudja megkínál-
ni az Urat. Ezzel az értelmezéssel
nem is lenne baj, a probléma a követ-

keztetések levonásában rejlik. Hosz-
szú-hosszú évszázadokon keresztül
az a szemlélet uralkodott az egyház-
ban, hogy a szerzetesi életforma ma-
gasabb rendû, mint a családi élet, a
kolostori fogadalmakkal elkötelezett
élet tökéletesebb, mint a „világiak”
élete. Ehhez a hamis szemlélethez
tûnt kiváló megalapozásnak a mai
evangéliumi történet.

Ma már nyilvánvaló, hogy a közép-
kori lelki írók félreértelmezték a jézu-
si tanítást. Az a Jézus, aki a Hegyi Be-
szédben azt mondta: „Ti vagytok a

föld sója… a világ világossága… a
hegyre épült város” (Mt 5,13-16),
egészen biztosan nem akart alapot ad-
ni a szerzetesi élet magasabb rendû-
ségét hirdetõ középkori (és nem csu-
pán középkori) ideológiához.

Mindennek tudatában hogyan kell
értelmeznünk Jézus Mártához inté-
zett szavait az „egy szükségesrõl”?
Továbbá mit jelent az a kijelentés,
hogy Mária „a jobbik részt választot-
ta”?

Úgy gondolom, igazabb, evangéli-
umszerûbb a megközelítésünk, ha a
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két nõvér magatartását nem állítjuk
szembe egymással, hanem egymás ki-
egészítéseként fogjuk fel. Másként fo-
galmazva: a Jézus szellemében aktív,
cselekvõ élet nem mûködik elcsende-
sedés, Jézusra figyelés nélkül. A két
nõvér magatartása együttesen tükrözi
a jézusi elgondolást. Egy szeretetben
tevékeny életet nem lehet másként
megélni, mint úgy, hogy idõrõl idõre –
képletesen szólva – leülünk Jézus lá-
bához. Nem azért, hogy csupán lelki
élményekre vadásszunk, és ezeknél
megálljunk, vagy ami még ennél is
rosszabb, hogy ezt valljuk a keresz-
ténység lényegének. Azért csendese-
dünk el, azért figyelünk Jézusra, hogy

újból képesek legyünk a szeretetre,
mások szolgálatára. A mintát maga Jé-
zus adta meg nekünk: egész éjszaká-
kat képes volt végigimádkozni, hogy
világosan lássa küldetését, feladatát,
amellyel a Mennyei Atya közénk
küldte õt. Ha Jézusnak is szüksége
volt ezekre a csendes órákra, akkor
mennyivel inkább szükségünk van rá
nekünk. Mária felismerte ezt az „egy
szükségeset”, ezért részesült az Úr di-
cséretében. Ez a Jézusra figyelõ lelkü-
let bizonyára elvezette õt annak felis-
merésére, hogy az õ életének is a sze-
retet gyümölcseit kell teremnie. A
Mártának adott figyelmeztetésnek pe-
dig az a lényege, az üzenete, hogy el-

csendesedés nélkül, Istenre figyelés
nélkül nagyon gyorsan kiüresedünk,
és nem lesz erõnk a szolgálatra.

Mária és Márta történetébõl önként
adódik kérdés: Vajon nekem „hol
szorít a cipõ”? Elcsendesedés nélkül
tevékenykedem-e csupán, vagy van-
nak ugyan lelki élményeim, de mind-
ebbõl nem következik számomra
semmilyen szeretetszolgálat?

Mindannyiunkban van Máriából is,
meg Mártából is. Az egyoldalúság kí-
sértését mi is megtapasztaljuk ma-
gunkban. Ahhoz, hogy mindezt fölis-
merjük, és változtatni tudjunk, bi-
zony, nekünk is el kell csöndesed-
nünk, és Jézusra kell figyelnünk.

Július 25. — Évközi 17. vasárnap — Lk 11,1–13 — Az imádkozni tanító Jézus
A mai evangéliumi részlettel kap-

csolatban azon gondolkodtam el,
vajon egyik tanítványa miért fordul
Jézushoz ezzel a kéréssel: „Uram,
taníts meg minket imádkozni!” Mi-
ért kéri ezt a tanítvány, hiszen nem
ateisták voltak, hanem hívõ zsidók,
akik ismerhették az ószövetségi
zsoltárokat, szent énekeket és egyéb
imákat. Az is feltételezhetõ, hogy
mindennap alkalmazták is ezeket.

Másban látom a kérés okát. Egé-
szen egyszerûen fogalmazva: A tanít-
ványok rájöttek arra, hogy õk csak
imádkozgatnak, aminek alig van ha-
tása rájuk, Jézus viszont imádkozik,
aminek következtében egész lényén
átsüt az Atyával folytatott párbeszé-
de. Dicsérjük meg ezt a tanítványt,
mert az õ kérése nyomán tanította
meg nekik Jézus legszentebb imádsá-
gunkat, a Miatyánkot.

Alapvetõ
igazság, hogy
imádságra taní-
tani az tud, aki
maga is imád-
kozik. Ebben a
tekintetben is
van mit tanul-
nunk Jézustól,
aki rendszerint
a m a g á n y -
b a n imádko-
zott, hegyen
(Lk 6,12;
9,28-29), kü-
lönválva tanít-
ványaitól. Hogy
ez esetben mi-
kor és hol
imádkozott, a
szöveg nem
árulja el, talán
nem akarja,
hogy tekinte-
tünk elfordul-
jon a lényegtõl,
az imáról szóló
tanításról.

Úgy gondo-
lom, hogy Jé-
zus imáinak
sarkalatos pont-
ja ennek a bizo-
nyos „magány-
nak” a kérdése.
Ez a magány a
csend keresését
és megtalálását
jelentette szá-

mára. Az evangéliumok más helyei-
rõl jól tudjuk, hogy ezt a magányt leg-
többször az éjszakai órákban találta
meg. Ilyenkor nyilván kevesebb a za-
varó tényezõ. A tõle gyógyulást re-
mélõ emberek ilyenkor már aludni
tértek, a kérdéseket feltevõ tanítvá-
nyok szintén.

A jó imához azonban még nem ele-
gendõ a külsõ csend megteremtése;
még valami kell, amire annak idején
Barcza Barna testvérünk tanított meg
minket az ún. belsõ csend hangsúlyo-
zásával. Õ alkotta meg az „idõzsilip”
fogalmát, amely azt az idõmennyisé-
get jelenti, amíg valaki belsõleg le tud
csendesedni. Ezt egyéne válogatja,
kinek kevesebb, kinek több idõre van
szüksége, ezért erre is érvényes a
mondás: Gyakorlat teszi a mestert.
Vagyis aki rendszeresen gyakorolja a
belsõ csend megteremtését, az hama-
rabb el is fogja érni azt. Miután a ket-
tõ összejött, azaz a külsõ csenden túl
sikerült magunkban belsõ csendet is
teremtenünk, akkor majd számunkra
is megszólal a csend.

A csendteremtés tekintetében egé-
szen bizonyosan hátrányosabb hely-
zetben vagyunk, mint a Jézus korabe-
li ember, mert zaj aztán van körülöt-
tünk bõven. Pontosabban fogalmaz-
va: nagy a kísértés, hogy zajjal
vegyük körül magunkat, hiszen meg-
vannak erre a technikai eszközeink.
Aztán belsõ csendet teremteni sem
mindig könnyû feladat, amikor a napi
hajsza után fáradtak vagyunk, és nem
tudunk összpontosítani. Egy ilyen
nap után leülni, és komolyan Istenhez
fordulni, bizony, csak életfegyelem-
mel rendelkezõ ember képes.

Vajon megpróbáltuk-e már a (kül-
sõ-belsõ) csendet megteremteni? Már
a próbálkozás is értékelendõ. Ha
megvan bennünk az az állhatatosság,
amelyre az evangélium második ré-
sze utal, akkor elõbb-utóbb sikerünk
lesz. A lehetõség újra és újra adott.
Ne késlekedjünk!
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