Az igazságtalan bíró és a szegény özvegy
A bíró teljesen lelkiismeretlen, sem isteni sem emberi törvényt nem követ.
Az özvegy csak jogait kéri; a zsidó törvények szerint az özvegy egyike azoknak
a segítségre szorulóknak, akiknek elsőbbséget kell biztosítani.
A bíró talán lustaságból nem hajlandó cselekedni, vagy mert fél az özvegy
ellenségeitől, vagy annyira jelentéktelen a szemében az asszony. Késlelteti a
dolgokat, húzódozik: majd ha az özvegyasszony előveszi a borítékot.
Végül mégis hajlandó igazságot szolgáltatni, mert fél azoktól a
következményektől, amelyeket az asszony akaratos kitartása előidézhet.
Az "erőszakkal nekem jön" kifejezés nem megfelelő fordítása, a "kiborít
engem"-nek, bár a bíró részben talán a hírnevét is félti.
Jézus a bíró érzéketlenségét Isten gondviselésével állítja szembe, amiben
a választottakat részesíti. Ha az igazságtalan bíró is így tesz kitartó zaklatás után,
akkor Isten miért ne cselekedne így?
Mi jellemezte a példázatbeli asszonyt?
Mivel férje meghalt, ezért özvegyi helyzetéből adódóan elszegényedett,
elveszítette mindenét, és a saját erejéből képtelen volt helyreállítani elromlott
életét.
Már csak az a lehetősége maradt, hogy elment a város bírójához.
Mire vonatkozik Jézusnak az a kijelentése: “Mindazáltal az embernek Fia
mikor eljő, avagy talál-e hitet e földön”?
Jézus nem olyan hitre gondolt, hogy az emberek hisznek-e az Ő
létezésében vagy sem, hiszen ilyen hittel még az ördögök is rendelkeznek.
Jézus olyan hitre gondolt, amely az Isten ígéreteit bizalommal elfogadja,
és él általa.
Ebben a példázatban nyilván a bíró Istent jelentené, de nem olyan
értelemben, hogy a mi Istenünk hamis, sőt ezzel ellentétben, olyan értelemben,
hogy a mi Istenünk igazságos.
A példázatnak a lényege azt mondja: a hitből való imádságot gyakoroljuk
szüntelen, kitartóan, mert ha még ez a hamis bíró is igazságot szolgáltat ennek
az asszonynak, mennyivel inkább az igaz Bíró?
A Bibliában többször előfordul: mennyivel inkább. „Ha ti gonosz
létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékot adni, mennyivel inkább ád a ti
mennyei Atyátok Szentlelket azoknak, akik kérik tőle.”
Ha egy ilyen gonosz bíró is felel erre a kitartó imádságra, akkor
mennyivel inkább az a szerető, igazságos, jóságos Istenünk.
Nem azért teszi fel a kérdést, mintha bizonytalan lenne benne, vajon talále hitet?
Mire akar bíztatni? Először is arra, hogy lesz igazságszolgáltatás.
Másodszor arra biztatja az övéit, hogy legyenek kitartóak ebben a
várakozásban.
És a harmadik: legyenek bizonyosak, hogy ügyük az igaz Bíró előtt van.

Neked milyen hited van, tudsz-e az özvegyasszony állhatatosságával
könyörögni Istenhez?
Tudod-e feltétlen bizalommal a mennyei Bíró kezébe tenni a gondjaidat,
problémáidat és az egész életedet?
Nyitott-e a lelked füle meghallgatni Isten késztető kéréseit, amit a veled
való kapcsolat különböző csatornáin keresztül mond el neked a Szentlélek
közvetítésével?

