
hordoz, a derűlátást, amelyet sugároz; az ember azért születik és jön erre a világra, 
hogy a végtelenség és örökkévalóság fényében legalább egyszer megfürössze arcát 
és lelkét, hogy életének céljában, magyarázatában, bensöségességében Istennel, 
mint Atyával szembesüljön. 

Jézus üzenete ezért lehet üzenet ma is: benne nemcsak az emberi együttérzés 
szeretete kap hangot, hanem egy teljesen ú j világ, amely Isten atyaságának hité-
ben az árvaságot mindörökre maga mögött hagyja. 

Az árvaság, mint a szeretet hiánya, felszámolható, megszüntethető. A keresz-
ténység lényege: egymás felé való közeledés, a szeretet ezerarcú, egy és mégis száz-
fele ágazó út ján. Mindaddig, míg Isten arca kirajzolódik bennünk, a kereszténység 
élet: remény a reménytelenségben, öröm az örömtelenségben, gyógyulás a betegség-
ben, vigasztalás az elmúlásban, ot thonratalálás az árvaságban. 

Ha árva gyermeket látsz, hajol j le hozzá és simogasd meg arcát, nézz bele gya-
nakvó, bizalmatlan szemébe, mely nem meri hinni, hogy szereted őt, és jusson eszedbe 
Jakab apostol szerint mi az igazi istentisztelet. Ugyanígy tégy embertársaddal is, 
féltve, gyengéden, tisztelve, alázattal szeresd az árvát! És ne feledd, nincs őnála 
érzékenyebb: a szeretet nem kincstári ruha , melybe belenő, nem ünnepi könyör-
adomány, mely köszönetre vár, nem törvény, melynek betar tása megbecsülést szerez 
számodra, hanem élet! 

Jézus számára Isten és emberszeretete nem proklamáció: élet volt. Halála előtt 
is, amikor magasztos szavak helyett csak ennyit mondot t tanítványainak, a kétsé-
geskedöknek, a félőknek: „Nem hagylak titeket á rvákul ; eljövök ti hozzátok." (Jn 
14, 18) 

Ezt tedd te is: keresd fel, látogasd meg az árvát, hogy életeddel tisztelhesd az 
Istent, a te Atyádat, Ámen. 

SZEGÉNY ÖZVEGY KÉT FILLÉRE 

L k 21, 1—4 

Jól tudom, nem a legkellemesebb és túl hétköznapi az a kérdés, amelyről ma 
beszélni szeretnék. Valószínű, lesz olyan hallgató is a gyülekezetben, aki nem 
fogja helyénvalónak érezni e választást, és megjegyzi m a j d : már a szószékről is 
a pénzről beszél a lelkész. A nyugati, az üzlet szellemére épült világban az egyik 
legnagyobb udvariat lanság: társaságban, nyilvánosság előtt anyagi ügyeket is szóba 
hozni. Bár ez a hamis szeméremérzet már nálunk is érezteti hatását, — sőt éppen 
ezért —, meg kell kérdeznem: lehet-e egyáltalán olyan oldala, vetülete életünknek, 
amelyről hal lgatnunk kell csak azért, hogy egymás érzékenységét meg ne sértsük? 
Én inkább a hallgatást, a valós élet gyakran kényelmetlen, de annál fontosabb 
kérdéseivel való szembenézés halogatását érzem az uni tár ius nyíltsághoz és őszin-
teséghez méltat lannak, és annál inkább, minél többet hivatkozunk Jézusra úgy, 
mint példaképünkre. 

Jézus személyiségéről sokat vi táztak és vitáznak, egy dolog azonban bizonyos: 
Jézus nem volt mimóza-lélek. Bár Istenországa magasabb rendű eszményeinek vi-
lágában és eszményeiért élt, sohasem szakadt el a mindennapoktól, és n e m nézett 
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eí azok fölött a kérdések fölött, amelyek hallgatóit foglalkoztatták. Az anyagi ja-
vak, a pénz említése nagyon gyakori tanítdsaibán, példázataiban: egy hevenyészett 
és korántsem teljés felsorolás is meggyőző lehet e tekintetben. 

— A gazdag i f júva l folytatott beszélgetésében a vagyonához mindenáron ra-
gaszkodó embert ítéli el. 

— A kincseket halmozó és csak azokban bízó gazdát bolondnak nevezi, a szol-
gát, akinek ura elengedi adósságát, de ömaga szolgatársának nem kegyelmez, go-
nosznak. 

— Szerepel a pénz a tálentumok, a szőlőmunkások példázataiban is. 
— Egy másik példázatban az elveszett és megtalál t drakhma fölött érzett 

örömmel érzékelteti, milyen öröm Isten számára a tőle elszakadt ember megtérése. 
— Ha valaki hozzáfordul pénzzel, anyagiakkal kapcsolatos gondjaival , Jézus 

nem tér ki a válaszadás elöl: úgy a pénzváltó Zákeussal, mint az öt tőrbe csalni 
akaró farizeusokkal viszolygás nélkül beszélget e kérdésekről, mert tudja , hogy 
ezek számukra lényegesek. A felolvasott bibliai versek is ilyen természetesen kap-
csolódnak e kérdéshez. 

A jeruzsálemi templom Jézus idejében még őrzi központi szerepét a zsidó val-
lásos életben. Minden hithű zsidó kötelességének érezte idöről-idöre felkeresni s e 
szent hely iránti adójá t anyagiakban is leróni, s mert a kicsinyességet mindenhová 
magával hurcolja az ember, olyanok is akadtak, kiknek kedvenc szórakozásául 
szolgált megállni a perselyek mellett s figyelni, ki milyen mélyen nyúl pénzeszacs-
kójába. Valószínűleg nemcsak az árgusán figyelő szemek, a nyelvek is munkában 
voltak: magasztalták vagy ócsárolták az adakozót az adomány nagyságától füg-
gően. 

Ezeket a sajnálnivaló szemlélődőket dorgálja meg szelíden Jézus, amikor egy 
szegény özvegy két fillérével a perselyhez lép: „Igazán mondom néktek, hogy e 
szegény özvegy mindenkinél többet vete! Mert mindezek az ő fölöslegükből vetet-
tek Istennek az ajándékokhoz: ez pedig az ő szegénységéből minden vagyonát, a 
mije volt, oda veté." 

Az ember élete folyamán mindennap szembesül az anyagi kérdésekkel. Ezért 
nem fölösleges az az útbaigazítás, amit e tekintetben Jézus nyúj t a mindenkori 
embernek. Hogy ő miképpen viszonyult e kérdésekhez, azt első fokon életvitele 
muta t ja . Az, hogy anyja rongyokba pólyálta be a betlehemi istálló jászlában, még 
csak legenda, de az, hogy a világtörténelem többi nagy személyiségéhez hasonlóan 
— bár foglalkozott vele — „a mit eszünk, mit iszunk, mibe öltözködünk" kérdését 
élete folyamán mindvégig másodrendűnek tekintette, már tény. Ha vándorút ján 
asztala megterült, ő is Galilea szegényeinek mindennapi étkeit, a kenyeret és ha-
lat fogyasztotta csupán; szomját a közkutaknál oltotta. Díszes ruhája életében egy-
szer volt: az a bíborköntös, melyet halála előtt a gúnyolódás terített vál lára . Tes-
tét drága olaj csak akkor érte, amikor a farizeus Simon házában lábához hullt, 
bűnbánóan és ajándékozásra megnyílt szívvel, a bűnös asszony. Amikor megfáradt 
és csendességre, melegségre, pihenésre vágyott, szomorúan, de nem szemrehányóan 
így sóhajtot t fel: „A rókáknak bar langjuk van, és az égi madaraknak fészkük; de 
az ember Fiának nincs fejét hová lehajtania." (Lk. 9, 59). 

Hogy ez az életmód nem véletlen műve, hanem meggyőződésének tudatos vál-
lalása és megélése volt, azt tanítása igazolja. Tanítványait mindig a r r a intette, 
hogy ne aggodalmaskodjanak a holnap felől és ne földi kincsek gyűjtésére tékozol-
ják az életüket: lelkiekben próbál janak meggazdagodni, Istenországa igazgyön-
gyéért, re j te t t kincséért mindenről képesek legyenek lemondani. 

A vagyont, a pénzt nem önmagáért ítélte el: azért kárhoztatta, mert az utána 
való sóvárgás, vágy és megszerzésére irányuló gátlástalanság, de egyszerűen annak 
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puszta birtoklása is, akadályává válhatik és válik a teljes emberi életnek, megra-
bolja, sorvasztja, igazi hivatásától elvonja és szegényiti a lelket. 

Szilárd meggyőződése: Isten mindig megadja azt, ami az élet fenntar tásához 
okvetlenül szükséges. A döntő, a lényeges az, ami azt előbbre viszi, gazdagít ja: a 
lélek kincseinek keresése és birtoklása. Ezt minden más szempont elé helyezi: 
„Keressétek először I s tennek országát, és az ö igazságát; és ezek mind megadatnak 
néktek." (Mt 6,33) 

Volt, aki magáévá tet te Jézus pé ldá j á t és taní tását , és változtatott életén, 
mint Zákeus, de olyan is akadt, akiben erősebbnek bizonyult a megszokás, a pénz 
szeretete a hívó szónál; a gazdag i f jú tó l , kit máskülönben méltónak ítélt arra , 
hogy taní tványai közé fogad ja , Jézus e keserű ítélettel válik el: „Könnyebb a tevé-
nek a tű fokán átmenni , hogynem a gazdagnak az Istenországába bejutni ." (Lk 
18, 25). Ezért állí t ja követendő például a persely mel le t t álldogálók elé az általuk 
lenézett szegény özvegyet, figyelmeztetve őket : vétkes könnyelműség és igazságtalanság 
pénzzel mérni le az ember i lélek értékét , az áldozatkészséget, az odaadás t A lát-
hatatlan mérlegen a sok gyakran kevésnek fennhéjázóan odadobott a lamizsnának 
bizonyul, míg a szinte semmi a mindent jelentheti. Istenországa sohasem a feles-
legből, hanem a lélek te l jes áldozatkészségéből épül. 

Századokon át a kereszténység nagy ja i sokszor igyekeztek érvényt szerezni a 
jézusi pé ldának és taní tásnak, görcsös igyekezetükben gyakran messzebbre menve, 
mint az Jézus szándéka volt. A szegénység, vagyontalanság azonban mindig a 
kevesek példaképe és eszménye volt és lassan teljesen belefáradt a világ, a keresz-
ténység. Pedig mennyivel kellemesebb volna egy olyan világban élni, ahol a leg-
főbb érték nem a pénz volna, hanem az emberi erény, amelyet ez a jézusi szem-
lélet i rányí tana és a szegény özvegy le lkülete szépítene meg! 

Közelednünk kel lene Istenországához ezen a terüle ten is, s ennek első fel té-
t le önbecsén értékelni a pénzt, az anyagi t családban, társadalomban, egyházban! 
A kenyérnek mindennap ott kell lennie a család asztalán, testünkre ruha kell, f e -
jünk fölé tető, szobánkba meleg, kezünkbe könyv és virág: mindezek pénzbe kerül-
nek, mindezek árát elő kell teremteni, ki kell szorítani. De nevezhető-e teljesnek 
és Istennek tetszőnek az az élet, mely puszta fenntar tásának költségvetése csupán, s 
ebben ki is merül minden célja? Családnak nevezhető-e az a kis közösség, mely 
az anyagi javak közös megszerzése, biztosítása és használata által fogja egybe tag-
jait, amelyet nem az élettársi, szülői, gyermeki szeretet, felelősség, áldozatkészség, 
önátadás fog össze, gazdagít — lelkiekben is — nap min t nap? A társadalomnak is 
elő kell állítania, meg kel l teremtenie a létéhez szükséges anyagi eszközöket. Tag-
jainak kötelességszerűen dolgozniuk kel l és munká juké r t anyagi viszonzásban ré-
szesülnek. Elegendő lehet-e azonban az, ha a munká t csak anyagi értékén becsül-
jük, csak pénzben m é r j ü k és csak ellenszolgáltatásért végezzük? Ott, ahol az ember 
így viszonyul hozzá, megfosztja magát attól a belső örömtől, ami t az alkotás, az 
önkiteljesítés, a teremtésben Isten munkatá rsává való előrelépés jelent, s ezt a lelki 
szegénységet semmiféle anyagi gyarapodás sem pótolhat ja . 

£s it t van egyházunk, mely Jézus követőinek lelki közössége, mely felette 
áll az anyagiaknak, de melynek mint intézménynek igénybe kell vennie hívei anyagi 
áldozatkészségét is. I r án ta való viszonyunkban kel lene a leginkább érvényesülnie 
a jézusi értékmegkülönböztetésnek és a szegény özvegy adakozó lelkületének. Az 
egyház azért van és azér t kell fennál lania , hogy azokat a lelki, szellemi értékeket, 
amelyek Jézustól r ánkmarad tak s az évszázadok fo lyamán felhalmozódtak, szolgála-
tával ál landóan á temel je a jelenbe, és életben tartsa. Léte sohasem válhat ik öncé-
lúvá, fe ladata nem az anyagiak halmozása, és tévesen és felelőtlenül szereti egyhá-
zát az, aki csak er re néz, aki — ha megfizette a fenntartói járulékot — minden 
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tartozását kiegyenlítettnek érzi. Az egyháznak sem a fölöslegre, sem a puszta anya-
giakra nincs szüksége, hanem a szegény özvegy adakozó lelkületére! Amíg ezzel az 
erkölcsi tökével bír, addig él és szolgál; ha ezt elveszti, meghal. Az uni tár ius egy-
háznak névleges tagja lehet mindenki, aki anyagi terheinek viseléséhez hozzájá-
rul, de igazi csak az, aki lelki közösségébe embersége teljességével lép be. Ne 
csak a fölöslegből ad junk , és — legyünk igényesek! —, ne is e légedjünk meg a fö-
lösleg alamizsnájával . A lelkieket keressük, k ívánjuk és próbáljuk adni : minden-
kitől — mindenkinek! Istenországát, amelyet magunkban hordunk s mely által 
mindeneket megnyerhetünk! Ámen. 

NE VESS EL ENGEM 

Zsolt, 71,9 

Beszédem megírására két szempont vezetett. Az első: az 1982-es évet az em-
beriség az öregek nemzetközi évének nyilvánította, az egész világ figyelme az Öre-
gek problémái felé fordult . A második: templomaink padja i t vasárnapról-vasár-
napra nem a fiatalok, s jórészt nem a középkorúak, hanem az öregek töltik meg, 
s mindenkinek van olyan öreg rokona, ismerőse, ba rá t j a , aki esti imá j ába foglalja 
nevét, akikről mi következetesen mégis mindig megfeledkezünk. Az öregek előtti 
meghajlás, hálanyilvánítás, köszönet is kíván lenni ez a beszéd; ez az alkalom sze-
rény, halk kérésüknek felerősítése, közösségi visszhangja. 

„Ne vess el engem az én vénségemnek idején; mikor elfogy az én erőm, ne 
hagyj el engem!" 

Azért van szükség e kérés felerősítésére, mert az öreg ember kérése — ter-
mészete szerint — mindenkor halk és szerény, és mi szívesen haj lunk ar ra , hogy le-
foglalva mindennapi gondjainktól csak a harsány követelést hal l juk meg, elnézünk 
azok felett, akik nem erőszakosan és látványosan kérnek. Az öregekkel, az öreg-
séggel való szembesülés nem kellemes: nemcsak egyre növekvő adósságokra fi-
gyelmeztet, hanem az idő uralma alá vetett emberségünk romlandóságára is. A 
mulandóság költészete semmit sem veszít szépségéből, ha azt egy hervadó rózsa-
szálban, színeiben tobzódó őszi erdő látványában fedezzük fel, de visszariaszt és 
félelemmel, keserűséggel tölt el, ha a változás kényszerítő hatalmát testi mivol-
tunkon kell lemérnünk. Leplezzük is szorgalmasan azokat a jeleket, amelyek erre 
utalnak: szemünk tüzének megkopását, hulló hajszálakat , hallásunk, látásunk 
gyengülését, ráncainkat és ruganyosságát veszítő testünk botlásait, s e törekvésün-
ket nemcsak a mindenkori emberi vágy táplál ja , mely az ifjúságot mindig vissza-
sírta, hanem e kor már -már kegyetlen megkülönböztetése is, mely eszménnyé avatta 
az if jú, hibátlan, tökéletes testkultuszát, miközben az öregedés jeleit szégyelni-
valónak érzi, leplezi és takargat ja . Hogy mi ennek a magyarázata: az egészségte-
lenné fa ju ló önközpontúság, a halálfélelem?, — nehéz volna megállapítani; de egy 
bizonyos: az az őszinteségében és mélységesen emberi voltában szép összegezés, 
amellyel Villon, a f rancia költő „A szép fegyverkovácsné" bal ladájában az idő-
nek r a j t u n k megmutatkozó romboló hatásá t számba veszi, a mai ember számára 
durvának, ízléstelennek tűnik. 
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