
egész élete a szolgála t címszó alá ta rtozik, és másképp ki sem fejez 
hető . Vagy más szóval : Jézus nem szolgált is , hanem Ó maga volt a
szolgálat. Szavai-tettei csak így érthetők. Ezért mehetet t egy l épésset
tovább is, és jövendölhette meg a saját halálát is mint a diakonosz
lényegéből fakadó tettet. S ha igazat adunk azoknak a magyarázóknak,
akik a görög eredeti anti szócskáját helyett-tel fordít ják, akkor még
mélyebben megragadhatjuk ennek a hatalmas kifej ezésn ek a lényegét.
Jézus azt mondja, hogy egész élete, ha lálát is beleértve, olyasmi, amit
m indenki helyett telj esített szolgálatként lehet csak megért eni.

Ebből fakadhat csak az én szolgálatom is. Nem azzal kel1 szolgál
nom, hogy valakinek egy kis jót teszek. Hanem, hogy amit teszek, azt
valaki helyett teszem. Ez a helyettesítés ment meg kisebbrendűs égt ől

és hatásvadászattól, kételkedéstől és elbizakodottságtól. Mer t nem tet
tem mást, mint Annak nyomába léptem, aki nekem, helyettem szolg ált.
önzetlenül, egészen magátólértetődően a keresztfa-halálig is .

Uram Jézus Krisztus! Akkor jöttél segítségünkre szolgáló szer éte
teddel. amikor arra a legnagyobb szükségünk vol t. Késztessen és kény
szerítsen elfogadott szolgálatod helyettesítő szolgálatra. Ámen.

Franz Heyler

AZ ÚR ÉRTÉKELI
Mk 12,41-44; Lk 21,1-4

Egy napon - a szenvedése előtti kedden - az Úr tanítványaival
az asszonyok udvarában ült, szemközt egy persel1yel. Ha az ember
kelet felől, az Olajfák hegyéről és a Kedron patak völgyéből az arany
kapun át fölfelé haladt, akkor először a tágas jeruzsálemi templom
térre ért, amely "a pogányok udvara" nevet visel te. Ennek a té rnek a
közepén emelkedtek a templomi épületek. Ismét kele t felől, az ún.
Ékeskapun keresztül először az asszonyok udvarába értek. Ezt az
udvart oszlopcsarnokok vették körül, fölöttük a nőknek fenntartott
karzat. Lenn az udvarban és az oszlopcsarnokokban férfiak is tar
tózkodhattak, hiszen az udvaron át vitt az út a férfiak és a papok
udvarába, az áldozati oltárhoz, a szentélybe és a szentek szeritj ébe. Az
asszonyok udvarának falain, az oszlopok között 13 persely volt a temp
lom különféle szükségleteire. Az Üdvözítő tehát tanítványaival az
oszlopcsarnokban ült egy persellyel szemben.

Amint ott ültek, az emberek tömegesen vonultak el a persely előtt

és dobták be adományaikat. Az Úr most éppen nem tanított , hanem
tanítványaival együtt nézte a jövés-menést és pénzbedobást. "Sok gaz
dag jött és sokat dobott be" (Mk 12,41). A pénzdarab csengéséről le
hetett hallani: ez ezüst volt! ez arany! Vagy a számukról vették észre,
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amint körülményesen csúsztatták be egyiket a másik után. Az is lehet
séges, hogyadományukat először mintegy imába mélyedve egy darabig
maguk elé tartották. Egy szö mint száz, nyilvánvaló volt, hogy "sokat
dobtak be - iactabant multa" , És a tanítványokat nagy tisztelet tölt
hette el: "Hát ez igazán nagy áldozatot hozott!"

A gazdagok vonulása most egy kicsit szünetelt. Ekkor egy szegényes
külsej ű asszony lépett a perselyhez. Egy özvegy. Napjában körülbelül
két fillérből kellett kijönnie. Persze nekünk ez ma lehetetlen volna;
ott és akkor is nehezen ment. És éppen ennyit dobott be most a per
selybe, két szegényes kis rézpénzt. Vékony bádogvisszhang hallatszott
utána. - A tanítványok ehhez nyilván nem szóltak semmit. Mit is
mondhattak volna? Ha gyűjtés alkalmával a bankjegyek és ezüstpénzek
között egy réz kétfilléres akad, azt csak félretolják, és legföljebb utol
jára veszik számba.

Ekkor avatkozott be Jézus. Ünnepélyes megnyilvánulás formájában
fordult a tanítványokhoz: "B i z o n y mondom nektek": a valóságban,
úgy, amint Isten látja és tartja számon a dolgot, mindenki között ez
a szegény anyóka áldozot t a legtöbbet. Igen, ez, a rézfillérjével! Az ő

adománya többet szárnít, mint az összes többi együttvéve. A többiek
semmit sem rövidülnek meg azzal, amit az Istennek adtak. Awk csak
azt adták neki, amire nem volt szükségük. De ez a szegény asszony
azt adta oda, amiből ma élnie kellett volna. Most ma és holnap csak
félig lakhat jól. Ez megérzi, amit Istennek ad - és mégis ad. Az Úr
tudja ezt, látja és értékeli, és azért áll nála a két fillérjével magasan
fölötte minden adományozónak.

Nálunk az életben voltaképpen mindenütt csak a teljesítmény szá.
mít: Ez az ember ennyit meg ennyit adott! Ezt segitette elő! Ezt érte
el! Ezt alkotta! Annyira hozzászoktunk ehhez, hogy kisértésbe esünk,
hogy a vallásra is átvigytik ezt az értékel ésmödot, Itt is kezdünk szá
molni, mérni, mérlegelni; tiszteletet érzünk nagy számok előtt, lehan
goltak vagyunk, ha az, amit véghezviszünk és teljesítünk, külsőleg

nem mutatós. Pedig hát az Úr nem a sikerre, nem a teljesítményre
néz. Ö az áldozatot értékeli, a szeretetet, az érzületet, a jóakaratot.

Szegény vagy vagyonilag. Minden garassal takarékoskednod kell,
hogy meg tudj élni a családoddal. Csak egész keveset adhatsz a temp
lomépít ésre, perselyezéskor sem sokat, a szegényeknek igazán alig ma
rad valamid, halottaidért sem mondathatsz sok mísét, - Ne szomor
kodj emiatt! A mi Istenünk nem a forintokat számolja. A szivet nézi,
az áldozatot értékeli.

Szegény vagy ídőben. Nagyszámú családod van, kimerítő munkát
végzel. Alig tudsz elkészülni vele, és utána nagyon fáradt vagy. Nem
igen tudsz résztvenni az egyházközségi életben, nem tudsz sokat imád
kozni, nem jutsz el mindennap a templomba, hétközben nem tudsz
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szentáldozáshoz járulni. Ha csakugyan igy van , azért ne swmorkodj !
A mí Istenünk nem ta r t stopperórát a kezében. A szívet néz i, az áldo
zatot értékeli.

Szegény vagy erőben, tudásban. Beteges vagy, nem tudsz bö jtölní,
az im ával nem sokra jutsz, családodban sem vagy olyan erős, friss , jó
és gondos, mint szeretnél , m ínt talán lenned is kellene. "Istenem, m í
lesz majd a számadáskor?" Ne szomorkodjl Hiszen az Úr tudja a leg
jobban , hogy lehangolt hangszeren nem hangzik föl tiszta, szép, vidám
zene. Ó m índent beszámít, és a sz ív fontos neki, az áldozatot értékeli.

És hát csakugyan olyan szegény vagy, mínt ahogy gondolod? - Tiéd
a nap, huszonnégy órájával, és van benned erő. Isten minden órában
szeretne tőled valamit , nem tö bbet, mínt éppen az erődből te lik, mínt
amit meg tudsz tenni (Mt 25,15>' Ha elju tnál odáig, ho gy míndig nyu
god tan azt kérdezed : Mit akar most tőlem Isten? Helyes , tehát ezt csi 
nálom, oly an jól, ahogy telik tőlem. - Ha így teszel , nem dobsz-e be
akkor te is m i n d e n t szegénységedből, éppenúgy, mínt az az öz
vegy? Ki adhat többet a mindennél? Ne aggódj hát! Ne légy lehangolt!
Nem igaz az , hogy nehéz a Jóistennek eleget tenni. Ó a szívet nézi és
a becsületes jóakaratot. És amit mi nem teszünk mérlegre és nem
veszünk számba, Ó azt is értékeli.

Franz-Josef Steinmetz

MARIA , A MEDITÁCIó öSKÉPE

Má ria pedig mind emlékezetébe véste szavaikat ,
és szivében gyakran elgondolkozot t ra jtuk .

Lk 2,19
Szavait anyja mind m eg6rizt e szivében. Lk 2,52

Honnét is van, hogy a krisz tusi üzenet nem hagy hátra valakiben
mélyebb benyomást, mondhatni elégedetlen marad, vagy más képet
használva: miután hallotta, éppen olyan "éhes" , mint azelőtt? Pedig a
János-evangéliumban Jézus kifejezetten azt mondja : "Aki hozzám jön,
nem éhezik többé, s aki énbennem hisz, nem swmjazik sohasem" (6,
35>' A részletes felelethez egész könyv kellene. Már a magvetőről

sz ől ö hasonlat őskeresztény értelmezésében egész sor oka van adva a
keresztény igehirdetés sikertelenségének (Mk 4,13-20 ), Itt csak egy
régi mondást idézünk fel, amely korunkban kétségtelenül különösen
időszerű. így hangzik: Nem a sok tudás lakatja jól a lelket, hanem
a dolgok benső megérzése és ízlelése.

Tudásban nincs ma hiány. Könyvkereskedéseinkben már alig fér a
könyv. A teológiai m űvek száma évről évre szaporodik. Az Ige asztala
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