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Új ra itt hon, Ma gyar or szá gon. A
sű  rű lon do ni köd ből a té li ta vasz -
ba ér ke zett no vem ber vé gén. A
Li tea köny ves bolt ban tü rel met le -
nül vár ták ol va sói, nem csak szí -
nes, ér zék le tes pró zá ja, de a de di -
ká lás hoz já ró vi dám tör té ne tek
mi att is. Sár kö zi Mátyás a tra gi kus
sor sú Sár kö zi György és Sár kö zi
Már ta fia, Mol nár Fe renc uno ká ja.
Az 1956-os for ra da lom bu ká sa
után te le pe dett le Ang li á ban. 

Dol go zott a Sza bad Eu ró pa Rá -
dió, majd 1966-tól a brit köz szol -
gá la ti rá dió, a BBC ma gyar osz tá -
lyá nak mun ka tár sa ként. Több
mint negy ven éve je len nek meg
írá sai: ha zai if jú sá gá nak
em lé ke it és az ang li ai ma -
gyar emig rá ció min den -
nap ja it épp úgy meg idéz te
kö te te i ben, mint nagy ap ja
há zas sá ga it, de toll hegy re
tűz te pél dá ul a kom mu nis -
ta dik ta tú ra iro da lom po li -
ti ká ját is.

A vár be li ta lál ko zó után
kér dez tem egy po hár vö -
rös bor mel lett – el ső sor -
ban új köny vé ről. A Pár -
ban ma gány ban cí mű kö tet
do ku men tum re gény Ba bits
Mi hály és Tö rök Sop hie há -
zas sá gá ról.

– Ez ré vel ír nak re gé nye -
ket há zas pá rok ról, há zas -
tár si vi szo nyok ról – mond -
ja mo so lyog va. – Rend sze -
rint ar ról van szó, ho gyan
vi szo nyul a fér fi a nő höz,
ho gyan si mul össze egy
kap cso lat. Il luszt ris nagy -
apám azt mond ta egy szer:
a há zas ság ban na gyon fon -
tos, hogy mind két fél jó
szí nész le gyen, és jól játssza el a
sze re pét. Ha is mert pár ról ír az
em ber, ak kor még iz gal ma sabb a
fel adat. Tíz éve ér le lő dött ben -
nem az új könyv, ami kor egy szer
csak azt lát tam, hogy Onagy Zol -
tán – nagy ré mü le tem re – el oroz ta
elő lem a té mát: meg ír ta Ba bits és
Tö rök Sop hie há zas sá gát… Gyor -
san be sze rez tem, el ol vas tam, és
meg nyu god tam: nem egé szen ar -
ról szól, ami ről én ír ni akar tam.

– Mi lyen volt ez a kap cso lat?
– Egy na gyon fél szeg, har minc -

öt éves köl tőt – aki már iro dal mi
sze mé lyi ség, a Nyu gat szer kesz tő -
je – vá rat la nul le tá mad egy nő, aki
jó val fi a ta labb, nem jó köl tő, és
cél ja, hogy a köl tő fe je de lem fe le -
sé ge le gyen! Ba bits éle te utol só
har ma dá ban sok be teg ség gel küsz -
kö dött, és ak kor de rült ki, hogy ez
az asszony – ere de ti ne vén Tan ner
Ilo na – oda adó fe le ség is tud len ni,
aki ápol ja hal dok ló fér jét, min den
ne héz ség ben mel let te áll. Kel lett
is egy ilyen társ, mert sok gond ne -
he ze dett Ba bits vál lá ra, gon dol -
junk csak a Baum gar ten-díj jal kap -
cso la tos bo nyo dal mak ra.

Több fé le do ku men tum ból: nap -
lók ból, ma gán fel jegy zé sek ből, me -
mo ár tö re dé kek ből és ver sek ből

for mál tam meg az élet tör té ne tü -
ket, amely bár egye di, de ha vé gig -
ol vas suk, lát juk, hogy ál ta lá nos
ér vé nyű.

– Ön a Szteh lo Gá bor ala pí tot ta
„gyer mek köz tár sa ság”, Ga u dio po lis,
az az Öröm vá ros pol gá ra volt. Mi -
lyen em lé ke ket őriz az em ber men tő
evan gé li kus lel kész ről?

– Köz tu do má sú, hogy Szteh lo
Gá bor, mint a pro tes táns Jó
Pász tor Egye sü let lel ké sze,
1944-ben azt a meg bí zást kap ta,
hogy kap cso la tai ré vén pró bál jon
ül dö zöt te ket men te ni. Úri há -
zak hoz be pro te zsál va, tíz-ti zen -
ötön ként, a Sváj ci Vö rös ke reszt
anya gi se gít sé gé vel több száz zsi -

dó gye re ket men tett meg. A Vár -
ban két he lyen is volt ilyen „in té -
zet”. Ezek rend sze rint ka to na -
tisz tek, arisz tok ra ták, jó mó dú
nagy ipa ro sok, ke res ke dők há zai
vol tak, ahol be fo gad ták a gye re -
ke ket. Ha nyi las su han cok be -
csön get tek, hogy van-e itt zsi dó,
ak kor rá juk för med tek: mit kép -
zel nek, vi téz Szen czi Ala dár la kik
eb ben a ház ban.

– Mi tör tént a há bo rú be fe je zé se
után?

– A há bo rú ban na gyon sok gye -
rek ma radt ár ván, fél ár ván. Gá bor
bá csi vál lal ta, hogy fel ne ve li őket.
Így jött lét re Ga u dio po lis, a fiúk
vá ro sa és egy ki sebb le ány in ter ná -
tus há rom száz fél ár vá val. Gá bor
bá csi az is te ni sze re tet ne vé ben
min den ül dö zöt tet be fo ga dott. Én
1946-ban ke rül tem a Far kas ta nya
ne ve ze tű, Ár nyas úti nagy kas -
tély ba. Há ló ter münk ben vol tak
meg men tett zsi dó és arisz tok ra ta
gye re kek, er dé lyi me ne kül tek,
sőt még egy nyu gat ra me ne kült
nyi las nak a fia is.

A köz tár sa ság if jú pol gá rai köz -
tár sa sá gi el nö köt, mi nisz ter ta ná -
csot is vá lasz tot tak sa ját so ra ik -
ból. Bá tyám, a te le ví zi ós ren de ző
Hor váth Ádám volt a kul tusz mi -

nisz ter. (A mi nisz ter el nö ki tisz tet
Ke ve há zi Lász ló ké sőb bi evan gé li -
kus lel kész töl töt te be. – A szerk.) Így
ne vel ked tünk ott, igen jó lég kör -
ben, Gá bor bá csi sze re te té ben
für dőz ve. 

Nem kény sze rí tett ránk sem mi -
fé le evan gé li kus hit éle tet, de min -
den es te éne kel tünk. Azt is el -
mond ta: aki nek a temp lo ma túl
messze van, s egy je ges zi va tar ban
nem jut el oda, az be me het az ő is -
ten tisz te le té re. Szteh lo Gá bor a
ma ga pu ri tán és gyer mek sze re tő
mód ján apánk volt apánk he lyett!

Ké sőbb Szteh lo nagy tisz te le tű
úr gye rek közös sé gét a Bu da ke szi
úti épü let ből egy sze rű en ki eb ru -

dal ták, az egé szet ál la mo -
sí tot ták.

– Het ven öt éves az idén.
Ké szí tett szám ve tést?

– So ha nem va gyok elé -
ge dett. Nem va gyok bi -
zo nyos ben ne, hogy a leg -
jobb mű ve ket ad tam ki a
ke zem ből. Va la ha kö zép -
táv fu tó vol tam, a Va sas
MÁ VAG at lé ti kai klub
szí ne i ben. Tu dom, hogy
az utol só kör előtt csen -
get nek, mert jön a cél -
egye nes, és ak kor be le
kell erő sí te ni. Most ket -
tő zött se bes ség gel írom
új mun ká i mat, hogy a leg -
fon to sabb ter ve i met be -
fe jez zem.

– Kö ze leg a ka rá csony.
Mi lyen az ün nep Lon don -
ban?

– Lon don ka rá csony ra
min den év ben kap egy
égig érő fe nyő fát Nor vé -
gi á tól, há lá ból, ami ért a
má so dik vi lág há bo rú vé -

ge fe lé az an gol had se reg fel sza ba -
dí tot ta az or szá got a hit le ri meg -
szál lás alól. A ha tal mas fát a Tra -
fal gar té ren ál lít ják föl. A tö vé ben
már ka rá csony előtt zsol tá ro kat
éne kel nek, bet le he met tesz nek
szé les ágai alá.

Az ün nep Ang li á ban nem a
szent es té vel kez dő dik, ak kor egy
jó va cso ra van; az an go lok szá má -
ra ka rá csony nap ja az iga zi ün nep -
nap, ami kor az aján dé ko zás meg -
tör té nik. A ka rá csony fa, mond -
hat juk, szin te új don ság: Vik tó ria
ki rály nő né met fér je, Al bert her -
ceg hoz ta ma gá val. A szo ká sos ka -
rá cso nyi éte lek a töl tött puly ka,
az áfo nya szósz meg a pu ding. Én
nem cse rél ném el eze ket a ma gyar
va cso rá val, ná lunk min dig ez
utób bi ke rül az asz tal ra.

Az éj fé li mi sé re so kan el men -
nek, ta lán a kö zös ének lés ked vé -
ért. A ka to li ku sok ki sebb ség ben
van nak, mi is a ke rü le ti ang li kán
temp lom ba já runk, na gyon ked -
ves a gyü le ke zet. Ilyen kor nem -
csak a meg szü le tett Jé zus ra gon -
dol az em ber, ha nem sze ret te i re
is, gyer mek ko rá ra, a ha vas Bu da -
pest re, a leg kö ze leb bi – vár va várt
– ta lál ko zás ra…

Feny ve si Fé lix La jos

Lon do ni ma gyar ka rá csony
Bu dai be szél ge tés Sár kö zi Má tyás író val
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Idén az ad vent utol só va sár nap ja és
víz ke reszt kö zöt ti két hét ben sa já -
to san ala kul a temp lom ba já rók nap -
tá ra. Ahol min den is ten tisz te le tet
meg tar ta nak eb ben az idő szak ban,
ott ka rá csony tá ján egy más után
négy na pon, majd az év vé gén há -
rom na pon gyűl het egy be Is ten né -
pe igét hall gat ni, imád koz ni, éne -
kel ni. 

Ez vál to zó össze té te lű gyü le ke -
ze tet je lent. Van egy „más na pos”
ré teg – nem fi zi kai ér te lem ben,
ha nem azok ra ért ve, akik ál ta lá -
ban min den más nap (ka rá csony,
hús vét, pün kösd) jön nek a temp -
lom ba. En nek le het szer ve zé si

oka – ün ne pi elő ké szü le tek, uta -
zás, de akár sa já to san ér tel me zett
tö meg iszony is. Az ige hir de tők
szá má ra kü lön fel adat a so ro zat
vé gén nem ru tin sze rű en, ha nem
ezt a cél kö zön sé get is meg szó lít -
va fel lép ni a szó szék re. 

So kan él nek olyan hely zet ben,
hogy a nagy  ün ne pe ken csak egy is -
ten tisz te let ér he tő el szá muk ra. A
szór vány ban lé vők szá má ra e nagy
ün ne pi sza kasz négy pont ján kí ná -
lunk el csen de se dé si le he tő sé get:
ad vent, ka rá csony, az év vál tás és
víz ke reszt al kal má ra.

Ál dott ün nep lést min den ki nek!
Dr. Lack ner Pál

Ked ves Ol va só!

„Me gyünk?” – kér de zi Est ra gon.
„Men jünk” – fe le li Vla di mir.
„Nem moz dul nak” – szól a ren de -
zői uta sí tás. Ere de ti leg így fe je ző -
dik be a re mény te li vá ra ko zás ki jó -
za ní tó pa ró di á ja, Sa mu el Bec kett
Go dot-ra vár va cí mű drá má ja.

Est ra gon és Vla di mir azért vár
Go dot-ra, mert úgy ér zik, ő ér tel -
met és célt ad na szá nal mas éle tük -
nek. Tő le vár ják sor suk gyö ke res
meg vál to zá sát. De Go dot nem jön.
Né ha ugyan meg tö ri a vá ra ko zást a
Fiú, akit Go dot hír nö ke ként, út ké -
szí tő je ként egy gro teszk Ke resz te -
lő Já nos nak vagy akár az egy ház va -
la mely ige hir de tő jé nek is ér tel mez -
he tünk, de ő is mind össze annyit
kö zöl: Go dot nem tu dott el jön ni;
ké sik, de egé szen biz to san el jön. 

Ők pe dig vár nak to vább. Unal -
mas is mét lé sek, cél ta lan ság, ér tel -
met len ség, moz du lat lan ság jel lem -
zi ezt a vá ra ko zást. Ott van ben ne a
fé le lem, ame lyet a sze rep lők és
min den ol va só ugyan úgy érez: Go -
dot so ha nem fog el jön ni…

Va ló ban ilyen len ne az egy ház
né pé nek ad ven ti vá ra ko zá sa? Cél -
ta lan, üres, ér tel met len, unal mas?
Mint ha en nek ad na han got Ke resz -
te lő Já nos is, aki bör tön ben van, és
ott hall Krisz tus cse le ke de te i ről. 

„Te vagy-e az El jö ven dő, vagy mást
vár junk?” – vi lá gos, egy ér tel mű ad -
ven ti kér dés. Két ség te le nül meg -
szó lal ben ne va la mi fé le bi zony ta -
lan ság is, de sok kal in kább őszin te
vá ra ko zás és az igaz ság irán ti nyi -
tott ság jel lem zi. 

Ke resz te lő Já nos nem Go dot-ra
vár, nem egy il lú zi ót ker get, nem
egy élet ha zug sá got akar iga zol ni,
ha nem az El jö ven dőt, a meg ígért
Mes si ást vár ja, és nem fél az igaz -
ság tól. Kér dé se mind össze ar ra vo -
nat ko zik, hogy ez az El jö ven dő –
aki ről a pró fé ták azt hir det ték, hogy
kér dé se ink re vá lasz, be teg sé ge ink -
re or vos ság, re mény sé günk nek be -
tel je sü lé se és éle tünk vi lá gos sá ga
lesz – Jé zus-e, vagy va la ki más?
Nem ke rül het jük meg ezt a kér dést. 

A szín ház ban a ko ráb ban el ké -
szült, de már ré gen nem ját szott
elő adá sok fel idé zé sé re, eset le ges

kor rek ci ó já ra szol gál az úgy ne ve -
zett fel újí tó pró ba. Min den ad ven ti
idő szak ban szük sé günk van er re
ne künk is.

A ka rá csonyt meg elő ző ké szü lés -
ben nem a vá ra ko zá son van a hang -
súly. A kér dés: kit vá runk? Ezért az
ad ven ti idő szak nem egy „csal fa,
vak re mény” élet ben tar tá sa, még
csak nem is üres ha gyo má nyok őr -
zé se, ha nem őszin te ke re sés, kér de -
zés, ön vizs gá lat – ab ban az ér te lem -
ben, amely re Pál apos tol biz tat:
„Ön ma ga to kat te gyé tek pró bá ra, hogy
iga zán hisz tek-e?!” (2Kor 13,5a) 

Ki az El jö ven dő, akit vá runk, aki
már el jött, aki fo lya ma to san úton van
fe lénk, és aki el fog jön ni az idők vé -
gén tel jes di cső ség ben „ítél ni élő -
ket és hol ta kat”? 

Ke resz te lő ár tat la nul ül, nem
sok kal ké sőbb le fe je zik, em be ri leg
a hely ze te re mény te len. Ilyen kor
ter mé sze tes még egy ilyen nagy ige -
hir de tő ese té ben is, hogy el bi zony -
ta la no dik. Ez szá munk ra is bá to rí -
tás le het mély sé ge ink ben. Még sem
ra gad be le eb be a hely zet be, ha nem
kér dez, még hoz zá at tól, aki a leg in -
kább il le té kes, aki re vo nat ko zik a
kér dés, aki vá laszt tud ad ni ne ki. Ne
ér jük be ke ve seb bel mi sem!

A hí vő élet nek fon tos ele me és ta -
pasz ta la ta a ké tel ke dés, az el bi zony -
ta la no dás és a gyöt rő kér dé sek.
Csak az zal nem for dul elő mind ez,
aki nincs élő kap cso lat ban Krisz tus -
sal. Ne ta gad juk, a min den nap ja ink
sok szor ép pen olyan szá nal mas ké -
pet fes te nek, mint Est ra gon és Vla -
di mir éle te. El ha tá roz zuk, hogy el -
in du lunk, de az tán nem moz du lunk. 

Mi lyen jó, hogy a meg ígért Mes si -
ás, Jé zus Krisz tus nem ránk vár, ha -
nem ő az, aki moz dul, aki min dig
úton van fe lénk. Ér tünk jön. Ez az,
ami min ket is ki moz dít hat a cél ta -
lan ság ból, és meg moz dít hat, el in dít -
hat az Is ten ál tal ké szí tett cél fe lé. 

Kezd jük meg a 2012. évi ad ven ti
fel újí tó pró bát! „Me gyünk?” – kér -
dez zük egy más tól. „Men jünk!” –
fe lel jük egy szer re. A foly ta tás pe -
dig egye dül at tól függ, hogy kit te -
kin tünk a ren de ző nek. 

Grend orf Pé ter

Ad ven ti fel újí tó pró ba
„Te vagy-e az El jö ven dő, 
vagy mást vár junk?” (Mt 11,3)
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„Ami kor pe dig az Em ber fia el jön az ő
di cső sé gé ben, és ve le az an gya lok mind,
ak kor oda ül di cső sé ge trón já ra. Össze -
gyűj te nek elé je min den né pet, ő pe dig el -
vá laszt ja őket egy más tól, aho gyan a
pász tor el vá laszt ja a ju ho kat a kecs kék -
től. A ju ho kat jobb ke ze fe lől, a kecs ké -
ket pe dig bal ke ze fe lől ál lít ja.”

„Ak kor így szól a ki rály a jobb ke ze
fe lől ál lók hoz: Jöj je tek, Atyám ál dot -
tai, örö köl jé tek a vi lág kez de te óta szá -
mo tok ra el ké szí tett or szá got. Mert
éhez tem, és en nem ad ta tok, szom jaz -
tam, és in nom ad ta tok, jö ve vény vol -
tam, és be fo gad ta tok, me zí te len vol -
tam, és fel ru ház ta tok, be teg vol tam, és
meg lá to gat ta tok, bör tön ben vol tam, és
el jöt te tek hoz zám.

Ak kor így vá la szol nak ne ki az iga -
zak: Uram, mi kor lát tunk té ged éhez -
ni, hogy en ned ad tunk vol na, vagy
szom jaz ni, hogy in nod ad tunk vol na?

Mi kor lát tunk jö ve vény nek, hogy be -
fo gad tunk vol na, vagy me zí te len nek,
hogy fel ru ház tunk vol na? Mi kor lát -
tunk be te gen vagy bör tön ben, hogy el -
men tünk vol na hoz zád?

A ki rály így fe lel majd ne kik: Bi zony,
mon dom nék tek, ami kor meg tet té tek
eze ket akár  csak eggyel is a leg ki sebb
atyám fi ai kö zül, ve lem tet té tek meg.”

„Ak kor szól a bal ke ze fe lől ál lók hoz
is: Men je tek elő lem, át ko zot tak, az ör -
dög nek és an gya la i nak el ké szí tett örök
tűz re. Mert éhez tem, és nem ad ta tok
en nem, szom jaz tam, és nem ad ta tok
in nom, jö ve vény vol tam, és nem fo gad -
ta tok be, me zí te len vol tam, és nem ru -
ház ta tok fel, be teg vol tam, bör tön ben
vol tam, és nem lá to gat ta tok meg.

Ak kor ezek is így vá la szol nak ne ki:
Uram, mi kor lát tunk té ged éhez ni vagy
szom jaz ni, jö ve vény nek vagy me zí te -
len nek, be te gen vagy bör tön ben, ami kor
nem szol gál tunk ne ked? Ak kor így fe lel
ne kik: Bi zony, mon dom nék tek, ami -
kor nem tet té tek meg eze ket eggyel a leg -
ki seb bek kö zül, ve lem nem tet té tek meg.

És ezek el men nek az örök bün te tés re,
az iga zak pe dig az örök élet re.”

A címül írt jé zu si mon dat nak egy
pél dá za ton be lül két for má ban va ló
elő for du lá sa meg en ge di azt, hogy
egy kér dő je let té ve mel lé el gon dol -
kod junk raj ta. Le het csu pán ezt az
egy szót is ki emel ni me di tá ci ónk
alap já ul: be fo gad ta tok?

S most te gyük fél re a szo kott sab -
lo no kat: ka rá csony a sze re tet, a
gyer mek, a csa lád ün ne pe… Ezek
ön ma guk ban iga zak, s még is egy ol -
da lú sá guk ban sok szor fél re ér te tik
az ün nep lé nye gét.

Most így fo gal ma zom meg: a ka -
rá csony a be fo ga dás ün ne pe. He tek
óta azon fá ra do zunk – csa lád ban és
is ko lá ban, mun ka he lyen és gyü le -
ke zet ben –, hogy ele get te gyünk a
ka rá csony el vá rá sá nak. Aján dé ko -
kat ve szünk, dí szí tünk, és dí sze ket
ké szí tünk, éne ket ta nu lunk, és jó
fa la to kat mű vész ke dünk a ven dég -
lá tás hoz. 

De a ka rá csony iga zi el vá rá sa
nem ez len ne, ha nem a be fo ga dás!

Ezek a sza vak: „jö ve vény”, „be fo -
ga dás” azon ban más ér ze tet kel te -
nek. Nem ka rá cso nyit, nem ün ne pit.
A jö ve vény az út po rá tól, a haj lék ta -
lan a kö rül mé nyei mi att ápo lat lan,
pisz kos, bü dös. Az élet or szág út ján
ott hont lel ki ér te lem ben nem ta lá ló
em ber nem áraszt ja a von zó, má so -
kat mel lé ál lí tó il la tot. Pe dig le het,
hogy ha be fo gad nánk, az éle te más
len ne, a meg elő le ge zett bi za lom ban
meg mosd hat na, a meg nem in do kolt
sze re tet ben el tűn ne a ta szí tó szag, s
ha nem is rög tön von zó, de el gon dol -
kod ta tó an ér de kes len ne az il la ta.

Ka rá csony a jö ve vé nyek ün ne pe.
Ka rá csony a be fo ga dás al kal ma.
Jön nek a „sze ret te ink” kö zül olya -
nok, akik egész év ben böj töl nek, hi -
szen nem kap nak annyit, amennyi
jár na, vagy amennyit vár hat ná nak.
Jön nek a mun ka- vagy is ko la tár sa -
ink, akik mel lett kö zöm bö sen el me -
gyünk, s a há tuk mö gött még – má -
sok kal együtt vagy ma gunk ban –
meg is mo so lyog juk őket. Jön nek is -
me ret le nek, és va la mi mó don tud -
tunk ra ad ják, hogy egy csöpp jó ság -
ra, csi pet nyi em ber ség re vár nak –
tő lünk. Jö ve vé nyek… Be fo gad ta -
tok? – kér de zi Jé zus.

És jö vünk mi, s az aján dé kok utá -
ni vá gyunk kal, az ün ne pi han gu lat -
ra, a szép dal la mok ra, a csönd re, a
szé pen te rí tett asz tal ra va ló éh sé -
günk kel be fo ga dást ké rünk. Igen,
nagy rit kán, őszin te pil la na ta ink -
ban be vall juk, hogy jö ve vé nyek va -
gyunk, s be fo ga dást ke re sünk – mi,
az erő sek, mi, a lát szó lag ott hon nal
bí rók, mi, a fel szí nen mo soly gók…

Ka rá csony a jö ve vé nyek ün ne pe,
a be fo ga dás nap ja. Mi is tör tént ott,
az el ső jö ve vé nyek ün ne pén? Jö ve -
vény lett az Is ten, be fo ga dás ra vá ró,
ki csiny, ma ga te he tet len, tisz tá ba  té -
telt igény lő cse cse mő, aki nek szá -
má ra nem volt hely sem a ven dég fo -
ga dó ban, sem a töb bi ott hon ban. Is -
mer jük jól az el ső há rom evan gé li -
um bet le he mi tu dó sí tá sa it. Jö ve -
vény volt nem csak a szent csa lád a
kis Jé zus sal, ha nem az Is ten Fia fel -
cse pe red ve és fel nőtt ként is. A ró -
kák nak volt bar lang juk, az égi ma da -
rak nak fész kük, de az Em ber Fi á -
nak nem volt ho vá fe jét le haj ta nia…
Az in du ló élet funk ci ók tól, ál la tok
át ha tó sza gá tól, ké sőbb iz zad ság tól,
út po rá tól bü dö sen, ko szo san, jö ve -
vény ként ott fek szik a já szol ban, ott
áll a temp lom ban, ott jár Pa lesz ti na
út ja in az em ber ré lett Is ten. 

Ezért a jö ve vé nyek és a be fo ga -
dás ün ne pe ka rá csony?

Nem ezért! Is ten nem azért ha jolt
ala csony ra – (Pál sza va i val) nem
azért aláz ta meg ma gát –, hogy mél -
ta tot tak s egy szer egy év ben ün ne -
pel tek le gye nek a jö ve vé nyek, és ha
több re nem, leg alább egy nap ra be -
fo gad juk egy mást mi, em be rek, a
min den ki-jö ve vény-em be ri ség tag -
jai. Nem azért vál lal ta ezt az élet for -
mát, hogy szá na ko zás ból, saj ná lat -
ból fog lal koz zunk ve le, s 365 kö zül
egy nap ere jé ig be fo gad juk őt.

Is ten azért vál lal ta még ezt a
mély sé get is, hogy – té koz ló fi ú -
ként – be fo gad jon min ket, örök jö -
ve vé nye ket. Ka rá csony er ről szól: a
bűn, az Is ten-nél kü li ség, fél re csú -
szott éle tünk föl dön fu tó vá tett min -
ket; de Is ten ab ban a te he tet len nek
tű nő kis gyer mek ben, Jé zus ban be -
fo ga dott min ket. Meg nyílt az ég,
meg nyílt az éden kert ka pu ja, meg -
nyílt az atyai ház aj ta ja, s az aj tó ban
ott áll tárt ka rok kal a be fo ga dó Is ten, a
Jé zus ban meg is mert mennyei Atya.

Akik meg lát ják őt, akik meg hall -
ják a nyi tott aj tón be hí vó sza vát,
azok ma guk is nyi tott em be rek ké
vál nak – oly annyi ra, hogy ön nön
vál to zá su kon ma guk is el cso dál koz -
nak. Csak az Is ten be fo ga dó sze re -
te tét meg ér ző em ber, kö zös ség,
gyü le ke zet vál hat be fo ga dó vá.

Jé zus nak – a „Jé zus ká ból” leg na -
gyobb ra nőtt min de nek Urá nak – a
sza va jus son el fü lün kön, ér tel mün -
kön át a szí vün kig 2012 ka rá cso -
nyán: jö ve vény vol tam, és be fo gad -
ta tok…
Ifj. dr. Ha fen scher Ká roly

„…jö ve vény vol tam, 
és be fo gad ta tok…”
Mt 25,31–46

Szvo rák Ka ta lin Liszt-, Ko dály-
és al ter na tív Kos suth-dí jas ének -
mű vész 2012. őszi észak-ame ri -
kai kon cert kör út já nak utol só ál -
lo má sa To ron to volt. A Ma gyar
Ágos tai Hit val lá sú Evan gé li kus
Egy ház meg hí vá sá ra ok tó ber 27-
én adott a vá ros ban nagy si ke rű
zá ró  hang ver senyt. Más nap, va -
sár nap, a re for má ció ün ne pén
szim bo li ku san és va ló sá go san is
há la adás sal zá rult a lá to ga tás,
ami kor a mű vész nő az evan gé li -
kus is ten tisz te le ten ének szol gá -
la tá val egy ma rok nyi hí vő áhí ta -
tát tet te még em lé ke ze te seb bé. 

Szin te le ír ha tat lan az él mény ere -
je, ami kor egy kis kö zös ség le he -
tő sé get tud ad ni, s le he tő sé get
kap hat ar ra, hogy ven dé gül lát -
has sa a mai Ma gyar or szág mű -
vész kö ve te i nek egyik leg je le -
seb bi két. 

A to ron tói Ma gyar Ágos tai Hit -
val lá sú Evan gé li kus Egy ház a leg ki -
seb bek kö zül va ló kö zös ség,
még is már nyolc van évet tud hat
ma ga mö gött az emig rá ci ós
szét szórt ság ban. Temp lom épü -
let és ál lan dó lel ké szi je len lét hí -
ján is élő kö zös ség, hi szen a cleve -
landi gyü le ke zet két pász to ra,
Ta másy Éva és Ta másy Zol tán
két he ten ként (ese ten ként tíz -
órás uta zás sal) el lát ja a lel ké szi
szol gá la tot. Így me rül he tett fel
Szvo rák Ka ta lin meg hí vá sa is
Tor on tó ba, mi vel a mű vész nő
ép pen a cleve landi evan gé li kus
gyü le ke zet meg hí vá sá ra ná luk
kon cer te zett. 

Tor on tó ban dr. Me kis Éva
egy ház fel ügye lő kö rül te kin -
tő, jó szer ve zé sé nek kö szön -
he tő en kö zel szá zan jöt tek el a
rend kí vül bo ron gós, esős idő -
ben, hogy meg hall gas sák Ka -
ta lint. Kon cert jé nek hí re pil la -
na tok alatt fu tott vé gig a he lyi
ma gya rok „há ló vi lá gán”, mint
olyan prog ram, amely fon tos -
nak ígér ke zik. Mert sze ren csé re a
szív ügye i vel, mint Szvo rák Ka ti
is, még min dig más képp va gyunk,
mint az ál ta lá nos hí rek kel. Itt
nem le het szó si et ség ről, kap ko -
dás ról; ah hoz, hogy át tud juk él -
ni, meg tud juk ta pasz tal ni – pél -
dá ul az ő mű vé sze tén ke resz tül –
éle tünk szép sé gét, nos, ah hoz
nem csak idő, ha nem tel jes oda fi -
gye lés is kell. 

Akik a hang ját le mez ről vagy a
há ló ról is mer tük, tud tuk, hogy a
sze mé lye sen meg élt dol gok nem
tűn nek el nyom ta la nul, ha nem
szé pen, las san be lül ről épí tik át a
lel kün ket, táp lál ják em ber sé gün -
ket. 

S ahogy re mél tük, úgy tör tént.
Szvo rák Ka ti ének mű vé sze te,
egyé ni sé ge, az ál ta la meg szó lal ta -
tott és fel idé zett vi lág en nek az
oda fi gye lés nek a je gyé ben tá rult
elénk ezen a kon cer ten: őszin tén,
sze re tet tel kap tunk, s ilyen lel kü -
let tel fo gad tuk őt. Nagy, kö zös lé -
lek eme lés nek érez tük az öku me -
né szán dé ká val össze ál lí tott, ál ta -
la meg szó lal ta tott egy há zi éne ke -
ket, a tör té nel mi múlt ra em lé ke ző
da lo kat, nem is be szél ve a ma gyar
ha tá ron be lü li és kí vü li táj egy sé -
gek sa já tos éne ke i ről. 

Szá munk ra, akik a ha zá tól tá vol
élünk, át ül tet ve vagy ki sza kad va a
ma gyar kul tú ra táp lá ló ta la já ból, a
sze mé lyes él mény még sok kal

fon to sabb, sok kal él te tőbb le he tő -
ség ah hoz, hogy nyel vün ket, ön -
azo nos sá gun kat meg őriz hes sük
az ide gen ben. A mű vész ven dé -
gek, akik idő ről idő re el lá to gat nak
hoz zánk, ta lán nem is sej tik, hogy
sza va ik, éne ke ik, egy-egy mon da -
tuk a lé lek mi lyen mély ré te ge i be
ké pe s be ha tol ni, mi lyen se be ket
tud  meg gyó gyí ta ni… 

Úgy gon do lom, Szvo rák Ka ti

azok kö zül va ló, akik sej tik ezt az
össze füg gést. Nem csak azért,
mert ma ga is Ma gyar or szág je len -
le gi ha tá rán kí vül szü le tett ma -
gyar nak, s ne vel te tett ma gyar nak,
ha nem azért is, mert kül de tés nek,
szent hi va tás nak te kin ti mű vé sze -
tét; szá má ra a pá lyá ját kí sé rő „kis -
kö zös sé gek él te tő ere je volt min -
dig az el sőd le ges”. 

Ré gi ko rok üze ne tét hoz ta a
mű vész nő tisz tán csen gő, lá gyan
haj ló hang já val, mert a ré gi ek, az
ősi kul tú rák sok kal job ban tud ták
ná lunk, mik az élet leg na gyobb ér -
té kei, és éle tük szer ves ré szét al -
kot ta a kö zös ének lés, ze né lés.
Tud ták, hogy Is ten je len van éle -
tük ben. Az édes anyák tól ta nult
el ső da locs kák tól kezd ve egé szen
a fel nőt té éré sig az ün ne pi pil la na -
to kat va la mi lyen for má ban a dal, a
ze ne töl töt te ki. Da la ik úgy szól -
tak a te rem tett vi lág ról, hogy köz -
ben sa ját örö me i ket és bá na ta i kat
is be lé jük szőt ték. 

Szvo rák Ka ti tol má cso lá sá -
ban ez a szer ves össze tar to zás
Is ten és em ber közt köz pon ti
he lyet kap. Nemcsak hu szon -
hét le me ze a bi zo nyí ték rá, ha -
nem az is, hogy kö vet ke ze te -
sen jár ja a vi lág kis ma gyar kö -
zös sé ge it az zal a meg győ ző -
dés sel, hogy aho vá hív ják, oda
fényt visz da la i val. Né pek és
nem ze tek kö zöt ti egyes sé get
hir det az zal, hogy a Ma gyar or -
szá got kö rül ve vő né pek da la it
is meg szó lal tat ja – aho gyan ezt
a to ron tói kon cer ten is tet te.

Fur csa vi lág ban élünk. Anya -
gi gaz dag sá gun kat gon dol juk
fon tos nak, pe dig az elekt ro ni -
kus vi lág „sze gény sé gé vel”,
vagy is „min den te lér he tő sé gé -
vel” ép pen ezt az em be ri kö zel -
sé get, pél dá ul a kö zös da lok ban
fel csen dü lő kö zös rez gést kép -
te len vissza ad ni, amely re annyi -
ra vá gyunk, amely re annyi ra
szük sé günk van-len ne. 

Szvo rák Ka ti to ron tói kon -
cert je vissza ad ta a hi tet ab ban,
hogy ér de mes „em ber kö zel be”
hív ni ar ra ér de mes mű vé sze in -
ket. Mert ha hív juk őket, ak kor
szí ve sen jön nek. Kon cert je után
so kunk szí vé ben a há la és az
öröm ér zé se ma radt, ame lyet a
ro ha nó vi lág nem tud töb bé on -
nan ki tö röl ni.

Si mán di Ág nes

A szív ügyei
Szvo rák Ka ta lin to ron tói kon cert je
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Ün nep lő Gyü le ke zet! Test vé re im
az Úr Jé zus Krisz tus ban!

Pá ra éle tünk újabb ál lo má sá hoz
ér kez tünk. Nem je len tős ál lo más
ez, csak mi tart juk olyan nagy ra
azt, hogy új ra el múlt egy év. S ha
ezt az évet is mér leg re ten nénk,
biz tos, hogy könnyű nek bi zo -
nyul na. Ez ter mé sze te sen nem azt
je len ti, hogy nem ér de mes vé gig -
gon dol ni. S nem is azt, hogy nem
ér de mes vissza em lé kez ni az el -
múlt év ese mé nye i re, csu pán azt,
hogy mi köz ben mi mér le gel jük a
mö göt tünk ha gyott esz ten dőt,
em lé ke zünk mind ar ra, amit meg -
te het tünk, ne fe led kez zünk meg
ar ról, hogy Is ten szí ne előtt – co -
ram Deo – ál lunk.

Nincs más jel leg ze tes sé ge – ke -
resz tyén szem pont ból – en nek az
es té nek, csak ez: Is ten előtt áll va
csen de se dünk el, és ne ki adunk há -
lát azért, ami jó volt, vagy ami jó ra
for mált, és tő le ké rünk bo csá na tot
ar ra, amit el ron tot tunk, vagy amit
aka ra ta el le né re tet tünk. Eh hez na -
gyon jó se gít sé get ad a zsol tá ros.
Is ten nél va ló el csen de se dés re hív,
hogy bíz zunk ben ne!

A zsol tár ban szin te ref rén ként
csen dül fel új ra és új ra, hogy csak
Is ten nél csen de sül el az em ber lel -
ke. Szent Ágos ton nak – Au gus ti nus
egy ház atyá nak –, a 4–5. szá zad
nagy alak já nak jól is mert gon do la -
ta jut hat még eszünk be e sza vak
hal la tán, aki ezt mond ta: „…nyug -
ta lan a mi szí vünk, amíg meg nem
nyug szik Te ben ned.”

Rá kell éb red nünk, hogy mi lyen
igaz ez. Mi min den nyug ta la nít
ben nün ket? Nem hin ném, hogy
kö zöt tünk akár csak egy va la ki is
len ne, aki azt mon da ná, hogy sem -
mi nem nyug ta la nít ja, és az éle té -
ben min den a leg na gyobb har mó -
ni á ban van. De azt sem hin ném,
hogy most so rol ni kel le ne, hogy
mi min den nyug ta la nít, mert az Is -
ten ma is az zal akar se gí te ni, hogy
meg mu tat ja a bé kes ség út ját: Is -
ten nél csen de sül el a lé lek. 

S ez nem azt je len ti, hogy majd
csak ak kor lesz nyu go dal munk, ha
meg ha lunk, ahogy az em ber ezt

oly kor gon dol ja. Nem! Ha nem
azt, hogy az Is ten kö zel sé gé ben
az em ber min den bel ső nyug ta lan -
sá ga fel ol dód hat és meg ol dód hat. 

Az Is ten je len lé té ben a za ka to ló
gon do la ta ink, ame lyek nem hagy -
nak alud ni, az ag gó dó lel künk,
amely nem hagy bé kén, a fé le lem -
ben élő lel künk, amely ezért in -
kább tá mad, hogy az ere jét fi tog -
tas sa – egy szer csak meg ta lál ja a
csen det. Nem a sí ri, őr jí tő csen -
det, ha nem a lé lek bé kes sé gét
meg te rem tő csen det. 

Egy svéd író tól ol vas tam egy
gon do la tot, amely va la hogy így
szólt: „A túl na ni vi lág nél kül az it -
te ni vi lág vi gasz ta lan ta lány.” S
va ló ban ez a vi gasz ta lan ta lány az
Is ten je len lé te nél kül mit sem ér. 

Olyan ez, mint ha egy haj lék ta -
lan nak elekt ro mos hő su gár zó val
akar nánk kom for to sab bá ten ni az
éle tét, nem gon dol va ar ra, hogy
csak ép pen az a hely hi ány zik,
ahol be dug ja a hő su gár zót a kon -
nek tor ba. Vi gasz ta lan ta lány szá -
má ra, hogy mit kezd jen a hő su gár -
zó val. Nem meg ol dás, nem se gít -
ség. Te hát az em ber sem mi ben
sem ta lál se gít sé get, amit Is ten
nél kül akar az éle te meg job bí tá sá -
ra for dí ta ni. Ezért van szük sé -
günk a csend re, az Is ten előt ti
meg ál lás ra, ar ra, hogy az Is ten ben
– ahol va ló ban meg tör tén het ez a
cso da – meg nyu god jon a lel künk.

Mert az Is ten je len lé te ugyan
min dig ar ra em lé kez te ti az em -
bert, hogy az éle te sem mi, pá ra,
ki csiny és könnyen szét fosz ló,
még is ő a meg tar tó. A zsol tá ros
erős vár nak, szik lá nak ne ve zi az
Is tent, biz tos ol ta lom nak. De
eszünk be jut a zsol tár sza va it hall -
va a Lu ther éne ke nyo mán itt ma -
gyar föl dön ki ala kult evan gé li kus
kö szö né sünk is. 

„Erős vár a mi Is te nünk” –
mond juk büsz kén és ön tu da to san,
csak ép pen ar ról fe led ke zünk
meg, hogy erős vár ra ép pen azért
van szük sé günk, mert mi ma gunk -
ban gyen gék, erőt le nek len nénk.
Nem azért épí tett vá ra kat az em -
ber, mert min den nél erő sebb nek

érez te ma gát, ha nem azért, hogy a
fé lel mé ben le gyen egy biz tos
hely. 

Mond juk te hát öröm mel: Erős
vár a mi Is te nünk, aki a gyen ge sé -
günk ben és pá ra éle tünk ben is óv.
Meg véd, és ami kor na gyon se bez -
he tők va gyunk is, ak kor is me ne -
dé ket je lent; ami kor min den től fé -
lünk, ami kor inunk ba száll a bá -
tor sá gunk, ami kor bé nít a si ker te -
len ség, ami kor el eset tek va gyunk,
ak kor is biz tos ol ta lom! „Mind -
annyi an le hul lunk, de még is van
egy, aki ezt a hul lást vég te le nül
gyön gé den a ke zé ben tart ja” – ír ja
egy he lyen Ril ke. Hát eb ben az
óévi temp lo mi csend ben – az Is -
ten szí ne előtt meg áll va – ép pen
er re a meg tar tó, biz tos kéz re ha -
gyat koz ha tunk rá még job ban !

Is ten nél va ló el csen de se dés re
hív, hogy az Is ten ere jé ben és sze -
re te té ben re mény ked jünk!

A csend ben meg ál ló em ber
nagy fel fe de zé se ez: Is ten nél van
az erő és a sze re tet. A sze re tet
nem gyen ge ség, még ak kor sem,
ha oly kor na gyon gyen géd meg -
nyil vá nu lá sai van nak is. 

Az Is ten nél van az erő és a sze -
re tet. Te hát ere jét so ha sem ag -
resszor ként hasz nál ja, és nem cél -
ta lan erő fi tog ta tás sal akar ja a min -
den ha tó sá gát meg mu tat ni. Ere jét
el sőd le ge sen ál dás ra, se gí tés re, az
em ber szá má ra nyúj tott vi gasz -
ban akar ja meg mu tat ni. Az az iga -
zán erős, aki le tud ha jol ni, aki ki -
csi mer len ni, mint egy apa, aki a
né hány éves kis fi á val el kezd – já -
ték ból – bir kóz ni, és fe szü lő fér fi -
ere jé ben ott van a fia irán ti gyen -
géd ség, és az öle lé se nem szo rí tó,
ha nem vé dő öle lés.

Is ten ke zé ben volt a most le zá ru -
ló évünk is! Min de nes tül. Könnye -
i vel és mo so lya i val, erős kö dé se -
ink kel és gyen ge sé ge ink kel. Si ke -
re ink kel és ku dar ca ink kal. Lé pé se -
ink kel és meg tor pa ná sa ink kal.

S ami kor az Is ten szí ne előtt így
áll unk, ak kor csak há lá sak le he -
tünk meg tar ta tá sun kért!

Ámen.
Ben ce Im re

Sze re tet és erő
Zsolt 62,6 – 13

A nem
átlagos
koszorú
Az első adventi koszorú el ké szí té -
se Johann Wichern hamburgi lel -
kész hez köthető, aki az észak-
német diakónia jelentős alak ja volt.
A 19. szá zad köze pén nem a mai
„ta ka ré kos”, négy fé nyes vál to zat
készült, ha nem a va sár napokat egy-
egy na gyobb pi ros, a hét köz na po -
kat egy-egy ki  sebb fe hér gyertya je -
lez te. Mi vel ad vent első va sár nap ja
no vem ber 27. és de cem ber 3. kö -
zött mo zog, ezért a gyer tyák szá ma
22–28 kö zött vál to zott. 

Ma ekkorák ritkán készülnek
csa lá di vagy gyülekezeti hasz ná -
lat ra. Sokan a stájerországi Ma ria -
zell főterén lévő, több mint 10 mé -
ter átmérőjű, 24 gyertyás ko szo -
rút tartják a legnagyobbnak.

Útitárs-infó

2. Száll az idő s az alkalom, Légy velünk, égi irgalom, Mert sok jót el mu -
lasz tot tunk, Míg csak magunkra gondoltunk. Testvér baját meg se lát -
tuk, Mindig magunkat sajnáltuk, Bűnt bánni rest volt a szívünk, Ám
más hibáján törvényt ültünk – Szánj meg minket, örök Isten!

3. Kőszívünket megtörheted: Hús-szívként szolgáljon neked. Add szik -
la zú zó igédet: Új évben legyen új élet. Szétszórt lelkünk tedd egésszé,
Té ríts minden jóra késszé, Hogy általunk a jövendőt Formáld: a boldog
új  esztendőt – Áldj meg minket, örök Isten!

Evangélikus énekeskönyv 177 – Tehozzád száll fel énekünk
Dallam: Jövel, Szentlélek Úristen (229) • Bodrog Miklós (1929–2009)

Babits Mihály

Karácsonyi ének
Mért fekszel jászolban, ég királya? 
Visszasírsz az éhes barikára. 
Zenghetnél, lenghetnél angyalok közt: 
mégis itt rídogálsz, állatok közt.

Bölcs bocik szájának langy fuvalma 
jobb tán mint csillag-űr szele volna? 
Jobb talán a puha széna-alom, 
mint a magas égi birodalom?

Istálló párája, jobb az neked, 
mint gazdag nárdusok és kenetek? 
Lábadhoz tömjén hullt és arany hullt: 
kezed csak bús anyád melléért nyult…

Becsesnek láttad te e földi test 
koldusruháját, hogy fölvetted ezt? 
s nem vélted rossznak a zord életet? 
te, kiről zengjük, hogy „megszületett”!

Szeress hát minket is, koldusokat! 
Lelkünkben gyujts pici gyertyát sokat. 
Csengess éjünkön át, s csillantsd elénk 
törékeny játékunkat, a reményt.

A 2013. év igéje:
„Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük.”

A Zsidókhoz írt levél 13,14
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Ma gyar evan gé li u mi lap
Meg je le nik hat szor egy év ben

Ki ad ja a Ma gyar Evan gé li kus Kon fe ren cia (Maek)
1088 Bu da pest, Pus kin ut ca 12. 
(telefon: +36-1/338-2302)

Fe le lõs ki adó: Prõh le Ger gely el nök
Fe le lõs szer kesz tõ, meg ren de lés, in for má ció:
dr. Lackner Pál
(telefon: +36-20/824-4616, e-mail: maek@lu the ran.hu)

A lap in gye nes, a nyom da- és pos ta költ ség re ado má nyo kat ké rünk
és el fo ga dunk.
Bank szám la: Ma gyar Evan gé li kus Kon fe ren cia, Bu da pest, Ra if fe i sen Bank
Bank szám la szám (bel föld rõl): 12010886-00146767-00100002
(kül föld rõl) IBAN: HU 43 1201 0886 0014 6767 0010 0002
SWIFT: UBRT HUHB

Ado mány
Az Úti társ nyom da- és pos ta költ sé gé re a leg utób -
bi szám óta a kö vet ke ző ado mány ér ke zett:
• Un ga ris cher Evan gelisch-Lu the ris cher Se el sor -
ge di enst – 1000 eu ró
Kö szön jük a tá mo ga tást! 
La punk ki adá sá nak és pos tá zá sá nak költ sé ge i hez
sze re tet tel vár juk ol va só ink tá mo ga tó ado má nya -
it a Ma gyar Evan gé li kus Kon fe ren cia, Bu da pest,
Ra if fe i sen Bank 12010886–00146767–00100002
szám la szám ra. 
(Kül föld ről: 
HU 43 1201 0886 0014 6767 0010 0002)

„Ezt mond ja az Úr is ten, aki az
eget te rem tet te és ki te rí tet te, szi -
lárd dá tet te a föl det, és nö vényt
sar jasz tott, le he le tet ad a raj ta
la kó nép nek, és lel ket a raj ta já -
rók nak: Én, az Úr, el hív ta lak
az igaz sá gért, én fo gom a ke ze -
det. Meg őriz lek, és ben ned aján -
dé ko zom meg szö vet sé gem mel
né pe met, vi lá gos sá gom mal a
nem ze te ket. Nyisd meg a va kok
sze me it, hozd ki a bör tön ből a
fog lyo kat, a fog ház ból a sö tét ben
ülő ket!” (Ézs 42,5–7) 

Víz ke reszt ün ne pe to vább -
ve zet a hét köz na pok fe lé. Át -
ve ze ti az ün ne pen meg ta pasz -
talt vi lá gos sá got a hét köz na -
pok ba, me lyek ben sok szor el -
fed jük – vagy más fe di el elő -
lünk – az iga zi vi lá gos sá got. 

Ézsa i ás pró fé ta köny vé ből
szár ma zó igénk Is ten sza vát
tol má csol ja Is ten né pé nek.
De Is tent Ézsa i ás ma ga is
meg ha tá roz za. Ez a meg ha -
tá ro zás az, ame lyet az Ószö -
vet ség Is ten nel kap cso lat ban
gyak ran le ír, és aho gyan mi is
sok szor azo no sít juk a min -
den ha tó Atya Is tent mint a
Szent há rom ság el ső sze mé -
lyét. „Ezt mond ja az Úr is ten,
aki az eget te rem tet te és ki te rí tet -
te, szi lárd dá tet te a föl det, és nö -
vényt sar jasz tott, le he le tet ad a
raj ta la kó nép nek, és lel ket a raj ta já -
rók nak.”

Ami kor az ün nep ből va ló to -
vább ve ze tést meg akar juk fo gal -

maz ni, ak kor an nak alap ja csak ez
le het szá munk ra is. Hogy tud juk:

min den, ami vég be ment a vi -
lág ban, az Is ten te rem té se.
Min den, ami ka rá csony kor a
vi lág ál tal cso dált ese mény,
Is ten te rem té se. Ő adott le -
he le tet Jé zus Krisz tus nak, és
ő adott le he le tet, éle tet ne -
künk. Min den cse le ke de tünk
alap ve tő ki in du ló pont ja csak
ez: Is ten te rem tett min ket, ő
adott le he le tet, éle tet ne -
künk és min den élő nek. 

To vább ve zet nek Is ten
sza vai is: „El hív ta lak az igaz -
sá gért, én fo gom a ke ze det.”
Víz ke reszt nap já ra te szik Jé -
zus meg ke resz te lé sé nek ese -
mé nyét. Ami kor Jé zus el -
ment a Jor dán fo lyó hoz, ahol
Já nos ke resz telt, és alá ve tet -
te ma gát Já nos ke resz te lé sé -
nek, hogy fel vál lal ja ez zel is a
ve lünk, em be rek kel va ló kö -
zös sé get. Er re a nap ra te szik
Jé zus el ső cso dá já nak ese mé -
nyét is, ame lyet Ká ná ban vitt
vég hez, ami kor a vi zet bor rá
vál toz tat ta. „El hív ta lak az
igaz sá gért, én fo gom ke ze det.”

Jé zus el ső lé pé sei ezek
mes si á si szol gá la tá ban. A ke -
resz te lés és az el ső cso da. Jó
lát nunk Is ten Ézsa i ás nak
adott ígé re té ből, hogy Jé zus
nem ma gá nyos har cos ként
in dul az úton: Aty ja min dig

ve le van. Ezt a kö zös sé gü ket jel -
lem zi Is ten ígé re te: „El hív ta lak az

igaz sá gért, ve led va gyok.” Jé zus nak
is, és ne künk is biz ta tó Is ten igé je.
Mind ad dig, amíg az igaz ság út ján
já runk.

„Meg őriz lek és ben ned aján dé ko -
zom meg szö vet sé gem mel né pe met, vi -
lá gos sá gom mal a nem ze te ket.”

Is ten szö vet sé ge az Ószö vet ség -
ben a leg fon to sabb ki fe je zés,
amely ről szól nak. Is ten szö vet sé -
gét is új ra ér tel me zi Jé zus szü le té se.
Hi szen Jé zus ban úgy jön kö zel
Urunk, hogy kö ve tés re hív ben -
nün ket, és szö vet sé gét egyet len ál -
do zat tal pe csé te li meg. Jé zus ban Is -
ten az ő szö vet sé gét tel jes sé te szi és
meg pe csé te li. És ahogy a szö vet ség
az ószö vet sé gi nép leg fon to sabb ki -
fe je zé se, Ézsa i ás is úgy be szél a
szö vet ség nek a Mes si ás ál ta li meg -
pe csé te lé sé ről, hogy ez az Is ten né -
pé hez szól.

Vi lá gos sá ga vi szont már meg je -
le nik min den ki szá má ra. Ez nem
csak egy ki vá lasz tott kör ki vált sá -
ga. Min den ki lát hat ja Is ten vi lá gos -
sá gát Jé zus ban. Ab ban, aki ma gá ról
vall ja: „Én va gyok a vi lág vi lá gos sá -
ga. Aki ve lem jár, nem lát sö tét sé get,
ha nem övé lesz az élet vi lá gos sá ga.”

Víz ke reszt ün ne pe to vább ve -
zet a hét köz na pok fe lé, hogy meg -
él hes sük: Jé zus vi lá gos sá ga min -
den fog ság ból meg sza ba dít, min -
den sö tét sé get el űz. Ad ja Is ten,
hogy ezt a vi lá gos sá got tud juk to -
vább vin ni éle tünk ben. Ámen.

Nagy Zol tán 

Ő ve lünk van, amíg az igaz ság út ján já runk
Ézs 42,5–7

Vá lasz tás 
és díj át adó
A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház Zsi na ta 2012. no vem ber
30-án új ra vá lasz tot ta Prőh le Ger -
gelyt or szá gos fel ügye lő nek és
Gáncs Pé tert el nök-püs pök nek. A
Ma gyar Evan gé li kus Kon fe ren cia
el nö ké nek és al el nö ké nek sok
erőt és Is ten ál dá sát kí ván juk ré gi-
új fel ada tuk be töl té sé hez.

Szer ve ze tünk másik al el nö ke,
Ben czúr Lász ló tisztelet beli egy -
ház ke rü le ti felü gye lő kap ta ed di gi
szol gá la ta el is me ré se ként a Ma -
gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
2012. évi Pró nay Sán dor-dí ját.
Szív ből gra tu lá lunk!

Úti társ-in fó
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2. Szent igéd, mint égi csillag,
Hív jon, vonjon Jézusunk, Utat
int ve, míg megvirrad, Míg te hoz -
zád eljutunk! Minden bús szem
lássa meg Áldott égi fényedet!

5. Hozd el azt a hajnalt végre, Me -
lyet ígért szent igéd: Mind e föld -
nek minden népe Melyen térdre
hull eléd, S úgy zeng minden
nyelv neked Áldó hálaéneket!

Evangélikus énekeskönyv 185 – Égi csillag tiszta fénye
L. Bourgeois (1510–1569) • Elias Lönnrot (1802–1884) (finn)

Lapunk előzetes terveink szerint az Úr 2013. esz ten -
de jé ben is hat alkalommal jelenik majd meg a páros
hó na pok elején. Örülnénk, ha eddigi szerzőink a jö -
vő ben is megtisztelnének bennünket írásaikkal. Leg -
a lább ennyire várjuk azok jelentkezését is, akik ed -
dig még nem publikáltak nálunk. Hangsúlyozottan
sze ret nénk a déli féltekén élő magyarság gyülekezeti
éle té ről is tudósítani.

Minden szerzőnknek, terjesztőnknek és ol va sónk -
nak áldott, kegyelemteljes új esztendőt kívánunk.

Bízd újra életed Krisztusra!


