
 

 

 

 
 

      

 
 

 
(Zsolt 103,8) 

 

 Itt az év vége és csupán néhány óra választ el az új évtől. Számadás. Jézus talentumokról szóló 

példázata jut az eszembe. Talentumokat kaptunk, miként sáfárkodtunk velük? Amennyiben most térne haza 

Gazdánk, mit tudnánk megmutatni neki a megelőlegezett bizalomból? Számadás. Ez jellemzi a bölcs embert, 

aki nemcsak megéli a napjait, hanem felelősen éli életét.  

 Mi is történt velünk? A világ olyan konspiratív dolognak lett a szemtanúja, vagy a bábja, amit el sem 

tudott volna képzelni. Feltüzelt és félrevezetett menekültek és migránsok indultak útnak egy olyan világ felé, 

amelyről csak hallottak, de semmit sem tudnak róla. Németország és a Skandináv-országok az úti cél, ahol nagy 

jólétben élnek. Nem tudom, hogy mit érezhettek a megérkezők, amikor először láttak hajléktalant vagy 

kéregetőt az „ígéret földjén”. Naponta kapdostuk a fejünket az érkezők számának növekedéséről és 

viselkedésük változásáról. Kerítést kellett építeni, a legnehezebb döntése az embernek, aki nem tudja magát 

megvédeni. A kerítés senkinek sem jó, mert valaki mindig a másik oldalon áll vagy marad, Isten szeretete azt 

kívánja, hogy egymás mellett legyünk. Aggodalmam ellenére a kerítés megoldást hozott, és mások is elkezdtek 

kerítéseket építeni. A nyitott Európa bátor országai kerítéssel védik magukat a helytelen politizálás 

következményeitől. És most, amikor az évet búcsúztatnák az emberek „véletlenül” becsempészik a félelmet az 

éterbe, terrorizmus veszélyt kiáltva. Nem ezután vágyódtam, vágyódtunk.  

 A világban észlelhető bizonytalanság közepette, mi óbudai evangélikusok egy áldott évet éltünk. 

Vasárnapi istentiszteleteink résztvevőinek száma nem csökkent, a keresztség szentségében részesülők több 

évtizedes statisztikát döntöttek meg. Több mint ötszázan voltunk együtt a családi ebédeken. Kirándultunk 

Csehországba és Vizsolyba, vendégül láttuk a tatrangi testvérgyülekezetet. A kötelező hit- és erkölcstan 

oktatásának is köszönhetően részesültek konfirmációban fiataljaink, és már nemcsak kétévente. Az ifjúság 

havonta szolgált, és a hittanosok karácsonyán több mint félszáz gyerek és ifjú szereplése tette emlékezetessé az 

istentiszteletet. Több vendég-igehirdetőt hallgathattunk, és kiosztottuk a Dévai Bíró Mátyás életmű díjat. Az 

irgalmas és kegyelmes Úr tenyerén hordozott bennünket, és amikor gyülekezetünk családjai gyászoltak, a 

szerető Isten feltámadott Fia által vigasztalást és reménységet hozott számukra.  



 Kérhetünk-e ennél több és méltatlan szerető gondviselést az új esztendőre? Természetesen nem! Mit is 

kérjünk akkor? Világunk számára kérjünk bölcsességet, egyetértést és békét. Számunkra bűnbocsánatot, hogy 

ne tekintsen Urunk méltatlanságunkra, hanem tegyen alkalmassá országának és szeretetének hirdetésére. 

Jakab Béla 

 

 
Túrmezei Erzsébet 

 
     „Isten erejével a mázsás teher könnyű,  

     mint a szalmaszál – nélküle mázsás  

     súly a szalmaszál is.” 

        Luther 

Láttam, Uram!  

Egyik béna volt, a másik aszott, sárga…  

vagy nem volt lába…  

De a Te fényed hullt a betegágyra!  

Hitükkel elrejtőztek Nálad,  

és úgy hordozták mázsás terhüket,  

a Te erőddel, mint a szalmaszálat. 

És láttam szalmaszál alatt roskadókat.  

Mert mázsás teher  

könnyű, mint a kis szalmaszál, Veled.  

De nélküled  

a szalmaszál is mázsás súly lehet. 

Új évbe indulok,  

és nem tudom, mi vár rám.  

Csak azt tudom: velem vagy, nem hagysz árván.  

Csak azt tudom: utam már kijelölted.  

Mint bízó gyermek, járhatok előtted.  

Te mérsz ki bút, örömöt, munkát, terhet,  

s irgalmad mindegyikbe áldást rejtett. 

Csak egyet adj: hogy céliránt haladjak,  

hogy szalmaszálak alatt ne roskadjak!  

És ha szereteted mázsás teherrel  

tenné próbára ezt a gyenge vállat –  

segíts úgy vinni mázsás terhemet  

a Te erőddel – mint a szalmaszálat! 

 

 
 

A vendégek érkezése előtti egy-másfél nap (ha jut ennyi kegyelmi idő) a pánikszerű rendrakásról szól, hogy 

csak az maradjon elöl, amit szeretném, hogy mások is lássanak. A nagyapám mindig azt mondta: akkor kell 

takarítani, ha a vendégek elmentek. Persze, előtte is kell. Gondosan félresöpörni sérelmeket, tematikusan 

elrendezni a félelmeimet, hiszen nem baj, hogy vannak, csak legyenek szépen rendben.  Eltenni a soha meg 

nem valósuló elvárásaimat, a világomat, önazonosságomat alkotó, egyenként szúrós kis megállapításokat, amik 

jól bele tudnak állni másba. De alapvetően igaza van a nagyapámnak: takarítani akkor kell, ha elmentek a 

vendégek. 



 Mert ha elmentek a vendégek, mindenkinek jutott elég, sikerült megtalálni minden eldugott ajándékot és 

sikerült eldugni minden nem oda illő tárgyat, gondolatot, akkor újra kezdeni kell élni. Előkerülnek a dobozok, 

ahová mindent besöpörtem, legszívesebben úgy hajítanám ki, ahogy vannak, de nem tudom: ez mind az enyém. 

Énharagom, énbánatom, énfelfuvalkodottságom. 

 Amúgy nagyapám nem azt mondta, hogy akkor kell rendet rakni, hanem azt: akkor kell takarítani. 

Akkor kell kisöpörni, kidobni, ami szemétté lényegült azért, mert más összefüggésbe került. Kidobni a 

feleslegessé vált haragot, megbántottságot, kicsinyességet, kidobni minden fölösleges énvédő praktikát. 

 Karácsonnyal minden más összefüggésbe került: testté lett Isten ígérete, a békesség fejedelme. Igen, az 

ünnep átlényegíti vackainkat, minőségeinket, átlényegít mindent – reménységgel tekinthetünk magunkra és a 

többiekre. Megváltó született, vele új rend. Már kezd kibontakozni. Vele kezdődik a takarítás fázisa az 

életünkben – nem csak a szokásos újévi fogadalmak miatt. (Azért is.) A takarítás időszaka az Isten rendjére 

tekint, így szelektál, az ő világát szeretné tükrözni. Csillogni, mint a fényesre takarított, vendégváró lakások. 

Nem magunktól erőlködve teremtve rendet, hanem a Vendégre hagyatkozva, aki nem megy haza tőlünk. Aki 

kibontja bennünk új rendjét, átminősíti kincseinket vacakká, terheinket küldetéssé, feszengésünket békességgé. 

De nem a Vendég takarít: mi takarítunk. Mert az, hogy velünk van, erre indít, ha elmentek a vendégek – 

keressük vele a dolgaink helyét, rendületlenül. 

(Forrás: Parókia portál, Bagdán Zsuzsanna – részletek.) 

  

 
 

Hálát adunk neked, hogy elküldted Fiadat, és a Jézus névvel kijelentetted nekünk, hogy ő üdvözíti népét. Add 

nekünk kegyelmedet, hogy az új esztendőben minden szavunkat és cselekedetünket Jézus nevében kezdjük, 

téged padig magasztaljunk életünk minden napján, az Úr Jézus Krisztus által. Ámen. 
(Evangélikus liturgia – istentiszteleti imádságok) 

 

 
 

 

 
 

                                                                                                                             
 


