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Bev.: Volt egyszer egy varázsló, aki kegyvesztett lett a király előtt, és halálra ítélték. A kivég-

zés elrendelt napján a varázsló azt mondta a királynak, hogy ha még egy évig életben hagyja, 
akkor világhírűvé teszi. Bizonygatta, hogy eléri, hogy a király lova beszélje, és így a király világ-
hírre tegyen szert. Ha kudarcot vall, a király kivégeztetheti, és ő nem fog ellenállni. 

A király beleegyezett, a varázsló életét egy évre megkímélték, és a palota börtönébe vetet-
ték. Az egyik herceg, aki a varázsló barátja volt, belopózott a börtönbe, és így szólt:  

– „Bolond vagy, barátom! Tudom, és te is tudod, hogy nincs hatalmad arra, hogy a király 
lovát megtanítsd beszélni. Semmi reményed nem lehet a sikerre! Ezért biztosan ki fog végez-
tetni a király, ha letelik az esztendő.” 

– „Igen ám – felelt a varázsló –, de van még egy évem. Egy év alatt nagyon sok minden tör-
ténhet. Lehet, hogy meghal a király. Vagy én halok meg. Vagy akár még a lovat is megtaníthatom 
beszélni. Akárhogy is lesz, az a lényeg, hogy van még egy évem!” 

 
Képek: 1. Kedves Barátaim! Kedves Diákok! Örömmel szeretném mindenkinek jelezni, hogy 

Gyülekezeti Házunk felújítása befejeződött. A Gyülekezeti Házban több helyen megjelenik és 
motívum, egy kép: a görög ÁBC első és utolsó betűje: az Alfa és az Ómega. Erre gondoltam, ami-
kor a mai igehirdetés alapigéjének a Jelenések könyvének 22. részéből a 13. verset választot-
tam:  

Én vagyok az Alfa és az Ómega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég. (Jelenések 22,13) 
Mt 28,20b …én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. 
 
Egy fontos kezdet miatt vagyunk ma itt a templomban együtt: egy új tanév kezdődik hétfőn 

el. Úgy is mondhatnánk, hogy ez a nap az új tanév alfája, kezdete. A nyolcadikosok a mesebeli 
varázsló szavaival együtt azt mondhatják: „Akárhogy is lesz, az a lényeg, hogy van még egy 
évem!” Legalábbis a ballagásig, van még egy évük. 

A többieknek pedig több évük van a ballagásig, az általános iskola végéig, az általános iskola 
Ómegájáig. Sokak számára a ballagás még olyan távolinak tűnik, hogy egyáltalán nem is foglal-
koznak vele, hiszen éppen most kezdik el az iskolát. 

A felnőttek is átélnek sokféle kezdetet és sokféle befejezést az ő életükben. Vannak, akik 
most fejeznek be, vagy nemrég fejeztek be egy munkahelyet. Mások pedig most vannak azon a 
ponton, hogy éppen új munkahelyre vagy munkakörbe kerültek. Számukra valaminek a alfája, 
a kezdete van mostanában. 

Megint mások egy kapcsolat kezdetén vannak, de lehetnek olyanok is közöttünk, akik sajnos 
éppen egy kapcsolat végén járnak, és a befejezés fájdalmával küzdenek. 

Egyszóval nagyon sokfélék vagyunk, akik ma ezen az ünnepélyes tanévnyitó istentiszteleten 
megjelentünk a templomban. Sokfélék vagyunk. Lehetünk utunknak az elején, de lehetünk, akár 
a végén is. 

A kezdet és a vég, az alfa és az ómega mindenképpen hozzátartozik életünkhöz. 
 
2. Az a varázsló, aki ennek a mesének a főszereplője volt, talán nem volt jó varázsló, mert 

valamiért nem tudott a király kedvében járni. Lehet, hogy túlságosan vakmerő mutatványokat 
mutatott be. De az is lehet, hogy visszaélt különleges tudományával, és a király éppen ezért ha-
ragudott meg rá. Ezt nem tudhatjuk. 
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Az azonban egyértelműen kiderül ebből a történetből, hogy ez a varázsló rendkívül bölcs 
ember volt. Bölcs ember volt, mert lehetőséget teremtett magának az életre. Az utolsó kívánság 
jogán azt kérte a kegyetlen királytól, hogy adjon neki időt, adjon neki lehetőséget. És a király 
adott neki még egy teljes esztendőt. És ebben az egy esztendőben benne volt annak a lehető-
sége is, hogy a király kiengesztelődik, és megbocsát neki. Ebben a kapott esztendőben na-
gyon sok lehetőség volt, amit – úgy sejtek – bölcsen ki is használt a varázsló. 

 
3. Kedves Fiatalok és Kedves Szülők! 
Amikor véget ér a nyári szünet, akkor engem nagyon különös kettős életérzés szokott el-

fogni. Egyszerre borzasztóan sajnálom azt, hogy véget ért a nyári szünet. Szeretném lassítani a 
napok és az órák múlását, hogy még minél tovább élvezhessem a nyári szünetet, amit annyira 
szerettem már gyerekkoromban is. Ez az érzés persze nagyon rossz érzés. Ha erre gondolok, 
akkor az gyakran elkeserít engem. 

A másik érzés azonban mindig felpezsdít és új lendületet ad nekem. Amikor elkezdődik egy 
új tanév, akkor egyik napról a másikra tele leszek új lendülettel és energiával. A tervek a fejem-
ben felpezsdítenek, és alig várom, hogy végre hozzá tudjak kezdeni azokhoz. Alig várom, hogy 
végre meg tudjam azokat valósítani. 

Így most különösen is lelkesen várom minden nap azt, hogyan alakul a tornaterem építése. 
És nagyon várom azt, hogy két hét múlva meglehessen az alapkő elhelyezése. És még sok min-
den van bennem, amit szeretnék megcsinálni, amiben szeretnék részt venni, ami segíti a gyüle-
kezetet és az iskolát. 

 
4. Az előbb a Biblia legutolsó könyvéből, a Jelenések könyvéből olvastam fel egy mondatot. 

A Jelenések könyvének legutolsó oldalán olvashatjuk Jézus Krisztusnak ezeket a szavait: Én va-
gyok az Alfa és az Ómega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég. 

Amikor kezdetről, például tanévkezdésről, vagy bármilyen másnak kezdetéről van szó, ak-
kor ne felejtsük azt el, hogy az Úr Jézus Krisztus ott van ebben a kezdetben is, hiszen Ő a kezdet 
és a vég, az első és az utolsó, vagyis Jézus Krisztus az Alfa és az Ómega. 

Ha a tanévkezdetre így tudunk tekinteni, hogy Jézus ott van ebben a tanévkezdetben, hogy 
Jézus velünk van most is, amikor egy új tanévet elkezdünk, akkor az az év csak jó lehet, mert 
akkor nem maradunk magunkra ebben a tanévben sem. Az Úr Jézus velünk lesz minden nehéz-
ségben, minden dolgozatban és felelésben. 

Ha mi felnőttek is átérezzük azt, hogy az Úr ott van abban a kezdetben, vagy éppen befeje-
zésben, amiben mi is benne vagyunk, akkor ez a hit lehet nekünk erőforrás és áldás is. 

A kis elősök biztosan érdeklődéssel, de egy pici félelemmel ülnek most itt a templomban. 
Különleges dolgokat élnek át azzal, hogy iskolások lettek, és megkezdik az első osztályt. Hadd 
bíztassalak és bátorítsalak benneteket azzal, hogy az Úr Jézus nagyon jól ismer benneteket, és 
nagyon jól ismeri minden félelmeteket, ami a szívetekben van. De ebben az új kezdetben – higy-
gyétek el – Ő is benne van, Ő is ott van és veletek van, mert Ő az Alfa és az Ómega, a kezdet és a 
vég. 

Olyan csodálatos az a bíztatás és ígéret, hogy Jézus velünk van egészen az Ómegáig, a világ 
végezetéig. Nemcsak a tanév végéig, nem is csak a 8. osztály befejezéséig, hanem egészen a világ 
végéig. Mert Urunk annyira szeret bennünket, hogy nem hagy magunkra semmi pénzért. 

 
5. Végül azt szeretném elmondani, hogy Urunk Istenünk most egy új tanévet adott nekünk. 

Egy új tanévet kaptunk tőle ajándékba. Ezzel az új tanévvel együtt pedig egy új lehetőséget kap-
tunk tőle. 

A varázsló története biztosan nem ért véget. Nem tudhatjuk pontosan, mi történt, vagy ho-
gyan szabadult ki ebből a nehéz helyzetből. Mindenesetre a varázsló kapott egy évet, amivel 
nagyon jól kellett gazdálkodni, nagyon bölcsen kellett élni. És úgy hiszem, hogy valami módon 
sikerült a terve, és megmenekült szorult helyzetéből. 
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Most azt szeretném számotokra kiemelni, hogy ti is kaptatok, és mi mindnyájan kaptunk egy 
új évet, ami alatt nagyon sok minden történhet. 

Az most már a kérdés, hogy  te mihez fogsz kezdeni ezzel az évvel? 
- Talán elhatározod, hogy szorgalmasan fogsz tanulni, és minden házifeladatot el-

készítesz. 
- Vagy elhatározod azt, hogy minden nap valamiben segítesz szüleidnek. 
- De megszülethet benned az az elhatározás is, hogy te Istenhez szeretnél közelebb 

kerülni. Hogy szeretnéd jobban megismerni Urunk akaratát, és szeretnél Istennek tet-
sző életet élni. 

 
Hadd emlékeztesselek arra, hogy az elmúlt évben milyen sokszor panaszkodtál arra, hogy 

mennyire sok a dolgod, és mennyire el vagy fáradva már szombatra és vasárnapra, hogy a hét-
végén muszáj pihenned. És azt mondtad, hogy majd a nyári szünetben jobban ráérek elmenni a 
templomba, majd nyáron elhozom a fiamat, a lányomat gyerekistentiszteletre. 

Aztán úgy telt el a nyár, hogy nem találkoztunk sem veled, sem a gyermekeddel itt a temp-
lomban. 

 
Urunk nagyon szeret téged, ezért nemcsak új tanévet, hanem ezzel együtt új lehető-

séget is adott neked. Egy év alatt sok minden történhet. Ígérete szerint Ő veled van minden 
napon a világ végezetéig. Arra kérlek azonban, hogy jól használd ki ezt az új lehetőséget, ezt az 
új évet, és te is ragadj meg minden alkalmat és minden napot, hogy Jézus Krisztussal, a mi Meg-
váltónkkal lehess. Engedd, hogy Ő legyen a te életed Alfája és Ómegája, az első és az utolsó, a 
kezdete és a vége! Ámen. 

Loment Péter lelkész 


