Istennél van a jövőnk
Alkalom:
Újévi istentisztelet
Dátum: 2019.01.01
Ige: 1Jn 3,1-9 – napi ige
Jer 29,11-13 – napi ige később
11Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az ÚR –: jólétet és nem romlást tervezek, és
reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok. 12Ha segítségül hívtok, és állhatatosan imádkoztok
hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. 13Ha kerestek majd, megtaláltok engem, ha teljes szívből kutattok utánam.
Bev.: Arturo Toscanini, a híres karmester egyszer az emelvényen ült egy esti koncert előtt. A zenekar
hangolt, már csak percek voltak az előadás kezdetéig, amikor az egyik fagottista rémülten ment oda
hozzá.
– Maestro, nagyon sajnálom, de a hangszerem megsérült, és az Esz hang nem szólal meg. Attól tartok,
hogy ma este nem fogok tudni játszani.
Toscanini ezt hallva egy szót sem szólt, csak lehunyta a szemét. A fagottista félve húzta össze magát,
tartva a karmester dühétől. A híres karmester két keze közé fogta a fejét, továbbra is hallgatott, csak
fokozva a szegény fagottista gyötrelmét.
Végül Toscanini felnézett, és halkan így szólt:
– Ne aggódjon! Az Esz hang nem szerepel abban, ami ma este játszik!
Toscanini gondolatban az egész darabot végigjátszotta, átnézte az összes hangot, amit a fagottistának aznap játszania kellett. Olyan alaposan ismerte a darabot, hogy képes volt megnyugtatni a zenészt,
hogy minden rendben lesz. (Fején a szöget 4.; 156. o.)
1. Kedves Barátaim és Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Isten kegyelméből ránk virradt az újév
első napja. Szilveszter napján, sőt az egész éjszaka mulatott a világ, és mindenki a lehető legvidámabban
búcsúztatta el az óesztendőt. Mostanra már minden elcsendesedett. És ebben a csendes időszakban lassan az ember gondolata is egyre jobban az újesztendő, és benne az új feladatok és kihívások, felé fordul.
Ahogy óráról órára közeledünk a munkás hétköznapokhoz, úgy fordul figyelmünk és minden gondolatunk az előttünk álló napok, hetek és hónapok feladatai, kihívásai és nehézségei felé. Persze azért
bízunk abban, hogy nemcsak nehézségek lesznek az év során, hanem örömök is, de valahogy azokra még
most kevesebbet tudunk figyelni.
A várható örömökre is általában úgy készülünk, hogy azok milyen feladatokat jelentenek számunkra. Vannak, ahol gyermek születésére, keresztelőre, vagy éppen esküvőre készülnek. Ezek mind
örömteli események, de inkább a hozzájuk kapcsolódó feladatokra figyelnek az emberek.
Talán sokan az újesztendő első napjaiban úgy sóhajtanak fel, hogy milyen jó is lenne előre tudni,
hogy mit hoz a jövő, milyen lesz az előttünk álló esztendő. De ezt természetesen nem tudhatjuk. Sok
mindent tervezünk, sok mindent remélünk, és sok mindent szeretnénk erre az évre, de hogy ezekből mi
fog megvalósulni, azt már nem tudhatjuk.
Úgy hiszem, hogy emiatt, a bizonytalanság miatt vannak, akik úgy megrettennek, mint a történetbeli
fagottista: „jaj, mi lesz, ha a darabban egy Esz hangot kellene játszanom, de azt nem tudok?” „Jaj, mi lesz,
ha ebben az évben olyan nehézséggel találom szembe magam, amire nem vagyok felkészülve?” És bizony
vannak, akikben egyenesen félelem van a holnapi naptól és a jövőtől. Tele vannak az ismeretlen miatti
szorongással.
Azért tetszik nekem ez a történet Arturo Toscaniniről, mert szépen szemlélteti, hogy nekünk milyen
Istenünk van. Nekünk olyan mennyei Atyánk van, aki ismer bennünket, ismeri a képességeinket és a
lehetőségeinket a korlátainkkal együtt. Urunk azt is nagyon jól ismeri, hogy nekünk milyen darabot
szánt, mi az, amit el kell játszanunk életünk napjai során. Végignézte életünk kottáját, és abban csak
olyan hang van, amit az Ő segítségével, vezényletével képesek vagyunk és képesek leszünk lejátszani
sérült hangszerünkön. De ehhez bizony Istenre, a legnagyobb karmesterre kell figyelnünk ebben az
évben is.
Dia: Urunknak az a jó híre számunkra újév első napján. Ezt olvassuk a Jer 29,11-13-ban: 11Mert
csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az ÚR –: jólétet és nem romlást tervezek, és remény-
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teljes jövő az, amelyet nektek szánok. 12Ha segítségül hívtok, és állhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. 13Ha kerestek majd, megtaláltok engem, ha teljes szívből
kutattok utánam.
2. Kedves Testvérek! Bármennyire is szeretnénk, mégsem ismerhetjük előre a jövőt, de még a saját
jövőnket sem. Urunk bölcsen elrejtette előlünk ezt az ismeretet. Nem lennénk elég erősek, hogy elhordozzuk, ha mindent előre tudnánk a jövőnkből. Illetve, valószínűleg sokan nem látnák értelmét az életüknek, ha előre megtudhatnák, hogy mit tartogat számukra a holnap.
Urunk azonban pontosan ismeri azt. Pontosan tudja, mit hoz számunkra a holnap, vagy a 2019-es
esztendő. Isten arról beszél az Igében a próféta szava által, hogy neki terve van velünk. Ez pedig sokkal
többet jelent annál, hogy ismeri a jövőnket. Nem vagyunk idegenek a számára. Sőt. Ellenkezőleg. Urunk
tervet készített a jövendőre, és ebben az isteni tervben te és én is helyet, szerepet és feladatot kaptunk. Célja van az életünknek. Célja van a holnapunknak. Célja van mindannak, amivel szembe találjuk
magunkat ebben az újesztendőben. Célja van örömeinknek, és célja van bánatunknak. Célja van küzdelmeinknek, és célja van sikereinknek.
Ilyenkor az évforduló napjaiban általában nagyon sok gazdasági adatot mondanak el arról, hogyan
alakult az elmúlt esztendeje az országnak, és mi várható a következő évben. Új költségvetés készül, melyben megfogalmazzák a hiánycélt, az infláció mértékét. Megállapítják az idei minimálbért. És hallunk arról is, hogy minek és mennyivel fog emelkedni az ára.
Urunk azonban azt mondja, ezzel bíztat és bátorít minket újév kezdetén, hogy jólétet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok. Persze fontosak mindezek a mutatók,
melyek a nemzetgazdaságot jellemzik, és azt is számításba kell venni, hogyan alakul a saját fizetésünk, a
nyugdíjunk, és ezekkel szemben hogyan alakulnak a kiadásaink.
De egyet nem szabad elfelejtenünk: Mennyei Atyánk mindezeket a kezében tartja. Mindezek
benne vannak az Ő tervében. És benne van az is velünk, gyermekeivel kapcsolatban, hogy jólétet és nem
romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok. Istenünk többet, sokkal többet
lát a jövőből, mint ahogy mi azt remélnénk.
Mi tehát a mi feladatunk ebben az évben?
I. Csak az, amit Urunk mindig vár és kér tőlünk: hívjuk Őt segítségül. Szeretném még egyszer hangsúlyozottan mondani: Őt, mindenek Urát hívjuk segítségül. Fontos, hogy imádságban megszólítsuk
Urunkat, és elmondjuk Neki pontosan kéréseinket, hogy miben is várjuk és kérjük az Ő segítségét.
II. Másodszor nagyon fontos az, hogy állhatatosan imádkozzunk. Legyünk kitartóak az imádkozásban. A Róma 12,12-ben ezt mondja Pál: „A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban állhatatosak.” Az Efézusi gyülekezetnek pedig ezt írja: 6,18 „Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a Lélek által, és legyetek éberek, teljes állhatatossággal könyörögve valamennyi szentért.”
Aki állhatatos, azt nem fogja megrendíteni, elbizonytalanítani semmilyen kudarc, vagy az sem, ha azt
mondják, hogy milyen maradi gondolkozású, hogy még imádkozik.
A kitartó és állhatatos imádkozást Istenünk kedveli és megáldja azt. Urunk megbecsüli és nagyra
értékeli a kitartást és az állhatatosságot, mert Ő is kitartó és állhatatos, Aki végig viszi tervét a mi életünkben is.
3. Újszövetségi napi igénk ezen túlmenően még más módon is segít nekünk eligazodni a 2019-es
esztendőben. Ebben az Igében sem olvasunk arról, hogy mi fog történni az újévben. De arról viszont
olvasunk, hogy nekünk, Isten gyermekeinek mit kellene tennünk. Isten feladata, hogy véghez vigye
a tervét, a mi feladatunk, hogy engedelmesen éljünk előtte, és ne az ördög akaratát tegyük.
Arról beszél János apostol első levelében, hogy az Atya Isten gyermekeiként szeret bennünket. Az Ő
gyermekei vagyunk. És bizony nagyon jó dolog olyan apa gyermekeinek lenni, aki szeret, aki gondoskodik, aki számon tart, védelmez, bölcsen tanácsol, megért. Ő tekintélyes, de nem fenyegető, erős, de nem
hatalmaskodó és nem erőszakos, aki visszaélne hatalmával.
Nekünk olyan mennyei Atyánk van, Aki mellettünk áll, Aki mellett büszkén kihúzhatjuk magunkat,
aki nem azt bizonygatja, hogy Ő mennyivel okosabb és nagyobb nálunk, hanem segít nekünk eljutni a
nagykorúságra.
János apostol ugyanakkor beszél arról is, hogy vannak, akik bűnt cselekszenek. Ezzel szemben Urunk
meg akar bennünket tisztítani a bűntől, mert a bűn elválaszt minket Tőle. Aki hozzá szeretne tartozni,
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az elfogadja ezt a megtisztítást, és arra törekszik, hogy ne kövessen el bűnt, hogy ne tegyen semmi olyat,
ami elválasztja őt az Atyától.
János apostol szeret nagyon világosan és egyértelműen fogalmazni. Leegyszerűsíti a helyzetet. Alapvetően kétfelé osztja az embereket: vannak, akik Isten gyermekei, és vannak, akik az ördög gyermekei.
Vannak jók és vannak rosszak. Vannak, akik szeretik a testvérüket, a vérszerinti és a lelki-hitbeli testvérüket, de vannak olyanok is, akik nem szeretik. Vannak, akik az igazságot cselekszik, és vannak, akik
bűnt cselekszenek.
Mindezeket elolvasva önkéntelenül feltesszük magunkban és magunknak a kérdést: mi vajon melyik
csoportba tartozunk? Kihez tartozunk, Istenhez-e vagy az ördöghöz? A jó vagy a rossz oldalon állunk?
Ezek a gondolatok bizony nagyon keményen hangzanak így újév reggelén, de mégis jó és fontos időben eldönteni, hogy hová szeretnénk tartozni. Istenhez, mint az Ő szeretett gyermekei, vagy pedig az
ősellenséghez, a Sátánhoz? Kinek a cselekedeteit akarjuk megtenni? Igazságot, vagy pedig bűnt akarunke cselekedni?
Jézus azt mondja, hogy Ő az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, csakis általa. (Jn
14) Hiszem az, hogy nekünk nagyon tudatosan választani kell. Nagyon tudatosan és határozottan kell
választanunk a jót, az igazságot és az életet 2019-ben. És akkor Jézus Krisztus által az Atyához fogunk
közeledni.
Befejezésül Józsué beszédére szeretnénk utalni. Józsué volt az, aki egykor Mózestől átvette a nép
vezetését, és ő vezette be Izrael népét az Ígéret Földjére. Majd egy országgyűlést hívott össze Sikembe,
ahol emlékeztette a népet mindarra, amit Isten velük és értük tett. Ezt a híres beszédet az idős Józsué
ezekkel a szavakkal zárta:
14Most azért az URat féljétek, és őt szolgáljátok hűen és feddhetetlenül! Távolítsátok el azokat
az isteneket, amelyeket atyáitok szolgáltak a folyamon túl meg Egyiptomban, és az URat szolgáljátok! 15De ha nem tetszik nektek, hogy az URat szolgáljátok, válasszátok ki még ma, hogy kit
akartok szolgálni: akár azokat az isteneket, akiket atyáitok szolgáltak a folyamon túl, akár az
emóriak isteneit, akiknek most a földjén laktok. De én és az én házam népe az URat szolgáljuk!
Kedves Testvéreim a Krisztusban! Erre kérlek én is benneteket 2019-ben, hogy az Urat, az Úr Jézus
Krisztust szolgáljátok, csak benne higgyetek. Hívjátok segítségül az Úr nevét, és állhatatosan imádkozzatok hozzá, akkor meghallgat benneteket. Jólétet és reményteljes jövőt készített el nektek.
Döntsetek még ma és minden nap az Úr mellett! Dönthettek bárhogy, De én és az én házam népe
az URat szolgáljuk! Ámen.
Loment Péter lelkész

