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Ige: Péld 16,1-9 
1Az emberi értelem tervezget, de az ÚR adja meg, hogy mit mondjon a nyelv. 2Minden 
útját helyesnek tartja az ember, de az ÚR megvizsgálja a lelkeket. 3Bízd az ÚRra dolgai-
dat, akkor teljesülnek szándékaid. 4Mindent rendeltetésének megfelelően készített az 
ÚR, még a bűnöst is: a veszedelem napjára. 5Utál az ÚR minden fölfuvalkodott szívűt: ke-
zet rá, hogy nem marad büntetlen! 6Szeretettel és hűséggel jóvá lehet tenni a bűnt; az 
ÚRnak félelme távol tart a rossztól. 7Akinek életútját kedveli az ÚR, azt még ellenségeivel 
is összebékíti. 8Jobb az igaz úton szerzett kevés, mint a törvénytelenül szerzett nagy jö-
vedelem. 9Az embernek az értelme terveli ki útját, de az ÚR irányítja járását. 
Jak 4,15 Inkább ezt kellene mondanotok: Ha az Úr akarja, akkor élünk, és ezt vagy azt 
fogjuk cselekedni. 

 
Volt egyszer egy varázsló, aki kegyvesztett lett a király előtt, ezért halálra ítélték. A kivégzés 

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 világhírre 
tesz majd szert. Ha mégis kudarcot vall, a király kivégeztetheti, és ő nem fog ellenállni. 

A király végül beleegyezett, a varázsló életét egy évre megkímélték, és a palota börtönébe 
vetették. Az egyik herceg, aki a varázsló barátja volt, belopózott a börtönbe, és így szólt a va-
rázslóhoz: „Bolond vagy! Tudom, és te is tudod, hogy nincs hatalmad arra, hogy a király lovát 
megszólaltasd! Semmi reményed nem lehet a sikerre! Biztosan meg fogsz halni!” 

„Igen, lehet, hogy így van – felelt a varázsló –, de van még egy évem. Egy év alatt sok minden 
történhet. Lehet, hogy meghal a király. Vagy én halok meg. Vagy akár még a lovat is megtanít-
hatom beszélni. Akárhogy is, még van egy évem!” 

 
Kedves Testvérek! A varázsló természetesen nem tudta azt, hogyan fog véget érni ez az esz-

tendő. Sőt, azt sem tudta, hogy meg fogja-e érni az esztendő végét, de erre az esztendőre úgy 
tekintett, mint egy nagyszerű lehetőségre, amit kegyelemből kapott a királytól. 

Mi is átléphettünk az újesztendőbe. Úgy is mondhatjuk, hogy kaptunk még egy évet mennyei 
Atyánktól. Nem tudjuk, mit hoz a jövő év, de új lehetőséget kaptunk az Úrtól, hogy neki tetsző 
életet éljünk 

A varázslóhoz hasonlóan természetesen mi sem tudhatjuk, hogyan fog lefolyni ez az esz-
tendő, hogyan összegezhetjük majd a 2022-es év eseményeit 365 nap múlva. Sőt, azt sem tud-
hatjuk, hogy megérjük-e majd a végét. De Urunktól, a mennyei Királytól mi is kaptunk egy nagy-
szerű lehetőséget, egy új esztendőt – ez kegyelem. 

Keresztmamám lánya, Piroska a napokban a karácsonyi köszöntésével küldött nekünk né-
hány verset. Az egyik versének ezt a címet adta: Van tovább… 

 
Nem félek a holnaptól 
Uram, Te fogod a kezem. 
Bátran megyek tovább, 
Kezedbe tettem az életem. 
 
Hatalmas bíztatás, 
Igéd. Felragyog a fény! 
Miért is aggódnék, ha 
Szentlelked enyém. 
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Péter a hullámokon járva, 
Bíztatást kapott, hogy lépjen. 
A csüggedés pillanatában, 
Jézus, kezét fogta a merülésben. 
 
Dávid, a pásztorgyermek, 
Hittel állt Góliát elé. 
Isten volt a társa, 
S a harc a győzelemé. 
 
Nem ingott meg, 
A hatalmas ellenséget látva. 
Elszántan tette, 
És győzött a csatában. 
 
„Nagy kapuk nyílnak, 
És az ellenség is sok.” 
De velünk vannak 
Az égi harcosok!” 
 
Istenünk táborában 
Nemes célért kell küzdenünk, 
De „többen vanna velünk, 
Mint ellenünk.” 
 
Öltsd fel a lelki fegyverzetet! 
Kemény a küzdelem. 
Hűséges Istenünk 
Veled van szüntelen. 
 
Hálás szívvel, örömmel 
Megyek utamon tovább, 
Mert békességem van, 
Látom már az égi hazát! (Eszlinger Andrásné) 
 
Testvéreim a Krisztusban! Újesztendő küszöbén állunk Isten kegyelméből. És valóban, 

ahogy a vers utolsó gondolata is megfogalmazza, „hálás szívvel, örömmel megyek utamon 
tovább…” Folytatjuk utunkat, mert megadatott, hogy folytathatjuk. Mert van folytatás 2022-
ben is. Számunkra is. 

De mire szeretnénk használni ezt az új lehetőséget? Kaptunk egy új esztendőt Istentől, a 
Nagy Királytól, mert Fiáért, Krisztusért megkönyörült rajtunk. Vajon hogyan használjuk fel ezt 
a lehetőséget? Ezt át kell gondolni. 

Tervezés – talán ez jut először eszünkbe. Akkor meg kellene terveznünk ezt az évet, hogy a 
lehető legjobban használhassuk fel és ki ezt a 365 napot. Nekem legalábbis ez áll jobban közel 
a habitusomhoz. Én szeretek előre tervezni és átgondolni dolgokat. 

Vannak, akik éppen ellenkezőleg gondolkodnak és élnek. Ők nem gondolják át különöseb-
ben, hogy mit és hogyan tegyenek. Sodródnak az eseményekkel, és inkább a „mának élnek”. A 
pillanatnyi élvezeteknek és örömöknek. 

Ahogy mondtam, én akkor érzem magam jól, ha többé-kevésbé sikerül megterveznem a kö-
vetkező időszakot, mert az ad számomra egy rendet az életben. No, nem gondolom azt, hogy 
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nem lehet és nem szabad eltérni ezektől a tervektől. Azt sem hiszem, hogy az a jó és egészséges, 
ha minden percünket patika mérlegen mérjük ki, hogy mire mennyi időt fordítunk. 

Ez kinek-kinek másként sikerül, de azt hiszem, abban egyet tudunk érteni, hogy a tervezés 
hozzátartozik az életünkhöz. Tervezni emberi dolog, és legtöbbször szükséges is a mindenna-
pokban. 

Ilyen gyakorlati élethelyzetben szólalnak meg a bölcs ember útmutatásai a Példabeszédek 
könyvében. Ő maga is két lábbal a földön van. Tudja, hogy mennyi és milyen élethelyzet adód-
hat, amelyekben dönteni kell. És mennyire jó lenne, ha ezekben a helyzetekben mindig a meg-
felelő döntést tudná meghozni. 

Az ő emberi értelme is tervezget, de az Úr adja meg azt, hogy mit mondjon a nyelv. Tudja jól, 
mennyire könnyű butaságokat beszélni, mely szavakat azonnal meg is bánja az ember, mihelyst 
kimondta, de akkor már késő. Szeretem azt a bölcsességet, mely szerint három dolgot nem 
fordíthat vissza az ember: a kilőtt nyílvesszőt, a kimondott szót és az elszalasztott lehe-
tőséget. Pontosan a szavak visszafordíthatatlansága miatt nagyon fontos, hogy ne a magunk 
bölcsességét mondjuk, hanem kérjük az Urat, adjon valóban helyes gondolatokat és szavakat az 
ajkunkra. 

Ezzel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy én a mindennapokban gyakran akkor is 
imádkozok, amikor egy-egy beszélgetés vagy tárgyalás előtt állok. Pl. ha gyászolók jönnek, ak-
kor imádkozom, és kérem az Urat, hogy segítsen úgy beszélni velük, hogy az megerősítő és vi-
gasztaló legyen számukra. De akkor is imádkozom, ha valamilyen tárgyalásra kell mennem, és 
a gyülekezet érdekeit kell képviselnem.  

És nemcsak imádkozom, nemcsak egyoldalú dolog ez, hanem sokszor megtapasztaltam már, 
hogy Isten valóban adott bölcs gondolatokat és szavakat nekem. De az ellenkezőjére is volt 
példa: ha nem kértem Isten segítségét, akkor bizony inkább azt éreztem, hogy erőtlenek a sza-
vaim, nem tudok elég bölcsen szólni. 

 
A Példabeszédek írója határozottan azt mondja: „Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesül-

nek szándékaid.” 
Hogyan kell ezt a tanácsot érteni? Hát ez azt jelenti, hogy én kitalálok valamit, majd pedig 

rábízom Istenre, hogy ő pedig teljesítse azt? 
Nem, ez egészen biztosan nincs így. Hiszen tudjuk jól, hogy az imádsággal nem lehet Istent 

befolyásolni. Nem lehet az Urat sem rávenni valamire, sem eltántorítani valamitől, amit Ő elha-
tározott. Erre éppen ennek az Igeszakasznak a vége is utal, és még nagyon sok helyen van utalás 
a Bibliában. 

Lássuk meg azt, hogy nemcsak mi, emberek tervezünk, hanem Istennek is van terve. Ez az 
isteni terv pedig sokkal nagyobb és fontosabb, mint a mi emberi terveink és elképzeléseink. 
Tudatosítsuk most magunkban, hogy Isten is tervez, nemcsak mi.  

Sőt, az Igéből azt is megtudjuk, hogy Urunk szeretne bennünket vezetni. Hogy az Úr irányítja 
az ember járását. Az Ő szava tiszta és egyértelmű, és egyenes úton akar bennünket vezetni. Azt 
szeretné, ha elkerülnénk a csapdákat és az útvesztőket. 

Isten vezetni szeretne minket a jó irányba. Mi választhatjuk azt is, amit Jónás próféta válasz-
tott, hogy az ellenkező irányba megyünk. Van úgy, hogy Isten ránk hagyja, hadd menjünk a ma-
gunk feje után. De megtörténhet az is, ami Jónással történt, hogy Isten határozottan visszafor-
dította az önfejű prófétát, és ráállította arra az útra, melyen neki küldetése volt. 

Megteheti Isten azt, hogy tervét velünk együtt valósítja meg, de dönthet úgy, hogy ha önfe-
jűek vagyunk, akkor kihagy bennünket tervéből. Egy azonban biztos: az Ő isteni terve véghez 
fog menni. Nekünk azonban ott van a választás: dönthetünk úgy is, hogy engedünk Isten veze-
tésének, és így tervének részei leszünk. 

Ez a nehezebb út. Nehéz, mert makacsul tudunk ragaszkodni a saját elképzeléseinkhez és 
terveinkhez. Meg vagyunk győződve arról, hogy mi tudjuk a legjobban, hogy nekünk mi a jó, 
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ezért ne mondja meg nekünk senki, hogy merre menjünk. Már egy egészen kicsi gyermeknél is 
láthatjuk ezt a határozottságot vagy makacsságot. 

Isten számol azzal is, hogy mi ilyenek vagyunk. Az Ő tervének része a mi személyiségünk is, 
a makacsságunk vagy az alkalmazkodó képességünk. Úgy, ahogy vagyunk, Urunk szeretne min-
ket használni, és szeretné, ha tervének részei lennénk. 

Mi tegyünk tehát? Ne tervezzünk, mert úgysem tervezhetünk? Talán nincs is szabad aka-
ratunk, ezért úgy is felesleges bármit is elgondolni? Csak bábok vagyunk egy 7 milliárd szerep-
lős színjátékban egy Föld nevű hatalmas sakktáblán? 

Semmiképpen sem. A Szentírásból megérthetjük azt, hogy az a mi feladatunk, hogy úgy 
tervezzünk, hogy elgondolásainkból, számításainkból és terveinkből ne hagyjuk ki Is-
tent! Így induljunk el az újesztendőben. A Filippii levél 4,6-ban ezt mondja Pál: Semmiért se 
aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel ké-
réseiteket Isten előtt.  

Amikor tervezünk, akkor legyünk óvatosak. Legyen bennünk az az alázat, hogy végső soron 
Isten kezében van az életünk, az egészségünk, az erőnk. Ő tartja kézben a lehetőségeinket és a 
szükségleteinket, és Ő irányítja az életünk menetét, hogy célba érkezhessünk. Urunk azt sze-
retné, ha életünk végén nem kellene azon keseregnünk, hogy hiábavaló életet éltünk, hanem 
hálával a szívünkben léphetnénk színe elé. 

Jakab apostol a tervezésről ezt mondja: 13Most tehát, akik azt mondjátok: „Ma vagy hol-
nap elmegyünk abba a városba, és ott töltünk egy esztendőt, kereskedünk és nyereséget 
szerzünk”, 14azt sem tudjátok, mit hoz a holnap. Mert a ti életetek olyan, mint a lehelet, 
amely egy kis ideig látszik, aztán eltűnik. 15Inkább ezt kellene mondanotok: Ha az Úr 
akarja, akkor élünk, és ezt vagy azt fogjuk cselekedni. (Jak 4) 

 
Ha így tervezünk a 2022-es esztendőre, akkor felszabadulunk félelmeink és aggodalmaink 

terhe alól. Tervezzünk, de gondolatainkat és utainkat helyezzük az Isten tervébe. Adjuk át neki 
az irányítást, és a mi szándékaink is teljesülhetnek. Ámen. 

Loment Péter lelkész 


