
Leveled érkezett…
Köszöntés: „Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,
melyet én a világgal kötök. Amikor felhőt borítok a földre,  és feltűnik az ív a
felhőn,  akkor  visszaemlékezem  a  szövetségre,  amelyet  kötöttem  veletek  és
minden élőlénnyel, amely testben él, és nem lesz többé a víz özönvízzé minden
test pusztulására. Ha ott lesz az ív a felhőn, látni fogom és visszaemlékezem az
örök  szövetségre,  amelyet  Isten  kötött  minden  élőlénnyel,  amely  testben  él  a
földön (IMóz 1,13-16).” Ámen

Gyülekező ének: 283: 1-3: Az Úrnak jó volta napjainkhoz…

Fennálló ének: 191: „Ez esztendő áldással…”

Fő ének: 284: 1-4: „Áldjuk a nagy Isten jóságát…”

Előfohász: „Legyetek irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas (Lk 6,36).” Ámen.

Lekció: Jeremiás próféta könyve 29, 1-19
„Ez szó szerint az a levél, amelyet Jeremiás próféta Jeruzsálemből küldött a foglyok közt
megmaradt véneknek és papoknak,  prófétáknak és az egész népnek, akiket fogságba vitt
Nebukadneccar  Jeruzsálemből  Babilóniába,  miután  Jekonjá  király,  az  anyakirálynő,  az
udvari  emberek,  Júda és Jeruzsálem vezetői,  a  mesteremberek és  a várépítők elkerültek
Jeruzsálemből. Elászá, Sáfán fia és Gemarjá, Hilkijjá fia által küldte el, akiket Cidkijjá,
Júda királya küldött Nebukadneccar babilóniai  királyhoz Babilonba:  Így szól  a  Seregek
Ura,  Izráel  Istene  az  egész  fogoly  néphez,  amelyet  fogságba  vittek  Jeruzsálemből
Babilóniába: Építsetek házakat,  és lakjatok bennük! Ültessetek kerteket,  és egyétek azok
gyümölcsét! Házasodjatok, szülessenek fiaitok és leányaitok! Házasítsátok meg fiaitokat, és
adjátok  férjhez  leányaitokat!  Szüljenek  azok  fiúkat  és  lányokat!  Szaporodjatok,  és  ne
fogyjatok!  Fáradozzatok  annak  a  városnak  békességén,  ahová  fogságba  vitettelek
benneteket, és imádkozzatok érte az Úrhoz, mert annak békességétől függ a ti békességetek
is! Ezt mondja a Seregek Ura, Izráel Istene: Ne engedjétek, hogy rászedjenek benneteket a
próféták és a jósok, akik köztetek vannak, és ne hallgassatok az álmodók álmaira! Mert
hazugságot prófétálnak nektek az én nevemben; nem küldtem őket – így szól az Úr. Ezt
mondja az Úr: Majd ha eltelik a babiloni hetven esztendő, akkor gondom lesz rátok, és
valóra váltom azt  a jó szót,  hogy visszahozlak  benneteket  erre  a helyre.  Mert  csak én
tudom, mi a tervem veletek – így szól az Úr -: békességet és nem romlást tervezek, és
reményteljes jövőt adok nektek. Ha segítségül hívtok, és állhatatosan imádkoztok hozzám,
akkor  meghallgatlak  benneteket.  Megtaláltok  engem,  ha  kerestek  és  teljes  szívvel
folyamodtok hozzám. Megtaláltok  engem – így szól  az Úr –, jóra fordítom sorsotokat,
összegyűjtlek benneteket minden nép közül és minden helyről, ahová szétszórtalak – így
szól az Úr –, és visszahozlak erre a helyre, ahonnan fogságba vitettelek benneteket. Hiába
mondtátok, hogy támasztott nektek az Úr prófétákat Babilóniában is! Ezt mondja az Úr a



királynak,  aki  Dávid  trónján  ül,  és  az  egész  népnek,  amely  ebben  a  városban  lakik,
honfitársaitoknak, akik nem mentek veletek fogságba: Így szól a Seregek Ura: Fegyvert,
éhséget és dögvészt bocsátok rájuk, és olyanná teszem őket, mint a rothadt fügék, amelyek
ehetetlenül  rosszak.  Üldözni  fogom  őket  fegyverrel,  éhséggel  és  dögvésszel,  elrettentő
példává teszem őket a föld minden országának: átkozni fogják őket, és borzadnak tőlük,
fölszisszennek láttukra,  és gyalázzák őket mindazok a népek,  amelyek közé szétszórtam
őket. Mert nem hallgattak beszédemre – így szól az Úr –, pedig üzentem nekik szolgáim, a
próféták által, méghozzá idejében üzentem, de nem engedelmeskedtek – így szól az Úr.”

Előima
Mennyek  Atyánk,  az  újesztendő  küszöbén  állva  hálát  adunk  Neked
kegyelmedért. Most újév vár ránk új kihívásokkal, de köszönjük, hogy nem kell
üres  kézzel  belefognunk.  Magunkkal  visszük  a  bénító  kétség  emlékét,  amit
egyedül  Te  csillapítottál  le.  A  kimerültséget,  amelyeket  mindig  elvettél.  A
reménységet,  amely  nem  szégyenített  meg.  Ezt  cselekedted  velünk,  irgalmas
Urunk.  Minden születés  és  elmúlás  közepette ugyanaz a hatalmas Isten vagy,
nincs más Isten rajtad kívül, aki ilyen csodákat vitt volna véghez. Téged áldunk,
Akiről tudjuk, hogy továbbra is Vigasztalónk leszel. Téged magasztalunk, Akiről
tudjuk, hogy továbbra is Bátorítónk leszel. Téged dicsőítünk, Akiről tudjuk, hogy
továbbra  is  erőforrásunk  leszel.  Kérünk,  e  vak  homály  napján,  Te  biztasd
lelkünket Igéd és Szentlelked ereje által. Önts belénk új erőt, mert Te tudod, hogy
mi  a  terved  velünk.  Jöjj  Jézus,  és  Te  személyesen  adj  minden  pozsonyi
szomjazónak az élet vizének forrásaiból ingyen. Ámen.    

Igehirdetés előtti ének: 284:6: Teremts új szívet hát mibennünk…” 

Textus: Jeremiás próféta könyve 29, 11-14
„Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az Úr -: békességet és nem
romlást  tervezek,  és  reményteljes  jövőt  adok nektek.  Ha segítségül  hívtok,  és
állhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Megtaláltok
engem, ha kerestek és teljes szívvel folyamodtok hozzám. Megtaláltok engem –
így szól az Úr -, jóra fordítom sorsotokat, összegyűjtlek benneteket minden nép
közül és minden helyről, ahová szétszórtalak – így szól az Úr -, és visszahozlak
erre a helyre, ahonnan fogságba vitettelek benneteket.”

Jézust Ünneplő, élő keresztyén gyülekezet, drága testvéreim az Úr Jézus
Krisztusban!

A  régi  freemail-es  e-mail  fiókom  mindig  a  következő  vastagon  szedett

szöveget írta ki a nyitó oldalra, miután beléptem az e-mail postámba: Önnek egy

új levele érkezett. Ez a hivatalosnak tűnő mondat a mi mondatunk is ez újév első

napján. Ószövetségi igeszakaszunk Jeremiás levele a száműzöttekhez. Ez az egy



fennmaradt levél olyan üzeneteket tartalmaz, amelyek megtarthatnak bennünket

ebben az újesztendőben is.  Először  is  Isten arra  figyelmezteti  a  népet,  hogy a

babiloni fogság nem rövid ideig fog tartani. Be kell rendezni az ott levőségre. A

távolban, messze az otthontól kell házat építeni, kertetek ültetni, házasodni, fiakat

és leányokat nemzeni és szülni.  Szaporodni kell és nem fogyni. Fáradozni kell

annak a városnak a jólétén, ahová Isten őket helyezte. Első üzenete Isten Igéjének

éppen ez. Amíg itt vagy, van dolgod és van feladatod. Nem spórolhatod meg

mindazt, amit Isten neked ajándékozott. Nincs pardon, nincs bocsánatkérés. Ne

azt kérdezd, mit kellene jobban csinálni, hanem csináld. Az élet Istennel nem egy

rövid  vagy  hosszú  távú  kiruccanás,  hanem  élethosszig  tartó  tanulás.  Az  élet

Istennel  nem  egy  galambdúc,  hanem  valóságosan  Isten  ítéletének  vagy

kegyelmének  az  ideje.  A  benne  élő  közösség  nem  kérdez,  hanem  választ  ad

életével és mindenével az Úr szavára. Kell, hogy legyen visszacsatolás. Nem lehet

csak jóllakni, szépeket hallgatni és semmit sem tenni. A 2021-es esztendő legyen

minőségi  és  tettekben mérhető keresztyénség,  Krisztushoz tartozás a pozsonyi

gyülekezetben. Ültess, építs, fáradozz, még ha nincs is látszata. Te ugyanis ne a

látszatért,  ne a dicséretért,  ne a nevedért,  hanem a Feléd szüntelenül szolgáló

Úrért  végezd  hűséggel  szolgálatodat.  Ne  gondolj  nagy  dolgokra,  de  amit  Te

megtehetsz,  azt  tedd  meg.  Ahogyan  Pálóczi  Czinke  István  tanítja  és  írja  a

nebulóknak a D betűjében a munkásságról:  „Dolgos,  gondos, szorgalmas légy,

Minden munkát jó kedvvel tégy. Amit véghez kell vinned ma: Soh’se halaszd azt

holnapra. Minden gonoszság kezdete a henyélés szeretete.” Ne a másikra tekints,

hogy mit rontott el, hanem szolgálj az Úrnak víg örömmel. Leld meg mindazt a

gyülekezetben, amire szükséged van, de nyújts a szükségben szenvedőnek. Ne

várj  érte  dicséretet,  megbecsülést  és  köszönetet,  hanem tedd  szívvel  és  érezd

magadénak, sőt annál többnek, amit itt látsz, hiszen ezt az Úrért az ő dicsőségéért

viszed véghez és azt is, amit nem látsz, mert már más elvégezte. Miért? Azért,

mert Isten veled tervez. Neki nem kell határidőnapló ahhoz, hogy időt szakítson



Rád, mint Neked vasárnap a heti óra Őrá. Neki nem kell határidőnapló ahhoz,

hogy  időben  ott  legyen  Melletted,  amikor  sírsz,  amikor  nehéz,  amikor

gondolkozol  saját  ügyeid  felett.  Neki  nem  kell  határidőnapló  ahhoz,  hogy

észrevegye, örömöd van, sikerélményed lett. Neki nem kell határidőnapló ahhoz,

hogy jelen legyen az életedben, örömödben és bánatodban egyaránt. Ő tudja, sőt

csak Ő tudja, hogy mi a terve veletek, drága pozsonyiak. Mire akar benneteket

megtanítani, milyen keresztet akar vállunkra helyezni és milyen keresztet akar a

vállainkról levenni. A babiloni fogság kereszt volt Izráel számára, de Isten ennek

a keresztnek az idejét  elmondta népének.  A 70 esztendő ott szerepel  Jeremiás

levelében, és aki figyelmesen olvasta és hallgatta azt a levelet, sőt minden szavát

szívébe  zárta,  megnyugodott,  megerősödött  holnapja  felől.  A  70  esztendőről

ugyanis  Isten  úgy  ír,  mint  olyan  időszakról,  amelyben  megvan  a  terve.  A 70

esztendő egy emberöltő. A zsoltáros így ír róla: „Életünk ideje hetven esztendő,

vagy ha több, nyolcvan esztendő, és nagyobb részük hiábavaló fáradság, olyan

gyorsan eltűnik, mintha repülnénk.” (Zsolt 90, 10) A 70 esztendő egy élet. Lehet,

hogy a te életed. A 70 esztendő egy örökkévalóságnak tűnhetett a fogság elején,

sőt biztosra vehették, hogy lesznek, akik nem térnek haza. Lesznek, akiknek az új

hazában kell majd nyugovóra térniük, elpihenniük, de lesznek olyanok is, akik ott

születnek majd, ott látják meg a napvilágot, és szüleik,  nagyszüleik földjén, az

ígéret földjén fognak meghalni. 70 esztendő. Akár a te életed hossza is lehetne,

akár a te szolgálatod hossza is lehetne e gyülekezetben, akár a te házasságod ideje

is lehetne, akár a te gyermekeidnek és unokáidnak a veled való kapcsolatának az

ideje is lehetne, akár az Isten által kimért utad is lehet. Csak Isten tudja a hosszát

mindennek, ítéletének és kegyelmének egyaránt. Csak Isten tudja mi a terve veled

és velem. Az év hosszát ismered, ketyeg az órád, újból elindult a 365 nap 5 óra 48

perc és 59,2 másodperc, de a végét nem látod. Egyet azonban biztosra vehetsz.

Isten  tervez.  Az  Ő  terve  pedig  nem  az,  ami  az  emberé.  Az  Ő  terve  nem  a

gáncsoskodás,  hanem  a  botlástól  való  megőrzés.  Az  Ő  terve  nem  a  lenézés,



hanem a felemelés. Az Ő terve nem a romlás, hanem a reményteljes jövő ígérete.

Az  Ő  terve  nem  az  elhagyás,  hanem  a  megtartatás  a  távolban  és  közelben

egyaránt. Az Ő terve nem a kizsákmányolás, hanem az ajándékozás. Az Ő terve

nem a távolságtartás, hanem a szüntelen jelenlét. Aki ma is keresi Őt, aki ma is

kutatja  Őt,  azt  megtalálja.  Mindenütt  ott  van  Isten.  Mindenütt  jelen  van.

Babilóniában, Jeruzsálemben, Pozsonyban, a világ közepén és a világ végén is.

Isten  jelen  van  és  ez  a  jövő  biztosítéka.  Akarod-e,  hogy  jelen  legyen  a  te  70

esztendődben is? Akarod-e, hogy jöjjön? Akarod-e, hogy szóljon? Akarod-e, hogy

felemeljen? Akarod-e, hogy vigasztaljon? Kell-e Neked az Isten, Aki magáról azt

mondja: „mert csak én tudom, mi a tervem veletek” – így szól az Úr? Ő ugyanis

visszahoz, Ő ugyanis visszairányít, Általa hazatalálsz önmagadhoz, családodhoz

és  közösségedhez.  Vele  otthon  leszel  mindenütt,  ahol  látni  akar,  és

otthonteremtővé tesz, bárhol is légy ezen a világon. Számára nincs akadály. Nincs

nagyobb  cél  ebben  az  évben  sem:  Otthont  teremteni  Istennel  és  otthon  lenni

Istennél.  Hadd legyen hajlék az Ő háza minden pozsonyi hajléktalan számára.

Hadd legyen otthon az Ő közössége minden otthontalan számára. Hadd legyen

család az Ő népe minden  egyedülálló  számára.  Ne csak  fűtőtestek  legyünk a

hozzánk  betévedt  hajléktalanok  számára,  akik  mellett  olyan  jó  ideig-óráig

melegedni,  és  rákérdezni  a  nyitvatartási  órára,  hanem otthont  biztosítók,  akik

tudják,  Istennel  célba  értek.  Isten  szétszór,  hogy  összegyűjtsön.  Elvisz,  hogy

hazahozzon. Megítél,  hogy megáldjon. Elküld,  hogy visszatérítsen önmagához.

Családból  családot,  közösségből  közösséget,  Istentől  és  embertől  távol  esőt

közelivé  tesz.  Minden  időbe  telik,  de  Istennek van ideje,  Ő változatlan,  nincs

időhöz kötve, mint mi. Neki nincsenek beütemezett napjai, Ő ugyanis van, létezik

és fennforog. Az ő naptára nem a mi munkanaptárunk. Szakíts hát időt te is Őrá,

mert Ő tudja, hogyan lehet belőled megkötözött és elhurcolt fogolyból szabad és

önálló egyén, aki már nem az időt számolja, hogy múljék és gyorsan elfogyjon,



hanem  Istennel  jár,  mert  Ő  tudja,  mi  a  terve  velünk.  Velünk,  mert  Jézusban

velünk az Isten: Immánuel. Ámen.

Utóima:
„Hagyj fel a rosszal, és cselekedj jót, törekedj békességre, és kövesd azt!” (Zsolt
34,15)

„Így küldte el testvéreit, és azok elmentek. De ezt mondta nekik: Ne civakodjatok
az úton (1Móz 45,24)!”

„Amit pedig szóltok vagy cselekesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát
adva az Atya Istennek őáltala (Kol 3,17).”

„Viseljétek  el  egymást,  és  bocsássatok  meg egymásnak,  ha  valakinek panasza
volna valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is (Kol
3,13).”

„Ti, akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszságot! Megőrzi ő híveinek életét,
kimenti őket a bűnösök kezéből (Zsolt 97,10).”

„Sokra számítottatok, de csak kevés lett, és amit hazahordtatok, azt is elfújtam.
Ugyan miért? – így szól a Seregek Ura (Hag 1,9a).”

„A  szolgálatkészségben  fáradhatatlanok,  a  lélekben  buzgók:  az  Úrnak
szolgáljatok (Róm 12,11).”

„Előttem hajol  meg minden térd,  rám esküszik minden nyelv,  és ezt  mondják
rólam: Csak az Úrnál van igazság és erő (Ézs 45,23b-24a)!”

„Én vagyok az Alfa és az Ómega így szól az Úr Isten, aki van, és aki volt, és aki
eljövendő: a Mindenható (Jel 1,8).” Jézus mondja: Ti azért így imádkozzatok…

Adakozás:  „Tőled  ered  a  gazdagság  és  a  dicsőség,  te  uralkodsz  mindenen.”
(IKrón 29,12a)

Áldás: Istennek  népe!  A  minden  kegyelem  Istene  pedig,  aki  elhívott  titeket
Krisztusban az ő örök dicsőségére,  miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog
titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Övé a dicsőség
és a hatalom örökkön-örökké. Ámen. (IPt 5,10-11)
Záró ének: 283:4-6: „Vigyázz híveidre…”


