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„24Mert üdvösségünk reménységre szól. Viszont az a remény-
ség, amelyet már látunk, nem is reménység; hiszen amit lát 
valaki, azt miért kellene remélnie? 25Ha pedig azt reméljük, 
amit nem látunk, akkor állhatatossággal várjuk. 26Ugyanígy 
segít a Lélek is a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoz-
nunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a 
Lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. 
27Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek gondolata, 
mert Isten szerint jár közben a megszenteltekért.” Róm 8,24-
27 

 

Szeretett Gyülekezet! 

Mai istentiszteletünkön arról szeretnék szólni, hogy a ma 

is élő, feltámadott Jézus Krisztus jelenléte élő hitet teremt, az élő 

hit pedig reménységet ad ebbe a reménytelen világba. Minden-

nek az alapja a ma is jelenlévő, élő, személyes Jézus Krisztus. S 

mivel Ő feltámadt és él, ezért életeket formál, változtat meg, há-

zasságokat, emberi kapcsolatokat gyógyít, tesz újjá, ezért a gyü-

lekezeteink is lehetnek élők. De csak úgy lehet egy gyülekezet 

élő, ha személyes, odaszánt, elkötelezett kapcsolata van a bűne-

inkért meghalt és értünk feltámadott Jézus Krisztussal. Az élő 

gyülekezetnek az élő Krisztussal való kapcsolat az alapja.  

Éppen ezért drága Testvérek! Fontos, hogy elsősorban 

vizsgáljuk meg magunkat a tekintetben, hiszünk-e a feltámadott, 

ma is élő Jézus Krisztusban. Milyen kapcsolatban vagyunk vele? 

Mennyire határozza meg a minden napjainkat, döntéseinket, 

egész életünket az Ő jelenléte? Ezek nagyon fontos kérdések! 

Mennyire avatjuk be az életünkbe? Életünk területei mennyire 

vannak Reá bízva? A család, a házasság, a munka, a gyermekne-

velés, a mindennapi élet, a gyász, a betegség. Jézusnál kevés az, 

ha annyit mondok: „én hiszek!”, s ezt olyan biztos, határozott 

kijelentéssel tesszük. Jézus ennél sokkal többet kíván. Egy gyö-

nyörű énekünk, mely egy igeszakaszt zenésít szövege így hang-

zik: „Jobb az engedelmesség, mint az áldozat, nekem ne add a 

pénzed, az életed add!” Jézus ezt kívánja. Az életünket. Ez egy 

komoly ár! Lemondani az életről. Ahogy Ő is nagyon komoly 
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árat fizetett, hogy ezt Ő kérhesse. Ő akkor, ott az ember bűneit 

vette magára, úgymond az ember bűneit kérte. Ő ma is csak a 

bűneidet kéri. Közülünk ki kéri a másik bűnét-bűneit? Senki. Ki-

nek van szüksége a másik bűnére-bűneire? Senkinek. Egyedül 

Jézusnak. Komoly ár azt mondani, itt az életem, vele együtt a 

bűneim, s minden. Erről le kell mondani, de ezzel együtt – a bű-

neiről, életéről lemondó ember – mindent megkap. Mindent! 

Amiről ma is olvashattunk: hitet, reménységet, Isten Lelkét, üd-

vösséget. Az élő gyülekezet tagjainak ez mind megadatik Jézus 

Krisztusban. Nem azért mert jó hívő emberek, mert kivívták, ki-

harcolták maguknak, hanem egyedül hit által. Valakinek a hitét 

nehéz lemérni, de az élete egy jó visszajelzés, egy jó mérőmű-

szer. Sokan mondják itt ma is, hogy hisznek, de az életük, a be-

szédük, a viselkedésük, az indulataik egy jó mérőműszer. A hit 

magassága és mélysége az életünkben mutatkozik meg. Aki 

pletykál, aki rosszindulatú, aki trágárul beszél, aki paráznaságban 

van, aki lop, csal, hazudik, akinek nem az Isten Igéje a zsinór-

mérték, aki az imádság lehetőségét öncélú eszköznek használja, 

annak sekélyes a hite.  

Annak a Jézussal való kapcsolata gyenge lábakon áll, s hamar 

összeroskadnak. Az élő Jézussal való kapcsolat kiábrázolódik az 

ember életén, megmutatkozik az ember arcán. A kiteljesedett élet 

láthatóvá válik. amikor valaki „fülig” szerelmes, azt észreveszik 

a barátok, a környezet. Amikor valaki a bűnei terhét leteszi, azon 

látszik a fellélegzés, az új élet, a békesség, az öröm. Ezért van 

annyi örömtelen, békétlen ember, mert nem tudnak mit kezdeni a 

felgyülemlett, roskasztó bűnökkel. Szörnyű látvány, mikor az 

ember vergődik a saját bűnében, békétlen, indulatos, s mindenkit 

hibáztat, mindenkivel problémája van, a benne felgyülemlett ha-

rag időről-időre kibuggyan, és így él a mindennapokban. Ször-

nyű látvány, de Jézus ezért jött, hogy ezt mind-mind magára ve-

gye! Aki ezt hiszi – ahogy a liturgiában is elhangzott – idézem 

még egyszer: „Testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk, és úgy 

szeretette a világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, ha valaki 

hisz Őbenne el ne vesszen, hanem örök élete legyen!” Minden 

szónak súlya van! Testvéreim! Egészen személyes a megszólítás! 

Isten megkönyörült rajtunk! Ez valami csodálatos dolog. Annak 

ellenére, hogy milyenek vagyunk, milyen vagyok én is, milyen 



„Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!” Gal 1,10                                                                    „Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!” Gal 1,10 

 

 

3 

 

az életem, ennek ellenére meg akar könyörülni rajtam, mert látja 

az életem, s látja, hogy egyetlen egy megoldás van, Ő ezért kö-

nyörül rajtam, rajtunk. „Úgy szerette a világot…”, benne téged 

és engem. Milyen mély ez a szeretet, ha még engem gyarló, en-

gedetlen embert is szeret. „Egyszülött Fiát adta…”, hamarabb 

lemondott Őróla, mint rólam. Ő odaadta, kezébe adta az embe-

reknek. A kezébe. El tudjuk képzelni, milyen, ha valaki az embe-

rek kezébe adatik. Ez lesz a vége, ami Jézussal történt. Kivégez-

ték. Isten lemondott, még ilyen áron is lemondott Őróla, hogy 

minket, téged és engem megmentsen. „Ha valaki hisz Őben-

ne…” ennyit kell tenni. A hit egy csodálatos ajándék. Isten 

Szentlelkének a munkája. Amikor Isten lelkének a munkája és az 

ember készsége találkozik, akkor annak a hit a gyümölcse. „Ha 

valaki hisz Őbenne…” ma sokan hisznek a maguk módján mégis 

elvesznek, elkárhoznak. S vannak, akiknek az élete Jézusról szól. 

Ez nem bigottság, fanatizmus, valaki Jézusra teszi fel az életét, 

Rá tesz fel mindent – mindent egy lapra, mindent Jézusra, annak 

örök élete lesz. Ha ezt elhiszed, akkor lesz reménységed. A re-

ménység ma nagyon nagy ajándék. Nézzétek meg, egy remény-

vesztett világban élünk. Amikor minden a látásra épül, akkor az 

embereknek nincsen reménységük. Az emberek mindent a szem-

re építenek. De a szem meg tud csalni, meg tud téveszteni. Sze-

gény ember az, aki csak a szemére, a látványra épít.  

A Zsidókhoz írott levélben szépen megfogalmazza ezt az Isten 

szava: „1A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a 

nem látható dolgok létéről való meggyőződés. 2Ennek a hit-

nek az alapján nyertek Istentől jó tanúbizonyságot a régiek. 
3Hit által értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, 

úgyhogy a nem láthatókból állt elő a látható.” Zsid 11,1-3 

Ez a hit és ez a reménység adatik meg az embernek Jézus Krisz-

tusban. reménység, hogy már nem kell bizonytalanságban élni, 

mert van örök élet – Isten ígérete alapján („A ki hisz a Fiúban, 

örök élete van; a ki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, 

hanem az Isten haragja marad rajta.” Jn 3,36) – és ez a re-

ménység nem fog megszégyeníteni. A reménység egy olyan áll-

hatatosságot, célt, értelmet ad, amely megfogalmazhatatlan, leír-

hatatlan. Ebben a reménytelen világban bele világít a reménység, 
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az Istentől kapott reménység. Nem kell félelemben, reménytelen-

ségben, kilátástalanságban élni. Milyen csodálatos a magyar 

nyelvünk. –tlan, tlen az a fosztóképző jele, minden, amitől meg 

vagy fosztva ebben a világban: reménytelenség, kilátástalanság, 

hitetlenség, bizonytalanság, azt megkapod Istentől. Reményt – 

ahogy Jeremiás könyvében fogalmaz az Úr: „Mert csak én tu-

dom, mi a tervem veletek - így szól az ÚR -: békességet és 

nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek.” 

Jer 29,11 Ő reményteljes jövőt ad! És ez az üdvösség, az üdvbi-

zonyosság. Ez valóban létezik, de csak Jézus Krisztusban, Jézus 

Krisztusért, Jézus Krisztus miatt. 

Ezt senki nem veheti el. Ettől lesz reményteljes egy jövő. A 

Krisztus váltságát elfogadó, bűnöktől megszabadított, új életben 

járó, hitrejutott, újjászületett hívő emberek várják azt az életet.  

Az élő gyülekezet ezért imádkozik nap mint nap, hogy minél 

többen eljussanak az igazság felismerésére, hogy legyen remény-

sége a reményteleneknek, bizonyossága a bizonytalanságban 

élőknek, erejük az erőtleneknek, vigaszuk a gyászolóknak, biz-

tonságot a félelemben élőknek. 

Drága Testvérem! Ha bármelyik is hiányzik neked, hadd mond-

jam egészen személyes hangvételben, borulj oda Jézus Krisztus-

hoz, menj oda, bárhogyan is vagy, állsz, bármilyen lélekkel, bo-

rulj oda Jézushoz, legyen élő kapcsolatod Ővele, aki mindezt ké-

pes megadni, hogy reményteljes jövőd legyen Őbenne, Ővele, 

Őáltala. 

       Ámen! 


