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„1Ez az én szolgám, akit támogatok, az én választottam, aki-
ben gyönyörködöm. Lelkemmel ajándékoztam meg, törvényt 
hirdet a népeknek.  2Nem kiált, nem lármáz, és nem hallatja 
szavát az utcán. 3A megrepedt nádszálat nem töri össze, a 
füstölgő mécsest nem oltja el, igazán hirdeti a tör-
vényt.  4Nem alszik ki, és nem törik össze, míg a törvénynek 
érvényt nem szerez a földön; tanítására várnak a szigetek.” 
Ézs 42,1-4 
 
Szeretett Gyülekezet! 
 

A hét Igéje (1. dia) („Építsetek utat a pusztában az 

ÚRnak! Az ÚR jön hatalommal!” Ézs 40,3.10) bátorított arra, 

hogy a reménységről beszéljek nektek ezen a délelőttön. Különö-

sen is fontos erről beszélni, hiszen Jézus születésének ünnepéhez 

közeledve hirdethetjük, hogy a reménység Vele született meg a 

világba. Ézsaiás ezen mondatai készítették elő az Ő jövetelét, 

hirdette meg, hogy a legreménytelenebb állapot sem kilátástalan 

Vele. Éppen ezért „A reménység evangéliuma” címet (2. dia) 

adtam ennek a néhány versnek, hiszen minden benne van, ami 

célt, értelmet, reményt adhat az embernek. A 40. fejezettől nagy 

hangsúlyt fektet az Úr Ézsaiáson keresztül a vigasztalásra. A vi-

gasztalás héber szava azt jelenti: „az egyensúlyt vesztett embert 

az egyensúlyba vissza segíteni és ott megtartani.” Abban a hely-

zetben, amiben akkor volt Izrael, talán a legbátorítóbb volt ez a 

néhány vers, ez a két fejezet, a 42-43. fejezet, a vigasztalás sza-

vai voltak. Isten el volt csüggedve népe miatt. El volt keseredve 

a hűtlensége, bálványimádása, bűnei, a vaksága miatt. Izrael nem 

értette Istenét, vak volt, süket volt Isten szavára, csak magával 

foglalkozott, a maga sebei nyalogatta, a pillanatnyi örömeire 

gondolt, s nem gondolt a jövőjére, ezért teszi fel a kérdést (3. 

dia): 23Ki ügyel erre közületek, ki hallgatja figyelmesen a jövő 

érdekében? Nem akartak útjain járni, és nem hallgattak ta-

nítására.” Ézs 42,23-24 

Ugyan ezt tapasztalhatjuk korunkban, ugyan ezt elmond-

hatná Isten hazánkra, népünkre, erre a világra. Teljes vakságban, 

süketségben élnek az emberek, ki ügyel Isten dolgaira a jövő ér-

dekében? Tulajdonképpen senki! Teljes a reménytelenség! (4. 

dia) Hányan hallgatják alkalomról-alkalomra az Igét és még 
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sincs semmi változás. Úgy mennek el, ahogy jöttek. Mintha a 

fülük be lenne dugva. Mintha nem értenék az Igét. Mintha nem 

akarnák látni és érteni Isten dolgait, hanem megy minden úgy, 

ahogy volt. Mennyire igaz korunkra is ez a megállapítás: 23Ki 

ügyel erre közületek, ki hallgatja figyelmesen a jövő érdeké-

ben? Nem akartak útjain járni, és nem hallgattak tanításá-

ra.” 

Az ember csak magával foglalkozik, a maga sebeit nyalo-

gatja, a pillanatnyi örömeire gondol, nem gondolja végig az éle-

tét, ezért nem is tud mit kezdeni Isten felkínált segítségével.  

Milyen a reménytelen ember? Olyan, mint a menekülő, 

ijedt, rémült állat. Kapkod, ad hoc hozza a döntéseit, lesz, ami 

lesz, minden mindegy alapon tervez. Nézzük meg a családokat, 

nézzük meg a nem helyén lévő férfiakat és nőket, családapa, csa-

ládanya szerepeket. A nevelési stratégiákat, a feleségnek a férj-

hez, a férjnek a feleséghez való viszonyát. A kapcsolatokat. Az 

ember minél inkább kihagyja életéből Istent, annál inkább fog 

faramuci dolgokat tenni. Annál inkább belesimul, aztán belega-

balyodik a világban, aztán belesüllyed a maga által kiásott, kreált 

vermébe. A reménytelen embernek nincsen semmije. 

(5. dia) Leonardo Da Vinci egyszer ezt mondta: „Az üresség 

akkor születik, amikor a remény meghal.”  

Sok költő, író, zeneszerző fogalmazta meg reménytelenségét: 

(6. dia) Liszt Ferenc: „Mit akarok? Mi vagyok? Mit követelek a 

természettől? Minden ok rejtett, minden vég megbízhatatlan; 

minden forma végtelen, minden tartalom határos... érzem, hogy 

létezem, csak azért, hogy fékezhetetlen vágyakban felemésszem 

magam, hogy átadjam magam egy fantasztikus világ csábításai-

nak, s azután érzéki varázsba ejtő játékai alatt megtévesztve ösz-

szetörjek.” 

(7. dia) Márai Sándor: „Mikor az ember bajban van, még az 

akasztófa kötelében is megkapaszkodik.” (1989. január 15-én 

kézírással írta meg utolsó naplóbejegyzését:  „Várom a behívót, 

nem sürgetem, de nem is halogatom. Itt az ideje.” Végül 1989. 

február 21-én egy pisztolylövéssel tett pontot életére.) 

(8. dia) Wass Albert: Istentelenségét és reménytelenségét foglal-

ja össze ez a mondat: „Jobb, ha nem hiszek Istenben, mint ha 
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elhiszem, hogy az Ő akaratából történik minden.” (1998. február 

17-én öngyilkos lett a saját fegyverével.) 

(9. dia) Ady Endre: „Beteg vagyok, az élet megtört, Anyám. 

Hol az a vágy, mely hajszolt hajdanán? Már nincs vágyam, 

Beteg vagyok, az élet megtört.” 

(10. dia) Dosztojevszkij: „Mert hogy igen nagy bűnös vagy, az 

igaz (...), kivált azért nagy a bűnöd, mert haszontalanul áldoztad 

fel és dobtad oda magadat. Ez ne volna förtelem? Nem förtelem, 

hogy mocsokban élsz, mikor annyira gyűlölöd a mocskot, és ma-

gad is tudod (csak a szemedet kell kinyitni), hogy senkinek nem 

használsz ezzel, senkit semmitől meg nem mentesz?” 

Oly sok költő, író, híres ember fogalmazta meg reményte-

lenségét, kilátástalanságát, s aztán sokaknak nyomorúságos halá-

luk is lett. A reménytelenség mély kétségbe tudja esteni az em-

bert!  

Erről a reménytelenségről is beszél a Szentírás: (11. dia) 

„Mikor meghal az istentelen ember, elvész az ő reménysége; 

a bűnösök várakozása is elvész.” Péld 11,7 

„És mondám: Elveszett az én erőm és az én reménysé-

gem az Úrban.” Jer Sir 3,18 

„11Akkor ezt mondta nekem: Emberfia! Ez a sok csont 

Izráel egész háza, amely most ezt mondja: Elszáradtak a 

csontjaink, és elveszett a reménységünk, végünk van.” Ez 37, 

11 

Amikor nincs reménysége az embernek, akkor mindentől 

elmegy a kedve és mindenbe menekül, csak elfeledje a kedvte-

lenségét. Ezt a mindenbe menekülést látjuk Izrael népénél és lát-

juk a ma emberénél. Amikor nem tud mit kezdeni magával, ami-

kor nincs hite, amikor nincsen jövőképe. 

Isten számtalan reményt keltő bíztatást mond (12. dia): Az 

egyik legbátorítóbb, legreménykeltőbb Ige: „11Mert csak én tu-

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

nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nek-

tek. 12Ha segítségül hívtok, és állhatatosan imádkoztok hoz-

zám, akkor meghallgatlak benneteket. 13Megtaláltok engem, 

ha kerestek és teljes szívvel folyamodtok hoz-
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zám.  14Megtaláltok engem - így szól az ÚR -, jóra fordítom 

sorsotokat,” Jer 29,11-13 

Minden, ami addig volt, lezárom és újat kezdek veled. 

Mindegy, honnan jöttél, mindegy, mit csináltál, mindegy, mit 

követtél el, én veled újat szeretnék kezdeni. És ez az ember re-

ménye, hogy a pislogó gyertyamécsest nem oltja ki, a megrepedt 

nádszálat nem töri el. Milyen reményt keltő ez Istentől. Annak 

ellenére, hogy megrepedt, megtört, derékba tört az ember élete, 

mégis elküldte Jézus Krisztust, aki visszaállíthatja Istennel a tel-

jes, tökéletes kapcsolatot, amelyet elveszített az ember, s ezért 

nem boldogult, nem volt reménye. 

A reményvesztett ember ki akar lépni, ki akar szállni a 

dolgokból, de Isten azt mondja, ne szállj ki, mert én reményteljes 

jövőt akarok neked adni.  

Játéktermes (Kalas Kati testvére). Így viszonyul Isten az 

emberhez. Amikor János tulajdonságként megfogalmazza: „Isten 

szeretet”, akkor arra mutat rá, hogy Jézus Krisztusban mutatko-

zott meg, hogy (14. dia) „ Isten szeretet. 9Abban nyilvánul 

meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte 

el Isten a világba, hogy éljünk őáltala. ” 1Jn 4,9.   

Milyen az, amikor a reménytelenségben élő embernek újra 

reménysége lesz? 

- Alkoholista férfi (Biatorbágy) (15. dia) 

- Joni (kerekesszék) (16. dia) 

     Milyen változást eredményezhet egy-egy ember életében Jé-

zus Krisztus élete, munkája, halála és feltámadása. (17. dia) 

Nincs semmi más ebben az emberi életben, ebben a világban, 

ami még egy ilyen hatalmas fordulatot adhat az ember életében. 

A reménytelenségből reménység. A kilátástalanságból értelmet 

nyerhet az ember és új célt kaphat. Jézus Krisztussal teljes életet 

élhet az ember!  

 


