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Keresztyén Gyülekezet! Testvéreim az Ur Jézus Krisztusban!

 "A reménységnek Istene töltsön be .titeket 
minden örömmel és békességgel" - micsoda gyönyörűen hang- 
zanak ezek a szavak] Ugy-e, hogy ugy hullanak, a mi nyug- 
talan, reménytelen és örömtelen szivünbe, mint valami égi 
harmat az eltikkadt, elszáradt növényvilágra. Öröm, bé
kesség. - a legszebb emberi szavak. Akinek ez van, az 
mindenben bővölködik. A reménységben is. Eat kivánja ál  
apostol olvasóinak. De nemcsak kívánság ez, hanem egyut- 
tal igéret is. Igéri Maga        

a reménységnek Istene.

1./ Mi emberek sokszor teszünk igéretet 
egymásnak. Be is tartjuk igéretünket? Kern okozunk csaló
dást a másiknek és nem fojtjuk el benne talán az utolsó 
reménysugarát i s, amikor igéretünket szigoruan visszavon
juk? Lám, az Isten nem ilyen. Ő meg is adja, amit igér! 
Megerősitette az atyák igéreteit is; elküldte Jessének 
gyökerét, a Dávid Fiát, Jézus Krisztust, aki felkelt,hogy 
szolgája legyen a körülmetélkedésnek az Isten igazságáért, 
aki felkelt, hogy uralkodjék a pogányokon. Ez az az el- 
pusztithatatlan öröm és békesség, amelyet Isten nemcsak 
az Ő népének, hanem éppen a poganyoknak is ad. Ezért hall- 
juk.szentigénkben is az örvendezésre jogositó felhívását; 
"Örüljetek pogányok az ő népével együtt!" És ismét: Dicsér- 
jétek az Urat minden pogányok, és magasztaljátok őt min
den népek!"     

Hol van m a ennek az örömnek és ennek 
a  békességnek forrása? A hivésben. A hitben. Abban a hit
ben, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia, aki azért jött el 
erre a világra, hogy szolgáljon ennek a szegény világfiak, 
hogy az Isten igazságét hirdesse az evangéliummal, azt az 
igazságot, hogy nemcsak a választott nép, tehát a zsidó    
nép lehet kapcsolatban Istennel, hanem m i n d e n k i, 
m i n d e n  embernek lehet Általa közössége Istennel és 
járhat Vele, bizhat Benne és remélhet Benne. Aki ennek a 
hitnek boldog birtokosa és aki igy, azzal a reménységgel 
tud Jézus Krisztusra nézni, hogy Általa van Istene, annak



minden körülmények között van öröme és békessége, mélysé
ges öröme, drága békessége. Akkor is, ha nyomoruság, in
ség gyötri; akkor is, ha kemény sors jut osztályrészül 
ha nehéz terhek szakádnak reája; akkor is, ha betegség.      
kinozza; akkor is, ha börtönben sinylődik; akkor is, ha 
teljesen magára maradt és mindenki elhagyja, megveti: ak
kor is, ha ugy érzi, hogy közeledik a szamára az utolsó     
óra, amikor el kell válni, el kell menni ebből az életből. 
Testvéreim, tudom nagyon jól, hogy mind ez nagyon szépen 
hangzik innen a szószékről és talán azt mondod, könnyen 
beszél, aki ott fenn áll. Igazad van, hogy innen könnyen   
lehet prédikálni, de nincs igazad akkor, na azt állitod, 
hogy mind ezt nem lehet megvalósitani kint az életben.     
Mert lehet! Lehet, ha Maga a reménységnek Is tene legyőz 
benned minden kételyt és a Szentlélek ereje  megerősti     
benned ujra és ujra az atyák igéreteit, amely immár be
teljesült, hogy Jézus Krisztus eljött és emberré lett. 
és többet szenvedett, mint akár melyikünk, rettenetes ki
nok közt halt meg a keresztfán, mint ahogyan senki közü
lünk ilyen szörnyű halállal nem fog meghalni, mégis mind
ennek ellenére volt Neki öröme és békessége amig itt     
járt ebben az életben.Öröme és békessége volt azért,mert 
az a remény és az a tudat töltötte Őt el, hogy ha meg is 
hal, él! És a reménységnek Istene feltámasztja majd a h a -   
lálból! És azóta vannak emberek, akikben szintén ez a bol
dog remény uralkodik, hogy élnek! Ha s irba is teszik, él
nek! Nem halnak meg, hanem élnek! A reménység Istenével   
örökké élnek!         

2./ Ugy-e, szeretnéd mind ezt remélni? Nos, 
remélheted, ha az irást forgatod. ”Meg van irva!"- hang
zik el a kijelentés szentigénkben. És „amelyek régen meg- 
irattak, a mi tanulságunkra irattak meg, hogy békességes- 
türés által és az irásoknak vigasztalása által reménysé- 
günk legyen.” Az irás jogosit tehát fel minket, hogy re
ménykedjünk. Meg van irva! - ez a záloga a mi reménysé-  
günknek. És ennek az irásnak hihetünk; ebben bizhatunk. 
Kétségtelen, hogy az irás vigasztal is, békességes türés- 
re tanít és ezért fontos, hogy azt naponként forgassuk;

  fontos, hogy az irásokból táplálkozzunk fontos, hogy az 
i rások alapján tartott igehirdetést minél gyakrabban hall
gassuk. különben kihal belőlünk minden reményünk. Nemcsak 
az örök élet reménysége, hanem éppen az e világi dolgok  
iránti reménységünk. Mert reménység nélkül nem lehet, élni, 
nem lehet dolgozni, reménység nélkül nincsen még vegetá
lás sem. És akkor öröm sincs, még kevésbbé békesség a szi
vekben. Igaz, hogy egyetlen prédikáció, sem elég ahhoz hogy 
valakiben a reménység tüze fellobbogjon. Ezért mindig min- 
den alkalmat kell megragadnunk, hogy az irások vigasztalá-  
sa ás az igehirdetés hallgatása által reménységünk legyen.

  3./ Akkor azután teljesiteni tudjuk Pál a-   
postolnak azt a kérését is, amelyet szentigénkben a római 

  gyülekezet felé intéz: "Ugyanazon indulat legyen bennetek 
egymás iránt Krisztus Jézus szerint.” .Azért fogadjátok 
be egymást, miképpen Krisztus is befogadott minket az Is-



ten dicsőségére." Vagyis másszóval igy is mondhatjuk rövi
den: szeressük egymást, hordozzuk egymás terhét. Ne a ha-  
rag és bosszú vágya töltse el szivünket, hanem legyen 
bennünk a megbocsátás, a mindent felejtés indulata, a jó 
indulat, amellyel többre megyünk, amely legyőzi a másikat, 
mert eleven szenet gyüjtünk az ő fejére. Az az ember,aki 
egyszer is átélte és megtapasztalta, mit jelent a Krisz-   
tusban örülni és a Krisztusban békességet találni, nem is 
tud másképpen cselekedni, hanem csak jó indulattal lenni 
a másik iránt, még azok iránt is akik a legrosszabbat ki
vinják és szeretnek ha az testileg-lelkileg tönkremenne.
Az az ember, aki átélte és megtapasztalta, mit jelent a 
Krisztusban örülni és Benne békességet találni, az minden
kit befogad, mindenkivel szóba áll és ad az éhezőnek, a- 
szomjazónak. Ad elsősorban lelki táplálékot és lelki italt 
Igy tesz vallást az emberek előtt Jézus Krisztusról. De ha 
kell, ad testnek való táplálékot is. Annak, aki rászorul, 
aki kér tőle, mert nem tudja megkeresni magának, talán mert 
rokkant, vagy beteg. Az az ember, aki átélte és csak egy
szer is megtapasztalta, mit jelent a Krisztusban örülni és 
Benne békességet találni, az tud szeretni embereket akkor 
is, ha mind, egytől egyig ördögök volnának, és csak az tud 
igazán, önzetlenül szeretni, mert Krisztus szeretető na
gyobb volt, mélyebb volt az övénél.      

Most. Adventkor jobban kellene éreznünk 
ezt a krisztusi szereteted. Hiszen ádventitől ünnepeljük  
azt az időszakot, jobban mondva az áldott ádventi időszak 
arra hivja fel az emberiség figyelmét, hogy tudjuk megbe
csülni minden percét, mert akkor készült fel Jézus arra, 
hogy otthagyja a menny trónusát, az Ő Atyjával való boldog 
 együttélést, és jöjjön el erre a nyomorult porfészekre, 
hogy itt keresztre feszittesse Magát ettől a gonosz embe
riségtől és adja az Ő életét érettük. Énekeljünk hát dicsé
retet az Ő nevenek ezért a szeretetéért! A reménységnek   
Istenét pedig, a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyját dicsőit
sük egy szivvel, egy szájjal, hogy mindenkor nekünk adja
az örömöt is, a békességet is.       

Ánen!                                                       
/Neubauer jegyzete alapján./


