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" T i t u s  3, 4 - 8."

Keresztyén-Gyülekezet! Testvéreim ez Ur Jézus Krisztusban!

Az ünneppel áldást akarunk vinnni. De csak 
az visz igazán áldást, aki meg tudja becsülni Karácsonyt. 
Karácsonyt megbecsülni és méltóképpen ünnepelni, viszont 
megint az tudja igazán, akiből hangosan tör ki az ujjon
gó vallomás; Jézus Krisztus az én megmentőm. Jézus Krisz
tus az én megváltóm! Vagy aki a mai epistola szavával,
Pál apostol kijelentésével tudja örömmel mondani:
Jézus Krisztus által megjelent Isten jóvolta és szeretete.

 

                

1./ Testvéreim, mi sokszor nem vesszük ész
re és egyáltalában nem vesszük komolyan Isten jóvoltát és 
Istennek az emberekhez való szeretetét. Miért? Azért,mert 
nem szoktuk; eléggé komolyan venni, hogy ez e világ Isten 
haragja alatt áll és ezért ez a világ nem várhat ŐTőle ál
d á st, hanem csak büntetést büntetésre, itéletet itéletre! 
Ez a világ nem is érdemel mást, mert bünt bünre halmoz, 
gazság után gazságot követ el. És ebben a világban mi sem 
vagyunk kivételek.             

De ha mi tudnók; - éppen mivel szeretünk a világgal osztozkodni hogy az a rettenetes sors jut osz
tályrészül, amelyet ugy nevezünk hogy kárhozat, bizony már 
régen zengett volna min ennünk a hála Isten iránt azert,    
mert született Jézus Krisztus! Mert Isten elküldte az Ő 
Egyszülöttjét, Aki eljött ebbe a nyomorult világba, hogy 
megmentsen minket a kárhozattól. Mert a kárhozat az Isten 
haragja, az Istennek már itt a földön megmutatkozó haragja, 
amely kemény büntetés és kemény itélet formájában sulyoso- 
dik mireánk. A kárhozat az Istentől való eltaszitottság  
szörnyü állalpota, amikor az ember tudja és érzi, hogy ki 
van szolgáltatva gonosz leik éknek,, ördögöknek, akik csak 
a vesztét akarják és azt; hogy minden, ami szép és jó ezen 
a földön, azt rossznak, gonosznak lássa; minden, ami tisz
ta és nemes, azt szennynek és szemétnek itélje: minden, a- 
mi szeretetből, jóságból fakad, azt gyülöletnek, és hamis
ságnak bélyegezze. De ime megjelent I s t e n -  szeretete 
és l s t e n jósága! Ez pedig legyőzött minden hamissá
got, minden gonoszságot. Legyőz b e n n ü n k is minden 
gonoszt és minden bünt. Azért, mert győzött Krisztus is az



ördög felett és lerontotta annak minden munkáját. Ezt mi 
soha nem tudjuk Neki eléggé meghálálni! Ezt mi soha nem tudjuk Neki megfizetni! Ezt a szeretetét és jóságát mi so
ha nem tudjuk eléggé megbecsülni és ugy értékelni, mint 
életünknek legdrágább kincsét, ajándékát! Mert vegye csak 
valaki is komolyan, hogy ő az Isten haragja alatt áll, és 
azt, hogy örök kárhozatra van itélve, mert hát saját büne 
kergette odáig, saját vétke taszitotta oda le, majd meglát
ja mit jelent megtudni a boldog bizonyosságot, hogy megje
lent Isten jóvolta-és Isten szeretete, amely megmenti és  
kiemeli onnan a sötét mélységből! Csak élje át egyszer is valamelyikünk az Istentől való eltaszitottság szörnyü álla
potát, majd megtudja, mit jelent szivből Karácsonyt ünne
pelni! Csak legyen valamelyikünk is kiszolgáltatva gonosz 
lelkeknek, ördögöknek, akik mindenáron a vesztét akarják, 
majd megfogja tudni, mit jelent Jézus Krisztus születésé
ben örvendezni. Aki azért jött, hogy megszabaditsa azoknak 
rabbilincseitől!  

2./ És ez az uj élet. Ha idaig eljutunk,test
véreim, hogy megtapasztaljuk az Isten jóvoltát és szeretet- 
tét, akkor ez nem jelenti pusztán azt, hogy Isten távol- 
tartja kemény itéletét és büntetését, hanem azt jelenti, 
hogy kiragad minket és beleplántál minket egy uj életbe. O- 
lyan életbe, amely után tulajdonképpen mindenki vágyva-v á- 
gyik, amelyet az emberi lélek ugy keres és amelyet igenis 
meg l e h e t  valósitani ezen a földön! Olyan életbe plán
tál minket az Isten, amelynek napsugara, melege és fénye:
a kegyelem, az irgalom. Ezért mondja az apostol szentigénk-  
ben: "Nem ez igazságnak cselekedeteiből, amelyeket m i 
cselekedtünk, hanem az Ő irgalmasságából tartott meg min
ket az ujjászületésnek fürdője által."      

Tulajdonképpen jelen időben kellene mondanunk 
ezt a mondatot, nem pedig mult időben. De az apostol a mult 
idő fogalmazásával arra akar minket rádöbbenteni. hogy Is- 
ten már a keresztségünk óta árasztott el kegyelmével. Mert  
az ujjászületés fürdője ez: a keresztség. Ugylátszik már 
az apostol korában sem igen becsülték meg a keresztséget. 
-edig drága ajándék! Mert a keresztség az ujjászületés for
rása, a megváltás biztositéka, az üdvösség záloga. Amikor 
mi meg nem is tudtunk önmagunkról, már akkor gondoskodott 
rólunk a mi megtartó Istenünk és a keresztség szentsége ál
tal minket birtokába vett és lemosott rólunk minden bünt, 
minden szennyt, hogy necsak az Ő itélőszéke előtt legyünk 
igazak, hanem már itt vetkőzzünk ki a régi élet rongyaiból és járjunk az uj élet köntösében, legyünk uj teremtmények.

3./ Hogy valóban azok legyünk és tudjunk eb
ben az uj életben járni, szükséges, hogy kapjuk a felülről való erőt. Ez a felülről való erő a Szentlélek. "Isten meg
tart minket a Szentlélek megujitása által, amelyet bősége
sen kitöltött reánk." A keresztség tehát szorosán van össze
függésben a S zentlélekkel. Isten csak a keresztség által a d  
Szentlelket. Aki nem keresztelkedett meg, egyszerüen n e m 
kap Szentlelket. Jézus a Nikodémussal való beszélgetésében 
is azt mondja, - amikor szó esik az ujjászületésről és az



-

uj életben való járásról - , hogy "szükség néktek ujonnan 
születnetek!... fia valaki nem születik viztől és Lélektől,   
nem mehet be az Isten országába.”/Ján.3,7.5./

Ti, testvéreim, mindannyian meg vagytok  keresztelve. Tehát kétségbevonhatatlan bizonyossággal vár
hatjátok, hogy kaptok Szentlelket. Bőségesen. Mindenkor.
És képesek lesztek uj életben járni. Mert kapjátok a Lélek 
erejét, amely benneteket vezérel. De tudtok bizni Isten ke
gyelmében és szeretetében is, tudtok hinni is, hiszen a Lé
lek adja nektek a hitet is.

4./ Ez a hit azután mindannyiunkhak meg
adja azt a boldog bizonyosságot is, hogy "örökösök legyünk 
az örök élet reménysége szerint” - ahogyan az apostol mond
ja. De elibéje teszi - és erre jó lesz, ha felfigyelünk - :   
"megigazulván az Ő kegyelméből!” Itt tehát megszólal a re
formáció örök üzenete is. Az az üzenete, hogy nem lehet az 
örök életet megvásárolni semmi árért, semmi pénzért, még az 
u.n. bucsucédulákkal sem lehet az üdvösséget megvenni! Meg
szólal most Karácsonykor a reformációnak az az üzenete,hogy 
nem lehet az örök életet kiérdemelni sem semmiféle jócsele
kedetekkel sem, hanem egyesegyedül Jézus Krisztus kegyelme által nyerjük el azt. Mégpedig ingyen. Kegyelemből. Mert a- 
zért jelent meg az Isten jóvolta és az emberekhez való sze
retete.

5./ E  Z T abeszédet, az Isten jóságá-
ról és szeretetéről való beszédet akarja Pál apostol, hogy 
mindenki megtudja. Mert „igaz ez_a beszéd és akarom, hogy e- 
zeket erősitsed" - irja Titusnak, "a közös hit szerint való 
igaz fiának"/Tit.l,3b./ - és "ezek jók és hasznosak az em-   bereknek.”  

Az ember ma sok mindenről beszél. Beszél-   nek politikáról, beszélnek munkáról normáról, versenyről, 
beszélnek szórakozásról, jólétről, életszinvonalról, etc.
E mögött a sok beszéd mögött mindig meghuzódik valami kis 
hazugság, valami takarni való, ami nem felel meg a valóságnak, 
sőt talán teljesen ellenkezik is vele. Azt hiszem, erről nem 
kell sokat beszélnem. Hinni ma igazán csak az Isten beszédé
nek lehet. Isten beszéde igaz beszéd! Mindig is az volt, és 
az is marad. Mert jó és hasznos az embereknek. Mert szól az 
Isten kegyelméről, szól az Ő jóvoltáról és szeretetéről, a- 
mely Karácsonykor jelent meg és vált nyilvánvalóvá. Ezt a 
beszédet erősítsük meg, azaz terjesszük, hirdessük, adjuk 
tovább és e mellett a beszéd mellett maradjunk meg, tartsunk 
ki. Testvéreim, most Karácsonykor mindegyikünk tartogatott 
valamilyen ajándékfélét és szerzett vele örömöt odahaza.Vagy 
talán mégsem ajándékoztál meg senkit, vagy legalább is ugy 
érzed, hogy azt, amit adtál, mégsem az igazi karácsonyi aján
dék? Ha ugy áll a dolog, tudd meg, még nem késtél el, hogy 
az igazi ajándékot odaadd! Az igazi, legnagyobb ajándékot ad
hatod, amely el nem vész, hanem örökre megmarad: az Isten bel 
szádét. Ezzel az ajándékkal tegyél felbecsülhetetlen szolgá
latot tieidnek, de másoknak is, akik hozzád közel állnak.
Ezt a beszédet erősitsd akkor, amikor mások gunyolják vagy 
lemosolyogják. Ezt a beszédet erősitsd akkor is, amikor állá
sod forog kockán, vagy gyermekeidet zaklatják miatta. Ebből



                     a beszédből merits vigaszt nehéz napjaidban, ez a beszéd le
gyen fegyvered, amikor kisértésbe esel, ebbén a beszédben 
keresd a gyógyszert, ha betegség vagy egyéb fájdalom gyötör, 
és ennek a beszédnek az ereiével lépd át majd ama küszöböt 
is, ha eljön a bucsuzás órája, amikor mindent itt kell hagy- 
nod. 

"Megjelent- a mi megtartó Istenünknek jóvolta 
és az emberekhez való szeretete", másszóval megszületett 
Jézus Krisztus! - ez az a beszéd, amely hangzani fog évti-  
zedek, évszázadok mulva is, amikor mi már régesrég nem le-   
szünk. De amig itt vagyunk, tudjuk mindenkor megbecsülni és 
értékelni az Isten beszédét, mert akkor Isten áldása is min
denkor rajtunk nyugszik, nemcsak ma, Karácsony ünnepén, ha
nem holnap is, meg, azután is.

         

 Ámén!
/Neubauer jegyzete után./


