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Keresztyén Gyülekezet! Testvéreim az Urban!

                          
Krisztus főpapi imájából való ez a nehéz i- 

geszakasz, amelyet az Utmutató ma estére elolvasásra, ill. 
elmélkedés alapjául kijelölt. Egy neves teológus halálos 
ágyán háromszor olvastatta fel az egész 17.fejezetet és 
bevallotta, hogy egész életében nem volt bátorsága erről 
prédikálni. Mi azért most mégis próbáljuk    ennek 

az imádságnak mély, titokzatteljes szavaihoz ás lássuk meg, 
milyen jó tudni azt, hogy Jézus imádkozik érettünk! És en
nél nagyobb biztatás a számunkra nem lehet. Gyarló imádsá
gainkat, oktalan kéréseinket Ő helyesbiti és viszi a min
denható nagy Isten trónusa elé ugy, hogy meghallgattatásra 
találjanak. Tehát imádságos életünkben nincs okunk a csüg- 
gedésre, mert kéréseinket mindenkor odahelyezi az Atya elé,

Krisztus, a mi könyörgő Főpapunk.
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                         
           

1./ Nézzünk most közelebbről, hogy Krisztus 
miért könyörög érettünk. Igy szól főpapi imájában: "Szent 
Atyám, tartsd meg őket a te nevedben, akiket nékem adtál!"  
Vagyis kéri az Istent, hogy tartson meg bennünket, hogy el 
ne szakadjunk Tőle, Krisztustól, hanem mindenkor Nála marad- 
junk. Krisztusnál.- Mi is sok mindenért könyörgünk. Kérjük 
azt, hogy Isten adjon erőt, egészséget, hogy tudjunk dolgoz
ni, tudjunk utána járni a dolgainknak és hogy kivegyük min
den részünket ennek az életnek szépségéből, öröméből. Azu- 
tán kérjük azt, hogy küldjön kedvező időjárást, hogy megle- 
gyen a mindennapi kenyerünk; kérjük azt, hogy ne vigyen ki- 
sértésbe, ne zuditson reánk bajt, nyomoruságot, fájdalmat 

és fájdalom és nyomoruság mindjárt nem is szünik meg és be
tegség továbbra ís ágyhoz köt; mégis - könnyebben elhordoz-' 
hatnók mindezeket a nehézségeiét, amelyekbe. Isten é en a- 
zért vezet, hogy erősödjön, izmosodjon a hitünk! De mi er- 
ről az imádságról ugy-e, hogy sokszor megfeledkezünk? Milyen
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jó, hogy Krisztus, a mi Főpapunk helyettünk könyörög! Milyen 
jó, hogy ezért a megtartásért, ezért a Nála naradásért kö
nyörög!
          2./ És ha mi valóban a Krisztusba vetett
hitünktől el nem szakadunk, vagyis ha Isten megtart minket 
és mi Nála maradunk, magátol értetődő, hogy egyek vagyunk. 
"Szent Atyám, tartsd meg őket a te nevedben.. .  hogy egyek 
legyenek, mint mi!" ”És az enyémek mind a tiéid, és a tieid 
mind az enyémek...” Krisztus főpapi imájában mindvégig ki
sér az eggyé-levés mély, számunkra titokteljes gondolata.
Azt talán még inkább megértjük, hogy Jézus Krisztus Isten
nel teljesen egyenlő. Hiszen saját Fiának valljuk vasárna - 
ról-vasárnapra az Apősto li Hitvallásban és azt a kijelenté
sét is nagyon jói ismerjük: "Én és az Atya egy vagyunk!" 
/Ján.10,30./ Viszont annál nehezebben fogjuk fel azt, hogy 
azok, akik a Jézuséi, szintén egyek lstennel és igy egyek   
Krisztussal. Igen, a Jézuséi mind az Istenéi ás az Istenéi 
mind a     Jézuséi. Nem is lehet ezt ésszel felfogni 
és megérteni, csak a hitünkkel érhetjük el Jézusnak ezen 
mélyértelmü igéit.

    3./ Mert csak a h itünk fogadhatja el azt 
a csodát is, amely Karácsonykor történt, t.i. hogy Jézust Is
ten elküldte erre a világra, hogy Jézus megszületett. ”Ők  
megismerték. - mondja az imádságában - hogy én Tetőled jöt
tem ki és elhitték, hogy Te küldtél engem?"- Testvéreim, 
most a böjt kellős közepén jó, ha visszagondolunk Karácsony- 

  ra, amelyet nem is oly régen, ezelőtt 4 hónappal ünnepeltünk. 
Miért is született akkor Jézus? Azért, hogy értünk most a 
szenvedés utját járja, hogy gunyolják és csufolják, hogy szu
ró töviskoronát tegyenek a  fejére és keresztre szögezzék, 
hogy értünk meghaljon, hogy értünk ártatlan vérét ontsa.Mert 
elárulta Őt a veszedelemnek fia, Judás, aki azután el is ve
szett a tizenkettő közül. És mindez azért történt, hogy az 
irás beteljesüljön. Vajjon hálát adtunk-e a mindenható szent 
Istennek azért, hogy mindez értünk is beteljesült? Hálát ad- 
tunk-e Istennek , hogy elküldte Jézust azért, hogy életét 
adja miértünk?  

      4./ Ha mi nem is, de ime Jézus, a mi F ő-

papunk könyörög szüntelenül azért, hogy ezt a beszédet meg-halljuk és megtartsuk. "Ama beszédeket, amelyeket nékem ad-tál - mondja az Ő Atyjának - őnékik 

adtam," és ők "a Te be-szédedet megtartották." Amikor Jézus a golgotai kereszten,mielőtt kilehelte lelkét, ugy kiáltott fel, hogy"Elvégezte-
tett!"/Ján. 19,30./, akkor ebben benn van az is, hogy elvé
gezte az igehirdetés szolgálatát. Mégsincs befejezve ez az 
áldott szolgálat! Hanem folytatódik tovább ez a szolgálat az 
övéin keresztül mind e mai napig.- Ma is azért vagyunk itt 
együtt, hogy ezt az igét halljuk. Bárcsak meghallanák ennek 
az igének személyszerint szóló üzenetét ne csak ma, hanem
mindenkor, ne c sak az én ajkamról, hanem másokéról is. És
bárcsak-e szerint az ige szerint is élnénk! Vajjon Jézus, a 
mi Főpapunk, Aki Isten trónusánál szüntelenül könyörög ér
tünk, igy mondhatja-e az ő Atyjának: "a Te beszédedet meg
tartott ! ?  5./ Aki azon van, hogy az Isten-beszédét



                                    

egyre inkább megtartsa, annak szivében titokzatos módon 
érlelnek az öröm édes gyümölcsei. "Ezeket azért beszélem 

  a világon; hogy ők az én örömemet teljesen birják ő ma
gukban." -mondja Jézus. M i is volt a Jézus öröme? A fe
leletet Maga adja meg nem is egyszer, kétszeri is ebben; az 
imádságban: "Most pedig Tehozzad megyek!" "És nem vagyok 
többé e világon." "Ez volt örömének végső gyökere. Az, hogy 
visszamegy oda, ahonnan jött. Visszamegy a mennybe, az a- 
tyai hajlékba, ahol majd az éneklő angyalsereg nagy örven
dezéssel fogadja, ahol az Istennel, az Ő Atyjával ismét 
egy lehet és ahol Vele együtt örökkön-örökké uralkodik és 
itél majd élőket és holtakat. Ez az öröme akkor volt meg 
Benne, különösen akkor, mielőtt Judás, a veszedelemnek fia 
Érte jött a lámpásos, fegyveres katonai csapattal és Jeru
zsálem söpredékének diverzáns bandáival.

A mi örömünk gyümölcsei is csak az é- 
let viharában, esőben és forróságban érlelhetnek igazán. 
Vagyis akkor van örömünk nyomoruság és inség közepette, ha 
magunk előtt látjuk ragyogni a végső célt! És ez csak  az 
atyai hajlék lehet. E felé a hajlék felé tulajdonképpen  
minden egyes lépésünkkel közeledünk. Mindenki. Hivő és hi
tetlen egyaránt. De csak az közeledhetik boldog örömmel e 
felé a hajlék felé, akiben az Isten beszéde gazdagon lako
zik, aki Krisztus hive, aki elfogadta, hogy Ő Istentől jött 
és Vele egy és aki tudja, hogy Ő, a Főpap szüntelenül imád
kozik azért, hogy Isten megtartsa ebben a hitben. A többiek 
nem szivesen menetelnek arra felé, mert tudják és nagyon jól 
érzik, hogy nem engedik be abba a hajlékba, mert nincs ott 
számukra hely. Noha ők is az örökkévalóságban kapnak helyet, 
mégsem e b b e n  a hajlékban. Hanem a kitaszitottság ál
lapotában, az örök gyötrelem helyén, ahol örömöt nem ismer
nek, csak a megbánás keserüsége marcangolja őket éjjel-na- 
al és a poklok tüze perzseli testüket-lelküket. De amig e- 
zek ebben az életben vannak, nincs késő! A megbánás keserü
ségét átélhetik i t t. A kitaszitottság és elveszettség 
állapotukra rádöbbenhetnek m o s t. Mert ha meghallják az 
Isten Fiának beszédét, megtörténik ez! És Isten megtartja 
őket is és egyek lesznek vele, Istennel is. Krisztussal is. 
És lassan-lassan megérlelnek bennük is az örömnek édes ne
mes gyümölcsei! Gyümölcsök, amelyek megmaradnak odaát is, 
a mennyben, az Atya örömteljes hajlékában.

6./ Befejezésül csak még ennyit. Amit 
eddig mondottunk, ez mind a t a n i t v á n y o k r a vo
natkozik. Jézus a tanitványaiért könyörög: "Én ezekért kö- 
nyörgök: nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket 
nékem adtál, mert a Tiéid." Csak a tanitványok birhatják a 
Jézus örömét. Csak a tanitványok tarthatják meg a Jézus be
szédét. Csak a tanítványok hihetik, hogy Jézust Isten küld
te azért, hogy az emberiség bünéért meghaljon. Csak a ta
nitványok érezhetik és élhetik is át a csodálatos, mégis  
sokszor oly titokzatos valóságot, hogy Jézussal egyek. Csak 
a tanitványok tudhatják, hogy ők az Istenéi és csak a ta
nitványok lehetnek bizonyosak a felöl és meg is vannak győ
ződve arról, hogy Jézus Krisztus, a nagy Főpapjuk, szünte
lenül könyörög értük megtartásért! Oh, boldogok lehetünk, ha 
az Ő tanitványai vagyunk!

           
                



7./ Mert akkor Krisztus megdicsőiti Magát mi- 
bennüink! "Megjelentettem a Te nevedet az embereknek, akiket 
 e világból nékem adtál: Tiéid valának,-és nékem adtad azo
kat ...” "...és megdicsőittetem őbennök." Hogy ez mit je
lent, ezen nincs sok gondolkozni Valónk, sőt inkább cselek- 
vésre indít. Megdicsőittetem őbennük. - azt jelenti, hogy 
mi tanitványok mindenkor az  dicsőségének szolgálatába ál- 
lünk! Azaz tovább kell adnunk azt; amit Tőle kaptünk. Mint 
ahogyan Ő is megjelentette Isten nevét az embereknek. És 
ne tévesszük soha szem elől azt, hogy a Krisztus dicsőségé
nek a szolgálata minden korban, minden időszakaszban mindig 
eléri a legnagyobb boldogságot!- Mi megtapasztaltuk-e már 
ezt a boldogságot, a Krisztus dicsőségének boldogságát? Ugy 
teljesitjük-e ezt a szolgálatot, mint akik tudják, hogy a 
Jézus tanitványai? Azon vagyunk-e, hogy másokat is megnyer
jünk az Ő számára? Vagy ha sokszor, ugy érezzük, hogy- oly 
gyarlók és oly gyengék vagyunk, hogy alig tudunk az Ő szol
gálatában állni és eredményeket elérni, akkor vajjon imád-- 
kozunk-e az Ő ügyéért? Ugy-e, hogy annyiszor elmaradnak e- 
zek az imádságok? Ugy-e,hogy annyiszor közömbössé válunk  
az Ő dicsősége szolgálata iránt, hogy még imára sem kulcsol- 
juk a kezünket? Pedig a Jézus tanitványainak valljuk magunkat!

Oh, milyen jó, hogy Krisztus, a mi Főpapunk 
könyörög érettünk és helyettünk, - tanitványokért! Test
véreim, tudtok-e elképzelni ennél nagyobb biztatást?! A- 
zért hát ne csüggedjün k  el soha, ha imádságos életünkben: meg 
is kell tapasztl nunk, hogy kéréseinket sokszor nem teljesi- 
ti Isten. De igenis odahelyezi őket Krisztus; a mi szüntele- 
nül könyörgő Főpapunk ugy, hogy, minden a javunkra váljon.  
erő is, az egészség is. A  jólét is, de a fájdalom és szenve- 
dés is. Mert Ő nagyon jól tudja, h ogy ebben a tüzben meg pró- 
báltatik hitünk aranya, ebben a viharban nyulunk az isteni 
beszéd mentő csónakja és mentő kötele után, ebben az árva
ságban vágyódunk az Istennel, a Krisztussal való boldog kö- 
zösség után és ebben a bánat tengerében sóvárgunk az öröm é- 
des forrása után. És vágyódunk hazafelé, ez atyai hajlék fe
lé! Lássátok e z é r t könyörög szüntelenül Krisztus, a 
mi Főpapunk!

  Ámén!

                                        
/Neubauer K. O . jegyzete/


