
 
 

 

 
 

 

 

„„TTööllttssöönn  eell  bbeennnneetteekkeett  

aa  rreemméénnyysséégg  IIsstteennee  

tteelljjeess  öörröömmmmeell  

ééss  bbéékkéévveell  aa  hhiittbbeenn,,  

hhooggyy  aa  SSzzeennttlléélleekk  eerreejjéévveell  

bbőővveellkkeeddjjeetteekk  aa  rreemméénnyybbeenn..”” 
Simon András grafikája                                                             (Róm 15,13) 

 




(Károli Biblia – Péld 10,28) 

 

 Irodalmi művek, nagyszerű versek sokasága szól a reményről, a reménységről. A hétköznapi beszédben 

gyakran halljuk: A remény hal meg utoljára. A reménykedés egész életünket végig kíséri és a hívő embernek a 

halálon túlra is mutat. A remény és az öröm párban járnak. Hiszen általában olyan események 

megvalósulásában reménykedünk, amely nekünk, környezetünknek örömet okoz. 

 Nekünk, keresztyéneknek alaptörvényünk – a Biblia – ad a reménység kérdésében is útmutatást. Az 

evangélium örömüzenet, mely egyben reménységet is ad egy újabb életre. Sokan ismerik, idézik a hit, remény, 

szeretet hármasát, hangsúlyozva, hogy e három közül a legnagyobb a szeretet. A reménység vasárnapján 

viszont a remény – és szűkebben a hit – kérdéskörével foglalkoznék. 

 A reménykedés minden embert jellemez, engem is. Én miben reménykedem? Sok embertársamhoz 

hasonlóan elsősorban földi dolgok megvalósulásában: 

 - Reménykedem testi-lelki egészségünk megőrzésében, szűkebb-tágabb családom szintjén. 

 - Reménykedem, hogy külföldi egyetemen tanuló unokám sikerrel veszi a nehéz akadályokat. 

 - Reménykedem gyülekezetünk gyarapodásában, elsősorban lelki értelemben, a gyermekek, fiatalok 

megszólítása révén is. 

 - Reménykedem hazám, nemzetem fennmaradásában, a nemzethalál elkerülésében. 

 - Reménykedem a keresztény/keresztyén egyházak megújulásában, abban, hogy újra társadalomformáló, 

világkép kialakító szerepbe kerülnek. 

 Nem földi, de itteni életemre is ható, reménységeim közül néhány: 

 - Reménykedem Isten végtelen, irányomban is megnyilvánuló, szeretetében. 

 - Reménykedem abban, hogy Istenem földi utamon – ahogyan ígérte, ígéri -  végig kísér. 

 - Reménykedem, hogy Isten kegyelméből a végítéletkor nem a pokolra jutok. 

 Reménységeim felsorolását persze lehetne még hosszan folytatni, de nem teszem. Inkább a hit és a 

remény kapcsolatáról elmélkednék. Számomra ugyanis a remény szép, örömteli dolog, de kevesebb , mint a hit. 

A remény tartalmaz bizonytalanságot abban a tekintetben, hogy amiben reménykedem az lehet, hogy nem 



következik be, nem valósul meg. Ezért számomra a hit az több, mert a hit – az egy igaz Istenbe vetett hit – az 

bizonyosság. Hiszem azt, hogy reménységeim mögött Isten van. Ő ismeri, tudja reménységeimet, melyeket 

sokszor imáimba is belefoglalok. Ő majd eldönti, hogy mi teljesülhet és mi nem, vagy nem úgy, ahogyan én 

reméltem. A hit jelentősége abban van, hogy Istenem döntését el tudom fogadni, mert tudom, hiszem, hogy 

minden javamra van. 

 Szép evangélikus énekeinkkel “Te vagy reményem sziklaszála” (EÉ 66), Reménységem te légy nekem / 

Nagy hatalmú bölcs Istenem” (EÉ 409) vallom, hogy a reménykedés örömét a hit adja. Uram, kérlek, naponta 

erősíts meg engem, minket ebben a hitünkben! 

Dr. Győrfi Károly 


 

Cseri Kálmán 

 
 

 Bármilyen sok tennivalónk van is, igyekszünk naponta néhány alkalommal valamit enni és inni, mert 

csak így tudunk dolgozni, és csak így maradunk életben. Persze az igazi az (lenne), ha mindig ugyanabban az 

időben, nyugodtan tudunk (tudnánk) táplálkozni. Könnyen elfelejtjük azonban, hogy az embernek lelke is van, s 

mivel a lélek nem követelőzik, nem adunk neki táplálékot. Ezért lesz az emberi együttélés gyakran olyan 

lelketlen, lélek nélküli. 

 A lélek tápláléka Isten igéje. Jézus mondta: „Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, 

amely Isten szájából származik.” (Mt 4,4) Eszerint teljes emberi életet az él, aki a lelkét is táplálja. 

 Ezeknek az írásoknak az a célja, hogy mindennap legalább egy igei gondolattal erősítsük a lelkünket. 

Isten igéjének különös hatása van: az elolvasás után is munkálkodik az emberben, s amint az ételből fizikai erő, 

gondolat, kitartás származik, úgy az igéből szeretet, bölcsesség, derű, reménység... fakad.  

 Persze az igazi az, ha valaki magát a Szentírást veszi kézbe, s abból olvas naponta folyamatosan, 

gondolkozva egy-egy részt, amihez aztán hozzáigazítja az életét is. Ezeknek az írásoknak egyik célja éppen az, 

hogy felébressze étvágyunkat Isten igéje után, s már ennek olvasása közben kikeressük az idézett helyeket, s 

elolvassuk azok környezetét és a zárójelben szereplő utalásokat is. 

 Akinek jó a lelki erőnléte, az másként hordja az élet terheit, és tud segíteni másoknak is. De Isten igéje 

segít el minket igaz hitre és üdvösségre is. (Lk 8,12) Az erre és az ezt kísérő-követő csendes, szabad 

imádkozásra szánt idő nem eltékozolt fáradozás, hanem sokszorosan kamatozik. Itt és az örökkévalóságban is. 

 Ezért az idős János apostol jókívánságával ajánlom ezeket a gondolatokat minden kedves olvasónak: 

„Szeretett testvérem, kívánom, hogy mindenben olyan jó dolgod legyen, és olyan egészséges légy, amilyen jó 

dolga van a lelkednek.” (3Jn 2) 
Cseri Kálmán A kegyelem harmatja  

Áhítatok az év minden napjára, Harmat kiadó 

 


   

 
 

 

 Bibliakör – szerda, 10 óra. 

 Adventi koszorúkészítés – november 24. 10 óra.  A résztvevők száma miatt 

fontos a jelentkezés. Tavaly az utolsó koszorúalapot is felhasználtuk.  

 Örökélet vasárnap – november 25. Akik szeretnének név szerint   megemlékezni 

elhunyt szeretteikről, a  lelkész úrnak jelezzék. A vasárnapi istentisztelet után lehet 

vásárolni az elkészült koszorúkból. 

 Advent első vasárnapja – december 2., ünnepélyes gyertyagyújtás. 



 


 

 

 

 
 

 
 

hallgass meg engem!  

Ne engedd, hogy belefáradjak keresésedbe!   

Adj erőt, hogy mindig és mindenütt  arcod látására törekedjem.   

Önts belém reményt, hogy minden lépéssel  közelebb kerüljek Hozzád.   

Te ismered erőmet és gyengeségemet, őrizd az egyiket, s gyógyítsd a másikat!  

Te juss eszembe mindenütt, szeretnélek megismerni és szeretni Téged! 

                                                                                                                 Szent Ágoston imája 

 

 

 

https://bibliaidezetek.blog.hu/2012/07/16/szent_agoston_imaja

