
 
2014. 07. 06. Vasárnap. Vancouver.  C: Segít a Lélek 4. Élő reménység. Mi Isten eredeti szándéka? 1. Jézus Kristus által van (1Péter 

1:3); 2. Kipróbált reménység (Róma 5:4 -5; Ap.Csel. 26:6-7); 3. Számonkérhető, állhatatos reménység (1Péter 3:15); 4. Üdvösségre 

szóló reménység  

Lekció: Róma 8: 23 – 28; Efézus 1: 15 – 19;  

Textus: „A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reményságben a 

Szentlélek ereje által.” Róma 15:13 

Kedves Testvérek! 

 

Egyre több a világban a reményvesztett ember. Ahogyan a világ polarizálódik – úgy fogy a 

reménység, és növekszik az elkeseredettség. Mert az emberi gonoszság, kapzsiság, telhetetlenség 

határtalan. Sok embernek nincs reménye sem ahhoz, hogy biztos egzisztenciája, saját lakása 

legyen.  

 



 
Az élet amúgy is négy palackból áll – mondják sokan rezignáltan. Hát élvezd a napot, ameddig 

teheted! Remélj szép jövőt – de inkább a mának élj! Ennek van csak értelme.  

 
Nagyon sok fiatal soha nem akar megnősülni, vagy férjhezmenni – mert rossz tapasztalatai 

vannak. Nincs reménye már egyetlen kapcsolatot illetően sem – tehát eleve feladja a mélyebb 

elköteleződést. Ezzel viszont elveszíti az élet egyik legalapvetőbb értékét – ami a család!  

Egyfelől tehát fogy a reménység – másfelől mégis mindenkit ez éltet. Ha nincs reménység – 

nincs élet! Nem lehet kiiktatni az emberek életéből. Isten egyik ajándéka a reménység – ami az 

ember bűne miatt torzul, mint minden. Mi Isten eredeti szándéka a reménységgel – amire elsegít 

bennünket a Szentlélek?  

1 Honnan ered, honnan van az Isten szerinti reménység? „Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene 

és Atyja, aki nagy irgalmából újjá szült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való 



feltámadása által élő reménységre”. (1Péter 1:3) Jézus a világ világossága, amelyet semmilyen 

sötétség nem győzhet le!  

 

A hívő ember reménységének forrása – Jézus Krisztus feltámadása. Nem a gazdasági mutatók; 

nem saját maga képességei, adottságai; nem a körülmények; nem a kapcsolatai; nem a 

szerencséje – hanem Jézus Krisztus! Ez a legfontosabb! Minden más reménységforrás 

viszonylagos – ez az egy, ami állandó; örökre megbízható! Mert forrása Isten, az Ő szeretete!  

Ezt olvassuk az Ószövetségben: „Mert te vagy, Uram, reménységem, te vagy, URam, bizodalmam 

ifjúkorom óta”. (Zsolt. 71,5) Ifjúkorától kezdve – és attól a kortól kezdve: mindöröké. Az 

Újszövetség korában is: „Egy a Lélek, aminthogy egy reménységre kaptatok elhívást is”. (Efézus 

4:4)  

„Én tehát, miután hallottam az Úr Jézusba vetett hitetekről és a bennetek minden szent iránt 

megnyilvánuló szeretetről, szüntelenül hálát adok értetek, amikor megemlékezem rólatok 

imádságaimban; és kérem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja adja meg 

nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás Lelkét, hogy megismerjétek őt; és világosítsa meg lelki 

szemeteket, hogy meglássátok: milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő 

örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, 

hívőkön”. (Efézus 1:15–19)  

Mert, aki neki adta magát – abban és azáltal munkálkodik. Minél régebbóta járunk vele – 

annál inkább tapasztaljuk, hogy minden bűneink ellenére milyen csodálatosan munkákodik 

bennünk és általunk az Ő országa építésére és az Ő dicsőségére!  

Már régebben megkért rá Dr. Mészáros Margit presbiter – még nem írtam még le, de már 

többször végiggondoltam, hogy mit írjak le, amely majd megjelenik internetes oldalunkon, a 15 

évről, amelyet itt töltöttem. És – mint Petőfi Sándornak – jutott eszembe számtalan szebbnél 



szebb gondolat… Rácsodálkoztam Isten határtalan nagy szeretetére – a magam kicsinyhitűségére, 

gyengeségére – és az Isten erejére!  

2 AZ OLYAN CÉLOK, AMIK ISTENTŐL VANNAK, MINDIG EGY IGÉRETTEL 

KEZDŐDNEK. NE A KORLÁTAIDAT NÉZD, NÉZD ISTEN IGÉRETEIT! Ezt tette Pál 

apostol! Isten igérete Jézus Krisztusban – ez adott neki erőt!  

„A kipróbáltság munkálja ki a reménységet”. (Róma 5:4) Pál apostol a saját életét hozza fel 

példaként. Hány és hány veszedelemből mentette ki őt az Isten! De megtapasztalta, hogy Isten 

oltalma alatt áll az élete – céllal: hogy Isten országa növekedjék, hogy egyre többen megismerjék 

Jézus Krisztust!  

Soha senki nem vallott szégyent, aki Istennek kiszolgáltatta az életét, aki Rá bízta magát, aki 

Neki adta át, Tőle várta, Belé vetette minden reménységét!  

3 Milyen ez az Istenbe vetett reménység – amelyre a Szentlélek vezet el minket? Két igei 

ismérvet szeretnék csak említeni: állhatatos, és számonkérhető. „Szüntelenül emlegetjük a mi 

Istenünk és Atyánk színe előtt hitből eredő munkátokat, szeretetből jövő fáradozásotokat, és a mi 

Urunk Jézus Krisztus felől táplált reménységetek állhatatosságát; mivel tudjuk, Istentől szeretett 

testvéreink, hogy választottak vagytok”. (1Thessz. 1:3–4)  

 
JÓZSEF 13 ÉVET VÁRT, ÁBRAHÁM 25 ÉVET. MÓZES 40 ÉVET. JÉZUS 30 ÉVET.HA 

ISTEN TÉGED IS MEGVÁRAKOZTAT, AKKOR EGY JÓCSAPATBA KERÜLTÉL. 

 „Legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő 

reménységet”. (1Péter 3:15) Mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri. Miért, 

számon kérik? Persze. Ha bizonyságtevő az életed – és ha nem akkor is: Isten úgy intézi, hogy 

számot kell adjál róla: kicsoda neked Jézus Krisztus!  

 

 

 



 
SZÓLJ HOZZÁ: MEGHOZTAD-E MÁR A DÖNTÉST, HOGY AZ ÚR JÉZUS KÖVETŐJE 

LESZEL? HA IGEN, MI KÉSZTETETT LEGJOBBAN ERRE A DÖNTÉSRE? És számot kell 

adni, hogy az én életem kősziklán van, mert Isten szeret, és Jézus önmagát adta értem.  

Csütörtökön gerinc-sebésznél voltam, aki megállapította, hogy operálni kell. Elmondta, hogy 

milyen két operáció közül választhatunk, megbeszéltük, hogy mit fog elvégezni, hogy biztosan, 

évekre sokkal jobban leszek; aztán leült és azt mondta: most jönnek a lehetséges komplikációk, és 

elsorolta. Mire én megvallottam, hogy kibe és miért reménykedek, ki az, aki hordozza az 

életemet. Nem volt időm hosszan kifejteni, de rövid bizonyságtételem után elmosolyodott – és én 

az Úrra bíztam, hogy használja fel azt a néhány szót.  

 
ISTEN ZENÉT HELYEZETT A SZÍVÜNKBE, AMIT A VILÁGNAK HALLANIA KELL.  

Tehát a Lélek által Krisztusba vetett élő reménység állhatatos és számonkérhető.  

4. Végül – ez a reménység hosszú távú. Üdvösségre szól. Aki Istent rövid távú reménységeihez 

kívánja használni – mellé lő. Ez az élő reménység csak az örök üdvösség felől értelmezhető, amit 

Jézus Krisztus szerzett meg nekünk. Reménységünk, életünk valódi és teljes célja 

üdvösségünk, az örök élet Jézus Krisztusban, ami Urunban által (Róma 8:24) – amit nem 

látunk. „Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé 



leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, és olyannak fogjuk 

őt látni, amilyen valójában. Ezért akiben megvan ez a reménység, megtisztítja magát, mint 

ahogyan ő is tiszta”. (1János 3:2 – 3)  

Összefoglalás: Segít a Lélek 4. Élő reménységre. 1. Jézus Kristus által van; 2. Kipróbált 

reménység; 3. Számonkérhető, állhatatos; 4. Üdvösségre szól.  

 
NE KÉTELKEDJ! TÉGY MINDENT ISTEN KEZÉBE, HAGYJ MINDENT ISTEN KEZÉBEN, 

VÉGY MINDENT ISTEN KEZÉBŐL! „A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben 

teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reményságben a Szentlélek ereje által.” 

(Róma 15:13) Ámen.  


