
 
Húsvét utáni 1. vasárnap, 2020. 04. 19. (Írta: Rosenberger Tamás VI. évf. teol. hallgató) 
 
Felolvasásra kijelölt ige: Jn 20, 19-29 Jézus megjelenik tanítványainak 
Igehirdetési alapige: Zakariás 8, 4-8 

„Ezt mondja a Seregek Ura: Fognak még öregemberek és öregasszonyok üldögélni Jeruzsálem 
terein, és mindegyiknek bot lesz a kezében, mert magas kort érnek meg. A város terei megtelnek 
fiúkkal és leányokkal, akik vígan játszadoznak a tereken. Ezt mondja a Seregek Ura: Bár lehetetlennek 
tartja a megmaradt nép, hogy ez így legyen abban az időben, az én számomra ez mégsem lehetetlen 
– így szól a Seregek Ura. Ezt mondja a Seregek Ura: Íme, én kiszabadítom népemet napkelet földjéről 
és napnyugat földjéről. Hazahozom őket, és Jeruzsálemben laknak; az én népem lesznek, én pedig 
Istenük leszek, valósággal és igazán.” (Zakariás 8, 4-8) 

 
Amikor valaki ígéretet tesz számunkra, akkor már a beszélgetés pillanatában sejthetjük, hogy 

megteszi-e az illető azt, amit mond, vagy sem. Ha jól ismerjük az ígérettevőt, akkor már szinte 
biztosak is lehetünk az ígéret kimenetelében.  

Amikor Isten ígéretét olvassuk vagy halljuk, akkor arra is kétféle válaszunk lehet. Ha éppen 
olyan élethelyzetben vagyunk, hogy egy ígéret lehetetlennek tűnik, akkor hamarabb legyinthetünk rá 
és azzal el is felejtettük. Ebben az esetben az Isten szava nem jut el szívünkig, így magunkra 
maradunk. A második lehetőség az, hogy odafigyelünk rá és válaszunkkal felelünk Istennek, aki a 
szavát szívünkre akarja helyezni.  

Ha felnyitjuk a Bibliát és olvasni kezdjük, akkor egészen biztos, hogy hamar találkozunk egy 
olyan ígérettel, amivel Isten megszólít valakit. A Szentírás első lapjaitól kezdve vannak próféciák, 
amelyek Megváltóról jövendölnek, olyanokkal is találkozunk, amelyek a választott népnek vagy egy 
konkrét személynek szólnak. Sok esetben reménytelen helyzetben szólalnak meg Isten ígéretei, ilyen 
a mai nap igéje is. Amikor ez az ígéret elhangzik, akkor a nép éppen fogságban van idegen földön, 
Jeruzsálem pedig romokban hever. Bizonyos értelemben hasonló körülmények között szól hozzánk is: 
az ajtók zárva vannak, veszélyes elhagyni otthonainkat, nem találkozhatunk azokkal, akiket szeretünk, 
nem ünnepelhetünk hétről hétre a gyülekezet közösségében és ez a helyzet még sokáig tarthat. 
Mi a helyzet velünk? Ránk is érvényesek az Úr ígéretei, amelyeket régen mondott?  

Kétségtelenül! Krisztusban ugyanis részesei vagyunk az Isten tervének! Pál apostol ezt írja: 
„Mert Istennek minden ígéretére őbenne van az igen, és ezért általa mondunk áment Isten 
dicsőségére.” (2Kor 1,20) A messiási jövendölések valósággá váltak Krisztusban, az üres sír pedig 
számunkra is prédikál! A húsvéti örömhírben, Jézus Krisztus feltámadásában új megvilágításba kerül 
minden! Ez az ígéret pedig már most a miénk! 

Mit üzen tehát számunkra Isten ígérete? Kitartásra és kitartó rá figyelésre ösztönöz. Amint a 
tanítványok is zárt ajtók mögött voltak azon a bizonyos „első húsvéton”, úgy legyen ez a nehéz 
időszak számunkra is a Jézusra tekintés és a megbizonyosodás időszaka. Legyen valósággá mindaz, 
amit Isten ezen idő alatt el kíván végezni bennünk. Ehhez pedig elegendő az Ő ígérete és a 
feltámadás bizonyossága, amely személyesen a mi otthonainkban is megszólalhat. 
 
Imádkozzunk! 
Urunk Istenünk! Hálás szívvel jövünk ma eléd, hogy új napra ébredhettünk. Köszönjük Jézus 
feltámadását, az üres sírt és azt, hogy megváltó szereteteddel számunkra mindent előkészítettél. 
Köszönjük Neked mindazt, amit már megtettél értünk és azt, hogy soha nem hagysz magunkra, 
folyamatosan keresel minket és igédben szólsz hozzánk. Kérünk, bocsásd meg bűneinket, mindazt, 
ami közénk áll és elfordít Tőled. Kérünk, segíts jobban bízni ígéreteidben, erősebb hittel lépni feléd, 
hogy a tőled kapott reménység határozza meg életünket és gondolkodásunkat. Krisztusban 
megmutattad számunkra, hogy a végsőkig elmentél értünk, hogy megments minket és hozzád 
tartozhassunk. Add meg számunkra, hogy ebből a jó hírből erőt nyerhessünk minden nap és másokat 
is ezzel bátoríthassunk. Istenünk, a Te kezedbe adjuk jelenünket és jövőnket, Te mutass utat 
mindenkinek ebben a nehéz helyzetben és állíts minket is szolgálatodba a Te akaratod szerint. 
Miatyánk… 

 


