
 
Húsvét utáni 4. vasárnap, 2020. 05. 10. (Igei gondolatok Rosenberger Tamás teológustól) 
Felolvasásra kijelölt ige: Jn 16, 5-15   Igehirdetési alapige: ApCsel 16, 25-34   
„25Éjféltájban Pál és Szilász imádkozott, és énekkel magasztalta az Istent, a foglyok pedig hallgatták 
őket. 26Ekkor hirtelen nagy földrengés támadt, úgyhogy megrendültek a börtön alapjai, hirtelen kinyílt 
minden ajtó, és mindegyikükről lehulltak a bilincsek. 27Amikor a börtönőr felriadt álmából, és meglátta, 
hogy nyitva vannak a börtönajtók, kivonta a kardját, és végezni akart magával, mert azt hitte, hogy 
megszöktek a foglyok. 28Pál azonban hangosan rákiáltott: Ne tégy kárt magadban, mert valamennyien itt 
vagyunk! 29Ekkor az világosságot kért, berohant, és remegve borult Pál és Szilász elé; 30majd kivezette 
őket, és ezt kérdezte: Uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Ők pedig így válaszoltak: 31Higgy 
az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. 32Ekkor hirdették az Isten igéjét neki és 
mindazoknak, akik a házában voltak. 33Ő pedig magához fogadta őket az éjszakának még abban az 
órájában, kimosta sebeiket, és azonnal megkeresztelkedett egész háza népével együtt. 34Azután házába 
vitte őket, asztalt terített nekik, és örvendezett, hogy egész háza népével együtt hisz az Istenben” 

Filippi városában vagyunk. Az éjszaka sötétsége telepedett már a városra, a börtön hideg, zord 
falai között még kevesen alszanak. A csendet csupán két fogoly csendes imádsága és éneke töri meg, 
akik ártatlanul kerültek oda. A többi fogoly és a börtönőr is olyan dallamoknak és szövegeknek lehettek 
fültanúi, amik teljesen idegenek voltak az ő világukban: Isten kegyelméről és dicsőségéről szólhattak 
ezek az énekek. Szokatlan lehetett mindez a több éve ott raboskodóknak is, hiszen nehezen 
kapcsolhatták össze a reménység hangjait szomorú helyzetükkel. „Hogy lehet a börtön hideg kövén Isten 
dicsérni, vagy egyáltalán énekelni?” A börtönőr nem csupán csodálkozva hallgatta Pált és Szilászt, de 
próbálta meg is érteni mindazt, ami ekkora erőt és hitet tud adni valakinek. Régóta kereshette már ezt a 
szilárd alapot az életében, hiszen megérintette őt mindaz amit hallott. Teljesen új volt számára, hogy a 
Jézus Krisztusról szóló örömhír még a börtön legsötétebb zárkájában is életet és erőt sugároz – ez volt 
az, amire ő is vágyott. De egy pillanat alatt szertefoszlik minden, amikor a „valóság” közbeszól. A 
hirtelen jövő földrengés és a cellák ajtajának megnyílása előhozza összes félelmét, aggodalmát és 
csalódottságát: a rabok elszöktek, nem tudta teljesíteni feladatát. Ő a felelős mindenért, nem tudott 
helytállni, így nincs értelme tovább élni, inkább végez magával. Ebben a lelki sötétben ismét Pál hangját 
hallja, aki most egyenesen rákiált, hogy ne dobja el életét.  

Ezen a ponton új fordulatot vett az ő története. A börtönőr, akinek a nevét sem tudjuk, kivezette a 
börtönből Krisztus szolgáit és ő maga mosta ki Pál és Szilász sebeit. Azokat a sebeket, amelyeket 
valószínűleg ő ejtett rajtuk kicsivel korábban. Azon az éjszakán megérthette, hogy a valóság nem az, 
amit addig annak gondolt. Átélte, hogy múltja és minden kétsége ellenére ő is Isten szeretett gyermeke, 
akit Krisztus megváltott a haláltól. Ez az evangélium a legsötétebb órában az ÉLETet jelenthette 
számára. A reménytelen kilátású, kegyetlen és monoton életet le tudta tenni Jézus elé, aki új kezdetet 
adott számára és egész családjának a keresztségben. Ez az életváltozás jelent biztatást nekünk ma, az 
éneklés vasárnapján. Legyen minden nap Istent dicsérő ének a szívünkben, hogy otthonunkban 
számunkra és családunknak is igazi biztatás lehessen a kegyelem üzenete!  

Imádkozzunk!  Urunk Jézus! Köszönjük neked, hogy hozzád tartozhatunk! Hálát adunk 
szeretetedért, hogy ma is hozzánk hajolsz és bátorítasz. Kérünk, hogy a Te evangéliumod ereje meg 
tudja változtatni a mi életünket is. Segíts, hogy rád tekintve bátorítást kaphassunk mindenhez, ami 
előttünk áll. A te oltalmazó kezedbe adjuk életünket, jövőnket és minden napunkat. Ámen. 

Hirdetés: A Püspöki Tanács május 4-i körlevelének értelmében továbbra sem tartunk 
istentiszteleteket és egyéb gyülekezeti alkalmakat személyes jelenléttel. Aki internettel rendelkezik, 
bőven talál lelki tartalmakat, különösen is az acsai templomból minden vasárnap 10 órakor közvetített 
istentiszteletre hívom fel a figyelmet. Isten békessége, mely minden értelmet maghalad, őrizze meg 
szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.  

 


