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„1Azután meglátogatta az ÚR Sárát, ahogyan meg-
mondta, és úgy cselekedett az ÚR Sárával, ahogy meg-
ígérte. 2Sára teherbe esett, és fiút szült Ábrahámnak 
öregkorára, abban az időben, amelyet megígért neki 
Isten. 3Ábrahám Izsáknak nevezte el újszülött fiát, akit 
Sára szült neki. 4Azután körülmetélte Ábrahám a fiát, 
Izsákot nyolcnapos korában, ahogyan megparancsolta 
neki Isten. 5Ábrahám százesztendős volt, amikor fia, 
Izsák megszületett. 6Akkor ezt mondta Sára: Nevetsé-
gessé tett engem az Isten, kinevet mindenki, aki csak 
hallja. 7Ezt is mondta: Ki jósolta volna meg Ábrahám-
nak, hogy fog még Sára fiakat szoptatni? Mert fiút 
szültem öregkorára.” I. Móz 21,1-7 
 

Szeretett Gyülekezet! 
 

Az új esztendőt évkezdő sorozattal szokás kezdeni a 

gyülekezetben. Estéről-estére ÓSZ-i történetekről hallha-

tunk. Az első estén Józsué könyvéből, a sikemi országgyű-

lésen elhangzottakról, az ígéretekről hallhatunk, ahogy az 

ember tesz ígéretet Istennek, tegnapi nap folyamán Mózes 

születésének körülményeiről, melyben szintén az ígéret állt 

a középpontban. Azonban itt már Isten tesz ígéretet. Szüle-

tik valaki, aki az egyiptomi fogságból, elnyomásból meg-

szabadítja, kivezeti Isten népét.  

 Mai esténken is egy ígéret áll a középpontban, 

amelyben szintén Isten tesz ígéretet.  

Mindenekelőtt engedjétek meg, hogy Isten ígéretéről 

beszéljek. Erről azért érdemes többet szólni, mert nem 

olyan, mint az emberé. Az emberéről kevés szót kell ejteni, 

mert az emberi ígéretek ingoványosak. Nehéz vagy nem 

érdemes reá építeni. Az Isten által tett ígéretek viszont 

megbízhatóak, visszavonhatatlanok és rendíthetetlenek. A 

történelem folyamán nem volt olyan, amit Isten megígért 

volna és beteljesítetlen maradt volna vagy ne maradt volna 

hű ígéretéhez. Ezeket az ígéreteket látjuk szépen lépésről-
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lépésre beteljesedni a Szentírásban, ahogy az ÓSZ-ben Is-

ten ígéretet tett, s azok beteljesedtek az ÚSZ-ben. Egy na-

gyon szép példa Máté evangélumából: „13Miután eltávoz-

tak, íme, az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, 

és így szólt: „Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, me-

nekülj Egyiptomba, és maradj ott, amíg nem szólok 

neked, mert Heródes halálra fogja kerestetni a gyer-

meket.” 14Ő pedig felkelt, vette a gyermeket és anyját 

még éjnek idején, és elment Egyiptomba. 15Ott volt He-

ródes haláláig, hogy beteljesedjék az, amit az Úr mon-

dott a próféta által: „Egyiptomból hívtam el fiamat.” 
16Amikor Heródes látta, hogy a bölcsek túljártak az 

eszén, nagy haragra lobbant, elküldte embereit, és 

megöletett Betlehemben és annak egész környékén 

minden kétesztendős és ennél fiatalabb fiúgyermeket, 

annak az időpontnak megfelelően, amelyet pontosan 

megtudott a bölcsektől. 17Ekkor teljesedett be az, amit 

Jeremiás prófétált: 18„Hang hallatszott Rámában, nagy 

sírás és jajgatás. Ráhel siratta gyermekeit, és nem 

akart megvigasztalódni, hogy már nincsenek.” 
19Amikor Heródes meghalt, íme, az Úr angyala megje-

lent Józsefnek álmában Egyiptomban, 20és ezt mondta: 

„Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és menj Izráel 

földjére, mert meghaltak azok, akik a gyermek életére 

törtek.” 21Ő pedig felkelt, vette a gyermeket és anyját, 

és Izráel földjére ment. 22Amikor azonban meghallotta, 

hogy Júdeában Arkhelaosz uralkodik atyja, Heródes 

után, félt oda visszatérni. Miután pedig kijelentést ka-

pott álmában, Galilea területére vonult vissza; 23és 

amikor odaért, abban a városban telepedett le, amelyet 

Názáretnek neveztek, hogy beteljesedjék, amit a prófé-

ták mondottak: názáretinek fogják őt nevezni.” Mt 

2,13-23. Számtalan visszautalások, melyben az Úr meg-

erősíti, hogy Ő tette ezeket az ígéreteket és szemük láttára 

teljesednek be. Ahogy Jézus is mondja a Lukács evangéli-

umában: „Ma teljesedett be ez az írás a fületek hallatá-



„Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!” Gal 1,10                                                                    „Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!” Gal 1,10 

"Úr Jézus, te vagy az én igazságom, én meg a te bűnöd vagyok.                                                                                                        "Úr Jézus, te vagy az én igazságom, én meg a te bűnöd vagyok. 
Magadra vetted az enyémet és nekem ajándékoztad a tiédet.                                                                                                        Magadra vetted az enyémet és nekem ajándékoztad a tiédet.  
Olyanná lettél, amilyen nem voltál s olyanná tettél, amilyen nem voltam." (Luther)                                                                                                   Olyanná lettél, amilyen nem voltál s olyanná tettél, amilyen nem voltam."(Luther) 

 

3 

 

ra.” Lk 4,21. Isten ígéreteire lehet építeni. Ő nem vonja 

vissza, nem gondolja meg magát, nem írja felül, hanem 

amit Ő mond, az úgy is van. Ha Ő azt mondja, hogy „2Ha 

vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok 

nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz 

meg, a láng nem éget meg téged. 3Mert én, az ÚR va-

gyok a te Istened,” Ézs 43,2-3, legyen elég ennyi. Isten 

maga és az Ő szava a garancia ígéreteire. Ezt az ígéretet 

tette Ábrahámnak is: „4Ekkor így szólt hozzá az ÚR: 

Nem ő lesz az örökösöd, hanem az lesz az örökösöd, aki 

tőled fog származni.” I Móz 15,4; „6Mert megáldom őt, 

sőt fiút adok tőle neked; megáldom őt, és népek támad-

nak belőle, népek királyai származnak tőle.” I Móz 

17,16 és „21De szövetségre csak Izsákkal lépek, akit Sá-

ra egy esztendő múlva szül neked.” I Móz 17,21. Ellene 

mond minden emberi racionalitásnak, minden tudomány-

nak, biológiának, a természet rendjének. Nem is hitte el 

Ábrahám, hanem amikor Isten mondta, akkor kinevette 

(„17Ábrahám arcra borult, de nevetett, és azt mondta 

magában: Százesztendős embernek lehet-e gyermeke? 

Vagy Sára kilencven éves létére szülhet-e?” I Móz 

17,17). Isten ígérete ellene mondhat mindennek, de éppen 

azért van rá garancia, mert nem ember mondja, hanem Is-

ten. Azonban van, hogy Isten ígéreteinek beteljesülésére 

várni kell, de soha senki nem várt még hiába Istenre! Isten 

soha nem hagyja cserben az Őreá várókat! Nem hagyta 

cserben Ábrahámot sem, Józsefet sem Egyiptomban, Mó-

zest sem a 40 éves vándorlás alatt és sorolhatnék számta-

lan példát, de téged sem fog cserben hagyni, ha belé veted 

bizodalmadat! Igéje és ígérete ad nekünk teljes bizonyos-

ságot. Ha valamit Ő ígér és te vársz rá türelmesen, állhata-

tosan, Benne teljes reménnyel megnyugodva, akkor nem 

fog téged sohasem cserben hagyni. Ahogy a bűn mélysé-

gében sem hagyott cserben, hanem utánad nyúlt, miért 

gondolod, hogy a számodra oly nagynak tűnő terhekben 

magadra fog hagyni.  
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 Ábrahámot sem hagyta cserben. Isten háromszor is 

megígéri neki, de ő türelmetlen volt és az ígéret beteljesí-

tését siettetni akarta. Isten mindig a legmegfelelőbb időben 

és helyen cselekszik. Neki nem kell és nincsen szüksége 

segítségre. Nincs szüksége arra, hogy besegítsünk neki, 

sürgessük. Látod mibe került a világnak, hogy Ábrahám 

„besegített” Istennek? Isszuk a mai napig a levét a zsidó-

arab konfliktusnak. Istennek nem kell besegíteni, hanem a 

hívő lélek vár! Tudom, ez a várakozás nagyon nehéz. Em-

lékszem, néhány évvel ezelőtt feleségem tüdőszűrésre kel-

lett, hogy elmenjen, s a tüdején találtak egy nagyobb kiter-

jedésű foltot. Az orvos nem rejtette véka alá ijedtségét, s 

azt sem, hogy ez a folt lehet valami más is, ezért készül-

jünk fel a rosszabbik verzióra. Beutalt egy CT vizsgálatra, 

amelyre néhány hónapot kellett volna várni. Azt mondtuk 

a feleségemmel, ebben a várakozásba bele fogunk őszülni. 

Nincs annál rosszabb, mikor valamire várni kell. De Isten 

országában Isten ígéreteire a türelem, a hit és az engedel-

messég a legjobb válasz az ember oldaláról. Engedjük, 

hogy Isten cselekedjen, mi pedig maradjunk nyugton, mert 

minden nemű okoskodásunk ront a helyzeten, ahogy Áb-

rahám is csak rontott a helyzeten, ahelyett, hogy maradt 

volna nyugton, csendben várta volna Isten ígéretét és 

csendre intette volna Sárát, az ő feleségét. Nem, ők besegí-

tettek Istennek. Meg is lett az eredménye! 

 Azt olvassuk történetünkben: „abban az időben, 

amelyet megígért neki Isten.” 2. vers. Isten időszámítása 

más, mint a mienk. Ő nem siet, nem késik! Neki van egy 

meghatározott ideje, a Neki legmegfelelőbb ideje, és erre 

kell a hívő embernek várakoznia. Néha hosszúnak tűnhet 

az idő, már-már úgy érzi az ember, ahogy az Ige fogalmaz: 

„12A hosszú várakozás beteggé teszi a szívet” Péld 

13,12, de higgyétek el, minden várakozásban Isten tudja, 

hogy mikor van a legmegfelelőbb pillanat. Még nálunk is 

sokkal jobban tudja. Azt olvassuk Habakuk könyvében: 

„3Mert ez a kijelentés meghatározott időre vonatkozik, 
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hamarosan célhoz ér, és nem csal meg; ha késik is, várd 

türelemmel, mert biztosan bekövetkezik, nem marad 

el. […] az igaz ember a hite által él.” Hab 2,3-4. Lehet, 

hogy te úgy érzed, késik, de te csak várd türelemmel, s 

hidd el, Isten ígéreteinek beteljesedésében is a várakozás is 

a te javadat fogja szolgálni! A hit Isten ígéreteiből táplál-

kozik és merít erőt és Isten cselekvése inti türelemre a 

Benne hívőt. Isten azért int türelemre, hogy az Ő dicsősége 

még inkább kirajzolódjon! Szerintetek Ábrahám türelmet-

lensége és siettetése Isten dicsőségét szolgálta? Dehogy is! 

Az emberiség nyomorúságát és végelláthatatlan szenve-

dést! Mindenkinek jobb, ha nyugton maradsz és vársz Is-

ten válaszára és cselekvésére. Isten nem változik és nem a 

körülményekhez idomítja, változtatja meg az ígéreteit. Egy 

teológus egyszer ezt írta erről a helyzetről: „Nem Izmael 

változott meg, hanem Izsák született meg. A szolgáló fia 

sohasem tudott másmilyen lenni, amint amilyen volt. Nagy 

néppé lehetett, a pusztában lakhatott, jó íjász, sőt tizenkét 

fejedelem atyja válhatott belőle, de mindvégig a szolgáló 

fia maradt. Izsák pedig még oly gyenge és megvetett lehe-

tett is, nem változtatott a dolgon, a szabad asszony fia 

volt.” (Mackintosh). Ezt erősíti meg Jézus a Nikodémussal 

való beszélgetésben: „6Ami testtől született, test az, és 

ami Lélektől született, lélek az.” Jn 3,6. Isten valamit 

mondott és azt Ő véghez viszi. Minden, ami Tőle szárma-

zik jó és az ember javát szolgálja, minden, ami emberi a 

testet szolgálja. Ezért fontos Isten ígéreteinél arról beszél-

ni, hogy hittel, türelemmel kell várakozni, amit engedel-

mes szív követ.  

Hittel: Hitem és bizalmam van Isten iránt, hogy minden, 

amit Ő mond, az nekem jó, amit Ő ígér, hiszem, az betelje-

sedik! 

Türelemmel: Ő nem késik, nem siet, hanem éppen időben 

cselekszi meg, ezért én türelemmel várom az Ő cselekvé-

sét. 
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Erről beszél a Zsidókhoz írott levél szerzője is: „hit és tü-

relem által öröklik az ígéreteket.” Zsid 6,12. 

Végezetül a legnagyobb ígéretről hadd beszéljek 

Nektek, amely éppen az Ábrahámnak Izsákon keresztül 

tett ígéretben teljesedett be, akit úgy hívnak: Jézus Krisz-

tus. Hiszen Őt ígérte meg az emberiségnek az Atya, Ő lett 

az, aki „az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűnét!” Jn 

1,29. Hosszú évszázadokat, közel két évezredet kellett 

várni, mennyi minden történt, de már a bűneset után (I. 

Móz 3,15) megígérte és Ábrahámmal pecsételte meg. Mert 

Isten mindig megpecsételi ígéretét. Spurgeon egyszer azt 

mondta: „Isten sosem teszi pecsétjét egy üres lapra.”. Ígé-

reteit viszont megerősíti és megpecsételi. Így ígérte meg 

Jézus Krisztust, hogy Őt küldi el engesztelő áldozatul a mi 

bűneinkért (I. Jn 4,10), mert nem hagyott cserben és nem 

hagyott a bűnben.  

Emlékszem, néhány évvel ezelőtt volt egy nagyon 

megrendítő temetésem. Egy pici fiatal 8 éves leánygyer-

meket kellett temetnem. Mentek haza az iskolából, édes-

anyja vezetett, gyermeke pedig a jobb hátsó ülésen ült. 

Mentek Nyírpazony irányába, amikor egy őrült meg akarta 

előzni őket, de jöttek szemből, s látta a vétlen édesanya, 

hogy nem fog beférni a sportkocsi vezetője, s lehúzódott és 

az út padkája megdobta az autót, irányíthatatlanná vált a 

gépkocsi és átsodródott a szembe levő sávba a kocsi jobb 

oldalával. Telibe kapta a gépkocsi jobb hátsó oldalát, ahol 

a piciny gyermek ült és azonnal szörnyet halt. A tragédiá-

ban még fájdalmasabb volt, hogy a piciny leánygyermek 

ovo nénije vezette a szembejövő autót. Természetesen a 

balesetet okozó gépkocsi sofőrje tovább ment, cserben 

hagyta őket és azóta sem találták meg. Ott hagyta őket az 

út szélén magukra. 

Tudjátok Isten nem hagy bennünket cserben. Nem 

hagy ott az út szélén a bűneink okozta balesetben. Azt 

mondja a Zsoltár író: „3Meggyógyítja a megtört szívűe-

ket, és bekötözi sebeiket.” Zsolt 147,3 
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Az Atya úgy gondoskodik rólad, ahogy Jézus elme-

séli az irgalmas samáriai történetét. Figyeld minden részle-

tét! „»Egy ember Jeruzsálemből Jerikóba ment, és rab-

lók kezébe került. Azok kifosztották, véresre verték, 

majd félholtan otthagyták és eltávoztak.” A Sátán és a 

bűn ezt teszi veled. Kifoszt, véresre ver, félholtan ott hagy 

és cserben hagy. „33Arra ment egy szamaritánus is. 

Amikor odaért hozzá és meglátta, megesett rajta a szí-

ve. 34Odalépett hozzá, olajat és bort öntött a sebeire, és 

bekötözte; azután föltette teherhordó állatára, elvitte 

egy fogadóba és ápolta. 35Másnap elővett két dénárt, 

odaadta a fogadósnak, és ezt mondta: ‘Viseld gondját 

neki, és ha többet költenél, amikor visszatérek, meg-

adom neked.” Lk 10,30.33-35. Jézus is eképpen tett, mert 

megesett rajtad a szíve – ahogy olvassuk Máté evangéliu-

mában: „36Amikor látta a sokaságot, megszánta őket, 

mert elgyötörtek és elesettek voltak, mint a juhok pász-

tor nélkül.” Mt 9,36.  

Nekünk olyan Urunk van, akinek ígéreteire lehet 

építeni, akiben nem fogsz csalódni, aki nem hagy cserben. 

Mert Neki is fájnak a te bűneid, szeretne rajtad segíteni, 

ezért tett ígéreteit Ábrahámnak is, Józsefnek is, Mózesnek 

is és neked is! Építs rá az új esztendőben is és várd türe-

lemmel, hittel és engedelmes szívvel. 

  

      Ámen! 


