
2020.04.10. péntek 
 
ELJÖN A NAP… 
  
Olvasd el a Bibliában: 1Péter 5,10; Jelenések könyve 21,3-7 
  
Eljön a nap, amikor végre minden más lesz körülöttünk: nem lesz bezártság, nem 
leszünk elválasztva senkitől, nem lesz szükség szociális távolságtartásra és 
maszkokra. Reméljük, egy napon újra örömmel élvezni fogjuk ezeket a 
mindennapos dolgokat. Azért imádkozunk, hogy Isten adjon győzelmet a járvány 
felett, és ahogy Péter mondja, miután egy rövid ideig szenvedtünk, 
megtapasztalhassuk, hogy maga Isten készít fel bennünket a továbbiakra, 
megszilárdít, megerősít és megalapoz minket.  
De eljön a nap, amikor végre  csakugyan teljesen más lesz minden: Vége lesz a bűn 
elleni harcba való bezártságnak, nem leszünk elválasztva Istentől, sőt színről színre 
látjuk Őt, nem kell távolságot tartanunk egymástól, és nem hordunk semmiféle 
maszkot mások előtt. Isten azt mondja, olyan közel jön hozzánk, hogy le tud 
törölni a szemünkről minden könnyet. Sőt, mindaz, ami könnyre fakasztott minket, 
el fog tűnni. Az élet vizét adja nekünk ingyen. Megújít és helyreállít minket, és Vele 
élhetünk mindörökké, az Ő dicsőségében. Ha az Ő gyermeke vagy, ez a reménység 
a tiéd is. Ha még nem, kérheted, hogy Fiáért fogadjon azzá még ma. 
  
Urunk köszönjük, hogy ilyen csodálatos jövőt szánsz nekünk. Segíts, hogy ne 
tévesszük ezt szem elől ma sem. Ámen 
  
Tegyük meg: Gondoljunk most azokra a környezetünkben, akik szenvednek valami 
miatt, vagy nagyon nehézzé vált az életük a vírushelyzet miatt. Imádkozzunk értük, 
hogy Isten adjon nekik erőt és békességet. 
  
  
Ráadás, családoknak: 
  
Nehéz időkben nagy segítséget jelent, ha várakozással tekinthetünk a jobb jövő 
felé. Isten Igéje ebbe enged egy kis bepillantást ma.  
  
Gyűjtsük össze a következő tárgyakat az otthonunkból, és tegyük ki őket az 
asztalra: papírzsebkendő (annyi, ahányan vagyunk a családban); egy (üres) 
gyógyszeres doboz/üveg; egy kis föld egy pohárban/cserépben, egy papír- vagy 
nejlonzacskó. 
  
Üljünk le az asztal köré, és olvassuk el a Jelenések 21,3-5 szakaszt. Majd olvassuk 
fel a 4. verset újra, így: „és letöröl minden könnyet a szemükről” (töröljük meg 



jelképesen egymás szemét a zsebkendőkkel, majd dobjuk be őket a papírzsákba), 
„és halál sem lesz többé, sem gyász” (öntsük a földet is a papírzsákba), „sem 
jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak” (dobjuk be az 
orvosságos dobozt is a zsákba).  
  
Fogjuk a zsákunkat a „régi világunk” dolgaival, vigyük ki együtt a házból, és dobjuk 
be az udvari szemetesbe. Köszönjük meg Istennek, hogy azt ígéri, mindent újjá tesz 
– és ennek mi is részesei lehetünk, ha az Ő gyermekei vagyunk! 
 


