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A FORRÁS 
 

„Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék! Aki hisz énbennem, ahogy az Írás mondta, annak 

belsejéből élő víz folyamai ömlenek.” János 7,37-38    Olvasmány: 1 Mózes 26,12-33 

 

Mai olvasmányunk főszereplői nem mindennapi helyek, olyan kutak, amely az ősatyák idején az élet 

elengedhetetlen részei voltak. A gazdálkodás, és eleve az élet feltétele volt azon a vidéken is az iható 

víz. Izsák életének főbb eseményeit, ezek a kutak írják le: beszédes neveikkel, Izsák küzdelmeiről, 

egyben Istennel való kapcsolatáról adnak hírt; eközben megláthatjuk bizonyságtételükben az igazi 

forrást, amiről maga Jézus is beszél. 

LAHAJRÓI – AZ ÉLŐ ISTEN LÁT ENGEM. Ez a kút még Izsák születését megelőző időből való, a 

menekülő Hágár, Ábrahám másodfelesége ennél a kútnál kap isteni kijelentést, itt tapasztalja meg, 

hogy Isten figyelemmel kíséri őt. A látás Istene meglát nyomorúságban, elesett állapotban. Egyúttal 

tisztán lát, látja jól a takargatni valót, a szégyenletest is, tudja, hogy megváltásra szorul az életünk, 

ezért adja testét és vérét, mert jól látja minden vétkemet. 

ÉSZEK és SZITNÁ – CIVAKODÁS, PÖRLEKEDÉS. Ezek a helyek Izsák küzdelmeiről beszélnek. Izsák 

ellenséges népek között él, akik nem nézik jó szemmel gyarapodását, békességét, ezért szorongatják, 

megpróbálják ellehetetleníteni, elüldözni a kiásott kutak mellől. Van, amikor támadás ér, van, amikor 

valami, valaki megkeseríti az életedet, amikor civakodás minden nap. Izsák különös belső forrással 

bír: ez a békesség. Ő nem pöröl, tovább megy. 

REHÓBÓT – TÁGAS TÉR. Ahogy a 18. zsoltárban is olvassuk: akiben Isten gyönyörködik, azt kivezeti 

a szorongatott állapotból. Erről tesz bizonyságot Izsák. Isten kiszabadít az ellenség kezéből, tágas teret 

ad: szabadságot. Isten megadja, hogy a terhek súlya alól felszabaduljon az életünk. Áldott forrás ez! 

BEÉRSEBA – SZÖVETSÉG KÚTJA, HETEK KÚTJA. Úgy is mondhatnánk, a teljesség forrása. Ezen a 

helyen Isten személyesen erősíti meg szövetségét vele, ráadásul még ellenségeivel is megbékíti. Az 

isteni szövetségkötés e világon túli eseményének milyen kézzel fogható jele van itt! A forrás, 

amelyből Izsák merít, mások számára is látható és elérhető lett az ő személyén keresztül. Megvalósul 

a csoda, melyet Jézus is említ: ez a forrás kihat az életre. Ámen. 
 

 

HIRDETÉSEK 
 

 

1. Hálaadással élhettünk az Úr asztalának áldásaival ezen a vasárnapon is. Köszönetet mondunk a szent 

jegyek felajánlásáért testvéreinknek. 

2. Alkalmak 

Pénteken délután 18 órától a PRESTO kamaraegyüttes jótékonysági koncertjére került sor – a nagyobb 

létszámnak köszönhetően – templomunkban. Kicsik és nagyok örömére szólaltak meg a klasszikus és modern 

zeneművek. 

Az elmúlt hét napjaiban, Tatán került sor a Csillagpont Református Ifjúsági Találkozóra, melyen közel 3500 

fiatal vett részt. Az interneten keresztül több szempontból is bepillantást nyerhet az érdeklődő a 

www.reformatus.hu oldal felkeresésével. 

A következő napokban egyházmegyei ifjúsági hét kerül megrendezésre Vértesbogláron. Az 5. VIFI-hét 

témájaként a ’Kinek tetsztem?’ kérdését járjuk körül a közénk érkező fiatalokkal. 

Jövő Vasárnap 10 órakor közösségi istentiszteletünk lesz, az istentisztelet után szeretetvendégséggel. 

Jöjjünk és hívogassunk másokat is! 

 

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünk és életünk őriző pásztora 


