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HOGY ÁTKELHESSENEK A MEGVÁLTOTTAK

Alapige: Ézsaiás 51,10-11 Olvasmány: 2 Mózes 14,15-31

A legnagyobb esemény, amelyet megörökít az Ószövetség, melyet továbbad minden nemzedék. Az
Úr  szabadítása,  melyet  ünnepel  Mózes,  jelen  van  Ézsaiás  próféciájában,  jelen  van  a  nagyhét
eseményeiben,  ahol  összekapcsolódik  Ó-  és  Újszövetség.  A valódi  szabadítást  mutatja  meg,  és  a
mögötte álló Szabadítót.

Milyen  konkrét  helyzetben  érkezik  Isten  szabadítása!  Mennyire  valódi  az,  amiben  az  Isten
cselekszik! Miért fontos ezt hangsúlyozni? Sokszor beszélünk a szabadításról, de úgy mintha valami
elvont, a valóságtól egy kicsit elrugaszkodott dologról lenne szó. Olykor talán Jézus szabadításával is
így vagyunk, az ünneppel, amire e hetekben készülünk. Lelki szabadításként van előttünk, és ezzel
sokszor  kizáródik  a  mi  hétköznapi  valóságunkból.  Az  Istentől  jövő  szabadítás  nagyon  is  valós
élethelyzetben érkezik, egészen úgy, ahogy átéli Isten régi népe.

Milyen fájó valóság:  üldöznek bennünket,  pár száz méterre  van a gyilkos ellenség. Elnyomnak
bennünket, csak sóhajtozni tudunk, már reményünk is alig. Ezt a gyötrelmes sóhajtozást említi Ézsaiás
is. Ez is valós fájdalomra mutat. Ahogy a valós ellenség, a baj, a fájdalom ki tudja tölteni az életünket,
legyen  az  testi  vagy  lelki,  mindenképpen  megoldásra,  szabadításra  vár.  Ez  a  szabadítás  egyik
mozgatója:  az Istenhez  feljutó  sóhaj,  könyörgés.  Amikor a  nehéz  helyzetben ráébred valaki,  hogy
segítségért kell kiáltania: az Úr meghallgatja.

A szabadítás folyamatában mindenképp a legmeghatározóbb rész, amikor azt látjuk, hogy az Isten
harcol  értünk.  Maga  is  bekapcsolódik  abba  a  valós  küzdelembe,  amiben  személyesen  érintettek
vagyunk.  Ködként  odaáll  üldözők  és  üldözöttek  közé,  megzavarja  az  ellenséget,  ellehetetleníti,
sikertelenségbe  taszítja.  Mindenképpen  azt  látjuk,  valami  csoda  történik.  Amikor  emberi  módon
reménytelen  a  helyzet,  amikor  már  nem várható  segítség,  akkor  lép  Ő istenségének igazi,  valódi
hatalmával. A tenger, mely a halált jelentette enged hatalmas erejének. A sátáni erők is megalázkodnak
előtte. És győzelemre visz.

Mózes könyve az öröm hangján folytatódik. Ézsaiás ugyanígy tesz. Ahogy valós a szorult helyzet,
amilyen valós az átélt szabadítás, olyan igazi az az öröm, amely betölti a szívet. Panaszmentes öröm,
mert az Isten szabadítása teljes és tökéletes. Az, amiért népe felemelte szavát, ami fájdalom volt, az
mind a elmúlt. Örökkévaló örömöt nyert mindaz, aki átkelt a halálon és megérkezett az Isten városába,
a  Sionra.  Isten  szabadítása  ilyen  el  nem  múló  örömöt  szerez  népének,  mely  végig  elkísér:
vándorlásban, megérkezésben, a Krisztusban. Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Alkalmaink
Kedden 18 órakor Szolgálók órája
Szerdán 18 órakor Bibliakör, majd Énekkari próba
Vasárnap 10 órakor Istentiszteletet tartunk, rövid megemlékezéssel az 1848/49-es forradalom és sza-
badságharc eseményeiről.

2. Bibliavasárnap alkalmával 23.650 Ft perselyadomány gyűlt egybe, melyet továbbítottunk a Biblia-
társulat felé. Isten áldása legyen az adományokon és a Szentírás terjesztésének munkáján!

3. Gyülekezeti tábort szervezünk június 28-július 1. napjaiban a Mályi-tó mellett. Kiemelten fontosnak
tartjuk,  hogy a gyülekezet aktív tagsága magáénak érezze ezt a lehetőséget,  amit ez a négy napos
közös  kirándulás  magában  tartogat.  A tájékoztató-  és  jelentkezési  lap  kézbe  vehető.  Jelentkezési
határidő április 15. Várjuk a jelentkezéseket!

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünknek és életünknek őriző pásztora!


