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JÓL TUDJA

Alapige: Ézsaiás 61,1-3 Olvasmány: Jelenések 3,14-22

Ma ismét rácsodálkozhatunk: milyen jól tudta, s ma is tudja az Úr, hogy hová érkezik, amikor meglátogat
minket,  amikor  vállalja  velünk  a  közösséget.  Tudja  állapotunk  teljes  valóságát,  igazságainkat  és
hamisságainkat, s jól tudja mennyire szörnyű és szánalmas az a helyzet, amiben benne vagyunk. Sokszor mi
magunk is meg tudjuk állapítani, hogy milyen nagy mélységben van ez a világ, de gondoljuk csak el, hogy
számára, aki a teljes szentség és igazság felől néz minket, milyen lesújtó lehet az, amit lát! Ezen felül még azt is
meg kell említeni, hogy sok esetben mi a magunk állapotát nem akarjuk, vagy nem tudjuk teljes valójában látni:
azt  mondjuk, velünk minden rendben és csak Isten ébresztő szavának hatására döbbenünk rá, hogy velünk
semmi sincs rendben. Az Úr látja állapotunkat, de fontos, hogy mi is lássuk, mert a szabadulás akkor érkezik!

Az Úr zátonyra futott életeket, összetört szíveket lát, hiszen Isten nélkül nincs igaz, egyenes út. Isten nélkül
az élet zátonyra fut, a szív összetörik. Bárcsak ne kellene ezeket a mélységeket megjárnunk, de a bűneink csak
ide vezetnek. Jézus szabadítása az, amely ebből a mélységből kiemelhet. Ő ezért jön, mert jól tudja, hogy hol
vagyunk elveszve életünk dolgában. Ha teljesen rá hagyatkozunk, szabadítást ad. De látjuk-e és megvalljuk-e
igazán, hogy rá van szükségünk? Vagy úgy teszünk, mint az egyszeri lovag, aki – bár már nem volt se keze, se
lába – még mindig nem adta fel, nem látta be, hogy veszített. Amíg nem látjuk be, hogy neki van igaza, s hogy
ő az igaz, nem mi, addig hiába várjuk a szabadítást!

Fogságban és  megkötözöttségben szenvedőket  talál  az  Úr.  Bizony,  nagyobb erő és  hatalom az,  amely
bűneinkben legyűr minket. Emberi erővel nem lehet szabadulni. A Sátán erejével és hatalmával szemben saját
erőnkből  nem  tudunk  győzelmet  aratni.  De  látjuk-e  magunkat  igazán?  Tudatában  van-e  rabságának,  vak
voltának  az  ember?  Vagy  ha  magában  tudja  is,  mások  elől  elrejti.  De  az  Úr  jól  tudja.  Előtte  nincs  mit
elrejtenünk. Ezért jön szabadításának teljes hatalmával, ahogy ebben a próféciában, úgy a Jelenésekben is: teljes
és tökéletes győzelmet hoz a sötétség, a gyász, a fájdalom felett. Jön az ő szabadítása, és aki teret enged neki,
ahhoz bemegy. Aki pedig ellenáll, annak az ő érkezése az ítélet órája lesz, de már most is ítélet alatt van. Az ő
érkezése biztos. Ez legfőbb reménységünk.

A szabadító Úr kér ma bebocsátást, hogy helyreállítsa életed. Engedd, hogy a szívedig érjen és bekötözzön,
enged láncaidig, hogy azokból feloldjon, engedd fájdalmadig, hogy azt gyógyítva vigasztaljon! Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Istennek adunk hálát, hogy alkalmunkon megteríthettük az Úr szent asztalát. Köszönetet mondunk a
szent jegyek felajánlásáért!

Gyülekezeti táborunk csütörtök estétől vasárnap délutánig tart a Miskolc melletti Mályi tónál. Mintegy
harmincan leszünk együtt.

Jövő vasárnap, július 1-jén – rendkívüli módon – 19 órakor tartjuk vasárnapi istentiszteletün-
ket, a gyülekezeti házban: a gyülekezeti táborból hazaérve – rövid beszámolóval egybekötve.

2. Házasulandókat hirdetek másod ízben: Cseh-Szombathy Balázs (Tordas) és Julia Verheijden (Hol-
landia), Hollandiában élő testvéreink kérik házasságukra Isten áldását július 7-én a lovasi református
templomban. Isten áldja meg felkészülésüket és házasságukat!

3. Házasulandók: Bíró Tamás és Horváth Zsuzsanna testvéreink készülnek felvenni a házasság szent
kötelékét. A szertartásra Balmazújvárosban kerül sor, július 7. napján. Isten áldja meg az előkészületet
és házasságukat!

4. Egyházmegyei Ifjúsági táborra kerül sor Vértesbogláron, július 30-tól. Július 15-ig lehet jelentkez-
ni!

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünknek és életünknek őriző pásztora!


