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MI VAN A SZÍVEDBEN? 

Olvasmány: Zsoltárok 23        Alapige: 1 Sám 16,7 

Dávid király az ószövetségi kor talán legismertebb személye van most előttünk néhány vasárnapon. 

Hozzá kötődik szorosan a Messiás ígérete, hite kiemelkedik a királyok sorában, ugyanakkor az ő 

megjárt mélységeiről meglepő részletességgel számol be a Szentírás. Élettörténete a mi életünket is 

meghatározó témákat hoz elénk, tanít bennünket: hogyan van életünk Isten előtt. 

A mai ige, még ha róla is szól, mindenekelőtt Istenről beszél, arról, aki meglátja és kiválasztja őt. 

Ennek jelenete van előttünk Sámuel történetében: hogyan választ Isten. Nagyon sajátos az a leírás, 

ahogy megmutatja: az Úr és a próféta látása eltér. Egyúttal pedig ahogy az Úr a sokat látott prófétát 

tanítja: nem igazán jól látod. Azt nézed, ami a szemed előtt van. Ez egy igazán emberi látás. Az Úr 

nem szemrehányást tesz, csak megállapít. Te nem is nézhetsz mást, csak azt, amit a másik megmutat, 

azon belül is az ember azt nézi, ami a szeme előtt van. A külsőt, a csomagolást, ami takar, rejt valamit.  

Ha a valódi tartalmat szeretnénk, tovább kell látnunk, hiszen ma kimondottan a megtévesztés korát 

éljük: amikor nem számít, mi van belül, ha jól csomagolom és el tudom adni magam, akkor elértem a 

célom. Több nem is kell. Bizony lehet a szép mosoly, a kegyes tett mögött is üresség, vagy éppen a 

rendezettnek tűnő élet mögött óriási zűrzavar. Csak jól csomagoljuk. Amire azt mondja a próféta: ez 

az igazi, arra Isten azt mondja: én megvetem őt. 

A látásmódbeli különbség itt tűnik elő. Az igazi tartalom a szívben, az belsőben van, ezt látja az Úr: 

ő azt nézi, ami a szívben van. Ez bizony lehet számunkra ijesztő is. Főleg a titkolózó, a valóságot 

takargató, képmutató ember számára. Igazán mindannyiunk számára nehéz ügy, hogy tudnunk kell, 

Isten előtt nincs rejtve semmi sem belőlünk: teljes egészében ismeri azt, ami bennünk van. De ennek 

van egy másik oldala, mégpedig, hogy őszinteségre nevel: hogy ne kelljen hazug álca mögött élnünk, 

tiszta szívet, megtisztított új szívet kínál. Dávid életében ennek lenyomatai imádságai, énekei, 

melyeket mi is ismerünk a Zsoltárokból. Az Isten által megtisztított belsőből új ének fakad, mely vall 

Istenről és vall az ember szívéről, hitéről. Isten tisztít meg és ad a szánkba őszinte éneket, mellyel az ő 

Szabadítását dicsérjük. Ámen. 
 

 

HIRDETÉSEK 
 

1. Alkalmaink 

Ma délután 17 órakor Seregélyesen hálaadó istentiszteletet tartanak a parókia felújításáért. 

Szeretettel hívják az egyházmegye gyülekezeteit is erre az alkalomra. 

Szerda délután 18 órakor kezdjük meg a nyári gyermekhétre való közös készülődésünket a 

Szolgálók órája keretében. A nyári hétre már több, mint húsz gyermek jelentkezett, a szolgálók 

jelentkezését e napokban várjuk. A támogató persely e célt szolgálja. 

Szombaton 16 órára várjuk gyülekezetünk fiataljait bibliaórára. 

Vasárnap 10 órakora tartjuk istentiszteletünket. 

A múlt vasárnap meghirdetett presbiteri gyűlésre egy későbbi időpontban, június 21-én, 18 órakor 

kerül sor. Így aki eddig lemaradt a közvélemény kutatásról, de szeretne véleményt alkotni, megteheti. 

Június 25-én, szombaton 10 órától, Alapon férfi konferencia lesz: A férfi, mint a család papja 

címmel. Szeretettel kérjük az érdeklődőket, jövő vasárnapig jelezzék részvételi szándékukat. 

 

2. Visszatekintés 

Két hónap is van mögöttünk, szép ünnepes időszak, melyre az elmúlt időben különleges alkalmaink 

sokasága miatt még nem tudtunk visszanézni. Gyakorlatilag a húsvét óta eltelt időszak, az ünnepes 

félév utolsó harmada, amikor minden egyes vasárnapon ünnepelhettünk. Felsős osztályok 

bemutatkozása, keresztelők, egyházlátogatás, édesanyák ünnepe, konfirmáció, pünkösd. Hat vasárnapi 

alkalommal teli templommal ünnepeltünk, két alkalommal volt helyettesítési szolgálat, egy 



 

alkalommal álltunk meg ravatal mellett. Előadás, kóruskoncert, hétközi alkalmak... szinte felsorolni is 

sok – hála legyen az Úrnak! 

Anyagi téren. Főbb bevételek: EFJ – április: 150.eFt május: 79.eFt; persely – április: 100.eFt május: 

200.eFt; Adomány 220.eFt Összes bevételünk: 850.eFt; összes kiadásunk: 840.eFt Látható, hogy e két 

hónapban átlagon felüli perselypénz és adomány érkezett, ezekkel együtt is csak épphogy tudtuk 

megőrizni pénzügyi egyensúlyunkat. 
 

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünk és életünk őriző pásztora! 


