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BARÁTSÁG 

„Ti barátaim vagytok.”  János 15,14a       Olvasmány: 1 Sámuel 18,1-5 

Dávid történetének egyik legmegragadóbb részéhez értünk, mely még a bibliai leírások között is ritkaság 

számba megy: egy igazi barátság története van most előttünk olvasmányunkban: egy egész életre szóló 

szövetség, amely – később látjuk – Dávid számára életmentő barátság lesz, Jonatán részére pedig halálon túli is, 

hiszen Dávid e baráti szövetségre nézve tesz jót majd Jonatán fiával majd királysága idején. Nem mindennapi 

az ilyen barátság! 

Elgondolkodtató az is, hogy a barátság milyen formában jelenik meg a mi közösségünkben? Itt a 

gyülekezetben inkább ’testvérnek’ szólítjuk egymást, az Ószövetség idején a közösséget a nép jelentette, az 

Újszövetségben pedig a Krisztus-követés, a tanítványság. De barátság? Mintha maga szó is idegen lenne 

kegyességünkben… vagy a kegyességünk túlzottan életidegen? 

Van-e barátod? Van-e barátod itt a gyülekezetben? Ad-e helyet az emberi kapcsolatok ilyen mélységének ez a 

gyülekezet? Többször beszélünk ’munkatársakról’, ’szolgatársakról’ és persze ’testvérekről’… van-e hely a 

barátságnak? Jó volt olvasni a visszajelzések között, ahogy írta az egyik gyermek: barátokra leltem a táborban. 

Hadd erősítsem meg ezt a tapasztalatot: a szolgálók között forgolódva nekem is egyre többször volt olyan 

érzésem, hogy ez már több, minőségibb kapcsolat, mint a megszokott ’testvér’-kapcsolat. Közelibb, 

szeretetteljesebb, ott van benne a szövetség, a felvállalt kapcsolódás. 

A Jézus körül állók ilyen minősített szeretettel kapcsolódnak egymáshoz. Ő maga a tanítványait barátainak 

tekinti, s valóban képzelhetjük, hogy az első tanítványi kör az évek alatt bizony komoly barátságok színtere is 

lett. Maga Jézus mutatja fel az igazi mélységét ennek: ő magát áldozza. Látjuk, Jonatán ennek a szövetségnek 

egyfajta előképe: még a királyság lehetőségével sem törődik, amikor barátjának életét megmenti, előbbre 

helyezi őt magánál. Jézus pedig életét adja a barátaiért. 

Igen, példát ad, s kér az ő magatartásának követésére: legyünk barátai egymásnak, a szónak ebben a jézusi 

értelmében is! Ilyen fontos legyen nekünk Jézus, hogy saját magunknál is fontosabbnak tartjuk az ő ügyét, s 

találjunk ebben egymásra, hordozva egymást igaz barátsággal. Ámen. 
 

HIRDETÉSEK 
 

1. Gyermekhét – A KOEN Alapítvány - Vakációs Bibliahét tematikája alapján Péter apostollal jártuk végig az 

igazi szeretet megismerésének útját: ahogy Jézussal való találkozást követően az önmagáért élő emberből 

szolgáló, másokat segítő tanítvány lesz. Jézus példáján tanultuk és gyakoroltuk – gyermekek és felnőttek együtt 

–, hogy milyen az alázatos szeretet, aki nem csak a barátai, hanem még az ellenségei felé is segítő szándékkal 

fordul. Péter példáján láttuk, hogy a sikertelenség és elbukás sem végzetes, ha nyitottak vagyunk Isten 

szeretetére, aki mindent a javunkra fordít, valamint hogy a bátor hitvallás rajtunk kívül másokat is Isten 

szeretetéhez vezethet. A hét történetei mellett sok vidámság, vetélkedő, kézműves foglalkozás és sport 

gazdagította még a hetet, melyet pénteken egy családi délutánnal zártunk. Öröm volt együtt lenni e harmincfős 

tanítványi közösségben. 

Köszönet mind a húsz – többségében felnőtt – segítőnek, valamint mindazoknak, akik bármilyen formában 

hozzájárultak a hét szervezéséhez!  
 

2. Alkalmak 

Ma délután 17 órakor Cecén hálaadó Istentiszteletre kerül sor a parókia felújításáért. Hívnak bennünket is erre 

az ünnepi alkalomra. 

Holnap délelőtt kezdődik az egyházmegyei ifjúsági tábor Gyenesdiáson, melyre gyülekezetünkből két fiatal 

kíséri el a lelkipásztort. 

Jövő vasárnap 10 órakor istentiszteletet tartunk, melynek perselyadományát a Szatmár megyei, jég- és viharkárt 

szenvedett települések gyülekezeteinek, Uszka és Marosliget számára juttatjuk el. 
 

3. Czanik Béla, nyugalmazott kajászói lelkipásztor 94 éves korában elhunyt. Búcsúztatása szerdán 16 órakor 

lesz a kajászói református templomban. Isten adjon vigasztalást a gyászolóknak! 
 

4. Meghívást kaptunk a Marosdécsei Református Egyházközségtől augusztus 6-7-re, hogy a testvérgyülekezeti 

kapcsolat kezdeteként látogasson el egy küldöttség egy gyülekezeti hálaadó hétvégére. Várjuk a jelentkezőket. 

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünk és életünk őriző pásztora! 


