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A NAGY FELISMERÉS 

Olvasmány: 2 Sám 5,1-12        Alapige: Róma 12,6a 
 

Dávidnak sokáig kellett várnia az ígéret beteljesedésére. Bár Saul már nem sokáig üldözte, hiszen a 

filiszteusok elleni csatában életét vesztette, Dávidot mégsem fogadta el királyként Izrael 10 északi törzse. A mai 

szakasz ennek a hosszú várakozásnak a végéről, Dávid legnagyobb politikai sikereiről ad számot, amikor a 

király végre révbe ér. 

Nagy események az ő személyes karrierjében, de még inkább a nép életében, hogy az egységes királyság újra 

megerősödik, mind a 12 törzs elfogadja őt, majd pedig arról olvasunk, hogy a terület központját jelentő 

Jeruzsálemi sziklavárat is elhódítja a pogány lakosságtól, fővárossá teszi. 

E nagy események közben olvasunk arról, hogy Dávid ekkor megért valamit: újból megerősödik abban, hogy 

a siker, a győzelem, Dávid diadalmenete, nem Dávidé, nem őmiatta és érte van. Nagy dolog ez a ráébredés, 

talán még a szóban forgó eseményeknél is nagyobb! Mennyire természetes az, hogy jól esnek a sikereink, s még 

ha néha az alázatosság lelke azt mondatja velünk, hogy nem miénk az érdem, azért belül mégis ott van az érzés: 

ez a siker az enyém. Ebben ébresztően hat Dávid felismerése: az emberin túl más is van a diadal mögött. 

Mivel Isten láthatatlan, nem könnyű észrevenni és elismerni őt. Inkább, ha rossz történik, akkor 

felhánytorgatjuk vélt hiányát: Hol van az Isten ilyenkor? De ha jó történik, akkor bizony magunkat látjuk 

szívesebben annak hőseként! Csoda az, amikor az ember meglátja, hogyan van jelen Isten az ő életében: 

sikereiben is. Dávid mostani felismerésének lényege ez: rajtam keresztül a láthatatlan és hatalmas Isten akar 

munkálkodni az ő népének javára. 

Az Újszövetségen Pál a keresztyén közösség működéséről is hasonló meglátással ír: Isten ad számunkra olyan 

ajándékokat, sikereket, tehetséget, melyekkel egymást segíthetjük. Nem öncélú az életem, nem csak saját 

magam körül forgok, hanem Isten engem is használ, hogy másokat megmentsen. Ebben a formában Jézus 

szolgálatából kapunk, az ő sikeréből részesülünk. Többet ér ez, mint saját vállunk megveregetése: megérteni 

azt, hogy Isten az ő szabadító munkáját végzi – láthatóan – rajtam keresztül is. Ámen. 
 

HIRDETÉSEK 
 

1. Halottunk van. Bartha Istvánné sz. Bíró Katalin 89. életévében ment el a minden élők útján. Temetésére 9-

én, pénteken 11 órakor kerül sor a tordasi temetőben. Isten vigasztalását kérjük a gyászolókra. 
 

2. Alkalmak 

Szeptember 7-án, szerdán 18 órakor új kezdetet vesz a Bibliakör. 

Szeptember 10-én, szombaton 9 órakor, gyülekezeti kirándulásra indulunk Sukoróra. Az ebéd miatt kérjük a 

részvételi szándék jelzését! 

Szeptember 11-én, vasárnap lesz tanévnyitó istentiszteletünk, melyet szeretetvendégség követ. A napokban 

kezdődő tanévet, gyermekeinket, a családokat hordozzuk imádságban! 
 

Szeptember 18-án 15 órakor Lovasberényben folytatódik az egyházmegyei munkatársképző, melynek az 

egyház története és a felekezetismeret lesz a témája. Lehet jelentkezni. 
 

Meghirdetjük nagyobb lélegzetvételű gyülekezeti kirándulásunkat, mellyel testvérgyülekezetünk 

meglátogatására készülünk. Október 14-16 hétvégéjén, Torockó-Gyulafehérvár-Kolozsvár-Marosdécse lesz az 

úticélunk. A jelentkezéseket a hónap végéig várjuk. 
 

3. Visszatekintés 

Augusztusban a korábbiakhoz képest változatosabb volt gyülekezeti életünk. Szolgáltak közöttünk a 

ráckeresztúri otthon lakói, megünnepeltük a régebben konfirmálók jubileumát, valamint a legutóbbi vasárnap 

ismét helyettes lelkész szolgált a gyülekezetben. Egy alkalommal köszöntöttük születésnapját ünneplő 

testvérünket.  

A szabadságok miatt ezekben a hetekben még folyamatban lévő ügyeink többnyire pihenőben voltak, 

szeptember folyamán vesszük fel ismét a fontosabb kérdéseket, melyekről majd tájékoztatást adunk. 

Bevételünk 250eFt volt, ebből EFJ: 45eFt; Persely: 73.525Ft; Adomány: 20eFt. Isten áldása legyen az adakozók 

életén! Kiadásunk 400eFt volt, így továbbra is buzdítunk mindenkit a helytállásra. 
 

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünk és életünk őriző pásztora! 


