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HOGYAN JÖHET HOZZÁM? 

Alapige: 2 Sám 6,1-15  
 

Nehéz kérdés, mely Dávidnak komoly fejtörést okozott: Hogyan jövök én ahhoz, hogy az Isten velem legyen? 

Hogy engedhetném be őt, a hatalmast? A történet persze nem ezzel indul: Dávid nagy elhatározással, szent 

lendülettel szervezi, hogy az Isten szövetségének legfőbb jelét, az Isten ládáját a fővárosba hozza. Nagy 

ünneplés mellett indulnak útra, hogy Isten jelenlétének szimbóluma beköltözzön a városba, az életük 

középpontjába. 

Látjuk mégis az igében, ahogy tragédia árnyékolja be a próbálkozást. Ahogy az út során az egyikük segítő 

szándékkal odanyúl a megérinthetetlenhez, azonnal holtan esik össze. Dávidnak kell néhány pillanat, hogy 

megértse az ott történteket: nem Isten akarata szerint cselekedtek, ezért a büntetés. 

Dáviddal együtt mi is elgondolkodhatunk: nem mindegy, hogyan nyúlunk az Isten dolgaihoz. Kellően 

komolyan vesszük-e az ő útmutatását? Ami szent, azzal úgy bánunk-e igazán? Hogy bánunk Isten nevével, amit 

oly sokszor mondunk ki üresen sóhajban, szidalmak között, vagy éppen akár imádságban is! Komolyan 

figyelünk-e a szövetség mai jeleire, a keresztségre és az úrvacsorára, figyelembe véve igazán, hogy mi az Isten 

akarata?! Vagy pedig mindezek kárhozatunkra vannak? Nehéz kérdés: hogyan jöhet hozzám, amikor én bűnös 

vagyok, amikor nem veszem elég komolyan Őt?  

Dávid szavának újszövetségi párja Péter megdöbbenése: „Menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok.” De 

milyen jó, hogy az Úr megmutatja, hogy szövetségében megerősíti őt. Dávidnak három hónap kellett, míg 

túllátott a nehéz kérdésen; hozták a hírt: Isten gazdagon megáldotta azt, akinél a ládát elhelyezték. Dávid a 

megrettenés után megláthatta a lényeget, hogy az Úr nem elpusztítani akarja az övéit, hanem megáldani. Ebben 

megerősödve folytatja az utat, jobban figyelve az Úr akaratára, mert tudja, hogy Isten jelenlétét nem lehet 

félvállról venni, teljes embert, teljes szívet kíván, teljes odaadást. 

Teljes szív? Teljes élet? Teljes ember? Bizony, van még bennünk is hiányosság, de bízatást és erőt ad 

számunkra Megváltónk értünk hozott áldozata, aki teljesen odaadta önmagát értünk. Ha őt komolyan vesszük, 

nem is lehet kérdés: neki tetsző életet élünk, beengedve őt életünk központjába. Ámen. 
 

HIRDETÉSEK 
 

1. Keresztelés Lábady Tamás és Ispán Lilla kislányát, Sztella Szofiát, valamint nagyobb fiúkat, Soma 

Benjámint kereszteltük, valamint Szabó Árpád és Dömsödi Tünde második gyermekét, Marcellt. Isten áldása 

legyen életükön! 
 

2. Emlékharang Kedden 17 órakor szólaltak meg harangjaink emlékeztetve, hogy hat éve ment el a minden 

élők útján Turdáné Horváth Krisztina. Isten békességet adó kegyelme legyen minden jó szívvel emlékezővel. 
 

3. Alkalmak 

Köszöntjük azokat, akik a konfirmációs felkészülést most kezdik meg gyülekezetünkben. A néhány perces 

szülői értekezletre, óramegbeszélésre itt a templomban kerül sor az istentisztelet után. 

Ma 15 órakor Lovasberényben folytatódik az egyházmegyei munkatársképző. Téma: a keresztyénség története, 

felekezetek 

Szeptember 20-án, kedden 18 órakor presbiteri gyűlést, melyre várjuk az érintetteket és minden érdeklődőt. 

Szerdán 18 órakor folytatódik a Bibliakör. (Ige: Efézus 1,15-23) 

Szombaton 16 órára várjuk a fiatalokat közösségi alkalomra. 

Vasárnap 9 órakor gyermekistentiszteletet tartunk, 10 órakor úrvacsorás istentiszteletre kerül sor. 
 

4. Énekkar Készülve az idei adventi vasárnapokra, gyülekezetünkben egy énekkart szeretnénk életre hívni. Az 

első találkozásra szeptember 28-án, szerdán a Bibliakört követően kerül sor (este 7 és 8 óra között). 
 

5. Meghirdettük nagyobb lélegzetvételű gyülekezeti kirándulásunkat, mellyel testvérgyülekezetünk 

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

úticélunk. A jelentkezéseket jövő vasárnapig várjuk. 
 

6. Október 21-23. között Mátraházán lesz gyülekezetben szolgálók hétvégéje, melyre már lehet jelentkezni. 
 

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünk és életünk őriző pásztora! 


