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AMIKOR RÁD MUTAT 

Alapige: 2 Sámuel 12,1-14 
 

Hogy Dávid életében van ítélethirdetés is? Aki Isten tiszteletében kiemelkedő, aki Isten 

szövetségese, kiválasztottja, most ítélet alá kerül? Bizony, nem ez az egyetlen vétke a királynak, 

amiről itt olvasunk, de talán a legismertebb, a legsúlyosabb, amikor a katonája feleségére szemet vető 

király bűne leplezésében még fondorlatos gyilkosságra is vetemedik. 

Az ítéletet Nátán hozza el, de milyen érdekes, maga a király mondja ki saját maga fölött! Látjuk, 

hogy a próféta szemléletes példázata hogy magával ragadja a királyt, s már ki is mondja a halálos 

ítéletet az önző emberre, amikor a próféta helyre igazítja, amikor rá mutat Isten: te vagy az az ember. 

Nem lennénk Dávid helyében: mi is úgy vagyunk, hogy másokról könnyű ítéletet mondani, hogy 

könnyű úgy hallgatni az igét, hogy az mintha másnak szólna. Bennünk is fejlett az igazságérzet, 

tudjuk, hogy mi a jó és mi a rossz. De amikor kétséget kizáróan ránk mutat az Isten, akkor 

megdöbbenve állunk. 

Megdöbbenünk, mert úgy vagyunk bűneinkkel, hogy azokat lehetőleg magunkban tartjuk. 

Különösképpen a keresztyén emberben van meg ez a szemérmetesség, hogy az én jóságomhoz, 

kegyességemhez nem fér hozzá, hogy bűnös vagyok. Így amit elkövetek, azt eltitkolom. Ami Isten és 

az emberek előtt nem kedves, azt leplezem. Ezt teszi Dávid is: igazából senki sem tudta az ő 

fondorlatos gondolatait és intézkedéseit katonája, Úriás kapcsán. 

Megdöbbenünk, mert Isten ítélete mindent napvilágra hoz. Amikor ránk mutat, azzal azt üzeni: 

előttem semmi sincs rejtve. Szemben áll ez a mi takargatásainkkal, de tudnunk kell, hogy az ítélet 

Istennél mindig egyértelmű. De látjuk, fontos célja van. Nem elpusztítja a bűnöst, hanem irányba 

állítja.  

Isten nem úgy ítélt, mint Dávid a saját perében: elengedtem vétkedet: nem halsz meg – üzeni Isten. 

Isten ugyanakkor nem elnézőbb: a bűnnel szemben könyörtelen, viszont a vétkező megmentésén 

fáradozik – ahogy mindezt megmutatta Fiában is. Ő a Sátán hatalmát akarja megtörni, ezért szembesít, 

ezért teszi nyilvánvalóvá bűneinket, ezért lesz ott emlékeztetőként Dávid számára is a Fiú halála, hogy 

helyre igazítson: te vagy az az ember, aki vétkezett; de te vagy az az ember, aki megmenekülsz. 

Ámen. 
 

HIRDETÉSEK 
 

1. Keresztelés alkalmán Kákonyi István és Gyarmati Ágnes gyermeke, István részesült a 

sákramentumban. Isten áldását kívánjuk az egész családra! 
 

2. Megemlékezés 1849. október 6-ról, a vértanúk napjáról. 
 

3. Köszöntjük szeretettel 70. születésnapja alkalmából Szalontai Éva asszonytestvérünket! Isten áldása 

kísérje közöttünk és családjában! 
 

4. Alkalmak 

Kedden 18 órakor tartjuk a Szolgálók óráját. 

Szerdán 18 órakor folytatódik a Bibliakör. (Ige: Efézus 3,1-13) 

Szerdán 19 órára várjuk az énekelni szeretőket az énekkar próbájára. 

A következő hétvégén a gyülekezet 10 fős küldöttségével meglátogatjuk Marosdécse református 

gyülekezetét. Visszük a gyülekezet köszöntését. 

Vasárnap 9 órakor gyermekistentisztelet lesz, 10 órakor Istentiszteletre kerül sor. A szolgálatokat 

Nagy Gergely testvérünk végzi. 
 

5. A gyülekezeti körlevelet szinte minden családhoz sikerült eljuttatni az elmúlt hét napjain. Köszönet 

mindazoknak, akik segítségül voltak ebben. A napokban kezdődik meg a temetőkben a tervezett 

munka, köszönjük a felajánlásokat és az áldozati adományokat. 



 

 

6. Visszatekintés 

Örömmel és hálaadással tekinthetünk vissza az elmúlt hónapra, hogy a nyári időszakot követően újabb 

lendületet vehetett gyülekezetünk élete. A hittanoktatás és a megszokott hétközi alkalmak mellett az 

énekkar elindulása egy újabb előrelépés a korábbiakhoz képest. Ifjainknak két szombaton is 

szerveztünk gyülekezeti alkalmat. Vasárnapjainkon átlagon felüli létszámmal voltunk együtt. A hónap 

elején kellett megállnunk ravatal mellett. Egy alkalommal hármas keresztelőnek lehettünk tanúi, 

valamint Sukorón is jártunk gyülekezetünk kisebb kiránduló csoportjával. Legyen mindez testi-lelki 

épülésünkre! 

Megköszönünk minden segítséget, hozzájárulást, amit a gyülekezet tagjaitól kaptunk. Anyagiak terén 

EFJ: 69eFt, Persely: 104.050 Ft, Adomány 55eFt. Az elmúlt hónapban bevételeink – több hónap után 

először – ismét meghaladták kiadásaink mértékét. A napokban megtörtént a parókia fűtésrendszerének 

helyreállítása, valamint elkezdődött egy fatároló megépítése. Köszönet az elvégzett munkákért! 
 

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünk és életünk őriző pásztora! 


