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TISZTA SZÍVBŐL

Alapige: 1 Sámuel 7,2 Olvasmány: 1 Sám 7,1-12

Isten  népe  az  Úr  előtt  áll.  Sámuel  hívta  össze  őket  Micpába,  hogy  együtt  könyörögjenek
szabadításért. Mert bár az Úr ládája már visszakerült a választott néphez, mégis ahogy teltek múltak a
napok,  mintegy húsz  év,  a  nép  úgy érezte,  Isten  messze  van.  Sóhajtoztak  utána,  hiányát  érezték,
különösképpen a veszély idején,  amikor  a  filiszteusok újra  és  újra  támadásba lendültek.  Nőttek a
terhek, menedékük nem volt, kívánkoztak az Úr jelenlétére.

Sámuel szava tiszta helyzetet teremt: felmutatja, a távolság azért nőtt meg, mert a nép és Isten közé
bálványok, idegen istenek ékelődtek. A próféták szavani keresztül Isten sokszor írja le ezt úgy, mint
amikor egy házasságban megjelenik egy szerető, s maga a bálványimádást tiltó parancsolat is úgy
beszél Istenről, mint aki féltékenyen szereti népét, nem szeretné, ha bárki elcsábítaná. De a nép életét
továbbra is az Istentől való elszakadás és a hozzá visszatérés kettőssége jellemzi.

Ma talán másként van? Isten népének ugyanúgy vannak évzitedei, amikor távol kerül Urától, s Isten
gyermeke is átél olyat, amikor az Isten-szerelem meghidegül. Így van, amikor bizalmunk nem benne
van, hanem valahol máshol.  Régen és ma is  az anyagi biztonság kérdése és az azzal  kapcsolatos
félelmek lesznek leginkább bávlánnyá: annak megteremtése, a jólét hajszolása. Ugyanígy a nyereség,
az érdek, ami hamar Isten és közénk áll. De a lelki életre is igaz ez, hogy szeretnénk úgy formálni
Istent, hogy az nekünk jó legyen, olyan tulajdonságokkal ruházom fel, amelyek épp jól jönnek nekem.

Sámuel szava Isten Lelke által ma is rendet teremt: távolítsátok el a ti saját isteneiteket és teljesen,
tiszta  szívből  ragaszkodjatok  az  Úrhoz,  egyedül  neki  szolgáljatok,  mert  egyedül  ő  az,  aki  a
bizonytalanságaitokban, félelmeitekben meg tud szabadítani. Ő az, aki legyőzi az ellenséget, ő az, aki
betölti javaival az életet,  ako biztonságot ad; csak teljes szívvel ragaszkodjatok hozzá, bízzátok rá
magatokat. S ha már előbb is szóba került a házasság képe, most is hadd erősítse ez a gondolatot:
ahogy más kapcsolataink  legfőbb tartóereje  a  bizalom, úgy az  Istennel  való kapcsolatnak is  ez  a
legfőbb ereje. Hogy tudom, hogy a másikra számíthatok, hogy szeret, ezért a legtöbbet és legjobbat
teszi. Milyen jó, hogy ez a bizalom ott lehet az Istennel való kapcsolatunkban, mert ő már megmutatta
azt,  hogy  irántunk  való  szeretete  és  hűsége  kikezdhetetlen.  Ez  a  felé  érzett  bizalom  űzi  ki  a
bálványokat, az ellenséget, így tudunk teljes szívvel rá hagyatkozni, szabadításért hozzá fordulni, és
megtapasztalni, hogy ő megsegít. Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Megemlékezés nemzeti ünnepünkről és beszámoló a gyülekezeti táborról, melynek témája keresz-
tyénségünk és magyarságunk.

2. Az istentisztelet után a konfirmációra készülődőknek megbeszélést tartunk, valamint konfirmandu-
saink kikérdezése is megtörténik.

3. Alkalmaink: csütörtöktől szombatig 18 órakor úrvacsorai előkészítő alkalmakat tartunk. Augusztus
30-án, vasárnap 10 órakor Újkenyéri ünnepi istentisztelet keretében ifjaink konfirmációjára, majd úr-
vacsorai közösségre kerül sor.

Az Úr Jézus legyen életünknek és gyülekezetünknek őriző pásztora!


