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  Köszöntés
  Kezdő ének: 8  :1   („Ó felséges Úr…”)
  Fő ének: 370 („Jövel Szentlélek…”)

  Fohász 
 Olvasmány (ld. középen  )
  Imádság

  Igehirdetés előtt: KÉ   33  
(„Írd át álmaim…”)

  Alapige (ld. középen  )
 Igehirdetés (ld: a túloldalon)

  Csendes imádság
  Ráfelelő ének: KÉ   33   („Írd át álmaim…”

  Imádság
  Miatyánk

  Hirdetések (ld. jobb oldalon  )
  Születésnaposok köszöntése

Kovácsné Thomann Mónika
Szekrényesi Ágnes
Gulyás Gabriella
Horváth András
Csutorosné Szabó Erika
Varga Miklósné 

  Áldás 
  Záró ének: KÉ 8

(„Az Úr csodásan működik…”)
  HIMNUSZ

  GYÜLEKEZETI HÍREINK:

 Beszámoló   presbiteri gyűlésünkról

 Teremtője hazahívta Kacsó István testvérünket...

 Néhány  információ   a  márciustól  kezdődő
időszakról

 Jövő heti ONLINE alkalmaink:    kedd, csütrtök,
szombat:  TüKörKépeink (írás  –  honlapon)  
Szerda  1830:  BESZÉLGETŐS  BIBLIAÓRA
(Google  Meet)   Péntek  1630 KonfIFI  (Google
Meet)   Péntek  1800 ANCORA  IFI  (Google
Meet)   Vasárnap  1000:   ISTENTISZTELET  /
gyerek-Istentisztelet  (videó  –  YouTube-on  /
Google  Meet)  Házi  Biblia  Körök  
Hittanórák… 

 Adó  1%-hoz:   Magyarországi  Református
Egyház: 0066 Alapítványunk adatai a láblécben.

 Alapítványunk   az 1%-okból valóbevétele 2020-
ban: 640.000 Ft   volt,  köszönjük  azoknak,
akik nekünk ajánlották fel!

 Továbbra is gyűjtjük az adományokat a gyülekezet
mindenkori másik lelkésze lakására!

 Urnatemetőnk   csak  vasárnap  8.00-12.00-ig  tart
nyitva. A Temetői ügyintézésre elektronikus úton,
telefonon van mód – személyesen csak kivételes
esetben és előre bejelentkezve.

 A  gyülekezet  lelkészei  telefonon  vagy  neten
érhetők  el (személyes  találkozás  csak  nagyon
indokolt esetben) – kivéve szabadnapjukon.

 E-mail  cím  változások:   Gyülekezetünk  hivatalos
címe:  budapest-rakoskeresztur@reformatus.hu
illetve  Jani  Lívia  lp.  új  mail  címe:
jani.livia.lp@gmail.com

Az Úr legyen Gyülekezetünk őriző pásztora!

  O L V A S M Á N Y :
1S Á M  16 ,  1 - 26

  A L A P I G E :

1S Á M  16 ,7

„Mert nem az a fontos, amit lát az ember. 
Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, 

de az Úr azt nézi, ami a szívben van.”
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DÁVID-SOROZAT / 2.  
„DÁVID A FELFEDEZETT , A KIVÁLASZOTT” 

címmel 
Igét hirdet: Sóskuti Zoltán lp.
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RÁHANGOLÓDÁS

Milyen  érzés,  amikor  felfedeznek  minket,  vagy  másképp:
amikor kiválasztanak éppen téged? Amikor állásinterjúra mész,
és a harmadik kör után, azt mondják: kétszáz emberből rád esett a
választásuk… Amikor a lelátóról a Real Madrid megfigyelői azt
mondják,  leigazolnának,  mert  látnak  benned  tehetséget,
lehetőséget… Amikor  végre  benned  lát  meg valamit  az  egyik
tanár… Amikor az a  fiú / lány téged választ, mert azt mondja,
hogy a világ összes embere közül egyedül te lehetsz a társa egy
életen  át…  Ha  felfedeznek  minket:  meglep,  örömmel  tölt  el,
büszkeséggel,  valamiféle  beérkezettség,  megtiszteltetés…
Egyszóval: FELEMEL minket. 

Talán  közben  csodálkozunk („Miért  éppen  én?”),
hitetlenkedünk, hirtelen elénk jön  alkalmatlanságunk, talán  el is
bizonytalanodunk… Ilyesmit  élt  át  Péter vagy  Máté apostol…
[**] Vagy  Zákeus a vámszedő… [**]  Vagy a  harmincnyolc év
óta beteg a Betesda tó partján… [**] 

Az Ef 1-ben így olvassuk: „Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus
Krisztus Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden
lelki  áldásával  Krisztusban.  Mert  őbenne  kiválasztott  minket
magának már a világ teremtése előtt…” Az Újszövetség szerint a
hívők mind kiválasztottak! Tudsz így gondolni magadra…? [**]

Miközben  a  sok  bibliai  szereplő  nyomában  Dávid  és
önmagunk  kiválasztása  a  témánk –  közben  Istenre  figyeljünk
mégis,  Aki  kiválaszt,  Aki  felfedez (vagy  még  inkább  felfed)
előttünk fontos szempontokat, és legfőképpen Önmagát!

Mert  nemcsak  az  örül,  nemcsak  annak  jelent  sokat,  akit
felfedeznek,  kiválasztanak  –  hanem  annak  is  fontos  ez,  AKI
FELFED(ez), KIVÁLASZT, FELEMEL!

1.) MI ALAPJÁN VÁLASZT KI ISTEN?
Vannak,  akik  hisznek  Krisztusnak  és  Krisztusban  –  és

vannak,  akik  nem.  Vagyis  ez  utóbbiak  nem  tartoznak  a
választottak közé.  [Vigyázat!  Veszélyes!  „Ingoványos  talaj”  az
erről  való  gondolkodás,  kérdésekkel  és  titkokkal  övezett
ösvény”…!]** Biztos pontként álljon itt az ApCsel 13,48: „… és
akik az örök életre választattak, mindnyájan hívőkké lettek.” Ha
hívő lettem, annak a jele, hogy választott vagyok! Mindenesetre
csakis  Őbenne  és  Őérte  választ  ki  minket  Isten.  A  mi
kiválasztottságunk  és  elhívásunk  története  tehát  Jézussal
kezdődik…

Hát Dávidé? Ábrahámmal…, Mózessel…, Sámuellel… Dávid
pályáját  Sámuellel  való  találkozása  –  benne  Isten  elhívása
határozza meg. Az  üdvtörténet kiemelkedő pontján vagyunk. A
bukott Saul elhomályosodik, és  Dávid arca kezd élesedni… Sőt,
ahogy  két  hete  beszéltünk  róla:  „Dávid  szíve”.  A  leginkább

szembetűnő  a  felolvasott  történetben,  hogy  mennyire  más
szempontjai vannak az embernek (Sámuelnek) és Istennek! 

Sámuel meglátja  Eliábot, és rögtön azt gondolja: ő az!  „De
az  Úr  ezt  mondta  Sámuelnek:  Ne  tekints  a  megjelenésére,  se
termetes növésére…”. Isai is rossz nyomon halad… Odavezeti a
többi fiát – de Dávidra nem is gondol… (Belegondoltunk, milyen
rossz lehetett ezt hallani: „Ezeket nem választotta az Úr”? Igen,
vannak,  akiket  nem  választott  az  Úr…  [**])  Isten  választása
mindesetre igencsak titokzatos és kiszámíthatatlan! Isten tanítja
Sámuelt: „Mert nem az a fontos, amit lát az ember. Az ember azt
nézi,  ami a szeme előtt  van,  de az  Úr azt  nézi,  ami  a szívben
van.” (Mellékesen: ez a lelki életre és a hívők közösségére nézve
alapvető „vonalvezetés”!) 

Akkor  a kiválasztottak  szíve  bizonyára  tisztább,  mint
másoké, lát bennük valamit Isten, amiért… Ez igaz? Ennyi lenne
a  titok,  hogy  kit  választ  az  Úr?  Akkor  nem  állunk  valami
fényesen,  igaz?  Mózes vagy  Péter szíve  annyira  tiszta  volt?
Tudjuk, hogy NEM… Maga a Biblia mondja el… Még Máriáról
sem olvassuk  a  Bibliában,  hogy különlegesen  tiszta  lett  volna
(még akkor sem, ha a katolikus dogmák erre irányulnak…[**]),
bár  rendkívül  szép,  ahogy  reagál,  ahogy  engedelmeskedik…
Sokat  elmond  Dávidról,  hogy  zenéje  „terápiás  hatással  van
Saulra, nyugtató.  Alázatáról  is,  hogy  felkentként  mégis  „csak”
udvari zenész. Mégsem erről van szó elsőrenden!Ugyanis minden
emberi  szív  bűnös…  Akkor  mit  látott  meg  Isten  Dávidban?
Elsősorban  a  lehetőséget…,  a  KAPCSOLÓDÁSRA  VALÓ
KÉPESSÉGET…,  amivé ez a szív lehet Istenhez kapcsolódva…
Mert  a  szívünkkkel  kapcsolódunk…  Isten  a  szívünket  nézve
nemcsak  a  jelent látja,  hanem  a  múltunkat és  még  inkább  a
jövőnket, mindent  egyben… Ilyen értelemben is  többet lát, mint
Sámuel,  mint  az  ember…  (De  jó  lenne  így  látni,  így  nézni
egymásra…!) Mindesetre nagy titok az, Isten kit és miért választ
ki… De leginkább magunkon csodálkozzunk el…!

2.) MIRE VÁLASZT KI ISTEN?
Dávid,  akire  senki  nem  gondolt,  ő  lett  a  kiválasztott:

„Sámuel  pedig  fogta  az  olajos  szarut,  és  testvérei  körében
fölkente őt. Akkor az Úr lelke szállt Dávidra, és attól kezdve vele
is  maradt.”  Vele  is  maradt… Isten kapcsolatban,  közösségben
marad választottjaival. Ez a kapcsolat, ez a közösség mindennek
a forrása, ereje, öröme a kiválasztott életében. (Ebben bukott el
Saul vagy korábban  Sámson.) Mert ebben a kapcsolatban benne
kell maradni, ezzel a közösséggel élni kell… Lássuk, hogy énekel
erről Dávid a 4. zsoltárban! „Tudjátok meg, hogy az Úr csodákat
tesz hívével! Meghallgat az Úr, ha hozzá kiáltok…” (Zsolt 4,4)
Ebből  a  kapcsolatból  csodák fakadnak!   Bizony Isten  gyakran

„átírja álmainkat”, „kicseréli vágyainkat”, „sok minden mással
tölti  be  életünket”,  mint  mi  gondoltuk  – és  „ennek  engedése”
elhivatásunk fontos része. Ám ezeknek két „rétege” van!

Igen, fontos, amit tesz Dávid, amire elhívja az Úr – de Isten
nemcsak tenni akar az emberrel („használni” tervében – persze
ez is benne van), hanem vele lenni. Ahogy Jézus is erre választja
ki  a  tizenkettőt:  „Tizenkettőt  pedig,  akiket  apostoloknak  is
nevezett, kiválasztott arra, hogy vele legyenek, és azután elküldje
őket, hogy hirdessék az igét…” (Mk 3,14) 

Furcsa  kimondani,  de  ISTEN  VÁGYIK  AZ  EMBER
TÁRSASÁGÁRA, VELÜNK AKAR LENNI, AZ ÉDEN ÓTA
KERES  BENNÜNKET…  Ezt  élte  meg  Isten  Ábrahámmal…,
Mózessel…,  Sámuellel…  Ennek  a  meghittségét  [**]  dalolja  el
Dávid a 4. zsoltárban így: „Békében fekszem le, és el is alszom,
mert csak te adod meg, Uram, hogy biztonságban élhessek!” (9.
vers)  [**]  Bennünket  mire  választott  ki  Urunk  (ha  csakugyan
Istenhez  kapcsolódtunk)?  Ugyanerre!  Folytassuk  a  már  idézett
Efézusi  levél  elejét!  „...hogy szentek  és  feddhetetlenek  legyünk
előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket
Jézus  Krisztus  által,  akarata  és  tetszése  szerint,  hogy
magasztaljuk  dicsőséges  kegyelmét,  amellyel  megajándékozott
minket  szeretett  Fiában.”  (Ef  1,1-6)  Dávid  életéről  ez
elmondható. Hát a tiédről?

„ZÁRADÉK” (A FELTÉTEL)
Ahogyan az elején hallottuk: ha felfedeznek minket: meglep,

örömmel  tölt  el,  büszkeséggel,  valamiféle  beérkezettség,
megtiszteltetés… Egyszóval: FELEMEL minket.

Mert a kiválasztottság méltóságot ad, és hálára indít, afelé,
aki  meglátott  bennünk  valamit,  Aki  ki  is  tudja  bontogatni
belőlünk (de  csak  Vele  kapcsolatban  maradva  lehetséges  ez!).
[Luka Modric és az őt felfedező edző története]**

Másképp:  a  kiválasztottság  kötelez.  Elsősorban  hűségben,
másodsorban abban, hogy tisztán tartott szívünkből áradjon a sok
jó, dicsőítve Elhívó Urunkat! 

Figyeljétek  meg  majd  Dávid  életében  annak  a  „lelki
törvényszerűségét”, valóságát: ha benne marad elhívásában, áldás
lesz életén, sőt a nehézségek között is áldás fakad belőle. Ha erre
nem vigyáz, jön a romlás, a mélység, a hiábavalóság…! 

Erről beszél nekünk Jézus Urunk is a Jn 15-ben a szőlőtő és
a szőlővessző példázatában. A titok, az erő, a csoda soha nem az
elhívottban  van,  hanem  a  kapcsolódásban  Elhívó  Urához,  a
kapcsolatból  fakad!  Isten  azért  választott  ki  embereket  (így
Dávidot  is,  és  Jézusban,  remélem,  téged  is),  mert vágyik  az
emberrel  való  kapcsolat  örömére  és  ennek  a  kapcsolatnak
különleges gyümölcseire!        sóskuti zoltán


