
Ef,15

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA:

  CSEND – Istentisztelet előtt 5 perccel

(  Köszöntés
¯  Kezdő ének: 50  :1  

(„Az erős Isten uraknak Ura...”)

(  Pár szó a múlt heti Igehirdetéshez

¯  Ének: 264:  1-3   („Áldjad, én lelkem…)
ê  Fohász
  Olvasmány (ld. középen )

  Imádság

   Gyermekek az ÚrAsztala körül
¯  Ének: 180

(„A töredelmes szívet...”)

  Alapige (ld. középen  ) 

 Igehirdetés (ld: a túloldalon)

;  Csendes imádság
°  Ráfelelő ének: KÉ   68  

(„Szálljon hangunk…”)
  Imádság
  Mi Atyánk…
I  Áldás 

  Hirdetések (ld. jobb oldalon  )
  Születésnaposok köszöntése

° Záró ének: KÉ   7  8  
(„Tőled árad minden áldás….”)

I  Áldás
  HIMNUSZ

 GYÜLEKEZETI HÍREINK:

 Ezen a héten temettük + Vajda Istvánt és 
+ Vajda Istvánnét. Isten adjon vigaszt!!

 + Budavári László temetése: január 18. 
1400 (Altemplom); + Jákó Péter temetése: 
január 21. 900 (Kispesti temető)

 A Választói névjegyzékről...

 Az Ökumenikus Imahét alkalma:

JANUÁR 18.

KEDD ESTE HAT ÓRA 

SZENT KERESZT TEMPLOM

 Jövő  heti  alkalmaink: kedd  1000    Baba-
Mama;  péntek  1630    KonfIFI  utána 1730

Oázis  IFI;  vasárnap  955  Istentisztelet  és
gyerekistentisztelet;  előtte:  Kánon  Kör;
Imakör valamint hittanórák

 Január 23. 1700 Ancora Ifjúsági Biblia Kör

 !!!  HÁZAS HÉTVÉGE  :  Vác, február 12-13.
Jelentkezés  ma utoljára Kovács  Zsófiánál
(2000 Ft/fő). 

 A nyári gyülekezeti hét:

SZAJOL – júilus 10-15

(hamarosan lehet jelentkezni)

Az Úr legyen  
Gyülekezetünk őriző pásztora!

ISTENTISZTELET
2022. január 16.

Dávid-sorozat/15. rész

„Dávid imádsága” 
címmel 

Igét hirdet: Sóskuti Zoltán lp..

  OLVASMÁNY és  ALAPIGE :  2S ÁM 22

A z  I g e h i r d e t é s  b e v e z e t ő j e :

(1.) Fókuszunk: Isten-képünk
Kicsoda számodra Isten? Az imádságod ezt tükrözi. [**] Dávid éneke, imája 

is ez alapján szól. Hogy milyennek látod Istent, attól függ, hogy mit tanultál és 
tapasztaltál meg Istenből. (Egyáltalán, ezzel az imádságos figyelemmel éled-e az 
életedet?) Dávid esetében is így volt. Milyennek látod Istent? Milyennek ismered 
Őt? Milyen szavakkal, képekkel tudnád kifejezni, mit jelent Ő számodra ki neked 
Isten? Hitünk legfontosabb kérdése ez! Mert egész lelki életünk ebből indul ki. Az 
a kép, ami benned Istenről kialakult, meghatározza hitedet, gondolkodásodat, 
tetteidet, egész életviteledet és (mindezek között) imádságodat is. 

(Eddig 14 alkalmmal tanulmányoztuk Dávid életét. Ez az utolsó előtti 
alkalom, hogy rajta keresztül figyelünk Istenre és önmagunkra. Hiszen ez a célja 
annak, amikor bibliai emberek életét tanulmányozzuk.)

(2.) Fókuszunk: Summa
Dávid felolvasott imádsága egyfajta summa. Azt is kérdezhetném, mi a 

summája a te életednek – ezen belül, mit tanultál, mit tapasztaltál Istenről? Hogy 
látod magadat és egész életedet Őelőtte? (Súlyos kérdések ezek – tölts hát velük 
időt majd az elkövetkezendőkben, hogy őszintén is igazán meg tudd válaszolni 
ezeket!)

Előttünk lévő imádsága (zsoltára) tényleg szinte összefoglalása a korábban 
olvasott zsoltárainak. Megtaláljuk benne teljes életfelfogását, hitének alapjait. 

Nem véletlen, hogy része ez az egyébként történeti jellegű könyvnek (2Sám). 
(Egyébként ez a szöveg szinte azonos a 18. Zsoltár szövegével.) Az is tudatos 
lehet, hogy Dávid élettörténete végére szerkesztette a Szentíró, annak 
foglalataként.
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(az Igehirdetés szövegének folytatása)
(3.) FÓKUSZUNK: KÉPEK  

Dávid milyen képeket, megszólításokat használ Istenre?
Lássunk  néhányat!  pajzsom,  hatalmas  szabadítóm  és
fellegváram,  menedékem és  szabadítóm; mécsesem (sokat
használt  ószövetségi  kép,  ami  Isten  állandó  jelenlétét
jelképezi);   az  én  támaszom;  kőszálam,  váram  és
megmentőm; (szabadító) kősziklám; az én erős menedékem;
pajzsa ő mindazoknak, akik hozzá menekülnek.  Mi minden
rejtőzik ezekben a képekben! Mennyi tanulság és mennyi
megtapasztalás!  Mennyi  érzelem,  mennyi  hála  és  mennyi
szeretet lüktet bennük!

AZ IMÁDSÁG, A LELKI ÉLET   KÉT   VONÁSA  
[Hadd hívjam fel figyelmeteket Dávid lelkiségének  két

lényeges vonására!]
1.

A sokféle  kép,  mondat  jóval  több,  mint  a  Gondviselő
Istenbe vetett hit megfogalmazása! Meghittség van ezekben
a sorokban. Valaki olyan imádkozik, aki  mindent Istennel
beszél  meg,  aki  egész  életét  szüntelenül  Isten  előtt  éli,
akihez  nagyon  mélyen  kötődik…  Kérdésként  úgyis
megfogalmazhatnám ezt felétek: A gondviselő Isten kezével
van kapcsolatunk vagy magával Istennel? Tovább látunk-e
a  Kezén?  Úgy  gondolunk  Istenre,  mint  egy  Személyre,
Akinek vannak  gondolatai,  tervei,  vágyai,  érzései...   Nem
egy robot, akinek az a dolga, hogy minket kiszolgáljon! Egy
másik  képpel:  gyermekkorunkban  anyukánk  sokféle
gondoskodását  látjuk  és  fogadjuk  el  csupán  (akár  még
értékelve  is  azt),  vagy  beszélgetünk  is  vele,  meghitten,
feltárva szívünk mélyét neki, érdeklődve iránta is?

Dávid értékelte a gondoskodó, védő Kezet, de meghitten
és  mélyen  kapcsolatban  volt  magával  a  gondoskodó
Istennel is. Erről tanúskodik ez az imádság. Érdemes egész
történetét is ezen keresztül nézni: minden sikerét Istennek
tulajdonítja  (nagy  dolog  ez  egy  „nagyembertől”,  egy
királytól!),  és mindent  Isten színe előtt  él  meg. Az egyik
bibliakör fogalmazta meg az imádságnak ezt a vonását így:
„Istennel  való  kapcsolatunk  ápolásának  legszemélyesebb
módja, önreflexió helye".

2.
A  8-16.  versekben az  ún.  epifánia (az  Istenség

megjelenése)  képei  vannak  előttünk.  Furcsa  sorok  ezek

számunkra, meglepnek bennünket. A zsoltárok könyvében
gyakran  találunk  ehhez  hasonlót.  Miről  beszélnek  ezek  a
különös  képek,  és  vajon  mit  jelenthettek  ezek  Dávid
számára?  Miközben  Dávidnak  nagyon  is  meghitt
kapcsolata van Istennel, nem felejti el, pontosan tudja, hogy
Isten  hatalmas, félelmetes  és  a  világmindenség  Ura.
Egyébként  Istennek  ezt  a  hatalmát,  hogy  valóban  Úr
hatalmas seregek és népek felett, látta, megtapasztalta, hogy
Isten a történelem Ura!

Megint felétek fordulva, hadd fogalmazzam kérdésként
az üzenetet:  Miközben szinte barátként fordulunk Istenhez,
le is borulunk Előtte megrendülten, tudva, hogy kivel van
dolgunk, nem feledkezve meg arról, hogy a Felséges Király
előtt állunk? Ha így látnánk az Urat,  jobban a helyünkön
lennénk,  de  jobban tudnánk  hinni  is,  bízni  abban,  hogy
minden  és  mindenki  az  Ő  kezében  van.  Nagyobb  hittel
tudnánk kérni is! Hadd idézzek itt is egy mondatot az egyik
bibliakör summájából az imádságnak erre a vonására nézve:
„Felszabadító,  felemelő érzés, hogy a feletteseink, "világi
uraink" fölött is uralkodó legfelső Hatalmasságnak öntjük
ki szívünket”.

E KÉT   VONÁS EGYÜTT, EGYSÉGBEN  
[Hadd  kössem  össze  ezt  a  két  vonást!]  Jézusban

Krisztusban tényleg emberré, emberivé lett Isten, közel jött
hozzánk. Igen, mert nagyon szeret minket, közel akar lenni
hozzánk,  igazán  meghitt  kapcsolatba  von  minket.  Ez  az
imádság  egyik  oldala.  De  a  második  vonás  is  éppúgy
fontos: lássuk meg, hogy Ő hatalmas Úr,  aki majd „eljön
ítélni élőket és holtakat”, Aki hódolatot és dicsőítést vált ki
az emberből.

Dávid  számára  ez  a  fajta  személyesség és  egyben
hatalmasság Isten szabadító munkájában  ér össze, és  lesz
kézzelfoghatóvá.  Isten  szabadító Isten.  Ez az  újszövetség
népének is tapasztalata még teljesebben Jézus Krisztusban,
Aki megszabadít bűntől, haláltól, kárhozattól...! 

Ez a kettő együtt igaz! Ennek a kettősségnek elfogadása,
egyszerre való megélése  menti meg az imádságot  egyrészt
attól,  hogy  félve  is  rettegve,  Istent  egy  távoli,
megközelíthetetlen  hatalmasságnak  lássuk,  és  csak  a
kezével legyen dolgunk. Valahogy úgy mint az akváriumban
úszkáló halak, akik mit sem tudnak rólunk, csak a kezünket
érzékelik, ahogy etetjük őket…

Másrészt ennek a kettősségnek az elfogadása ment meg
attól is,  hogy Istent velünk egyenrangú „havernak” lássuk,
kezeljük,  minden  alázat,  engedelmesség  és  istenfélelem
nélkül  – követelőzve,  mit  sem  törődve  parancsolataival,
csak használva Őt a magunk céljaihoz, számon kérve Tőle,
ha nem úgy tesz,  ahogy mi  jónak látjuk...  Ha nem látjuk
közben,  hogy  Ő  az  Úr,  akkor  igazi  „transzcendens
meghittség”  helyett  végső  soron  mégiscsak  valamiféle
emberi kapcsolattá degradáljuk az imádságot.

Dávid  tehát  abban  is  példát  adott  számunkra,  hogy  ő
imádságaiban egyszerre tudta megélni a meghittséget illetve
a dicsőítést, hódolatot Istennel felé. Ebből pedig biztonság,
erő,  reménység,  újrakezdés,  szeretet ömlött  életébe.  Ezért
mondhatja  imájában  például  ezt:  „Rám  törhetnek  a
veszedelem napján, de az Úr az én támaszom.” (19.v.)

KÉT ZÁRÓ MEGJEGYZÉS  
[A végére még két aprócska megjegyzést hadd tegyek -

melyeket ez az imádság óhatatlanul felvethet bennünk.]
1.)  Nekünk,  akik  Jézustól  egészen  mást  tanultunk,

visszatetsző  lehet  arról  olvasni,  rettentő  durva  képekkel,
hogy  Dávid hogyan bánt ellenségeivel, amit Isten tettének
tulajdonít  (38-43.  versekben). Hogy  fér  össze  ez  Isten-
képünkkel, illetve miként gondolkodhat így Isten embere?
Dávid történetének  utolsó  része  ezt  még  erőteljesebben
kihangosítja  bennünk.  [Hadd  válaszoljak  majd  a  sorozat
utolsó részében erre, ha Isten addig elsegít.]

2.) Bizonyos mondatai Dávidnak önhitnek és furcsának
tűnhetnek  szemeinkben.  [Erre  most  válaszolok.  A
csoportokban erről volt szó, és ki is rajzolódott a válasz.]

Amikor saját feddhetetlenségéről, tisztaságáról ír, akkor
az  elsősorban  az  Istennel  való  kapcsolatát  jelenti,
semmiképpen nem bűntelenséget (nem is titkolja ugyanez a
könyv  Dávid  király bűneit!).  Ahogy  egyik  bibliakörben
szolgáló  testvérünk  hívta  fel  a  figyelmünket  az  egyik
kommentár  idevonatkozó  soraira:  „A  támím  (tökéletes,
fedhetetlen)  szó  azt  fejezi  ki,  hogy  Isten  és  ember  között
rendben  van  a  dolog.  Elrendeződött.  Nem  meg  nem
történtté teszi bűnét, hanem megbocsátotta azt."

Mert ez életünk lényege, és ez az imádság szíve is: hogy
Isten és köztem rendben legyenek a dolgok. Adja meg ezt a
csodát  imádságainkban  Urunk,  meghittségben  és
hódolatban egyaránt!                                            sóskuti zoltán


