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KIRÁLYI IRIGYSÉG 

 „Erre igen megharagudott Saul, és nem tetszett neki ez a dolog, mert ezt gondolta: Dávidnak tízezret 

tulajdonítanak, nekem meg csak ezret!” 1 Sám 18,6-9    Olvasmány: ApCsel 8,14-25  

A győzelem után nagy ünneplés veszi kezdetét, hiszen olyan sikert értek el, mint korábban soha. 

Érkezik az ünneplő sokaság a király és serege elé, ám a győzelmi ének szavai Saulra bántóan hatnak: 

ezek az emberek nem igazán őt ünneplik! Ennek a betlehemi pásztorfiúnak tízezret tulajdonítanak, 

neki pedig csak ezret?! Egy király számára ez már sértésnek számít! 

Neki ennyi van, nekem pedig csak ennyi. Kimondva milyen ismerősen csengenek ezek a szavak. 

Már gyermekkortól kezdve, amikor összemérjünk magunkat a másikkal, amikor összevetjük amink 

van… A több és a kevesebb feszültsége ott húzódik életünkön: több a fizetése, nagyobb a háza, jobb 

az autója, messzebb megy nyaralni: ezen mérjük egymást. Ha nekünk van több, akkor büszkén húzzuk 

ki magunkat, ha a kevesebb jutott, akkor csöndben bosszankodunk, vagy éppen a féltékeny harag 

sötétíti tekintetünket. 

Saul féltékenysége mögött látunk egy belső indíttatást is: a királyság kérdése – Dávid elveszi tőlem 

azt is, ami lényegileg az enyém, ami nekem jár. Ez a belső érzés ma is hódít: nemzedékek 

nevelkednek fel azzal a tudattal, hogy minden és mindenki engem szolgál: én vagyok a király. Ha 

bárki az én uralmamat, elsőbbségemet fenyegeti, azt le kell győznöm. Ez hová vezet? Eszközökben 

nem válogatva pusztítani el a másikat – ahogy később látjuk. 

Vajon hogy néz erre az emberre, erre a társadalomra a Királyok Királya? Egy biztos: ő nem félti a 

hatalmát. Nem féltette akkor sem, amikor mindenkinek a szolgája lett. Amikor megmosta a 

tanítványok lábát. Amikor rabszolga módjára kifizette a bűn zsoldját értünk a kárhozatban.  

Nem véletlenül tanítanak minket az apostolok sem az alázatra a királykodás helyett! Hogy a királyi 

helyett annak adjuk, aki megérdemli: Isten legyen az első. Így már nem az enyém a királyi hely, és a 

szívemben sincs már királyi irigység: a másik emberben nem az ellenséget látom – még akkor sem, ha 

ellenségesen viselkedik! – hanem a sorstársat, akiért Jézus szintén meghalt. Ámen. 
 

HIRDETÉSEK 
 

1. Emlékezés. Szomorú szívvel, de Isten akaratát keresve emlékezünk meg arról, hogy az elmúlt 

héten, kedden kísértük ki utolsó útjára Szucsán János testvérünket, aki 60 évet élt. Isten Igéje Lukács 

ev. 12,39-40 alapján szólt. Isten adjon vigasztalást minden gyászolójának! 

2. Ifjúsági hétvége. Galyatetőn töltöttünk három napot az elmúlt hétvégén: 15 fiatal és 4 felnőtt. 

Igyekeztünk minden időt kihasználni, így kirándulásra, közös játékra éppúgy jutott idő, mint 

elcsendesedésre, Úrvacsorás közösségre, istentiszteletre. Az emmausi tanítványokkal jártuk végig az 

utat: ahogy Jézus melléjük szegődött, ahogy választ adott kérdéseikre, majd az asztalközösségben 

felismerték, végül az ő hírével mentek vissza az övéik közé. Köszönjük az imádságokat! 

3. Gyermekhét. A következő hét napjai ismét sok feladatot hoznak. 27 gyermek és 18 segítő készül 

erre a hétre, sok izgalmas és örömteli órára számítunk ezen a héten is. Köszönet minden segítségért: 

adományokért, részvételért a közös szolgálatban. 

Pénteken 15 órakor tartjuk a táborzáró közös alkalmat és szeretetvendégséget. Erre is szeretettel 

várjuk a gyülekezet tagjait! 

Vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteletünkre is hívjuk a gyülekezet mellett a tábor egész 

közösségét. 

4. Visszatekintés 

A hónap elején zártuk az iskolai tanévet gyülekezetünkben, ezzel együtt a hétközi bibliaórákat is. 

Kezdetét vette a készülődés: a szolgálók órája már a gyerektábor szervezése jegyében telt, a presbiteri 

gyűlésen pedig aktuális ügyeinkkel foglalkoztunk. Vasárnapjainkon Dávid életútját kezdtük el 



 

tanulmányozni. A múlt hónapban két alkalommal volt temetés gyülekezetünk területén. Isten 

vigasztalását kérjük ez alkalommal is! Egy idősebb testvérünket köszöntöttük e hónapban. A 

gyülekezeti alkalmak látogatottsága nyáriasabb lett – a munkák és a szabadságok okán többen voltak 

távol ebben az időszakban. 

Pénzügyeink: Bevételeink (400eFt) ebből EFJ: 68.000 Ft; Persely: 70.600 Ft; Adományok 

gyermekhétre: 32.500 Adományok: 75.000 Ft 

Kiadásunk: 335eFt volt. Köszönjük az adományokat, segítségeket! 
 

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünk és életünk őriző pásztora! 

 


