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ÁLDOZAT 

„Embergyilkos volt kezdettől fogva.” János ev. 8,44 Olvasmány: 1 Sámuel 21,1-10; 22,11-23 
 

Dávid menekülni kezd. Az Embergyilkos indulata üldözi, az Isten ellen fellázadó hatalom, melynek 

célja Isten ügyét megsemmisíteni és a maga ügyét győzelemre vinni. Elpusztítani teremtést, életet, 

kegyelmet, megváltást. Az események mélyén, túl Saulon, túl a gyilkos támadáson, az kerül szemünk 

elé, akiről Jézus így tanít: Embergyilkos volt kezdettől fogva. 

Dávid menekül. Élete veszélyben van, s menekülésének első állomása a szent hely, Nób. A nagy 

bajban különös támogatásra lel Ahímelek részéről. Az éhező enni kap, a harcra készülő a győzelem 

ígéretét hordozó kardot, a tanácsra szoruló Istentől érkező vezetést. Különös ez a három, mert e három 

közül igazán egyiket sem adhatta volna meg a pap, mindhárom törvények által védett és szabályozott, 

bizonyos értelemben papi, királyi privilégium. Isten írja felül ezeket a szabályokat, különös formában 

segíti meg Dávidot az embergyilkos indulattal szemben.  

Isten az élet-küzdelmében rendkívüli segítséget nyújt az övéinek, ezt ma sem tagadja meg tőlünk. 

Amikor az ő házában táplál minket, felfegyverez, tanácsol, a győzelem felé segít. Különös erő ez a 

keresztyén ember számára. 

Dávid megmenekül, Isten ügye tovább bontakozik ki a megváltás útján, de azt is látjuk, hogy olykor 

a szent hely, a papi ruha sem ad védelmet. A Saul előtt felsorakozó 85 papot, valamint egész városukat 

kardélre hányják. Vagy ahogyan a héten Franciaországban egy szolgálatát végző pap lett az áldozat. 

Túl kell látnunk Saulon, túl kell látni a katonákon, s meglátjuk mögötte a reménytelenül küzdő 

Embergyilkost. 

A Gonosz célkeresztjében mindig az Emberfia áll, az ő ügye: az élet, a megváltás. Próbál támadni 

mindenhol, ahol Isten munkája jelen van, benned és bennem is, a templomban is. A legnagyobb 

támadásban éppen magának az Emberfiának volt része. De az Emberfia hatalmasabb az 

Embergyilkosnál. Így mi a mai napon is, amikor az Úrvacsorához érkezünk, nem gyászalkalmat 

ülünk, hanem győzelmi ünnepet, mert bár az Embergyilkos tehetetlenségében tombol, az üdvösséget 

Jézus megszerezte: a győzelem a miénk. Ámen. 
 

HIRDETÉSEK 
 

1. Hála legyen az Úrnak, hogy megteríthettük az Úr szent asztalát e hónap végén is. Köszönetet 

mondunk a szent jegyek felajánlásáért. 
 

2. Alkalmak 

Jövő vasárnap a ráckeresztúri drogterápiás otthonból jönnek közénk bizonyságot tenni ott lakók és 

ott szolgálók, közösségi istentiszteletünk részeként. Az alkalmat szeretetvendégség követi. 
 

Három hét múlva, augusztus 21-én, újkenyéri istentiszteletünkön tartjuk meg a jubiláló 

konfirmandusok találkozóját. Mindenkit szeretettel várunk, különösképpen az érintetteket. 
 

2. Visszatekintés 

Július első napjaitól kezdve a nagyobb léptékű nyári alkalmaink időszakát éltük. Az első hétvégén 

ifjainkkal Galyatetőn voltunk. A hónap második hetében a gyermekhét, majd a harmadik héten az 

egyházmegyei ifjúsági hét következett. A gyülekezetből – kimondottan a gyermekhét – sokakat 

megmozgatott, mindannyiunk számára új élményeket hozott. Vasárnapi istentiszteleteinken túl egy 

alkalommal szólt az ige ravatal mellett, a hónap elején a Missziói bizottsággal egyeztettünk, valamint 

most, a hónap utolsó keddjén, Imaalkalom során vittük ügyeinket Isten elé.  

A nagyobb szervezés nagyobb költségekkel is jár, azonban mindehhez társult a gyülekezet tagjainak 

nagyobb áldozatvállalása. Az ifjúsági hétvége 230.000 Ft-os költségéből 80eFt a részvételi díjakból, 

60eFt az egyházmegyei támogatásból, 50eFt Önkormányzati támogatásból tevődött össze, így a 



 

gyülekezeti támogató adományokból csupán 40eFt-ot kellett e célra fordítanunk. A gyermekhét eddig 

elszámolt költségei 75eFt-ot tettek ki, ebből 35eFt-ot egyházmegyei támogatás biztosított, így a 

támogató persely terhére itt is csupán 40eFt-ot kellett elszámolnunk. Ezen felül kiadásunk még az 

ebédeltetés összege, melyet az önkormányzati támogatás teljes mértékben fedez. Összességében a két 

nyári programunk esetében mintegy 70e Ft-tal több a bevételünk, mint a kiadásunk. Köszönjük az 

adományokat! 

Ezen túlmenően EFJ: 19.000 Ft, perselypénz: 52.275 Ft gyűlt egybe. Kiadásunk 300eFt volt. A 

korábbi évek tapasztalatának megfelelően anyagi értelemben ez a legszűkebb hónap, de a nagyobb 

mértékű adakozásnak köszönhetően még a pozitív tartományban vagyunk – ellentétben az elmúlt két 

év hasonló időszakával. Istennek legyen hála ezért! 
 

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünk és életünk őriző pásztora! 


