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IDEJÉTMÚLT INDULAT 

Olvasmány: Róma 12,9-21      Alapige: 1 Sámuel 24 
 

A bujdosás jó ideje tart már. Mióta Dávid elhagyta a palotát kisebb 600 fős sereg sorakozott fel 

mellette, s menekülnek a királyi sereg elől, mely folyamatosan a nyomában jár. Akinek volt része 

valamiféle üldöztetésben, azt tudja, hogy milyen idegőrlő ez a harci állapot, de mindennapi kis 

harcaink is lehetnek hasonlóak ehhez: egy-egy elmérgesedett kapcsolat, ellenségeskedés. 

És akkor eljön a várva várt pillanat: az ÚR kezedbe adja ellenségedet - idézik Dávid emberei a 

próféciát. Saul itt van: védtelenül, kiszolgáltatottan. A harc törvénye ezt diktálja: egy csapás és vége. 

Itt a lehetőség a győzelemre! Természetesen a küzdelem célja a győzelem, persze a sportszerűség 

keretei között. De hát ez nem sport! Mi is szoktunk ’övön aluli’ ütésekkel harcolni, tisztességtelen 

eszközökhöz nyúlni olykor, hogy ledöntsük a másikat. 

A harc törvénye ott munkál a 3600 emberben, akik egymásnak feszülnek, de van még egy erőhatás, 

amely egyetlen emberben szólal meg, akinek a kezében a döntés és a kard van, aki most hátba 

támadhatná ellenfelét. Egy idejétmúlt indulat környékezi meg Dávidot: az irgalmasság. Ez az indulat, 

amely kimondottan nem is az övé. Az Atya Isten indulata ez! (Zsoltárok 103,13) Milyen jó, hogy Isten 

gyermekének vannak vonásai, melyek Istenre mutatnak! Az irgalmasság vonása ez most, amely 

megkíméli, sőt megépíti a másik életét. 

Dávid magatartásán ezt is megfigyelhetjük: megszólalásával egyértelművé teszi a történteket, s ezzel 

nem magát mutogatja, inkább tanúként szólal meg a perben, miközben Istenre bízza a döntést. De az 

irgalmasság cselekedetének tudatosításával Saulban – ha csak egy kis időre is – újjáépít valamit, ami 

már rég hiányzott: az Istenre nyitottságot. Talán apró dolgok, idejétmúlt tettek lehetnek a mi tanúink, 

amikre a környezet felfigyel, mert Isten vonását pillantja meg ezekben. Ámen. 
 

HIRDETÉSEK 
 

1. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet a rövid szabadság letelte után. Hála legyen Isten megőrző 

kegyelméért, a múlt vasárnap üzenetéért, találkozásaiért, köszönet a helytállásért az ügyek vitelében. 
 

2. Köszöntjük szeretettel születésnapja alkalmából Puskás Jenőné, Etel nénit, Istennek hálát adva 

hűséges szolgálatáért! 
 

3. Alkalmak 

Vasárnap 10 órakor, újkenyéri úrvacsorás istentiszteletünkön megemlékezünk nemzetünk ünnepéről, 

ekkor tartjuk a jubiláló konfirmandusok találkozóját. Mindenkit szeretettel várunk! Az istentisztelet 

után szeretetvendégségre készülünk, melyen találkozhatunk a távolabb élőkkel is. Köszönjük a 

szeretetvendégségre szánt finomságokat! 
 

4. Településeink közösségében is ünnepelhetünk augusztus 20-án, szombaton. 10 órakor Gyúrón, 11 

órakor Tordason lesznek a megemlékezések. 
 

5. Egyházmegyei főzőversenyre hívják a gyülekezetek küldöttségeit Abára, augusztus 27-én, 10 órára. 

Négy kategóriában lehet indulnia a gyülekezeti csapatokban: 1. pörkölt, 2. leves, 3. sült, 4. egyéb. A 

jelentkezést holnapig lehet megtenni. 
 

6. Kiadványaink közül több is megérkezett: a Biblia és Gyülekezet, a Csendes Percek, valamint a 

Presbiter is. Szeretettel ajánljuk ezeket a gyülekezet tagjainak figyelmébe! 
 

7. Elkészült a friss takarítási rend. Köszönjük mindazoknak a segítséget, akik ide szánják idejüket, 

erejüket, hogy minden héten szép rend fogadja a gyülekezetet! 
 

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünk és életünk őriző pásztora! 


