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ARAUNÁ SZÉRŰJÉN 

Olvasmány: 2 Sámuel 24       Alapige: 1 Krón 22,1 
 

Dávid életének nagy vágya a templom megépítése. Tudjuk – egy korábbi szakasz alapján – nem ő 

fogja azt megépíteni, de az előkészületek elkezdődnek. Hogy épül fel Isten népe számára az Úr 

temploma? Hogy lesz helye? 

Dávid népszámlálást tart: a katonai erejét méregeti. A körülötte állók érzik, hogy ebből nem lesz jó. 

Dávid fő hitvallása, hogy minden helyzetében, a lehetetlen küldetésekben Isten állt mellette, ő vitte 

győzelemre. S most nem Isten erejét szemléli, hanem a létszámot: az emberi erőt és hatalmat. Az Isten 

iránti bizalmatlanság jele ez – ahogy a költő fogalmazza meg ennek érzését: „Magamban bíztam 

eleitől fogva.” Dávid leltároz, de nem Istenre néz. 

Hamar maga is rájön, Istentől kér feloldozást, ám tudja, hogy a bűnt büntetést fogja követni. Ebben 

már meglátjuk, hogy inkább Isten irgalmára bízza magát: inkább Isten kezébe essen ő és a népe, mint 

emberekébe. Ezért jön a pusztító angyal, a dögvész: hetvenezer halott. Ám Arauná szérűjén váratlan 

fordulatot vesznek az események. Isten bánkódni kezd az ő népe pusztulása miatt, megesik a szíve az 

ítélet alatt álló emberen. Mint szerető Atya, nem akarja a pusztulást, s kimondja: Elég! Arauná 

szérűjén megáll az ítélet. 

Nem azért könyörül, mert Dávid olyan szépen kéri őt, vagy mert bárki is kiérdemelte volna. A 

fordulat teljesen az Istentől indul. Mindaz, amit Dávid tesz, ez után következik: a könyörgés, az 

oltárépítés. Az oltár helye, amely majd nem sokkal később az Isten templomának a helye lesz, mind 

Isten meglepő fordulatot hozó tettére mutat. Mai istentiszteletünk sem mutathat másra, mint ahol 

fordulatot vettek az események, ahol Isten nem várt módon megállította a halált; a Golgotai kereszten 

elvégzett áldozatban gyökerezik mindaz, amit Isten előtt teszünk: könyörgésünk, hálaadásunk, 

áldozatunk. 

Milyen különös, ahogyan ez a templom épül: szomorú része, hogy a mi bűneink következtében 

kapott ítélettel indul az Istennel való közös történetünk, de annál örömtelibb, hogy megjelenik 

váratlanul a kegyelmes Isten, aki cselekszik, megállítja a pusztulást: ez adja meg az Isten tiszteletének 

pontos koordinátáit. Ezen a helyen épül fel az oltár, száll fel a hála azért, mert az Atya Isten a mi 

elhajlásunkat, iránta való bizalmatlanságunkat és engedetlenségünket jóra fordította. Ámen. 
 

HIRDETÉSEK 
 

1. Halottunk van. Szomorú szívvel hirdetem, hogy életének 73. évében elhunyt Papp Anna, sz. 

Bartha Anna asszonytestvérünk. Temetésére november 18-án, pénteken 14 órakor kerül sor Tordason. 

Isten vigasztalását kívánjuk a gyászoló család számára! 

 

2. Gyülekezeti alkalmak  

Ma délután 15 órakor Sárbogárdon folytatódik az egyházmegyei képzés-sorozat. VÁLTOZOTT a 

téma és az előadó! A gyülekezetépítésről Hajdú Zoltán Levente lelkipásztor tart előadást. 

Kedden 19 órakor tartjuk az idei év utolsó Presbiteri bibliaóráját. 

Szerdán 18 órakor folytatódik a Bibliakör. (Ige: Efézus 5,5-20) 

Szerdán 19 órakor tartjuk az énekkar próbáját. 

Szombaton 9 órakor kezdődik az adventi készülődés gyermekeink számára. Kicsit és nagyot 

szeretettel hívunk. Külön köszönjük azoknak, akik segítségként részt tudnak venni ezen a szépnek 

ígérkező délelőttön. 

A korábbi hirdetésekhez képest változott az adventi koszorúkészítés időpontja: november 26-án, 

szombaton este lesz. Lehet még jelentkezni! 

Szombaton 14 órakor folytatódik a konfirmációs felkészülés. 



 

Szombaton 17 órakor Dányi Zoltán előadását hallgathatjuk meg családi kapcsolataink témakörében. 

Változó világ – állandó értékek címmel.  

Vasárnap 9 és 10 órakor tartjuk istentiszteleti alkalmainkat. 

Jövő vasárnap délután 15 órára a mányi gyülekezettől kaptunk meghívást közös hálaadásra a 200 éves 

templomért. 

Egy héttel később – advent első vasárnapjára készülve – tartjuk hitmélyítő sorozatunkat. Készüljünk 

erre is lélekben. 

 

3. Áldozati adományok, temető 

Köszönjük a felajánlásokat és az áldozati adományokat. Az elmúlt vasárnap hat borítékban 5.000 Ft 

adomány érkezett. Köszönet érte! Természetesen továbbra is van lehetőség csatlakozni 

munkálatokhoz.  

 

4. Iratterjesztés 

Az év végének közeledtével újra megrendelhetők a Kálvin Kiadó éves kiadványai, valamint más lelki 

tartalmú olvasmányok. A kijáratnál, majd a gyülekezeti házban megtalálhatók a rendelési ívek. 
 

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünk és életünk őriző pásztora! 


