
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

  Köszöntés 
  Kezdő ének: 121  

(„Szemem a hegyekre vetem”) 
 

  Fohász  
 Olvasmány (ld. középen  ) 

  Imádság 

 
  Alapige (ld. középen  ) 

 Igehirdetés (ld: a túloldalon) 
 

  Csendes imádság 
  Imádság 

  Miatyánk 
 
 

  Hirdetések (ld. jobb oldalon  ) 
  Születésnaposok köszöntése 

Árki Fanni, Lénárt Kristóf, Soós Nikoletta, 

Pálfi Blanka 

 

  Záróének: 445 („Szólsz hozzám, Istenem…”) 
 

  Áldás  
 

 

  HIMNUSZ 

 

 

  GYÜLEKEZETI HÍREINK: 
 

 Jövő heti ONLINE alkalmaink:  

szerda 900: Beszélgetős Bibliaóra (Google Meet) 

péntek: 1630 KonfIFI (Google Meet)  

 1800: Ancora Ifi (discord) 

vasárnap 1000: ISTENTISZTELET (YouTube) és 

Gyermek-istentiszteletek minden vasárnap: 

- 10 órától az általános iskola 3-6. osztályába járók 

számára a Google Meet-en (bővebb információk a 

közös Skype csoportban, illetve Suga-Szurdi 

Nóránál is: 06307271724) 

- 11 órától YouTube csatornánkon 

ezeken kívül: Házi Biblia Körök; Hittanórák, 

TüKörKépeink sorozat (honlapon, írás)…  

 Adó 1%: Alapítványunknak is felajánlhatjuk (l. 

lábléc) – az alapítvány közhasznúsági jelentése 

elérhető a honlapon. 

 Továbbra is gyűjtjük az adományokat a gyülekezet 

mindenkori másik lelkésze lakására! 

 Urnatemetőnk a járványhelyzet súlyossága miatt 

egyelőre ZÁRVA tartjuk! 

 Urnatermi ügyintézés: Szabó Zsuzsánál: csak tel. 

és online (H-P 9.00-17.00), esetenként vasárnap 

délelőtt is. Más időszakban hangposta üzenet 

hagyható v. mail küldhető.  

 Márciustól-július végéig Sóskuti Zoltán lelkipásztor 

szombatféléven lesz. Ezalatt: a gyülekezet lelki 

élete, szervezése Jani Lívia lp. és Dr. Hajdú Csaba 

gondnokunk kezében lesz, hozzá forduljunk 

bizalommal. Az adminisztratív vezető lelkész ezalatt 

Bíró Botond mátyásföldi lelkész lesz. További 

lelkészi segítséget jelent Dr. Pecsuk Ottó, Sebőkné 

Babos Boglárka és Hajdú Bálint Kadosa lelkészek 

(március-május), illetve Peterdiné Molnár Judit 

egyházmegyei lelkész (június-július) közöttünk 

végzett szolgálata.  
 

Az Úr legyen Gyülekezetünk őriző pásztora! 

  O L V A S M Á N Y :  1 S Á M  2 1  
1 Dávid ezután útnak indult, Jónátán pedig visszament a városba. 2 Dávid 

Ahímelek paphoz ment Nóbba. Ahímelek remegve ment Dávid elé, és ezt 

kérdezte tőle: Miért vagy egyedül, és miért nincs veled senki? 3 Dávid ezt 

felelte Ahímelek papnak: A király megbízásában járok, de azt mondta, hogy 

senki se tudjon meg semmit arról, amiért elküldött, és amivel megbízott. A 

legényeket is ezért rendeltem máshová. 4 Most azért mi van kéznél? Adj nekem 

öt kenyeret, vagy ami éppen akad! 5 A pap ezt felelte Dávidnak: Közönséges 

kenyér nincs nálam, van azonban szent kenyér, de csak akkor, ha a legények 

megtartóztatták magukat az asszonytól. 6 Dávid pedig ezt válaszolta a papnak: 

Valóban el volt tiltva tőlünk az asszony egy ideje. Amikor elindultam, szent volt 

a legények teste. Ez az út közönséges ugyan, de a testük meg van szentelve. 7 

Ekkor odaadta neki a pap a szent kenyereket, mert nem volt ott más, csak áldozati 

kenyér, amit el szoktak venni az Úr színe elől, és frissen sült kenyeret tesznek 

oda, ha amazt elvették. 8 Saul egyik udvari embere, név szerint az edómi Dóég 

azon a napon éppen ott volt, mert el volt különítve az Úr színe előtt. Ő volt Saul 

pásztorainak a felügyelője. 9 Dávid azután megkérdezte Ahímelektől: Nincs itt 

kéznél lándzsa vagy kard? Mert nem hoztam magammal sem a kardomat, sem a 

fegyvereimet, olyan sürgős volt a király megbízatása. 10 A pap így felelt: A 

filiszteus Góliát kardja, akit te vágtál le az Élá-völgyben, köpenybe csavarva itt 

van az éfód mögött. Ha el akarod vinni, vidd el, de ezen kívül nincs itt egyéb. 

Dávid ezt mondta: Nincs annál megfelelőbb. Add ide! 11 Dávid még aznap 

elindult, és Saul elől Ákíshoz, Gát királyához menekült. 12 Ákísnak ezt mondták 

udvari emberei: Hiszen ez Dávid, az ország királya! Róla énekelték a körtáncban: 

Megölt Saul ezer embert, Dávid meg tízezer embert! 13 Amikor Dávidnak 

tudomására jutott ez a beszéd, nagyon félni kezdett Ákístól, Gát királyától. 14 

Félkegyelműnek tettette hát magát előttük, és amikor köztük volt, úgy 

viselkedett, mint egy eszelős: firkálgatott az ajtószárnyakra, nyálát pedig a 

szakállára csurgatta. 15 Akkor ezt mondta Ákís az udvari embereinek: Hát nem 

látjátok, hogy ez az ember bolond? Minek hoztátok ide? 16 Nincs itt elég bolond, 

idehoztátok még ezt is, hogy a bolondját járja előttem? Egy ilyen kerüljön a 

házamba?  
 

  A L A P I G E :  1 S Á M  2 1 , 2 B  
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Dávid útját követjük a házi bibliakörökkel együtt. 

Pásztorfiúból hős harcos. Győzött, minden útján, mert vele 

volt az Úr. (1Sám 18) Sikertörténet. Cserélnénk-e vele? 

Milyen jó lehet, akkor amikor méltóságot kap, küldetést. 

Amikor győzedelmeskedik, amikor ünneplik, amikor végül 

elnyeri a királykisasszony kezét, a király fia pedig úgy szereti, 

mint a maga lelkét. De vajon akkor is cserélnénk-e Dáviddal, 

amikor a sikerek féltékenységet ébresztenek a király szívében, 

amikor a féltékenységből gyilkos indulat lesz és a 

„munkaadója” egyenesen az életére tör? Hogyan ítéljük meg 

életünk eseményeit? Mi vezérel bennünket pillanatról 

pillanatra? … tanít ez a történet, hogyan élhetünk igazán. 

Dávid példája. A hős harcos menekül, semmit sem visz 

magával az útra… hogyan lehetséges ez? Hogyan lehet, hogy 

az, aki nemrég még arról beszélt, hogy ölre ment medvével és 

oroszlánnal, emberóriással, az most életét féltve fut? Hát így. 

Dávid sokáig kitartott: Saul többször próbálta már megölni… 

nem tudott benne már bízni. De mintha mindeközben 

elfelejtett volna bízni Istenben is. … Mit látunk a mai 

történetben? Dávid hazudik, mint a vízfolyás Ahímeleknek, a 

nóbi papnak először, ügyeskedik, és mélypontra kerül. 

Mondhatjuk azt, hogy csak tette, amit tenni kellett, hiszen az 

életét mentette! De csakugyan nem volt, nem lehetett volna 

más megoldás? Csak a hazugság útja? Vajon nem sokkal 

inkább az van-e, hogyha Dávid leveszi a szemét Istenről, 

akkor nem marad más megoldása, mint az emberi ügyeskedés 

útja? A félelem, főleg a halálfélelem, az élettől szakít el 

bennünket! Milyen érdekes ez, amikor az életet kezdjük el 

félteni, akkor a halált tesszük meg uralkodónkká, 

halálfélelmünk lesz. Az istenfélelem teljes ellentéte: mert ha 

Őreá nézünk, akkor életbátorságot kapunk, ami dacol a 

halállal is. Ezért mehet szembe egy pásztorfiú az oroszlánnal, 

medvével, ellenséggel is! Ezek szerint most ítéljük el 

Dávidot, amiért hazug menekültté vált? … az vesse rá az első 

követ, akit még nem engedett sohasem a kísértésnek! A 

könnyebb, a gyorsabb, a pillanatnyilag egyszerűbbnek tűnő 

útnak! Mert a hazugság át- és átszövi az életünket. Van, 

amikor már észre sem vesszük, pl. együtt élünk a 

reklámokkal, vagy gondolkodás nélkül kimondjuk: minden 

rendben lesz. De van olyan is, amikor nagyon is tudatosan 

döntünk a hazugság mellett: hogy elkerüljünk vagy 

megnyerjünk valamit, vagy valakit. Rövid távon úgy tűnhet 

(földi szemmel) mindez még igazolhat is bennünket. Dávid is 

kapott kenyeret, kardot. Úgy néz ki, sikeresen menekül, amíg 

le nem lepleződik Gát városában, abban a városban, ahonnan 

Góliát származott. Csöbörből vödörbe. 

A történet elénk hozza Ahímelek példáját is. Jeruzsálem 

közelében levő papi városban szolgál. A szent kenyereket 

mózesi törvények szerint minden időben el kellett készíteni. 

Isten népét jelképező 12 kenyér, szüntelen ott volt Isten előtt: 

egyrészt hálából ajánlották Istennek, aki soha ki nem apadó 

forrása minden anyagi áldásnak. Másrészt Isten további 

gondoskodásnak kérése is volt. Szombatonként kicserélték a 

kenyereket, ezután a papok elfogyaszthatták az régieket. Így 

erősödtek meg hétről hétre Isten szövetségében. Bármennyire 

is megretten Ahímelek az egyedül érkező Dávidtól (éppúgy 

szokatlan volt főember kíséret nélkül, mint ma), mégis bátran 

cselekszik. A szent kenyerekből ad Dávidnak, Isten 

gondoskodásaként. Sőt Góliát fegyverét is nekiadja. Igazolja-

e ez Dávid hazugságát? Nem. A következő fejezetben 

olvashatjuk, hogy amíg Dávid Ahímeleknél tartózkodott, az 

közben megkérdezte Dávidról Istent: és Isten biztosította, 

még mindig vele van. Ahímelek Isten elé állt és félelme 

ellenére is irgalmasan cselekedett. Ez is életbátorság: amikor 

elfogadjuk, hogy Isten jelenlétében a törvényeket felülírhatja 

egy nagyobb törvény. A kicsi legyőzheti a nagyot, a 

természeti törvényeket felfüggesztheti Isten akarata: 

szétválhat a tenger, mint Mózesnél; lehet rajta sétálni, ahogy 

Jézus és miatta Péter is tette, betegségből lehet érintésre 

meggyógyulni, a halálból feltámadni. Mindez Istenről beszél! 

Éppúgy az is, amikor ítélet helyett kegyelmet hirdet valaki és 

irgalommal fordul a másikhoz. Ilyen döntés a kenyerek 

átadása is: az Istennel való szövetség megerősítésére hivatott, 

Isten gondoskodásáról beszél – Isten indítására akár szó 

szerint is. Jézus maga is utal erre a történetre – a szombat 

igazi megtartása az, amikor Isten jelenlétében életre kel az 

ember. Tudunk-e ezzel a szabadsággal élni Isten jelenlétében? 

Ezzel az életbátorsággal? … Ahímelek ezután boldogan élt, 

míg meg nem halt, hiszen még Jézus is igazolta? A valóság 

az, hogy Saul pásztorainak felügyelője, az edómi Dóég 

nemsokkal később elárulja Ahímeleket és tettét Saulnak, majd 

annak parancsára az egész családjával együtt megöli, 85-en 

vesznek oda ebben a mészárlásban. Kár volt, hogy Ahímelek 

az igaz úton járt? 

Látva a két példát … Miért kellene nekünk a nehezebb úton 

járnunk, ha nem biztos, hogy jól járunk vele?... Ez az emberi 

szemszög, amikor csak a fonákjáról nézzük a szövésmintát és 

elfeledkezünk arról, hogy létezik a színe is. Pedig létezik! És 

ehhez kapcsolnak bennünket Isten ígéretei is. Mivel Isten látja 

a teljes képet, és benne nincs sem fénynek, sem árnyéknak 

váltakozása, igaz Isten Ő, ezért Isten ígérete, ha veszni látszik 

sem veszik el! Így volt ez Dávid esetében is. Ellenfelei 

mondják ki róla, ami elől fut: ez Dávid, az ország királya! És 

Isten felkentje, hogy az életét mentse, minden emberi 

méltóságáról lemond, ajtófélfát firkálgat, nyálát csorgatja… 

de ebben a mélységben újra találkozik Istennel, átéli: Közel 

van az ÚR a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket 

megsegíti. Az ÚR megváltja szolgái életét, és nem kell 

bűnhődnie senkinek, aki hozzá menekül. (Zsolt 34,19.23) Dávid 

eljut a teljes megaláztatásig félelmében, amíg újra rá nem 

döbben arra, hogy valójában nincs egyedül. Bár ellene van 

Saul, ellene van Ákis, a filiszteusok, üldözik és szorongatják, 

de ő mégis szabad. Szabad, mert ő, Isai fia, ismét Isten 

kezében van. De nemcsak ő, hanem mindazok is, akik 

üldözik, akik cselt szőnek, akik árulkodnak, akik gyilkolnak. 

Az ilyenekre mondja: Össze is tör téged az Isten végleg, 

megragad, kiránt sátradból, kitép gyökerestül az élők 

földjéből. (Zsolt 52,7) A halálfélelem Dávidot nagy 

mélységekbe vezeti el, de döbbenetére, ebben a mélységben is 

Istennel találkozik.  

Húsvét után még teljesebben érthetjük: mit jelent, hogy nincs 

az a mélység, amibe Isten ne nyúlna utánunk. Mert egy másik 

felkentje azért alázta meg önmagát, hogy a mi életünket 

megmentse. Ő Isteni méltóságát adta azért oda, hogy az 

emberi méltóságunkat helyreállítsa! Krisztus a poklot is 

megjárta értünk. Észrevesszük ezt a szeretetet? Bátorít-e 

bennünket arra, hogy a mindennapi néha nagyon örömteli, 

máskor iszonyatos, megterhelő, fájdalmas történéseket 

merjük ezen a szemüvegen át nézni? Bátorít-e ez a történet 

arra, hogy nem maradtunk magunkra?! Int-e bennünket a 

kérdés: Miért vagy egyedül és miért nincs veled senki? Mert 

valóban félelmetes, amikor az ember egyedül találja magát, és 

ez Isten emberével is megeshet. Csakhogy Isten soha, de soha 

nem mondana le rólunk! Talán mi vettük le a tekintetünket 

Róla? Már mi nem számolunk Vele, mint élő Istennel? Vagy 

a hazugság atyja akar bennünket félrevezetni, elhitetni 

velünk, hogy tényleg magunkra maradtunk… Erősödjünk 

meg Isten szerető és igaz voltában! Hív-e bennünket tisztább, 

egyenesebb útra Dávid intő példája? Vagy Ahímelek példáját 

továbbgondolva vajon tudunk-e másokért félni: miért van 

egyedül és miért nincs vele senki? És ezzel a félelmünkkel 

Istent is kérdezni: imádságainkban ott vannak-e mások? Akik 

még nem tudják, hogy lehet Istennel együtt élni, vagy akik 

hitükben megrendültek, akik most nem tudnak bízni Istenben? 

Álljunk meg Istenünk előtt, Őt figyelve, neki engedve, Isten 

félelmében, ahogy a régiek mondják, hogy győzhessünk a 

halálfélelmünk felett, öltsön az bármilyen formát: tulajdon 

életünkért, szeretteinkért, egzisztenciáért, kapcsolatokért… 

Kérjünk Istentől erőt, hogy bátrak lehessünk vele együtt élni! 

Ámen      jani lívia 


