
Napi parancs: „Szeress!”
Köszöntés: Szeretlek,  Uram,  erősségem!  Az  Úr  az  én  kőszálam,  váram  és
megmentőm,  Istenem,  kősziklám,  nála  keresek  oltalmat,  pajzsom,  hatalmas
szabadítóm, fellegváram (Zsolt 18,2-3)!“ Ámen.

Gyülekező ének: 234: 1-4: „Jer, kérjük Isten áldott Szentlelkét…”

Fennálló ének: 371:1-2: „Jézus Krisztus egy Mesterünk…”

Fő ének: 432:1-9 „Mi kegyes Atyánk, bölcsességnek Ura…”

Előfohász: „Tanúm  az  Isten,  mennyire  vágyódom  mindnyájatok  után  a  Krisztus
Jézus szeretetével;  és imádkozom azért, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék
bennetek ismerettel és igazi megértéssel; hogy megítélhessétek, mi a helyes.“ (Fil 1, 8-
10a) Ámen.

Lekció: Sámuel első könyve 17, 37-51
Azután ezt mondta Dávid: Az Úr, aki megmentett engem az oroszlán és a medve
karmától,  meg  fog  menteni  ennek  a  filiszteusnak  a  kezéből  is.  Saul  így  felelt
Dávidnak:  Hát  menj,  az  Úr  legyen  veled!  És  felöltöztette  Saul  Dávidot  a  saját
ruhájába, a fejére rézsisakot tett, és páncélba öltöztette. Felkötötte Dávid Saul kardját
is  a  ruhája  fölé,  és  megpróbált  járni  benne,  mert  nem  volt  hozzászokva.  Ekkor
azonban Dávid ezt mondta Saulnak: Nem tudok én ezekben járni, mert nem vagyok
én  ilyenekhez  szokva.  Le  is  vetette  Dávid  ezeket.  Kezébe  vette  hát  a  botját,  és
kiválasztott  a  patakból  öt  sima  kövecskét;  beletette  azokat  a  pásztortáskájába,  a
tarisznyájába,  és  parittyával  a  kezében  közeledett  a  filiszteushoz.
A filiszteus is elindult, egyre közelebb jött Dávidhoz, és előtte ment a pajzshordozója.
Amikor  a  filiszteus  rátekintett,  megvetően  nézett  Dávidra,  mert  fiatal  volt,
pirospozsgás és jó megjelenésű. Ezt kérdezte a filiszteus Dávidtól: Hát kutya vagyok
én, hogy bottal jössz ellenem? És szidni kezdte a filiszteus Dávidot Istenével együtt.
Ezt  mondta  a  filiszteus  Dávidnak:  Gyere  csak  ide,  hadd adjam a  testedet  az  égi
madaraknak  és  a  mezei  vadaknak!  Dávid  így  felelt  a  filiszteusnak:  Te  karddal,
lándzsával  és  dárdával  jössz  ellenem,  de  én  a  Seregek  Urának,  Izráel  csapatai
Istenének a nevében megyek ellened, akit te kicsúfoltál. Még ma kezembe ad az Úr,
leváglak, és a fejedet veszem, a filiszteusok seregének a hulláit pedig még ma az égi
madaraknak és a mezei vadaknak adom, hadd tudja meg mindenki a földön, hogy
van Isten Izráelben. És megtudja ez az egész egybegyűlt sokaság, hogy nem karddal
és  lándzsával  szabadít  meg az Úr.  Mert  az  Úr  kezében  van a  háború,  és  ő  ad a
kezünkbe benneteket. Amikor a filiszteus nekikészült, és egyre közeledett Dávidhoz,
Dávid  is  kifutott  gyorsan  a  csatasorból  a  filiszteus  elé.  Belenyúlt  Dávid  a
tarisznyájába, kivett belőle egy követ,  a parittyájával elröpítette,  és úgy homlokon
találta a filiszteust, hogy a kő belefúródott a homlokába, és arccal a földre zuhant.
Dávid tehát erősebb volt a filiszteusnál, bár csak parittyája és köve volt: legyőzte a



filiszteust, és megölte, pedig még kard sem volt Dávidnál. Azután odafutott Dávid,
rálépett a filiszteusra, fogta annak a kardját, kihúzta a hüvelyéből, megölte vele, és
levágta a fejét. Amikor látták a filiszteusok, hogy meghalt a vitézük, megfutamodtak.

Előima
Mennyei  Atyánk!  Szerető  Istenünk!  Téged,  mindenek  Urát,  szólítunk  meg
imádságunkban:  Köszönjük  mindazt,  amit  tőled  kaptunk  az  elmúlt  szünidőben:
köszönjük  a  pihenés  és  a  kikapcsolódás  lehetőségét.  Köszönjük  szüleinket,
családtagjainkat, barátainkat. Hálát adunk, hogy gond nélkül élhetünk, sőt még azt is
megkapjuk,  amire  nincs  igazán szükségünk.  Kérünk,  maradj  velünk akkor  is,  ha
valamiben hiányt kell szenvednünk! Erőt kérünk most Tőled, mindenható Atyánk!
Újra oda kell figyelnünk az órákon, rendszeres munkára kell szorítanunk magunkat,
hogy teljesítsük, amit elvárnak tőlünk. Áldd meg tanárainkat jókedvvel, türelemmel,
szeretettel,  hogy  szívesen  foglalkozzanak  velünk,  nekünk  pedig  adj  alázatos  és
engedelmes szívet, hogy elfogadjuk tőlük a jót, még akkor is, ha az nem kedvünkre
való!  Őrizz  meg,  Urunk,  a  veszélyektől,  a  rossz  útra  csábító  kalandoktól!  Tégy
segítőkésszé minket,  hogy felfigyeljünk a rászorulóra,  segítsük a bajba jutottat,  ne
hagyjuk magára, aki elindult a lejtőn! Urunk, Jézus Krisztus! A Te nevedben kezdjük
el  ezt  a  tanévet.  Szeretnénk  Rólad  is  hallani  a  hittanórákon,  az  ifjúsági
foglalkozásokon,  az  istentiszteleteken,  a  baráti  beszélgetésekben,  a  személyes
bizonyságtételekben.  Kérünk,  nyisd  meg  szívünket,  hogy  hirdetői  és  befogadói
lehessünk evangéliumodnak! Élet  és  halál Ura!  Te arra is megtanítasz bennünket,
hogy kezedben van életünk ideje. Mindnyájunkat úgy vezess Szentlelkeddel, hogy
bölcs szívhez jussunk! Ámen. 

Igehirdetés előtti ének: 235:4 „Adj Szentlelked a tanítóknak…”

Textus: Sámuel első könyve 18, 1-4
Miután véget ért a beszélgetés Saullal, Jónátán lelke összeforrt Dávid lelkével. Úgy
megszerette őt Jónátán, mint önmagát. Saul pedig magához vette őt azon a napon, és
nem engedte, hogy visszatérjen apja házába. És szövetséget kötött Jónátán Dáviddal,
mert úgy szerette őt, mint önmagát. Levette Jónátán a köpenyét, és Dávidnak adta,
sőt a ruháját meg a kardját, az íját és az övét is. 

Ünneplő Keresztyén Gyülekezet, Kedves Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!

Az  öt  sima  kövecske  Dávid  tarisznyájában  öt  szent  érzés  az  ő  szívében:

engedelmesség,  istentisztelet,  bátorság,  alázat  és  hit.  A  legfiatalabb  testvér

engedelmes, és Isten csak azokat tudja nagy dolgokra használni, aki a hétköznapi kis

dolgokban is engedelmesen megáll. A szülői tisztelet mellett azonban megszenteli

Isten  nevét,  küzd  annak  szentségéért,  Aki  egyedül  szent.  Bátorságát  nem  a



harcmezőn kezdte gyakorolni, hanem az általa őrzött nyáj mellett. Dávid a rábízottak

mellett volt bátor. Dávid negyedik ismerve nem a csillogó vért, hanem a tiszta szív. A

ráadott páncél csak gátolja a küzdelemben, de az Isten által megajándékozott szív

erősíti.  Az utolsó ismerve a hit.  Míg Góliát  karddal,  lándzsával  megy a viadalra,

Dávid Izráel Istenének a nevével.  Mert  ez az egyetlen eszköz, amely győzelmet –

örökkévaló győzelmet is – adhat! Engedelmesség, istentisztelet, bátorság, alázat és hit

ifjúkora óta. Miután pedig kiállja a próbát a párviadalban, az igazi barátság bibliai

leckéje  tárul  elénk,  hiszen  madarat  tolláról,  embert  barátjáról  lehet  megismerni.

Jonatán felismeri az öt sima kövecskében Dávid öt szent érzését. Jonatán felismeri,

hogy  milyen  lélek  lakozik  Dávidban.  Drága  fiatal  barátom,  a  2020/2021-es  tanév

elején  vedd  számba  a  te  személyes,  lelki  barátaidat!  Számold  meg,  hány  igazi

barátság van az életedben! Iskolában, körökön, edzéseken, szabadidős tevékenységek

közepette drága fiatal Dávidok, hány olyan barát vesz körül, akivel lelked egybeforr?

A  tantestületi  szobában,  hány  olyan  kolléga  vár  és  szeretetteljesen  fogad,  drága

pedagógustestvérem,  akivel  lelked  egybeforr?  A  szülőértekezleteken,  hány  olyan

szülő, nagyszülő fogad, akivel lelked egybeforr, drága szülő? Annak a barátságnak

van  igazi  alapja,  amely  lelki  alapokon,  sőt  isteni  alapokon  nyugszik.  Annak  a

barátságnak  van  alapja,  amely  igénybe  veszi  a  másik  lelkét.  Felemás  iga  a

barátságban sem képzelhető el! Jonatán ott a küzdőtéren, Dávid párviadalában látja

meg a keresztyén élet receptjét. A dávidi lélek, a dávidi harcmód, a dávidi győzelem,

feltárja Jonatán előtt Dávid bensőjét. Ez az ember szereti az Urat és szereti Izráelt,

Isten  népét.  Ez  az  ember  többre  képes,  mert  van  Istene.  Ez  az  ember  magasabb

célokat  követ,  mert  van  Ura.  Ez  az  ember  az  én  barátom.  Ez  az  ember  az  én

testvérem. Ez az ember az én lelkemmel egybeforr. 

Első üzenete Isten Igéjének a Lélek által éppen ez: Barátság az iskolapadok között.

Barátság  a  hosszú  folyosókon.  Barátság  az  edzőteremben.  Barátság  a

hétköznapokban.  Tartós,  lelki  alapokon  nyugvó  barátság.  Testvéri  közösség  az

iskolában,  a  konfirmációi  oktatáson,  az  ifjúsági  bibliaórákon.  Közös  imádságok a

szünetekben,  együttgondolkodás  a  tanórákon,  segítségnyújtás,  bátorítás,  őszinte



beszélgetés a párviadalok előtt és után.  Kedves testvérem! „Csodát látni, jobbá válni,

barát nélkül, nem lehet. Emlékezni, tervet szőni, barát nélkül, nem lehet. Mindig kell

egy barát, aki vigaszt nyújt neked. Mindig kell egy barát, ki csak érted van veled.“

Az ige azonban továbbmegy. A szeretet magasabb, újszövetségi alapjait találjuk itt az

Ószövetség lapjain. A fília, a baráti szeretet jellemzését: „Úgy szerette őt, mint saját

lelkét.“  Végül  Jonatán  a barátság  megerősítéseként  Dávidnak  ajándékozza

felsőruháját,  hadiöltözetét,  kardját,  kézívét.  Az igazi barátság mindent a másiknak

ajándékoz.  Ugye  milyen  ismerős?  Ez  a jézusi  feltétel  már  itt  adott:  „Szeresd

felebarátodat, mint magadat.“ (Mt 22,39) Ez a fajta barátság kiállja a próbát. Az Úr

Jézus  Krisztus  követőit,  tanítványait  –  barátait  –  is  csak  erről  a másikat

megajándékozó, önzetlen szeretetről lehet megismerni. A szeretet ma is parancs: új

parancsolat (Jn 13,34), sőt napiparancs is, amit minden nap fel kell újítani a másik

felé! Kezdjük ezt az új tanévet Jézus új parancsolatával, és tanuljunk egymástól és

tanítsuk egymást abban a szeretetben megmaradva, amiben Jézus maga részesített

bennünket. Dicsőség Istennek, hogy Ő úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött Fiát

adta értünk, hogy aki hisz Őbenne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. (Jn 3,16)

Istenünk szeretetből szeretetbe teremtett minket, és „fájna neki látva minket, hogy

szeretni  nem  tudunk.“  (395.dicséret)  Az  a jézusi  megelőző  szeretet  jellemezze

kapcsolatainkat, amely képes az egymás iránti gyengédségre, a tiszteletadásra, a lelki

buzgóságra, a reménységben való örvendezésre, a nyomorúságban való kitartásra, az

állhatatos  imádkozásra,  a vendégszeretet  gyakorlására,  az  Úrnak  való  szolgálatra.

(ld.  Róm 12,9-21)  Ugyanis  „mindig szeret  a barát.“  (Péld  17,17a)  Jézus a végsőkig

szeretett.  „Ti  az  én  barátaim  vagytok.“  (Jn  15,14-16)  –  mondta  és  a kereszten

tanúsította  tanítványai  előtt.  Jézus  barátként  kísér  végig  életutadon.  A keresztyén

tanár elkíséri a diákot életútján. Jézus barátként segít felfedezni a melletted élő ember

ajándékait és azt, hogy mi az Úr célja életeddel. A keresztyén tanár segít a tanulónak

felfedezni, mi az Isten célja az életével. 

Végül  a Nagy  Tanítómester  tanítása  a találkozásra  épül  és  a szívre  irányul.  Erről

a barátságról  ugyanis  nemcsak  egyszer  olvasunk  a Szentírásban.  Ezek  a szavak



beleivódnak az olvasóba többször egy könyvön keresztül.  (ld.  ISám 19,1-10;  ISám

20,1-40) Újból és újból felbukkan Jonatán és Dávid barátságának a leírása, és szinte

ugyanazokkal a szavakkal. Az igazi találkozáshoz baráti kapcsolatra van szükség. A

tanulás és a tanítás alapja a folyamatos barátság. Jonatán és Dávid a szerető Istenen

keresztül  tanulta  meg,  hogy  honnan  hová  tart  közösen  az  életük.  A barátság

élethosszig tartó tanulás.  Istentől  együtt tanulták meg, hogy a nagy dolgok lassan

nőnek,  együtt minden könnyebb,  és csapatban ki lehet tárulkozni,  mert  mindenki

a másik  problémájának  a részese.  A barátság  így  válik  a problémamegoldás

eszközévé, és vajon kinek nincs problémája közülünk, és nem lesz az elkövetkezendő

időszakban.  De az  ige  alapján  még  fontosabb  kérdés,  kinek  van  igaz  barátja

problémája  közepette.  Igaza van Keresztelő  Jánosnak,  aki  maga így tanúskodik a

barátságról: „Semmit sem szerezhet az ember, ha nem a mennyből adatott meg neki. Akié a

menyasszony, az a vőlegény, a vőlegény barátja pedig, aki ott áll, és hallja őt, ujjongva örül a

vőlegény hangjának: ez az örömöm lett teljessé. Teljes öröm a szívben, hogy a barátom

révbe  ért.  Teljes  öröm  a szívben,  hogy  a barátom  lett  Izráel  királya.  Teljes  öröm

a szívemben, hogy Ő lett életem Királya. Teljes öröm az életemben, hogy a másiknak

jól megy sora, és nem a riválisom, hanem szívbéli barátom. Dávid így lett Jonatán

barátja,  és  Jonatán  így  lett  Dávid barátja.  Teljes  öröm,  mert  van  szívbéli,  lelkem

szerinti barátom, Krisztusom, Életem, Örömöm, Békém, és nemcsak a 2020/2021-es

tanév ideje alatt, hanem hitem szerint az örökkévalóságban is. Ámen. 

Utóima
Hálatelt szívvel köszönjük meg, hogy gyönyörködsz bennünk. Köszönjük, hogy úgy

látsz minket, ahogyan kell. Hálásak vagyunk Neked, hogy játszhatunk, és mindezt

csapatban  tehetjük.  Bocsásd  meg,  amikor  csak  magunk  akarjuk  élvezni  a  játék

örömét. Bocsásd meg, amikor erőnket fitogtatjuk. Bocsásd meg, amikor nem tudunk

szabályszerűen játszani. Taníts meg minket örvendezni egymásnak és a játéknak is,

amit elkészítettél számunkra ebben a tanévben is. Add, hogy felelősséget vállaljunk

mindenkiért,  kicsikért,  nagyokért,  erősekért,  gyengékért.  Munkáld  ki  bennünk,

hogyha botlanak a gyengék, támogassa az erős. Köszönjük, drága Úr Jézus, hogy Te



vagy a csapatkapitány. Add, hogy ne vegyük ki az irányítást a kezedből.  Szentelj

meg minket a Lélek gyümölcseivel, hogy legyünk alázatosak és szelídek. Ajándékozz

nekünk olyan lelkületet, amely tud harcolni a másikért és kész áldozatot hozni. Add,

hogy ez a tanév az önfeletti öröm és Benned való gyönyörködés éve legyen. Urunk,

kérünk  az  ovisokért,  a  kis  elsősökért,  másodikosokért,  harmadikosokért,

negyedikesekért, ötödikesekért, hatodikosokért, hetedikesekért, nyolcadikosokért és

kilencedikesekért,  hogy valódi csapat legyenek, és kérünk az ő osztályfőnökeikért,

akik  mindennap  tanítanak  Jézus  nevében  játszani.  Gyönyörködj  bennünk  Urunk,

hogy testi, lelki gyarapodásunk nyilvánvaló legyen Előtted és minden ember előtt.

Könyörgünk a középiskolásokért, hogy mindig tudjanak egymáson segíteni. Kérünk

iskoláink  testi  és  lelki  tisztaságért.  Add,  hogy  környezetünket  is  megbecsüljük,

köszönjük Neked a rend őreit, iskoláink karbantartóit, takarítónőit, kérünk, hogy jó

szívvel és hűséggel végezzék munkájukat. Hálásak vagyunk a szakács nénikért, akik

asztalunkra  Isten  kegyelméből  a  mindennapi  kenyeret  helyezik.  Áldunk  Téged  a

gazdasági vezetőkért, akik mindent kiszámolnak nekünk és mindenkiről anyagilag

gondoskodnak. Kérünk az igazgató nénikért, bácsikért, adj nekik Urunk bölcsességet

és  sok áldást,  hogy a  kezedből  nyerjék  minden nap a  vezetést  és  Általad,  Veled

döntsenek  iskoláink holnapjáról.  Kérünk édesanyáért,  és  édesapáért,  hadd legyen

életük teljes és egész a Veled való barátság által, drága Úr Jézus Krisztus. Álld meg

nagyit és nagyapát, akik értünk jönnek az óvodába és iskolába, minden lépésüket Te

őrizd, Izráel őrizéje. Dicsérünk Téged, hogy Te több vagy mindennél, és Te hatalmas

Istenként gondoskodj rólunk, mert  csak Benned bízunk. Jézus Krisztusért  kérünk,

hallgass meg minket. Ámen.

Jézus mondja: Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk…

Adakozás: Mert ahol a te kincsed van, ott lesz a te szíved is. (Mt 6,21)

Áldás: Istennek népe!  A szeretet nem tesz rosszat a felebarátnak. A szeretet tehát a
törvény betöltése (Róm 13,10).“ Ámen.

Záró ének: 472. dicséret 3-5. versei: „Lelkek éjét oszlatni fénnyel...“
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