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Ének: 468:1-6 Zengd Jézus nevét…

Ima: Urunk! 
Köszönjük, hogy Neked is vannak rendelkezéseid a mi életünkre nézve, s nem engeded,
hogy lelki szomjazókként éljük a testvéri közösségtől elszakított időszakunkat. Köszönjük
Neked azokat az eszközöket, amelyek lehetővé teszik, hogy Igéd szóljon, és utat törjön
megkeményedett bensőnkben. 
Könyörgünk ma az Ige olvasásáért, hogy hadd nyíljanak azok a csendes szobák, amelyek
készek befogadni, hadd nyíljanak azok a szívek, amelyek ma egyedül feléd fordulnak és
várják azt a vizsgálatot, ami után szabadulhatunk a lázadás, az irigység, a hatalomvágy és
a megkeseredettség minden formájától. Valamint szakíthatunk a legfőbb lázadó, a gonosz
minden  hatásával  miközben  megvalljuk  előtted  a  gyengeségeinket,  bűneinket  és
kudarcainkat.
Kérünk Szentlelkeddel áld meg azt a lelki közösséget, amely ha testben egymástól távol is
a város különböző részein, mégis lélekben együtt könyörög azért a városrészért, ahol él.
Könyörgünk gyülekezetünk tagjaiért, hogy adj erőt, békességet és olyan hitet, ami minden
időben elegendő arra, hogy a Veled való kapcsolatunk erősödjön és mélyüljön. Fiadért, a
mi Urunkért hallgass meg minket. Ámen 

Tx: 2Sám 15,1-12
„1Történt ezek után, hogy Absolon szerzett magának egy harci kocsit, lovakat és ötven
embert, akik előtte futottak. 2Reggelenként odaállt Absolon a kapun át vivő út mellé, és
megszólított  mindenkit,  aki  valamilyen  peres  ügyben  ment  a  királyhoz  ítéletért.
Megkérdezte: Melyik városból való vagy? És ha az ezt  felelte:  Izráelnek ebből  vagy
abból a törzséből való a te szolgád, 3akkor ezt mondta neki Absolon: Nézd, a te ügyed
helyes és jogos, de nincs a királynál senki, aki meghallgasson téged. 4Majd így folytatta
Absolon:  Bárcsak  engem  tennének  bíróvá  ebben  az  országban,  akkor  bárki  jönne
hozzám, akinek peres ügye van, én majd igazságot szolgáltatnék neki.  5És ha valaki
közeledett hozzá, hogy leboruljon előtte, akkor kinyújtotta a kezét, magához szorította,
és megcsókolta. 6Így tett Absolon egész Izráelben mindazokkal, akik ítéletért mentek a
királyhoz.  Így  lopta  be  magát  Absolon  az  izráeli  emberek  szívébe.  7Négy  esztendő
elteltével ezt mondta Absolon a királynak: Hadd menjek el, hogy teljesítsem Hebrónban
az ÚRnak tett fogadalmamat!  8Mert ezt a fogadalmat tette szolgád, amikor az arámi
Gesúrban lakott: Ha egyszer visszavisz engem az ÚR Jeruzsálembe, az ÚRnak fogok
szolgálni.  9A király azt  mondta neki: Menj el  békességgel! Elindult  tehát,  és elment
Hebrónba. 10Közben titkos megbízottakat küldött Absolon Izráel minden törzséhez ezzel
az  üzenettel:  Ha  meghalljátok  a  kürt  szavát,  mondjátok:  Király  lett  Absolon
Hebrónban! 11Kétszáz férfi ment Absolonnal Jeruzsálemből, akik hívására jóhiszeműen
mentek, nem tudtak a dologról semmit. 12Absolon bemutatta az áldozatot, közben pedig
hívatta Absolon a gílói Ahitófelt, Dávid tanácsosát is a maga városából, Gílóból. Az
összeesküvés pedig erősödött, és a nép egyre szaporodott Absolon mellett.”

Szeretett Testvérek!

Absolon ismeri azokat az eszközöket, amelyekkel el lehet készíteni egy lázadást.

Először  bebiztosítja  magát  és  a  nép  elé  egy  olyan  képet  fest,  aminek  a  célja,  hogy



lenyűgözze  őket.  Célja,  hogy  lássák  hatalmát,  nagyságát,  mintha  ereje  ettől  függne.

Beszerzi a harci kocsikat, a lovakat és az embereket maga mellé. 

A 2. versben említett kapu, az a hely, ahol Izráelben a törvényhozás történt. Erre

mentek azok az emberek, akik Dávidnál igazságot kerestek. Dávid, mint a legfőbb bírói

tiszt birtokosa- királyként a peres ügyekben hozott ítéletet. Absolon az izráelieket akarja

Dávid  ellen  fordítani  és  részrehajlással  gyanúsítja  meg  Dávidot.  Kihasználja,  hogy  a

törzsek között különböző ellentétek vannak.

►Mi mindenre  képes  a  hatalomvágy… annak ellenére,  hogy ítéletet  hozni  bármilyen

ügyben  hatalmas  felelősség,  s  Dávid,  mint  Isten  választottja  feltételezhetően  erre

megkapta a kellő bölcsességet  Istentől,  mégis van, akinek nem tetszik, aki nem a nép

érdekeit nézi és azt, hogy békesség legyen a törzsek között, hanem a parazsat gerjeszti,

hogy hadd lángoljon, ha ebből a helyzetből úgy kerülhet ki, mint győztes, mint bíró, aki

igazságot akar szolgáltatni a hazugság eszközeivel. S ezután jön a „színész” Absolon, aki

megjátssza a jó  barátot  a panaszosok irányába.  Aki  leborult  előtte,  afelé  kinyújtotta  a

kezét, magához szorította, és megcsókolta. Ez elég volt ahhoz, hogy apjától elfordítsa az

izráeliek szívét. 4 év kitartó munka a gonosz oldalán, s miután úgy gondolta, hogy már

egy lépéssel a cél  előtt áll,  előjön az Úrnak tett fogadalma. Eddig még véletlenül sem

hallunk arról, hogy az Úr segítségét kérte volna abban, hogy célja megvalósuljon, vagy

hálát adott volna az Úrnak azért, hogy meg tudta szerezni a harci eszközöket, de most jól

jön az Úr neve. Erre pedig a király elengedi, nem áll az Úrnak tett fogadalom elé. Sőt azt

mondja  neki,  hogy menj  el  békességgel!  -  Miközben  nem éppen  a  békességet  készül

munkálni Absolon. Viszont tisztában volt azzal, hogy mi az, ami Dávidra hat, s ha az Úr

iránti  hűségére  fog  hivatkozni,  akkor  elérheti  emberi  célját.  Isten  pedig  engedi,  hogy

Absolon gonoszsága kibontakozzon. 

Az áldozat  bemutatására  való hivatkozás lehetővé teszi,  hogy elmenjen miközben 200

embert visz magával,  akik nem tudtak semmit Absolon tervéről, aki már előre minden

törzshöz kiküldte az embereit. A lázadás kiindulópontja Hebron volt. A felkelés kezdetét

kürtjel  jelezte,  amit egyik hely a másiknak továbbított.  A megnevezett  Ahitófel-Dávid

tanácsosa volt, valamint Betsabé nagyapja. S érdekes, hogy már itt nem bíróról olvasunk:

4.v.: „Bárcsak engem tennének bíróvá ebben az országban…”, hanem: „Ha meghalljátok a

kürt szavát, mondjátok: Király lett Absolon Hebrónban!” S ezután egyre többen állnak az



oldalára,  folyamatosan  megerősödnek,  s  olyan  kép  van  előttünk,  mintha  az  emberi

számítás győzött volna. DE…

►Soha nem szabad elfelejtenünk, hogy Isten a rosszból is képes jót kihozni. Ha haraggal

tekintünk is az összeesküvők cselszövéseire, azokra az állapotokra, ahol a cél  a másik

ember gyalázása, eltüntetése és lejáratása, nem éri meg olyan dolgok miatt aggódnunk és

bosszankodnunk, amikor ellenünk mennek,  mert  minden fölött  az  Úr dönt,  s  nála van

ügyünk.  Ha  pedig  magunkban  ismernénk  fel  Absolon  lelkületét,  még  a  gondolat

elmélyülése előtt könyörögjünk azért, hogy szabadítson meg bennünket az Úr a gonosztól.

Mert rendelt helyünkre Ő helyez, s nem szükséges emberileg taktikázni, és a háttérben

úgy gondolni,  hogy én irányítom a szálakat,  mert  rosszul sülhet el  az,   ami az ember

akaratából, hatalomvágyából és  irigységéből táplálkozik. 

Ének: 474 Istennel járni lakozni…

Tx: 2Kor 1,12-22
„12Mert ez a mi dicsekvésünk, amelyről lelkiismeretünk bizonyságot tesz, hogy az Isten
szentségével  és  tisztaságával,  nem  emberi  bölcsességgel,  hanem  Isten  kegyelmével
jártunk a világban, kiváltképpen pedig közöttetek.  13Mert nem írtunk nektek mást, mint
amit olvastok és meg is értetek, sőt remélem, hogy teljesen meg fogtok érteni, 14ahogyan
részben meg is értettetek minket: hogy ti velünk dicsekedtek, amiképpen mi is veletek a
mi Urunk Jézus napján. 15Ezzel a bizodalommal akartam már előbb hozzátok menni, hogy
másodszor is részesüljetek a kegyelemben. 16Aztán tőletek akartam átmenni Macedóniába,
és Macedóniából ismét hozzátok menni, hogy ti bocsássatok útra Júdeába. 17Amikor tehát
ezt akarom, vajon könnyelmű vagyok-e? Vagy amit tervezek, emberi módon tervezem,
vagy hogy énnálam az „igen” egyszersmind „nem” is?  18Isten a tanúm, hogy beszédünk
nálatok nem volt „igen” és „nem”. 19Mert az Isten Fia, Krisztus Jézus, akit közöttetek mi,
tudniillik én, Szilvánusz és Timóteus hirdettünk, nem lett „igen”-né is meg „nem”-mé is,
hanem  az  „igen”  valósult  meg  őbenne.  20Mert  valahány  ígérete  van  Istennek,  azokra
őbenne van az igen, és ezért általa van az ámen is, az Isten dicsőségére általunk.  21Aki
pedig minket veletek együtt Krisztusban megerősít és felken, Isten az. 22Ő pecsétjével el is
jegyzett minket, és a Lélek zálogát adta szívünkbe.”

Szeretett Testvérek!
Ahhoz, hogy valakit jobban megismerjünk időt kell vele töltenünk. Ismernünk kell

a véleményét és hozzáállását dolgokhoz, ami alapján megismerhetjük értékrendjét is, és

emellett megítélhetjük szavahihetőségét. Mert sok esetben nem elég hallani, hogy ki mit

mond,  azt  is  meg  kell  nézni,  hogy  ki  mondja.  Pál  apostol  hosszabb  időt  töltött  a

korintusiakkal,  ezért  arra hivatkozik, hogy ismerik őt,  tudják, hogy mit,  sőt inkább kit

hirdet  előttük,  és  dicsekvésének  ki  a  fő  alanya-személye.  Hiszen  nem  emberi

bölcsességével dicsekszik az emberek előtt, hanem Isten szentségét és tisztaságát állítja



eléjük. Azt a szentséget, ami mai napig megszenteli a hozzá térőket, hogy a felfoghatatlan

tisztaság eléjük táruljon, amikor hallják az Igét, olvassák az Igét, vagy éppen megélik és

átérzik az Ige szent voltát. Mert ez az Ige az, ami leíratott és amit olvasunk mai napig.

Ami  miközben  nem  változik,  úgy  kész  megváltoztatni  emberi  életeket  és  az  emberi

bölcsességet és okoskodást elnyomni, hogy éljünk többé nem mi, hanem éljen bennünk az

a  Krisztus,  aki  kész  megszentelni  annak  az  életét,  aki  olvassa  és,  akinek  az  értelmét

megnyitja a Szentlélek Isten, hogy meg is értse Isten Igéjét. 

Nem ok nélkül maradt ránk a reformáció tanai közül az: Egyedül a Szentírás, mert amikor

valakit  Isten  kegyelmébe  fogad,  akkor  a  Szentírást  kapja  eszközként,  hogy  Isten

megszólaljon és vezesse azt  az életet,  ami nem az emberi  bölcsességre alapoz,  hanem

Isten kegyelmére, ami megtanít a világban járni és kegyelemből élni. Pál mindenkor kész

a bizonyságtételre, hogy beszéljen arról a Krisztusról, aki belenyúlt az életébe, és akinek

erejével és hatalmával szól az akkor élőkhöz, miközben leveleit úgy olvashatjuk, hogy

magunkra  ismerünk,  amikor  a  lelkiismeretünk  nem  nyugszik,  hanem  kész  a

bizonyságtételre,  az  igazság  kimondására,  a  szentség  megvallására  és  a  tisztaság

továbbadására.  Mert nem ír  mást  és nem hagy meg mást  a korintusiaknak, mint,  amit

eddig  olvastak  és  megértettek  és  bízik  a  teljes  megértésben.  Bízik  abban,  hogy  nem

lesznek  homályok,  nem  lesznek  érthetetlen  részek,  mert  ahogy  eljön  az  időnek  a

teljessége, úgy fog eljönni a teljes értelem, amely szeretni tudja az Istent. Mert a szeretet

nagy parancsa sem részeket kér az életünkből, hanem teljes szívünket, teljes lelkünket,

teljes elménket és teljes erőnket. S míg most részben értjük a lényeget, és alulnézetből

látjuk a szőnyegnek a színeit, addig az Úr Krisztus Jézus napjára felülnézetből nézhetünk

mindarra a görcsre, színre, kavarodásra, ami teljes képet ad nemcsak életünk értelméről,

hanem Isten szentségének nagyságáról. 

Kegyelem, hogy Pálék járhattak a világban. Mert akiben Isten Igéje dolgozik az

nem tud tétlenül ülni, hanem abban a világban szolgál, amelyikért Krisztus életét adta. Pál

apostol pedig nemcsak jár a világban, hanem elvégzi utógondozását is azoknak, akik előtt

már szólt az Ige, és akik már megértettek valamit, mert akiben Ő elkezdi a munkát, abban

dolgozik is a kegyelem által. S amikor szólunk akkor Isten igazol minket. Alátámasztja

mindazt, amit mondunk. Pál apostol őszintesége pedig teret ad annak, hogy szóljon az Ige.

Pált  elhívta az Úr és erőt is ad neki ahhoz,hogy elvégezze a rábízott  feladatot.  Közös

tapasztalataira utal a gyülekezettel, és megígéri nekik, hogy még jobban megértenek majd



mindent. Kérjünk ma mi is teljes értelmet. Olyan értelmet, ami nyitottan áll mindenkor

Isten Igéje előtt. Hogy necsak olvassunk, hanem értsük is, amit olvasunk. S míg sokszor

azt mondjuk, hogy a szívemre vagy az értelmemre hallgatok-Isten Igéjével kapcsolatban

tudj kedves testvérem a szívedre hallgatni miközben értelmed alátámaszt mindent, mert

értelmünk nagy hatással van cselekedeteinkre és szavainkra. Mert a cselekedeteink és a

szavaink meg lesznek ítélve.  S az  ítélet,  amely  ezt  az  igazságot  igazolja  az  Úr Jézus

napján fog eljönni, amikor az egyedüli megengedett dicsekvés az a munka lesz, amit az Úr

szolgálatában  végzünk.  Mert  mint  egy hagymának a  rétegei  úgy lefejthető  minden az

emberről az Isten előtt, aki nem a külsőre, nem a nagy szavakra és dicsekvésekre kíváncsi,

hanem  egyedül  arra,  hogy  mi  az,  ami  vezet  bennünket  bizonyságtételeink

alkalmával..Imádkozzunk ma azért, hogy amikor bűneinket és vétkeinket Isten elé hozzuk,

akkor hulljanak le az Úr előtt azok a rétegek, amik feleslegként vannak őszinteségünk

körül, hogy Pál apostollal együtt megvalljuk, hogy tanúm az az Isten, aki mindent tud

rólam , aki előtt úgy állok, mint aki kész megvallani és megbánni bűneit, és elfogadni azt

a felfoghatatlan kegyelmet, ami adja a bűnök bocsánatát,  s adja a test feltámadását az

Urunk Jézus Krisztus napjára, valamink az örök életet. Ámen.

Ima: Hála neked Urunk, hogy nem hagyod elfelejtenünk, hogy eljön majd a Te napod, az
a nap, amikor megítéltetik élő és halott, s amikor úgy állhatunk meg előtted, mint akiknek
nem kell már szólniuk semmit, hiszen te mindent tudsz rólunk. Így kérünk téged, hogy
őrizz meg bennünket erre a napra. Hogy botlásainkat eléd tudjuk vinni és úgy tudjunk
felállni és újra indulni, hogy közben elkérjük a te jelenléted a hétköznapokban.
Tisztíts meg bennünket a Lélek erejével, hogy felismerjük, mi az, amit el kell hagynunk,
mi az, ami visszatérő bűnként ott van az életünkben, hogy amit előtted leteszünk azt ne
vegyük  fel  magunkra  újra  és  újra,  hanem  őszinte  hittel  elfogadjuk,  hogy  van  bűnök
bocsánata, vagy szabadulás és van kegyelem, ami életre hív és életre segít.
Köszönjük neked azokat a páli leveleket, amelyek vezetnek bennünket gyülekezeteinkben,
családjainkban és kapcsolatainkban. Köszönjük, hogy ma is szólhatod Igéd közöttünk, s
kérünk végezd el a hallottak által a te áldott munkádat az életünkben. 
így  imádkozunk  minden  ittlévő  testvérünkért,  imádkozunk  szeretteinkért  közel  és
távolban,  imádkozunk  ellenségeinkért,  eléd  hozzuk  a  kórházban  lévőket,  könyörgünk
gyászolóinkért. Jézusért, hallgass meg minket. Ámen. Úri ima:

Áldás: Az Úr legyen előtted, hogy a jó utat mutassa neked. Az Úr legyen
melletted,  hogy  téged  karjába  zárjon  és  megvédjen.  Az  Úr  legyen
mögötted,  hogy  megvédjen  a  Gonosz  cselvetésétől.  
Az Úr legyen alattad, hogy felfogjon, ha leesel. Az Úr legyen tebenned,
hogy megvigasztaljon, ha szomorú vagy. Az Úr legyen körülötted, hogy
megvédjen,  ha  mások  rád  rontanak.  



Az Úr legyen fölötted, hogy megáldjon téged. Így áldjon meg téged a
jóságos Isten, ma, holnap és minden időben. Ámen.

Ének: 462:1-3: Csak vezess, Uram, végig, és fogd kezem…


