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Előfohász: „Hívj segítségül engem a nyomorúság idején! Én megszabadítlak, és te
dicsőítesz engem.”(Zsolt50,15) Ámen
Ének: 256:1-7 „Irgalmazz, Úr Isten, immáron énnékem!”
Előima: Mindenhtató Urunk!
Köszönjük Neked, hogy a Te ítéletedben mindig ott van a kegyelem és az irgalom. S
ezt egykor nemcsak Dávid tapasztalhatta meg, hanem ma mi is, akiket összegyűjtöttél.
Köszönjük Neked, hogy az Úr Jézus Krisztusért Te ma is irgalmadban részesíted
mindazokat, akik készek megalázni magukat Előtted, s őszinte bűnbánattal megosztani
Veled a lelki terheiket.
Megvalljuk Előtted, hogy nagyon sokszor elcsügged a mi lelkünk, nem látjuk a kiutat
jelenlegi helyzetünkből… várjuk, hogy mikor mondod már végre azt, hogy Elég! Elég
a kétfelé sántikálásból, elég a lelki dögvész áldozataiból, elég a halott kapcsolatokból,
elég az üres ígéretekből, elég az emberek gonoszságából, elég a hatalomvágy
következményeiből,

elég

az

emberölő

gonosz

munkájából

családjainkban,

gyülekezetünkben, országunkban és ebben a világban.
Kérünk, légy jelen ma Szentlelkeddel közösségünkben, hogy ma Téged akarjunk
hallani, a Te nekünk címzett üzeneted. S hadd szülessen a mi ajkunkon is őszinte
bűnvallás és bocsánatkérés mindazért, amit ma vagy a múltban elkövettünk ellened,
vagy felebarátaink ellen. Irgalmazz nekünk Urunk Jézusért, aki ma is él és uralkodik,
s akinek a nevében segítségül hívjuk háromszor szent neved. Ámen
Ószövetségi igerész: 2 Sámuel 24, 11-17
„11Reggel, amikor Dávid fölkelt, így szólt az ÚR igéje Gád prófétához, Dávid
látnokához: 12Eredj, és mondd meg Dávidnak: Ezt mondja az ÚR: Három lehetőséget
adok neked; válassz közülük egyet, és én azt teszem veled.
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Bement tehát Gád

Dávidhoz, és tudtára adta ezt neki. Megkérdezte tőle: Hét esztendeig tartó éhínség
jöjjön országodra? Vagy három hónapig kelljen menekülnöd a téged üldöző ellenség
elől? Vagy három napig tartó dögvész legyen az országodban? Gondold végig, és

döntsd
14

el,

milyen

választ

vigyek

annak,

aki

engem

küldött!

Dávid ezt felelte Gádnak: Igen nehéz helyzetben vagyok. Inkább essünk az ÚR

kezébe, mert nagy az ő irgalma. Csak ember kezébe ne essem! 15Az ÚR tehát dögvészt
bocsátott Izráelre aznap reggeltől fogva a kiszabott időig, és meghalt a nép közül
hetvenezer ember Dántól Beérsebáig. 16De amikor az angyal Jeruzsálem ellen nyújtotta
ki a kezét, hogy elpusztítsa, bánkódni kezdett az ÚR a veszedelem miatt, és ezt
parancsolta az angyalnak, aki a nép között pusztított: Elég! Most már hagyd abba! Az
ÚR
17

angyala

ekkor

éppen

a

jebúszi

Arauná

szérűje

mellett

volt.

Amikor Dávid meglátta az angyalt, amint a népet irtotta, ezt mondta az ÚRnak:

Bizony én vétkeztem, és én követtem el bűnt, de az én nyájam nem követett el semmit.
Sújtson le kezed inkább énrám és az én rokonságomra!”
Szeretett Testvérek az Úr Jézus Krisztusban!
Egy uralkodó van előttünk, akit még bánt a lelkiismeret. Dávidot bántotta a
lekiismerete a népszámlálás miatt. Hiszen az előzményekben nem egy egyszerű
népszámlálásról van szó, hanem a hadinép számbavételéről, a fegyverforgató nép
megszámlálásáról. Ez a fajta számbavétel beavatkozást jelentett Isten hatáskörébe,
mintha Dávid az Isten kegyelmébe vetett hitet lecserélte volna a létszámra, az erőre, a
felszerelésre és a bátorságra. Az Úr nem engedi meg még a választottainak sem, hogy
kétfelé sántikáljanak. Egy harc végkimenetelét az befolyásolta az ószövetségi korban,
de bátran jelentem ki, hogy ma is, hogy az Úr ott áll-e az oldalunkon, vagy sem.
Minden időben egyedül Isten kegyelmében van a megmaradás és a növekedés. Amikor
az Úr megkérdezése nélkül cselekszik egy vezető az kihatással van nemcsak a ő
életére, hanem az egész nép életére is. De Dávid eljut a megbánásig, a
bocsánatkérésig, a bűnvallásig, s megvallja, hogy esztelenül cselekedett.
Az elkövetett bűn mindaddig ember és Isten között áll, amíg az ember nem teszi meg
azokat a lépeseket, amelyeket Dávid is megtett. A bűnt felismerve nem hallgatni kell,
vagy menekülni-elrejtőzni Isten elől, hanem az őszinte megbánás és megvallás után
kérni a bocsánatot.

Az elkövetett bűn mindaddig ember és Isten között áll, amíg az ember nem mondja ki,
hogy Uram, esztelenül cselekedtem ma, amikor:……….., Uram, esztelenül
cselekedtem tegnap, amikor……….Uram, esztelenül cselekedtem 10,20,30 éve,
amikor……
Dávid tisztában van azzal, hogy számot kell adnia bűnéért. Arra kéri Istent,
hogy vonja felelősségre, s Ő eleget is tesz kérésének. Gát prófétát küldte az Úr
Dávidhoz, s választhatott a büntetések közül. 3 lehetőség közül választhatott Dávid: I.,
7 esztendő éhínség az országban, II. 3 hónap menekülés az ellenség elől, III. 3 nap
dögvész.
A büntetéseket hallva Dávid az Urat választotta. „Inkább essünk az ÚR kezébe, mert
nagy az ő irgalma. Csak ember kezébe ne essem!” Nem a büntetéstől való félelem
vezette döntésében, hanem az a bizalom, amellyel kimondta, hogy nagy az Úr irgalma.
Így a büntetés a dögvész lett, ami 70 ezer halottat jelentett.
A bibliamagyarázók szerint a 17.vers megelőzi a 16. verset. Ebben a sorrendben Dávid
könyörgése megelőzte a csapás megszüntetését. Dávid meglátta az angyalt, s ezután a
nyájért könyörög, kész maga saját rokonságával elszenvedni a büntetést.
Azon a helyen kellett abbahagynia a pusztítást az angyalnak, ahol az Úr azt mondta,
hogy : „Elég!” Az Arauná szérűje pedig később fontos szerepet játszott, hiszen itt épült
fel a templom.
Kedves Testvérek! A nyáj egyetlen jó Pásztora nemcsak könyörgött a juhok életéért,
hanem bűntelenként meg is halt a bűnösökért, értünk. Ez az az irgalom és kegyelem,
amiben részesült ez a világ, s így könyöröghetünk ma őszinte bűnbánattal és
bűnvallással, hogy az Úr jósága, kegyelme és irgalma legyen velünk minden időben. Ő
azt mondta, hogy „Elvégeztetett!” Ezért adjunk ma hálát. Ámen
Ének: 256:8: „Én felmagasztalom irgalmasságodat…”
Újszövetségi igerész: Róma 10,1-13

„1Testvéreim, én szívemből kívánom, és könyörgök értük Istenhez, hogy
üdvözüljenek. 2Mert tanúskodom mellettük, hogy Isten iránti buzgóság van bennük, de
nem a helyes ismeret szerint. 3Mert azzal, hogy Isten igazságát nem értették meg,
hanem a maguk igazságát igyekeztek érvényesíteni, nem engedelmeskedtek Isten
igazságának.
4

Mert a törvény végcélja Krisztus, minden hívő megigazulására. 5Mózes ugyanis azt

írja a törvényből való igazságról, hogy „aki megcselekszi azokat, él általuk”. 6A hitből
való igazság pedig így szól: „Ne mondd szívedben: Ki megy fel a mennybe?” Azért
tudniillik, hogy Krisztust lehozza. 7Vagy: „Ki megy le az alvilágba?” Azért tudniillik,
hogy Krisztust a halálból felhozza. 8Hanem mit mond? „Közel van hozzád az ige, a te
szádban és a te szívedben”, mégpedig a hit igéje, amelyet mi hirdetünk. 9Ha tehát
száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a
halálból, akkor üdvözülsz.

10

Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal

teszünk vallást, hogy üdvözüljünk.
szégyenül meg.”

12

11

Az Írás így szól: „Aki hisz őbenne, nem

Nincs különbség zsidók és görögök között, mert mindenkinek

ugyanaz az Ura, és ő bőkezű mindazokhoz, akik segítségül hívják őt,
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mert „aki

segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül”.”
Szeretett Testvérek az Úr Jézus Krisztusban!
1.v. Az üdvösségnek egyetlen egy útja van, mégpedig a hitből való igazság. Pál
nem azért szakadt el a törvénytől, mert gyűlölné az embereket, a zsidókat. Már a
megszólításban érezhető az a szeretet, amellyel a zsidók felé közeledik, és kifejezi
jóakaratát, amikor gondja van Isten színe előtt az ő üdvösségükre.

Könyörög

értük…amikor lelki síkon várjuk a változásokat nincs más eszköz szó szerint a
kezünkben, mint az imádság. Az ima az, ami felfoghatatlan dolgokat képes elindítani,
amikor a kérés egyezik Isten akaratával. Az Ő célja pedig az üdvösség.
2.v. Alátámasztja, hogy nincs bennük rosszakarat, hiszen keresik ők Istent, de saját
belátásuk szerint, nem azt az utat választották, amelyen meg is ismerhető. Az egy és
örök evangéliumot nem kiirtani, hanem befogadni kell, mert nincs más esélye és
mentőöve az embernek. A cselekedetek által nincs üdvösség.

3.v. Az isteni igazság és az ember igazsága két különböző dolog. Veszélyes a kettőt
kevergetni, vagy az emberi igazságnak uralkodni. Az isteni igazság elnyerésének első
lépése az, hogy lemondok a saját igazságomról. Az Úr elé lépve már nem
hivatkozhatok a jó szándékomra, az ismeretemre és a cselekedeteimre.
4.v. A törvényt Jézus nem eltörölni jött, hanem beteljesíteni. S míg a törvény parancsai
és ígéretei egy bizonyos ideig tanítottak és vezettek, addig célja mindig Krisztus. A
törvényre nem lehet úgy tekinteni, hogy telesítése elvezet a megigazulásig. A holt
betűbe kevés kapaszkodni, amikor van egy élő Krisztusunk.
A törvényből a bűneinket felismerhetjük, és azzal szembesülhetünk újra és újra, hogy
képtelenek

vagyunk

betartani,

amit

kér

tőlünk.

Egyedül

a

megérdemelt

halálfélelmünket erősíti, amikor a törvényekhez ragaszkodunk. Amikor felismerjük
mélységes nyomorúságunkat, akkor ismerhetjük fel, hogy itt nincs más lehetősége az
embernek, mint Krisztushoz menekülni, aki az életet munkálja.
5.v. 3Móz 18,5: „5Tartsátok meg rendelkezéseimet és törvényeimet, mert aki
megcselekszi azokat, él általuk.” Erre az életformára senki sem képes Isten Fián kívül.
6.v. Isten akarata nincs elrejtve a zsidók elől.
A hitből való igazság a szívet célozza meg. Isten népe szívét akarja körülmetélni.
Olyan helyeket nevez meg, amelyek az ember számára elérhetetlenek.
Üdvösségünk biztonságának 2 alapja van: 1, élet megszerzés és a halál legyőzése. S
Krisztus volt az, aki a halált legyőzve megszerezte az életet a benne hívőknek.
Krisztus lejött az égből értünk, és visszajött a halálból értünk. Jézus kereszthalálával
szerezte meg nekünk a kegyelmet és a bűnbocsánatot, s feltámadásával az örök életet.
Az Ő feltámadása hitelesítette mindazt, amit korábban tanított és tett.
A mennybemenetele pedig megerősíti hitünket afelől, hogy van örök élet.
Olyan nincs, hogy az üdvösséget ki lehet érdemelni. Olyan nincs, hogy az üdvösségért
meg lehet dolgozni. Az üdvösség elfogadásának módja egyedül a hit. Ha hiszed, hogy

Isten feltámasztotta Jézust a halálból, akkor üdvözülsz. Szívvel hisszük, hogy
megigazulunk.
9.v. Ahol Isten Igéje jelen van, ott gyümölcsök is vannak. 5Móz 30,14: „14Sőt inkább
nagyon is közel van hozzád az ige: a szádban és a szívedben; teljesítsd hát azt!”A száj
gyümölcse pedig a vallástétel. Igazi hit ott van, ahol a feltámadott Krisztusról vallást
tesznek, ha beszélnek róla és felmutatják az életükkel. Ezzel kapcsolatban Kálvin
mondta azt, hogy lehetetlen, hogy tűz van ott, ahol sem láng, sem meleg nincsen.
A mi közösségünkben, családunkban, gyülekezetünkben jelen van a láng és a meleg?
Érezzük, a hit által és kegyelemből élő emberek jelenlétén keresztül Isten áldásait?
Az ember hitének a székhelye nem az agyban van, hanem a szívben.
10. v. A száj és a szív, ha összhangban van az a legáldottabb állapot. De amikor a
külső és a belső ember különbözik, azt hívjuk hazug és látszatnak élő életnek.
Jel2, 21,8: „8De a gyáváknak és hitetleneknek, az utálatosaknak, gyilkosoknak és
paráznáknak, a varázslóknak és bálványimádóknak, és minden hazugnak a tűzzel és
kénnel égő tóban lesz a helye: ez a második halál.”
A szív az ember központja, értelme, akarata, egész belsője, személyisége. Szívvel
hinni azt jelenti, hogy nemcsak a megváltás tényét fogadom el, hanem azelőtt
megnyitom a szívem és egy belső meggyőződésem van afelől, hogy ez értem történt.
11. v. A 9. fejezet is ezekkel a szavakkal végződött: „Aki hisz Őbenne, az nem
szégyenül.” Pogány, zsidó-mindenkinél a feltétel a Krisztusba vetett hit.
12.v. NINCS KÜLÖNBSÉG: A 3,22-23-ban: „Mert nincs különbség,

23

mivel

mindenki vétkezett…” itt ebben a szakaszban pedig: nincs különbség……mindnyájan
üdvözülnek. Mindenkinek egy az Ura. Múltban, jelenben jövőben Ő az Úr.
13.v. Aki segítségül hívja a kegyelemben gazdag Urat, az üdvözül.
1Móz4,26b: „Akkor kezdték segítségül hívni az ÚR nevét.”

Zak13,9: „9Ezt a harmadrészt is tűzbe teszem, megtisztítom őket, ahogyan az ezüstöt
tisztítják, megpróbálom őket, ahogyan az aranyat próbálják. Ő segítségül hívja
nevemet, én pedig meghallgatom őt. Ezt mondom: Népem ő, és ő ezt mondja: Az ÚR
az én Istenem!”
Csel2,21: „21De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét.””
Csel9,14: „14és ide is meghatalmazást kapott a főpapoktól, hogy elfogja mindazokat,
akik segítségül hívják a te nevedet.”
1Kor1, 2: „2az Isten gyülekezetének, amely Korinthusban van, a Krisztus Jézusban
megszentelteknek, elhívott szenteknek; mindazokkal együtt, akik a mi Urunk Jézus
Krisztus nevét, az ő és a mi Urunk nevét bárhol segítségül hívják:”
2Tim2,22: „22Az ifjúkori kívánságot pedig kerüld! Törekedj viszont az igazságra, a
hitre, a szeretetre, a békességre azokkal együtt, akik tiszta szívből hívják segítségül az
Urat.”
1Pt1,17: „17Ha pedig mint Atyátokat hívjátok őt segítségül, aki személyválogatás
nélkül ítél meg mindenkit cselekedete szerint, szent félelemmel éljetek földi
vándorlásotok idején,”
Utóima: Kegyelemben gazdag Istenünk!
Köszönjük Neked, hogy Te Jézus Krisztusban gyermekeidnek fogadtál el bennünket.
Olyan gyermekeidnek, akiket ma is buzdítasz arra, hogy bátran hívják segítségül a Te
nagy neved. Megvalljuk, hogy mindnyájunknak megvannak a nyomorúságai, félelmei,
aggodalmai és betegségei. De hisszük, hogy Te ezeket is fel tudod használni, amikor
nem életkörülményeinkre tekintünk, hanem Rád, aki mindenek felett állsz. Aki
rámutatsz bűneinkre, szenvedésünk forrására és tévedéseinkre.
Urunk itt vagyunk, formálj bennünket hitvalló közösséggé, olyanokká, akik tudják,
hogy nem szégyenülnek meg, amikor Tőled kérik és várják a segítséget.
Urunk, erősítsd azt a hitet, amely el tudja újra és újra fogadni az evangéliumot, abból
és azzal élni tud, s másokat is építeni a Te dicsőségedre.

Könyörgünk a megfáradtakért, mindazokért, akik műtét előtt állnak. Könyörgünk ezért
a lelki dögvész által sújtotta világért, a megkeseredett és mindenbe belefáradt
gyermekeidért.
Eléd hozzuk konfirmandusainkat, Te készítsd őket hitük megvallására. Könyörgünk a
hittanos gyermekeinkért, az ő hallásukért és szívük állapotáért.
Kérünk Urunk légy jelen Szentlelked erejével mindenhol, ahol Igéd szól és Igéd hív,
hogy egyre többen megismerjenek Téged, aki magad vagy az út, az igazság és az élet.
S akinek a nevében ma is elkérjük a megtartatást és azt az örök életet, amelyet Fiadban
már elkészítettél számunkra. Ámen
Úri ima: Jézus mondja: Ti azért így imádkozzatok…
Áldás: „„6Szívedet és utódaid szívét is körülmetéli az ÚR, a te Istened, úgyhogy
szeretni fogod az URat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből, és így életet
nyersz.”(Móz30,6)Ámen
Ének: 200:1-6: „Ó, maradj kegyelmeddel…”

