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Előfohász: „Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. 42Én tudtam, hogy mindig 

meghallgatsz” (Jn11,41a,42b) Ámen 

Ének:475: 1-3: „Imádkozzatok és buzgón kérjetek…” 

Előima: Mindenható Urunk! 

Imádkozunk és buzgón kérünk ma Téged, hogy légy jelen közösségünkben. Kérünk, 

segíts abban, hogy hittel kulcsoljuk össze a kezünket, s őszinte bűnbánattartásunkra 

elfogadjuk a megbocsátást. Tudjuk Urunk, hogy Te meghallgatsz bennünket, s a 

kegyelmi időszakban nem hiábavaló egyetlen alakalom sem, amikor Eléd jövünk és 

kiöntjük Előtted a mi szívünket.  

Így kérünk tekints ma ránk, láss meg bennünket a hétköznapok sodrásában, s Te vedd 

el azt, ami nyugtalanságra és aggodalomra cserélheti le azt az időt, amit ma, itt és most 

Veled akarunk tölteni, Neked akarunk adni, miközben várjuk, hogy formálj bennünket 

Szentlelked erejével.  

Köszönjük Neked, hogy Krisztusért jöhetünk Eléd, hogy Te vagy a legfőbb előforrás 

az életünkben, Akivel minden akadály leküzdhető… Akivel, minden békétlenség 

békességre cserélhető. 

Így könyörgünk Lelked jelenlétéért. Te ismered ittlévő gyermekeidet, ajándékozd meg 

ma válaszokkal, biztatással, bátorítással és békességgel a tieidet. Az Úr Jézus 

Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Ámen 

Ószövetségi igerész: 1Móz36 

„1Ez Ézsau, azaz Edóm nemzetsége: 2Ézsau Kánaán leányai közül vett feleségeket: 

Ádát, a hettita Élón leányát és Oholíbámát, Aná leányát, aki a hivvi Cibón leánya volt, 

3meg Boszmatot, Izmael leányát, Nebájót húgát. 4Ádá szülte Ézsaunak Elífázt, 

Boszmat szülte Reúélt, 5Oholíbámá pedig szülte Jeúst, Jalámot és Kórahot. Ezek Ézsau 

fiai, akik Kánaán földjén születtek. 6Akkor Ézsau fogta a feleségeit, fiait, leányait és 

mindenkit, aki a házához tartozott meg a jószágát, minden állatát és egész vagyonát, 



amelyet Kánaán földjén szerzett, és más országba ment a testvére, Jákób elől. 7Mert 

olyan sok volt a szerzeményük, hogy nem lakhattak együtt, és jószágaik miatt nem 

bírta őket eltartani az a föld, amelyen jövevények voltak. 8Így telepedett le Ézsau a 

Széír-hegységben. Ézsau pedig Edóm. 9Ez a Széír-hegységben lakó Ézsaunak, Edóm 

ősatyjának a nemzetsége: 

10Így hívták Ézsau fiait: Elífáz volt Ádának, Ézsau feleségének a fia, Reúél pedig 

Boszmatnak, Ézsau feleségének a fia. 11Elífáz fiai voltak: Témán, Ómár, Cefó, Gatám 

és Kenaz. 12Timna volt Elífáznak, Ézsau fiának a másodfelesége, ő szülte Elífáznak 

Amálékot. Ezek voltak Ádának, Ézsau feleségének a fiai. 13Ezek Reúél fiai: Nahat, 

Zerah, Sammá és Mizzá. Ezek voltak Boszmatnak, Ézsau feleségének a fiai. 14Ezek 

voltak a fiai Oholíbámának, Ézsau feleségének, Aná leányának, aki Cibón leánya volt: 

ő szülte Ézsaunak Jeúst, Jalámot és Kórahot. 

15Ezek voltak Ézsau fiainak nemzetségfői: Elífáznak, Ézsau elsőszülöttjének a fiai 

voltak: Témán nemzetségfő, Ómár nemzetségfő, Cefó nemzetségfő, Kenaz 

nemzetségfő, 16Kórah nemzetségfő, Gatám nemzetségfő, Amálék nemzetségfő. Ezek 

voltak az Elífáztól származó nemzetségfők Edóm földjén: ezek Ádá fiai voltak. 17Ezek 

voltak Reúélnak, Ézsau fiának a fiai: Nahat nemzetségfő, Zerah nemzetségfő, Sammá 

nemzetségfő és Mizzá nemzetségfő. Ezek voltak a Reúéltól származó nemzetségfők 

Edóm földjén; ezek Boszmatnak, Ézsau feleségének a fiai voltak. 18Ezek voltak 

Oholíbámának, Ézsau feleségének a fiai: Jeús nemzetségfő, Jalám nemzetségfő és 

Kórah nemzetségfő. Ezek voltak az Oholíbámától, Aná leányától, Ézsau feleségétől 

származó nemzetségfők. 19Ezek voltak Ézsaunak, azaz Edómnak a fiai és 

nemzetségfői. 

20Ezek voltak a hóri Széír fiai, akik ezen a földön laktak: Lótán, Sóbál, Cibón és Aná, 

21Dísón, Écer és Dísán. Ezek voltak a hóri nemzetségfők, Széír fiai Edóm földjén. 

22Lótán fiai voltak: Hórí és Hémám, Lótánnak a húga pedig Timna. 23Ezek voltak 

Sóbál fiai: Alván, Mánahat, Ébál, Sefó és Ónám. 24Ezek voltak Cibón fiai: Ajjá és 

Aná. Ez az Aná vizet talált a pusztában, amikor apjának, Cibónnak a szamarait 

legeltette. 25Ezek voltak Aná gyermekei: Dísón és Oholíbámá, Aná leánya. 26Ezek 

voltak Dísón fiai: Hemdán, Esbán, Jitrán és Kerán. 27Ezek voltak Écer fiai: Bilhán, 

Zaaván és Akán. 28Ezek voltak Dísán fiai: Úc és Arán. 29Ezek voltak a hóri 



nemzetségfők: Lótán nemzetségfő, Sóbál nemzetségfő, Cibón nemzetségfő, Aná 

nemzetségfő, 30Dísón nemzetségfő, Écer nemzetségfő és Dísán nemzetségfő. Ezek 

voltak a Széír földjén lakó hóri nemzetségfők nemzetségenként.  

Az edómi királyok  

31Ezek a királyok uralkodtak Edómban, mielőtt Izráel fiainak királyuk lett volna: 

32Edómban Bela, Beór fia uralkodott, városának a neve Dinhábá volt. 33Bela halála 

után a bocrai Jóbáb, Zerah fia lett a király. 34Jóbáb halála után a Témán földjéről való 

Húsám lett a király. 35Húsám halála után Hadad, Bedad fia lett a király, aki megverte a 

midjániakat Móáb mezején. Városának a neve Avít volt. 36Hadad halála után a 

maszrékai Szamlá lett a király. 37Szamlá halála után a rehóbót-hannáhári Saul lett a 

király. 38Saul halála után Baal-Hánán, Akbór fia lett a király. 39Baal-Hánán, Akbór fia 

halála után Hadar lett a király. Városának a neve Páú volt, feleségének a neve 

Mehétabél, aki Mézáháb leányának, Matrédnak a leánya volt. 

40Így hívták az Ézsautól származó nemzetségfőket, nemzetségeik, lakóhelyük és nevük 

szerint: Timná nemzetségfő, Alvá nemzetségfő, Jetét nemzetségfő, 41Oholímábá 

nemzetségfő, Élá nemzetségfő, Pínón nemzetségfő, 42Kenaz nemzetségfő, Témán 

nemzetségfő, Mibcár nemzetségfő, 43Magdíél nemzetségfő és Írám nemzetségfő. Ezek 

voltak Edóm nemzetségfői lakóhelyük szerint az általuk birtokolt földön. Ézsau volt az 

edómiak ősatyja.” 

Szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! 

A Biblia nemzetségtáblázataival mindig bajban vagyunk. Már az olvasásuk 

elején azt várjuk mikor lesz már ennek vége. A sok egymás után sorakoztatott névnek 

igazából nem szoktunk nagy jelentőséget tulajdonítani. De a mai napra ez a rész van 

feltüntetve. Ma ebben kell kicsit mélyebbre ásnunk és keresni, hogy miért is fontos az, 

amikor egy nemzetségtáblázathoz érünk.  

1.v.- Ézsau és Edóm kapcsolata-Ézsau külsejének a leírása utalásokat tartalmaz 

Edómra=vörös, 1Móz25,30: „30Ézsau azt mondta Jákóbnak: Hadd egyem ebből a 

vörös ételből, mert fáradt vagyok! Ezért nevezték el őt Edómnak.” 



2.v.-Ézsua feleségeinek neveit különböző hagyományok eltérésekkel örökítettek meg. 

Vagy kevesebb van megemlítve belőlük, vagy teljesen más név. (26,34/28,9) Az 

egészben csak az a szomorú, hogy kánaáni nőket vett feleségül.  

Ézsau utódainak  névsorát találjuk itt, s ezzel véget is érnek a Jákóbról szóló 

történetek, úgy mint az Ábrahámról szólók az izmaeliták névsorával. A gyerekek 

közül néhányan Kánaán földjén születtek, de később Ézsau elválik az ígéret birtokától, 

viszont a testvéri kapcsolat megmarad.  

Ézsau fiainak a nevei egyben törzsnevek is.  

15. A nemzetségfő eredeti formájának megfelelője még az ezer. Egy nagyobb egységet 

fejezhettek ki ezzel.  

Láthatjuk ebben a szakaszban az átmenetet a nemzetségi szervezetből a kezdődő 

állami rendbe, majd a királyságba.  

20-30 Ők nem Ézsau leszármazottai, a hóri nép(nemesek, előkelők), aki a Szeír 

hegyvidék őslakosai voltak.  

Széír-személynév, az ő utódai a föld őslakói. Őket később az edómiak igázták le. 

Hasonlóan igázták le a kánaániakat Izráel népe.  

5Móz2,12.22: „12Széírben meg a hóriak laktak azelőtt, de Ézsau fiai elfoglalták a 

birtokukat, kiirtották maguk elől őket, és a helyükbe telepedtek, ugyanúgy, ahogyan 

Izráel bánt azzal a földdel, amelyet az ÚR adott neki birtokul.” „22ugyanúgy, ahogyan 

Ézsau Széírben lakó fiaival tette az ÚR: kiirtotta előlük a hóriakat, azok pedig 

elfoglalták a birtokukat, és a helyükbe telepedtek; ott laknak még ma is.” 

A sok név között Anával kapcsolatban van megjegyezve az, hogy vizet talált a 

pusztában. Vizet találni a pusztában, abban az időben nagy értéknek számított.  

31-39 

Edómi királylista. Az edómiak egy időben telepedtek le Palesztina területén az 

izráeliekkel és más törzsekkel.  



A királyság törzsi vezetés formájában működött és nem volt örökölhető a vezetői 

szerep, ezt abból is láthatjuk, hogy a székhelyük változott.  

A névsor azzal zárul, hogy Dávid meghódította Edómot: 2Sám8,13. Az izráeli 

királyság előtt volt ez a királyság.  

Témán földjével máshol is találkozunk, mint az edómiak területével. A próféciákban 

több helyen is van szó a kiirtásáról.  

Ábrahám unkájaként a kiválasztás vonala Ézsauban megszakad. Sőt Edómban 

egy olyan ellenséget kell látnunk, aki nem egy esetben Izráel ellen megy.  

A Biblia nem marad meg az áldást továbbvivő személy mellett, nemcsak az ő 

szolgálatát és életkörülményeit emeli ki.  A testvérek is fontosak. Ábrahám esetében 

Izsák mellett hallunk még Izmáelről is, Izsák esetében pedig nem ér véget minden 

Jákóbbal, hanem hallunk Ézsauról is.  

Isten nemcsak az Ő választott népéről tud, hanem számol minden néppel. Sőt, amikor 

Fia által belép ebbe a világba, szeretetét nemcsak Izráel irányába kívánja kimutatni, 

hanem minden nemzet iránt.  

Ábrahám személyének a kiválasztása nem korlátozódott csak  egy emberre, hanem 

rajta keresztül az utódaira. Istenéi vagyunk, s nem Ő a miénk. A kiválasztás nem azt 

jelenti, hogy a többiek nem  is számítanak neki. Sőt igenis felhasználja minden 

kiválasztottja esetében a  kiválasztott testvérét, szomszédját, barátját és ellenségét. 

Miközben úgy alakítja a jelent, hogy a jövőben áldás származzon mindabból, ami a 

múltban történt. Ámen 

Újszövetségi igerész: 2Kor6,1-10  

„1Vele együtt munkálkodva intünk is titeket: úgy éljetek, mint akik nem hiába kapták 

Isten kegyelmét. 2Mert ő mondja: „A kegyelem idején meghallgattalak, és az üdvösség 

napján megsegítettelek.” Íme, most van a kegyelem ideje! Íme, most van az üdvösség 

napja! 3Senkinek semmiféle megütközést nem okozunk, hogy ne szidalmazzák 

szolgálatunkat, 4hanem úgy ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái: sok 



tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban, 5verésekben, 

bebörtönzésben, nyugtalan időkben, fáradozásban, átvirrasztott éjszakákban, 

böjtölésben, 6tisztaságban, ismeretben, türelemben, jóságban, Szentlélekben, 

képmutatás nélküli szeretetben, 7az igazság igéjével, Isten erejével, az igazság jobb és 

bal felől való fegyvereivel, 8dicsőségben és gyalázatban, rossz hírben és jó hírben, 

mint ámítók és igazak, 9mint ismeretlenek és jól ismertek, mint meghalók és íme, élők, 

mint megfenyítettek és meg nem öltek, 10mint szomorkodók, de mindig örvendezők, 

mint szegények, de sokakat gazdagítók, mint akiknek nincsen semmijük és akiké 

mégis minden.” 

Szeretett Testvérek az Úr Jézus Krisztusban! 

Az előző fejezet figyelmeztetése után: „Béküljetek meg Istennel!” egy intés áll 

előttünk: úgy éljetek, mint, akik nem hiába kaptátok az Isten kegyelmét.  

Isten munkatársai vagyunk(1Kor3,9). Így a megbékélés üzenetét hirdetve, Isten 

kegyelme munkálkodik bennünk és általunk. Ezt a kegyelmet a munkatársak nem 

hiába kapták. S az említett igeverssel korábban Ézsaiás prófétánál találkozunk 

Ézs49,8: „8Ezt mondja az ÚR: A kegyelem idején meghallgatlak, a szabadulás napján 

megsegítelek.” A kegyelem ideje pedig most van. Minden alkalmat ki kell használni. 

Pálék megtettek mindent, hogy minden „most” ki legyen használva. Nem gördítettek 

akadályt Krisztus evangéliuma elé. A kegyelem ideje, a meghallgatás ideje akkor jött 

el, amikor Isten feltámasztotta Jézus Krisztust a halottak közül.  

S jelen helyzetünkben a meghallgatás folytatódik, s akkor teljesedik be újra, ha Jézus 

visszajön.  

Mit nem mondtunk még el Urunknak. A kegyelem idejét éljük, a meghallgatás idejét, 

amikor még szólhat ajkunkról a bűnvallás, amikor még bűneinket megbánva Istenhez 

fordulhatunk, kérve Őt, hogy szabadítson meg bennünket, mentsen meg. 

Kedves Testvérek! A munkatársak bizonyságtevő szolgálata ott a legegyértelmübb, 

ahol szenvedések vannak. 



Míg Istennek szolgálni áldásos feladat, mégis vannak mélységei. Ezután pedig 

szolgálatukba nyerhetünk betekintést: hűek tudtak maradni ahhoz, amit képviselnek, 

sokat tűrtek egy-egy helyzetben. Hiszen ahol emberek élnek egy közösségben ott 

nehogy már megkönnyítsük egymás életét, ott mindig jelen van az, amit Pál nevén is 

nevez:  

Nyomorúság- De mit mond az Úr Jézus: „A világon nyomorúságotok van, de bízzatok: 

én legyőztem a világot.”(Jn16,33) 

Szükség-mire van szükségünk? Isten segítségére mindig számíthatunk. Annyira 

szeretem azokat az ismerőseimet hallgatni, akik azt mondják, hogy mindenük megvan, 

elégedettek az életükkel. Ritka kijelentés ez a részünkről, mert mindig kell még 

valami. Soha nem elég, ami van, pedig nem is biztos, hogy szükségünk van arra, amit 

mi nevezünk szükségesnek az életünkben.  

Szorongattatás-amikor nincs egy olyan tér, ahol szabadon mozoghatunk. Ezek azok az 

általános helyzetek, ahol mi is megmutathatjuk kitartásunkat.  

Pál életében volt bőven verés, börtön és nyugtalanság. Ezek a testére voltak elsősorban 

hatással.  

Majd 3 lelki állapot van megemlítve: fáradozás, virrasztás, böjtölés, ami inkább 

éhezés.  

S a rossz dolgok leírása után következik, azoknak a mentőöveknek a felsorolása, 

amiket ők képviseltek, s minden nehézségben elég kitartást adott.  

A céljuk az volt, hogy Istent szolgálják ezekkel a tulajdonságokkal és 

magatartásformákkal.  

Szentlélek-A Lélek megelevenítő munkája nélkül nem megy semmi.  

Tisztaság-megőrizni magunkat ennek a világnak a szennyétől. Nem sántikálunk 

kétfelé. 

Ismeret-Istent megismerve tudjuk, hogy Ő mit vár tőlünk.  



Türelem-mindannyiunknak van mit tanulnunk ezen a téren, családjaink, gyülekezetünk 

az a hely, ahol gyakorolhatjuk és megélhetjük a türelmet.  

Jóság-Ott van a Lélek gyümölcse között is. Aki Isten jóságát megtapasztalta az 

életében, az tud hátsó szándék nélkül jót cselekedni a környezetében.  

Képmutatás nélküli szeretet- nem egy színlelt szeretet.  Isten maga a szeretet, egyedül 

tőle tanulhatunk szeretni és szeretetből cselekedni a másik irányába. 

Az igazság igéje-minden helyzetet az Ige fényében látni, megvizsgálni. Az igazság 

leleplez mindent, ami a környezetében hamisság és hazugság.  

Isten ereje-ez a domináns és nem az emberi okoskodás-bölcsesség, saját igazam 

alátámasztása Bibliai igékkel. 

Az igazság jobb és bal felől való fegyverei-ezzel tudja kivédeni minden irányból a 

támadásokat. , Dicsőségben és gyalázatban, rossz hírben és jó hírben, mint ámítók és 

igazak, 9mint ismeretlenek és jól ismertek, mint meghalók és íme, élők, mint 

megfenyítettek és meg nem öltek, 10mint szomorkodók, de mindig örvendezők, mint 

szegények, de sokakat gazdagítók, mint akiknek nincsen semmijük és akiké mégis 

minden. 

Kilenc ellentétpár következik, amelyben a negatív rész a külső megítélést hordozhatta 

magában. Abban az időben Korintusban hamis tanítók léptek fel Pálék ellen azzal 

vádolva őket, hogy önmagukat hirdetik. Ezek a tanítók egy egyszerűbb, lazább életet 

kínáltak a hívek elé. Nem nagyon volt összhangban az életük azzal, amit mondtak. De 

Pál mindent megtett, hogy ne keltsen megütközést.  

Amikor az evangéliumról beszélünk a másik embernek, sokszor ott bukik el minden 

szavunk, hogy pont az ige hirdetője nem tükrözi vissza életével azt, amiről beszél. 

Nem az befolyásolja Pált, amit az emberek mondanak róla, hanem az, hogyan őt Isten 

látja. 

 



Sajnos vannak olyanok, akik saját hitetlenségüket vissza tudják vezetni egészen 

valamelyik lelkipásztoruk viselkedéséig. Pedig elég, ha hittel megyünk vissza Krisztus 

életéig, szolgálatáig, haláláig és feltámadásáig. Ámen  

Utóima: Kegyelmes Istenünk az Úr Jézus Krisztus által! 

Kérünk, formálj bennünket olyan munkatársakká, akik el tudják fogadni az intést. 

Hiszen hajlamosak vagyunk saját bölcsességünk szerint járni, nem figyelve arra, hogy 

Te mit kérsz tőlünk. Ezért könyörgünk, segíts, hogy helyesen éljünk kegyelmeddel.  

A kegyelem idején kérünk Téged Krisztusért, hogy hadd tudjunk megbékülni Veled. 

Hadd érezzük minden nap elfogadó és bűnbocsátó szereteted, s ne önmagunk felett 

mondjunk ítéletet, hanem hálát adjunk azért, hogy hozzád jöhetünk, s Te elfogadsz 

bennünket úgy ahogy vagyunk, sőt meghallgatod úgy a kimondott szavainkat, mint a 

szívünk mélyén megfogalmazott kéréseinket.  

Formálj bennünket úgy, hogy senkinek semmiféle megütközést ne okozzunk…,hogy 

amit mondunk, teszünk és gondolunk az megegyezzen. Kérünk, Te gyomláld ki a 

képmutatás minden formáját életünkből és környezetünkből. S ha szidalmazzák is 

szolgálatunkat, segíts abban, hogy ne az emberek hangja legyen a fontos, hanem 

egyedül a Tiéd, aki hamarabb elhordoztad a gyalázatot, a szidalmat, a nyomorúságot, a 

kigúnyolást a testi és egyben lelki verést.  

Köszönjük, hogy nekünk olyan Istenünk van, mint Te. Köszönjük türelmed az 

irányunkba. Köszönjük, hogy nekünk olyan Krisztusunk van, mint Fiad, aki kész volt 

értünk meghalni, s ma is kész értünk Előtted könyörögni.  

Eléd hozzuk ma hitéletünket, s egyben elnyomóinkat, ellenségeinket, a 

nyomorúságaink okozóit és a tűrésünk próbára tevőit. Kérünk, add azt az erőt, ami 

tőlünk nagyobb, ami minden helyzetben megtart, és segít Rád tekinteni, s nem a 

körülöttünk lévő hullámokra koncentrálva élni. 

Könyörgünk a betegeinkért, az orvosi eredményekre várakozókért, a mindenbe 

belefáradt, s megkeseredett testvérekért, gyászolóinkért. Te maradj gyülekezetünk 

egyetlen és hűséges Pásztora, az Úr Jézus Krisztusért, hallgasd meg imákat. Ámen   



Úri ima: Jézus mondja: Ti azért így imádkozzatok… 

Áldás: „A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, 

hűség, szelídség, önmegtartóztatás.” (Gal5,22) Ámen 

Ének: 471:1-4: „Fel barátim, drága Jézus Zászlaja alatt…” 


