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Ének: 234:1-3 „Jer, kérjük Isten áldott Szentlelkét…” 

Előima: Kegyelmes Urunk! 

Áldott Szentlelkedért könyörgünk és kérünk szakíts el ma mindentől, ami 

megakadályozhatná, hogy igédet meghalljuk. Segíts abban, hogy megérkezzünk Eléd 

nemcsak testben, hanem lélekben is amikor Igédet olvassuk és magyarázatát hallgatjuk. Szólj 

hozzánk Urunk, mert szükségünk van a Te szavad megnyugtató erejére, szükségünk van arra, 

hogy átírd terveinket életünk lapjain és el tudjuk fogadni akaratodat még abban az esetben is, 

ha vannak nem szeretem részei a mindennapoknak.  

Könyörülj rajtunk bűnösökön! Ma  Előtted vannak gondolataink, szavaink, tetteink- 

ragyogjon fel világosságod minden felett, amit magunkban hordozunk és ami az elmúlt 

napokban történt velünk. Krisztus, mint Mester tanítson bennünket ma is, mint hű Megváltó 

erősítse lelkünket és építse hitünket.  

Te, mint Szeretet áraszd ránk ma meleged, hogy ebből a szeretetből tudjunk mi is táplálkozni. 

Segíts, hogy ne az irigység uralkodjon az életünkben, hanem az a szeretet, ami türelmes, 

jóságos, nem irigykedik, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem 

keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, 

de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr.  

Légy jelen közöttünk, áld és szenteld meg alkalmunkat. Jézusért kérünk, hallgass meg minket. 

Ámen  

Ószövetségi igerész: Prédikátor könyve 4,1-6 

„1Láttam azt is, hogy milyen sok elnyomás történik a nap alatt. Láttam az elnyomottak 

könnyeit, akiknek nincs vigasztalójuk. Elnyomóik erőszakosan bánnak velük, és nincs 

vigasztalójuk. 2Ezért boldogabbaknak tartom a halottakat, akik már régen meghaltak, az 

élőknél, akik még életben vannak. 3De mindkettőjüknél jobb annak, aki meg sem született, 

mert nem látja azokat a gonosz dolgokat, amelyeket elkövetnek a nap alatt. 4És láttam, hogy 

minden fáradozást és sikeres munkát az emberek kölcsönös irigysége kísér. Ez is 

hiábavalóság és hasztalan erőlködés! 5Az ostoba karba teszi a kezét, és tönkreteszi önmagát. 

6Jobb egy marokra valót szerezni nyugodtan, mint két marokra valót hajszoltan és hasztalan 

erőlködéssel.” 

Szeretett testvérek az Úr Jézus Krisztusban! 

 A Prédikátor kétségtelenül hatalmas tudással rendelkezett. Tapasztalatai és 

bölcsessége folyamatosan arra mutatnak rá, hogy hogyan is éljünk egy olyan világban, ami 

elmúlásra van ítélve. A Prédikátor nem egy álomvilágban élt, hanem reálisan látta az akkori 



kor problémáit. Látta és levonta a tanulságot mindabból, amit a környezetében megtapasztal. 

Hosszú idő óta pedig mi magunk is kezünkbe vehetjük ezt a könyvet és olvashatjuk ezeket a 

fejezetek, s napi szinten szembesülhetünk azzal, hogy nincs új a nap alatt. Isten Igéje akkora 

aktualitással világít rá erre a korra is, hogy már szinte ijesztő látni az ember igazi 

tulajdonságait, eredeti vágyait, a szívében suttogó és romboló érzéseket, amelyek szépen 

lassan azt a látást rontják, amely engedné meglátni az Úr akaratát és vezetését.  

1-3.v. 

Elnyomás, könnyek, erőszak…nincs vigasztaló.  S míg Isten mindig az elnyomottak oldalán 

volt, különös gondja volt az özvegyekre és árvákra, valamint a sírókra, az irgalmasságot 

szorgalmazta az irányukba. A Prédikátor, amit lát annak a kifejezésére már kevés a szokásos 

hiábavalóság megállapítása. S míg neki nem kellett nagy nyomorúságokat elszenvednie, addig 

a folytatásban egy élettagadásba megy át. Boldognak nevezi a halottakat, sőt még azokat is, 

akik nem születtek meg. Mert ők már mentesek ettől a nyomorúságtól. 

Jób és Jeremiás könyvében olvasunk hasonlóról:  

Jób 3,1: „Végre kinyitotta Jób a száját, és megátkozta születése napját.” 

Jer 20,14: „14Átkozott az a nap, amelyen születtem, ne legyen áldott az a nap, amelyen anyám 

szült!” 

Mennyit kell szenvednie az embernek ahhoz, hogy saját halálára vágyjon vagy megátkozza 

születése napját? Míg az életre ajándékként és áldásként tekintünk, addig sajnos van az az 

állapot, amikor már elviselhetetlen a szenvedés. Megcsaltak, saját gyermeküket temetők, 

anyagilag tönkrement, igazságtalanságban vergődők, súlyos betegségekben szenvedők és 

sorolhatnánk tovább az élethelyzeteket mondták már ki, akár a saját ismerőseink közül is, 

hogy inkább ne is élnék.  

 Hiányzik a vigasztalás, sőt semmilyen formáját még szikráját sem sejteti a Prédikátor, de 

vajon nekünk van Vigasztalónk? Tudjuk, hogy kihez menekülhetünk? 

Ézsaiás 25,8: „8Véget vet a halálnak örökre! Az én Uram, az ÚR letörli a könnyet minden 

arcról. Leveszi népéről a gyalázatot az egész földön.”   

Nem olcsó mulatság a megvigasztalásunk. Mindenki életében megvan a megszabott kifelé 

vagy befelé folyó könnymennyiség, hogy szenvedéseink és nyomorúságunk útján felismerjük, 

hogy volt, aki még többet szenvedett értünk. Sőt volt, aki a mi bűneink miatt szenvedett.  



Nem elég csak a könnyek eltörlését várni és arról tudni, hanem tudnunk kell szenvedni is. A 

szenvedéseink formálnak bennünket. Isten tisztító munkái ezek az életünkben, hogy 

felismerjük, hogy ki a mi Vigasztalónk, Bátorítónk és Oltalmazónk.  

4–6. v.  

A munka velejárója az életünknek. A bűneset után az ember számára kényszer jellegű is. Ami 

rossz az egészben, hogy az embert egyre több munkára kényszeríti „az irigység”. S végül a 

vágyaink válnak ítéletünkké. Mert ebben az esetben a munka nem azt a szerepet tölti be, hogy 

fenntartsuk magukat, hanem egy kölcsönös versengés teszi tönkre az egymás mellett élőket, 

miközben egy hajóban eveznek. S míg nem jönnek rá egymás mellett dolgozók, 

gyülekezetben és egyházban szolgálók, hogy egy a célunk és egy hajóban evezünk, az 

irigység fog lyukat ütni a hajónkba és elsüllyedünk. Hiábavalóság és hasztalan erőlködés és 

vergődés követi a süllyedésünket, aminek a vége úgyis az lesz, hogy mindnyájan belefúlunk 

abban a vízbe, amit az irigység okozta léken keresztünk került a családunkba, a 

gyülekezetünkbe és az egyházunkba. Az irigységnek romboló hatása van a környezetünkben.  

 

Viszont a tétlenség is csak tönkreteszi az embert. A kérdés mindig az, hogy valóban 

szükséges a rohanás és a fáradság? Miközben nincs időnk a barátságokat építeni, a testvéreket 

látogatni, szeretetet adni és kapni, mert tele van a kezünk munkával és nem látunk mást csak 

határidőket, alkalmakat, teljesítendő feladatokat.     

 

Az „egy marék” nyugalom nem tétlenség, hanem a szükséges megpihenés, a „szombat-nap”, 

amely nélkül minden rohanás csak kapkodás a szél után, s az 1–3. versek nyomorúságához 

vezet. Ha mindkét kezünk tele van, Isten már nem tud adni semmit. Az imádsághoz szükség 

van az üres kézre. A másik megérintéséhez szükségünk van az üres kézre. 

Mi az, amit ma az Úr ki akar venni a kezünkből? Ne ragaszkodjunk görcsösen ahhoz, ami 

elveszi nyugalmunkat és ami az irigységből táplálkozva hajt előre. Kell az nekünk? 

Könyörögjünk szüntelenül azért, hogy az Úr építse a mi házunkat. Mert hiába fáradnak az 

építők, ha az Úr nem építi a házat. Ámen 

Ének: 234:4: „Ínségeinkben fő Vigasztalónk…” 

Újszövetségi igerész: Apostolok cselekedetei 23,23-35 

„23Ezután hívatott két századost, és megparancsolta nekik: „Éjszaka kilenc órától fogva 

állítsatok készenlétbe kétszáz katonát, valamint hetven lovast meg kétszáz lándzsást, hogy 



induljanak Cézáreába. 24Adjatok melléjük hátas állatokat is, hogy Pált felültetve biztonságban 

juttassák el Félix helytartóhoz.” 25Azután levelet írt, amelynek ez volt a tartalma: 

26„Klaudiusz Liziász a nagyra becsült helytartónak, Félixnek üdvözletét küldi. 27Ezt a férfit a 

zsidók elfogták, és meg akarták ölni, de csapatommal megjelenve kiszabadítottam, mivel 

tudomásomra jutott, hogy római polgár. 28Mivel meg akartam tudni, mivel vádolják, a 

nagytanácsuk elé vezettettem. 29Megállapítottam, hogy az ő törvényük vitás kérdéseivel 

kapcsolatban vádolják, de nincs ellene semmiféle halált vagy fogságot érdemlő vád. 30Mivel 

pedig jelentették nekem, hogy merénylet készül ez ellen a férfi ellen, azonnal elküldtem 

hozzád, és vádlóinak is meghagytam, hogy nálad emeljenek szót ellene.” 31A katonák tehát a 

kapott parancs értelmében átvették Pált, és elvitték az éjszaka folyamán Antipatriszba. 

32Másnap a lovasokat tovább küldték vele, ők pedig visszatértek a várba. 33Mikor 

megérkeztek Cézáreába, átadták a levelet a helytartónak, és elébe vezették Pált is. 34Amikor a 

helytartó elolvasta a levelet, megkérdezte Páltól, hogy melyik tartományból való; és amikor 

megtudta, hogy Ciliciából, 35így szólt: „Akkor foglak kihallgatni, ha vádlóid is megérkeztek.” 

És megparancsolta, hogy Heródes palotájában őrizzék.” 

Szeretett Testvérek az Úr Jézus Krisztusban! 

Az ezredes részéről akkora kíséret adatott Pál mellé, mintha az államfőt szállítanák. 

Az ezredes vezérlete alatt álló ezrednek szinte a fele készenlétben állt. Olyan kíséretről 

gondoskodik, amely garantálja, hogy az apostolt az úton ne érje bántódás.   

Emellett az éjszaka is biztosította Pál védelmét- azt, hogy biztonságban odaérjenek a 

legközelebbi felettes hatósághoz. A cél pedig Cézárea a volt Júdeai tartomány fővárosa. 

Antonius Félix 52/53-ban kezdte meg a kormányzást Júdeában, kb. 7-8 éven keresztül 

uralkodott. Uralkodása idejére esett a szikáriusok és zélóták fegyveres felkelése 

Palesztinában. Ő volt az, aki a zsidó lázongásokat kemény kézzel elfojtotta.  

Klaudiusz Liziász Pál védelmében egy levelet is küldött Félixnek, amelyben ismerteti a 

helytartóval Pál ügyét. Teljes mértékben Pál mellett szól ez a levél: „nincs ellene semmiféle 

halált vagy fogságot érdemlő vád.” Állami és jogi szempontból nem tett semmi sértőt, a vád 

vallási jellegű. Az ezredes védte a római polgárt, akiről tudta, hogy a háttérben összeesküdtek 

ellene. Pál tudhatott a levél tartalmáról, mert nem kizárt, hogy a levelet előtte a bíróságon is 

hangosan felolvasták. De a 34. versben, amikor négyszemközt hallgatta ki a helytartó Pált, 

akkor is utalva volt a levél tartalmára. 



Kedves Testvéreim! Isten gondoskodik Pál biztonságáról és védelméről. Római 

katonák védik az apostol életét. Az Úr a hadsereget, az államrendet polgárai védelmére, a 

jogosság és igazság biztosítására rendelte.  

Érdekes látni, hogy Isten követét Isten választott népével szemben a római hatóság által kell 

megvédeni. S míg a nép Isten nevére hivatkozik folyamatosan Isten ellenségévé válik. Nincs 

szükségük a szabadító Urra. Megfelel nekik a törvény, a hagyomány, csak hátra tekintenek és 

az életüket nem akarják azzal élni, aki Önmagáról azt mondja, hogy én vagyok az élet.  

Nem az érdekelte őket, hogy kicsoda Jézus, hanem az, hogy hogyan lehet megakadályozni a 

Jézusról szóló bizonyságtételt és elnémítani követőit, sem az eszközökben, sem a 

módszerekben nem válogattak. Ebből is látni, hogy ha Isten népe, elveszti az élő Istennel való 

közösséget, veszedelmes és félelmetes ellenségévé lesz Krisztus követőinek is.  

Isten olyan embereken keresztül, húzza át ellenségei terveit, akik őt nem ismerik, de a nekik 

adott küldetést betöltik.  

Félix a szokásnak megfelelően átveszi a foglyot és Heródes palotájába záratta. A 

kísérőlevélben lévő tájékoztatás értelmében rendkívüli ellátásban részesül Pál- a római 

polgárjoga alapján. A helytartó a kihallgatást elhalasztja Pál esetében, ugyanis vádlói 

jelenlétében akarja lefolytatni. 

Pál nem így tervezte, de Isten így indította el Róma felé. Az Úr ígérete teljesítését a 

politikai hatóságok rendeltetésszerű intézkedései által kezdte meg. 

Megkezdődik a 2 éves védőőrizet. Pál tudja, hogy a rómaiak semmivel sem vádolhatják. A 

zsidók sem hozhatnak fel ellene vádakat, mert megegyezett atyáik hitével a hite, az 

evangéliummal pedig a törvény teljesedett be.  

Hitt az ígéretnek, hogy még van tovább, hiszen Rómában is bizonyságot kell tenni az Úrról. 

Apcsel23,11: „Bízzál, mert ahogyan bizonyságot tettél az én ügyem mellett Jeruzsálemben, 

úgy kell Rómában is bizonyságot tenned!” 

Kedves Testvérek! Ebből a szakaszból is láthatjuk, hogy az emberi ügyeskedés és 

megbeszélés, a háttérben cselekvés és az a tévhit, hogy én tartom kezemben az eseményeket, 

és majd mindenki úgy táncol, ahogy én fütyülök lelepleződik. Egy ideig tűnhet úgy, hogy az 

ellenség győzedelmeskedik, de az Úr nemcsak a választott emberének az életét irányítja, 

hanem a világot is Ő kormányozza.  



A századosok, az ezredesek, a helytartók, a királyok, különböző pozíciókban lévők, mind az 

Ő kezében voltak és vannak. Nélküle semmit sem tudtak tenni. Várjunk csendben az Úrra! 

Soha nem szabad elfelejtenünk, hogy minden reménytelen helyzetben a háttérben nemcsak a 

összeesküvők dolgoznak és osszák le a kártyákat maguk között, hanem az Úr is. Aki minden 

együttlétnek csendes résztvevője, és minden beszélgetésnek csendes hallgatója. Adjunk ma 

ezért hálát! Ámen 

Utóima:  

Köszönjük neked Urunk, hogy Pál apostol életén keresztül alkalomról-alkalomra láthatjuk, 

hogy sem akkor sem most nem egyszerű a választottaid élete. Hogy mindig voltak, vannak és 

lesznek, akik a háttérben Ellened és követőid ellen munkálkodnak, de Te előbb vagy utóbb 

leleplezel minden olyan tevékenységet, ami Igéd ellen megy. Minden olyan cselekedetet, 

amelyben ott van az irigység.  

Urunk szelíd szívért könyörgünk ma, mely a testnek életet jelenthet, hogy a csontok rothadása 

nem induljon el, amikor az irigység és a viszálykodás zűrzavart és mindenféle gonosz tettet 

eredményez.  

Munkáld ki az egységre törekvést és az egységet családjainkban, házasságunkban, 

munkahelyeinken és gyülekezetünkben, szolgálatunkban. Mint Krisztus testének tagjai jutass 

el bennünket arra a felismerésre, hogy nem dolgozhatunk egymás ellen. Segíts abban, hogy a 

Te szolgáid lehessünk és ne az irigység és az összeesküvések rabszolgái. 

Így könyörgünk egyházunkért, a szombati rimaszombati istentiszteletért, ahol előjáróink 

tesznek fogadalmat. Kérünk, adj nekik bölcsességet, mindenkor olyan szeretetet, amely Rád 

mutat.  

Imádkozunk gyülekezetünkért, hogy Te őrizd és védd mindazokat, akik jelen vannak, de 

azokat az alkalmakat is áld meg, amikor olvassák a bibliaóra anyagát a családokban és az 

idősek otthonában.  

Tégy bennünket Szentlelked erejével eggyé, hogy tudva a másikról mindenkor könyörögjünk 

az idősekért, akiknek már testi erejük nem engedi, hogy velünk legyenek. Könyörögjünk 

betegeinkért, mindazokért, akik kezelések alatt állnak. Könyörögjünk a családokért, 

fiataljainkért. Jézus Krisztusért, hallgass meg minket. Ámen 

Úri ima: Jézus mondja: Ti azért így imádkozzatok… 

Áldás: „Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal.”(Róm12,15) 

Ének:434:1-4 „Vezess Jézusunk…” 

 


