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 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

 
  Köszöntés 

  Kezdő ének: 25:1-2 
(„Szívemet hozzád emelem…”) 

  Fohász  
 Olvasmány (ld. középen  ) 

  Imádság 

  ÉNEK: KÉ: 8 („Az Úr csodásan működik…”) 

 
  Alapige (ld. középen  ) 

 Igehirdetés (ld: a túloldalon) 

 
  Csendes imádság 
  Imádság 

  Miatyánk 

 
  Hirdetések (ld. jobb oldalon  ) 
  Születésnaposok köszöntése 

Tóth János, Cosma Andrea, Kovács 
Lászlóné, Horváth Pálné Barta Valéria, Lutár 
Ferencné, dr. Knopfler Kinga, Pálfi Konrád 



 

  Záró ének: „Minden szót” (Sóskuti Zoltán) 
 
  Áldás  
 
 

  GYÜLEKEZETI HÍREINK: 
 

 A héten búcsúztunk Ágoston Antal 

Sándornétól (sz. Parrag Katalin) és Nagy Jenő 

Ernőtől. Kérjük Isten vigasztalását a gyászoló 

családoknak! 
 Jövő heti ONLINE alkalmaink: 
szerda 9

00
: Beszélgetős Bibliaóra (Google Meet) 

péntek: 16
30 

KonfIFI (Google Meet) 
              18

00
: Ancora Ifi (discord) 

vasárnap 10
00

: ISTENTISZTELET (YouTube) és 

Gyermek-istentiszteletek minden vasárnap: 
- 10 órától az általános iskola 3-6. osztályába 

járók számára a Google Meet-en (bővebb 

információk a közös Skype csoportban, illetve 

Suga-Szurdi Nóránál is: 06307271724)- 11 

órától YouTube csatornánkon 
Házi Biblia Körök; Hittanórák, TüKörKépeink 

sorozat 
 Ápr. 26. 18

30
: Online Biblakör vezetők alkalma 

 Ápr. 28. 18
30

: Online presbiteri gyűlés 
 Urnatemetőnk a járványhelyzet súlyossága miatt 

egyelőre ZÁRVA tartjuk! 
 Urnatermi ügyintézés: Szabó Zsuzsánál: csak 

tel. és online (H-P 9.00-17.00),  
 Adó 1%: Alapítványunknak is felajánlhatjuk (l. 

lábléc; a közhasznúsági jelentés a honlapon) 
 Továbbra is gyűjtjük az adományokat a 

gyülekezet mindenkori másik lelkésze lakására! 
 Márciustól-július: Sóskuti Zoltán 

lelkipásztor szombatféléven lesz. Ezalatt: a gyülekezet 

lelki élete, szervezése Jani Lívia lp. és Dr. Hajdú Csaba 

gondnokunk kezében lesz, hozzá forduljunk bizalommal. 

Az adminisztratív vezető lelkész ezalatt Bíró Botond 

mátyásföldi lelkész lesz. További lelkészi segítséget 

jelent Dr. Pecsuk Ottó, Sebőkné Babos Boglárka és Hajdú 

Bálint Kadosa lelkészek (március-május), 

illetve Peterdiné Molnár Judit egyházmegyei lelkész 

(június-július) közöttünk végzett szolgálata.  
Az Úr legyen Gyülekezetünk őriző 

pásztora! 

 

  O L V A S M Á N Y :  1  S Á M  2 3 , 1 - 1 3  
"1 Jelentették egyszer Dávidnak, hogy a filiszteusok megtámadták Keílát, 

és fosztogatják a szérűket. 2 Ekkor megkérdezte Dávid az Urat: Elmenjek, 

és megverjem a filiszteusokat? Az Úr ezt felelte Dávidnak: Menj el, verd 

meg a filiszteusokat, és szabadítsd föl Keílát! 3 De az emberei ezt 

mondták Dávidnak: Még itt, Júdában is félünk! Csakugyan menjünk el 

Keílába, a filiszteusok csapatai ellen? 4 Dávid ismét megkérdezte az 

Urat. Az Úr pedig így válaszolt neki: Indulj, és menj el Keílába, mert 

kezedbe adom a filiszteusokat. 5 Elment tehát Dávid az embereivel 

Keílába, harcba szállt a filiszteusokkal, elhajtotta jószágaikat, és nagy 

vereséget mért rájuk. Így szabadította fel Dávid Keíla lakóit. 6 Amikor 

Ebjátár, Ahímelek fia Dávidhoz menekült Keílába, az éfódot is magával 

vitte.  7 Ezután jelentették Saulnak, hogy Dávid Keílába ment. Akkor ezt 

mondta Saul: Kezembe adta őt az Isten, hiszen saját magát zárta be azzal, 

hogy egy kapuval és zárral felszerelt városba ment. 8 Ezért mozgósította 

Saul az egész hadinépet, hogy Keíla ellen vonuljon, és körülzárja Dávidot 

embereivel együtt. 9 Dávid azonban megtudta, hogy Saul rosszat forral 

ellene. Ezt mondta Ebjátár papnak: Hozd ide az éfódot! 10 Majd ezt 

mondta Dávid: Uram, Izráel Istene! Azt a hírt hallotta szolgád, hogy Saul 

ide akar jönni Keílába, hogy elpusztítsa miattam a várost. 11 

Kiszolgáltatnak-e neki Keíla polgárai? Idejön-e Saul, ahogyan szolgád 

hallotta? Uram, Izráel Istene, jelentsd ki szolgádnak! Az Úr így felelt: 

Idejön. 12 Akkor ezt kérdezte Dávid: Kiszolgáltatnak-e engem és 

embereimet Saulnak Keíla polgárai? Az Úr így felelt: Kiszolgáltatnak. 13 

Felkerekedett tehát Dávid mintegy hatszáz emberével, kivonult Keílából, 

és mentek, amerre mehettek. Amikor jelentették Saulnak, hogy Dávid 

elmenekült Keílából, lemondott arról, hogy ellene vonuljon.." 

  A L A P I G E :  1  S Á M  2 3 ,  4  

 
  A J Á N L O T T  O L V A S A N D Ó  Z S O L T Á R : 6 3 .   
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Bevezetés: (…) Hogyan érthetjük meg Isten akaratát? Min 

múlik, hogy személyes, közvetlen kapcsolatom lesz-e 

Istennel? Honnan tudhatom, hogy Ő szólt- e hozzám? 

Vizsgáljuk meg: Tényleg csak az Ő válasza érdekel 

1. Teljes szívvel Isten országában él 

A filiszteusok elfoglalták Keíla városát, amelytől Dávid nem 

messze tartózkodott. Első gondolata, hogy fel kell szabadítani 

a várost! Valaha Keilá is Júdához tartozott. Dávid emberei 

azonban nem az „eszmei”, hanem a tényleges helyzetet 

tartották szem előtt: Keilá abban az időben a filiszteusok 

fennhatósága alá tartozott. Ezért elsőre megpróbálják 

lebeszélni Dávidot.  

Dávid teljes szívével Isten igazságát, akaratát keresi, mert 

tudja, hogy minden más az után jön. Mindegy mi a realitás, ha 

Isten másképp akarja, minden meghajlik előtte!  Mikor a 

dolgok nem jól állnak, akkor látjuk-e a láthatatlant? Ez azon 

múlik, hogy miben gondolkodunk! Isten országában élünk, 

gondolkozunk, álmodunk, tervezünk, vagy ebben a földi 

világban? Dávid Isten országában élt, ezért lett áldott, és 

Istennel közeli kapcsolatba kerülhetett! Saul ebben a világban 

élt, ennek a világnak népszerűségére, előnyeire, javaira hajtott.  

Ne értsük félre, aki Isten országában él, az attól még látja a 

realitást. Nem ész nélkül rohanja le Keílát. Ő egyszerűen szem 

előtt tartja, hogy a dolgoknak nem csak emberi kimenetele 

lehet, hanem számol Istennel! (Góliáttal való küzdelme) 

Eszünkbe jut a körülmények mellett Isten is? Mennyivel más 

lenne a reakciónk, ráhatásunk életünkre, ha nem csak ezt a 

világot látnánk! Talán bátrabban odalépnénk ellenségeinkhez, 

nem hívő rokonainkhoz. Sokszor panaszkodunk arra, hogy 

Isten minket nem hív semmi nagy tettre! Isten pedig talán arra 

panaszkodik, hogy sosem vesszük észre Őt a 

körülményeinktől ezért sok ziccert kihagytunk már.  Talán 

ezért erőtlen sokszor az egyház a világ zajos, akaratos 

nyomulásával szemben, mert elfelejti, hogy Isten áll mögötte 

filiszteusaival szemben.  

2. Kérdések válaszok helyett 

Dávid folyamatosan kérdezi Istent, állandó kapcsolatban van 

Vele. Ez lehet bizonytalanság, önállótlanság, de még inkább 

alázat. Ellentétben Saullal. A 7. versben olvassuk, hogy 

miután Dávid fényes győzelmet arat, Saul arra következtet: 

„Kezembe adta őt az Isten, hiszen saját magát zárta be azzal, 

hogy egy kapuval és zárral felszerelt városba ment.” Neki már 

kész válaszai vannak Istenről. A körülmények 

félrevezethetnek, mert hajlamosak vagyunk magunkat igazolni 

vele. Pedig sokszor használjuk ezt az útmutatót mi is. 

Kérdéseink vannak Isten felé vagy válaszaink? Mindig gyanús 

az olyan ember, aki mindenre (is) tud válaszolni… A hitben az 

jut előre, aki mer kérdezni az Úrtól, és az Úrról! Akinek 

kérdései vannak, és válaszai személyesek, az többet fog 

ismerni Istenből. Gőgös mindentudásunk félrevezethet és 

lemaradhatunk épp Isten személyes megismeréséről. Hogy 

lehet személyes kapcsolatunk Istennel? Úgy, hogy kérdezzük 

ŐT! „… zörgessetek és megnyittatik nektek!”  

Őszintén kíváncsi vagy Istenre, teret adva, hogy úgy és akkor 

és úgy mutatkozzon be ahogy akar? Vagy Isten a 

következtetéseink, ismereteink és véleményünk keretei közé 

reked? Az egy halott isten. Bálványnak hívja a Biblia! 

Veszélyes, mikor olyan szépen fényesre csiszoljuk saját 

istenképünket, amelyeket saját gondolatainkból építettünk, 

hogy attól még Istent se engedjük eltérni.  Az élő Isten 

szabadon mozog, jár-kel övéi életében, és azt tehet, amit akar, 

mert otthon van ott! Mint egykor Édenben. Dávid szíve, annak 

teljes fennhatósága Istené, így azt az ÚR irányítja. Ő indítja 

tettekre, bűnbánatra, irgalomra. Mert összhangban van Vele. 

Figyeljük meg, minden kérdésére igen választ kap az Úrtól! 

Mintegy megsejti Isten szándékait. Hogy lehet ez? Ahogy 

gitár hangolásnál az adott hangra erősen koncentrálva lehet a 

húrokat ráhangolni, így van Istennel is. Ez figyelem! Kizárni 

minden más zajt, mint egy zenekari próbán és a másik játékára 

figyelve, bekapcsolódni. 

Ebjátár főpap hozza az Éfódot, amely az isteni kinyilatkoztatás 

eszköze lehetett. A papi öltözék egy része, amely az úrimot és 

túmmímot rejtette magában, köveket, melyeknek segítségével 

megkérdezhette a főpap az Urat. Eldöntendő kérdéseket tettek 

így fel, Isten pedig ezek által igent vagy nemet válaszolt, ám 

nem volt kényszeríthető válaszadásra. Az Éfód használatának 

lényege abban állt, hogy Isten elé vittek egy kérdést, és azzal 

együtt teljes lényüket, helyzetüket! Ez ma is rendelkezésünkre 

áll. Van Bibliánk, vannak hívő barátaink, családtagjaink, 

akiket Isten használhat válaszadásban, hallgatunk 

Igehirdertéseket, és imádkozhatunk. De mindezekben a 

hogyan a kérdés, lelkünk állapota, mert Isten válaszát ott 

fogjuk megérteni, ott áll össze, kristályosodik ki! A szívünk 

az a műszer, amelyen Isten hangját befoghatjuk. Ezért kell azt 

nagyon óvnunk. Lehet Bibliát olvasni, Igehirdetést hallgatni 

lelketlenül, csak a fejünkkel, magunkat kispórolva, akkor nem 

fogjuk érteni Istent. Legfeljebb félreérteni, mint Sault. 

Ám ami ennél is fontosabb, Jézus elküldte a Szentlelket, aki 

elvezet az Igazságra buzdít, int, bátorít, bűnbánatra vezet. A 

Szentlélek az, aki mint egy finom hangoló képes ráhangolni a 

lelkünket az Isten frekvenciáira.  

3. Aki csak Istenben reménykedik, nem emberekben 

Keíla lakói annak ellenére kiszolgáltatnák Dávidot, hogy ő 

megmentette őket! Dávid nem rója ezt fel, inkább elfogadja a 

tényt. Ebből is látszik, hogy nem az emberek támogatására, 

hanem Istenre számít. Mennyi csalódástól megkímélhetnénk 

magunkat, ha nem az emberekben reménykednénk, hanem 

csak Istenben! Ha eleve úgy számolnánk, hogy az ember 

gyarló ezen nincs mit csodálkozni, hisz mi is azok vagyunk! 

Ha nem a külső, hanem a belső vigasztalást keresnénk 

azonnal! (Kempis Tamás) Ha nem koldulnánk a szeretetet 

mindenhonnan, hanem rögtön Istenhez fordulnánk, aki maga a 

Szeretet. Dávidot azok adnák ki, akiket épp felszabadított. 

Hasonlót élhetett át Jézus is a kereszten… 

Mikor Istennek tesszük ki magunkat, akkor minden egyéb 

kiszolgáltatottságunk Isten irányítása alá kerül, és az Ő 

kezében a bajok, a fájdalmak is javunkra lesznek, hiszen 

életünk célja felé sodornak.  Ki tudjuk – e szolgáltatni 

magunkat Istennek? Dávid elfogadja a bujdosást! Nem akad 

ki, miért kell tíz évet várnia a királyságra.  Ennek célja, hogy 

Istenre hagyatkozzon, ha korona van a fején és palotában 

lakik, ha barlangban bujkál akkor is! Ő ugyanaz a Dávid 

maradjon, aki Istené! Micsoda szabadság ez! „Tudok 

szűkölködni és bővölködni? Egészen be vagyok avatva 

mindenbe?” Tudunk-e így tekinteni a bajra, a gyászra, a 

fájdalomra, mint beavatásra, helyekre, amikben újra és újra 

Vele találkozhattunk? Akkor úgy visszük a lelkünket, mint 

egyetlen batyut ezen a vándorúton itt a földi életben, és amely 

az Istennel való találkozásaink örök tere lehet. Akkor 

rájövünk, hogy Nála, otthon vagyunk, hogy az Istennek való 

kiszolgáltatottság az otthonunk, amelyben ha hűségesen, 

alázattal kitartunk, akkor kérdéseinkre válaszokat kapunk és 

Isten ki-be jár az életünkben.  

Ám ehhez hűséges, precíz figyelemre van szükség, hogy 

elmélyüljünk Istenre fókuszálásunkban! Ne vegyük le Róla a 

tekintetünk, hanem lássuk meg Őt góliátjainkkal szemben is. 

Hogy az Ő dicsőségére vívjuk harcainkat, hozzuk 

döntéseinket! Merve bátran kérdezni Tőle, tisztán, Előtte 

tartva meg szívünket, ahol válaszait figyelhetjük, 

megérthetjük. Adja Isten, hogy kitartsunk a hűséges Istenre 

figyelésben! És megérthessük szavát! Ámen 
    Sebőkné Babos Boglárka 


