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 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

 
  Köszöntés 

  Kezdő ének: 35:1 
(„Perelj Uram, perlőimmel…”) 

  Imádság 

 
  Alapige (ld. középen  ) 

 Igehirdetés (ld: a túloldalon) 

 
  Csendes imádság 
  Imádság 

  Miatyánk 

 
  Hirdetések (ld. jobb oldalon  ) 
  Születésnaposok köszöntése 

Hajabács Ábel; Mester Magdolna; 

Kelemen Zoltán; Palásthy Nikoletta Dóra; 

Herczeg István 


 

  Záró ének: 265:1-2 („Hagyjad az Úr 
Istenre…”) 
 
  Áldás  
 
 

  GYÜLEKEZETI HÍREINK: 
 

 A héten búcsúztunk Plesovszky Mihálytól. Kérjük 

Isten vigasztalását a gyászoló családoknak! 

 Templomunk nyitásáról részletes tájékoztatót a 

gyülekezetünk honlapján találunk. Istentiszteletre 

regisztrálni telefonon (kedd 15-18.00), illetve 

honlapon (kedd 18.00 után) lehet. 

 Jövő heti ONLINE alkalmaink: 
szerda 9

00
: Beszélgetős Bibliaóra (Google Meet) 

péntek: 16
30 

KonfIFI (jelenléti) 
              18

00
: Ancora Ifi (jelenléti) 

vasárnap 10
00

: ISTENTISZTELET (YouTube) és 

Gyermek-istentiszteletek minden vasárnap: 
10

00
: az ált. iskola 3-6. osztályába járók számára a 

Google Meet-en (bővebb információk a közös 

Skype csoportban és Suga-Szurdi Nóránál: 

06307271724), ill. 11
00

: YouTube csatornánkon 
Házi Biblia Körök; Hittanórák 

 Máj. 10. 18
30

: Online presbiteri gyűlés 
 Urnatemetőnk ÚJRA NYITVA vasárnaponként! 

(Részletek honlapon, hirdetőtáblákon.)  
 Kérünk jelentkezőket temetőügyeletre máj. 16, 24, 30 

délelőtt. Jelentkezés Zsuzsánál tel./mailben. 

 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! 
 Máj. 31-ig céladományt gyűjtünk a Bajcsy-Zsilinszky 

kórház COVID osztályának. A gyülekezet részéről 

erre a célra érkező (bankszámlánkra utalt/külön 

perselybe bedobott) pénzadományokat a nehéz 

helyzetben lévő, szociálisan rászorult betegek 

életkörülményeinek, és az ott dolgozó 

ápolószemélyzet munkakörülményeinek javítására 

fordítja.  

 

Az Úr legyen Gyülekezetünk őriző pásztora! 

  O L V A S M Á N Y :  1  S Á M  2 4 , 1 - 2 3  
„1 Ezután elvonult onnan Dávid, és Én-Gedí sziklavárában tartózkodott. 2 Amikor visszatért Saul a filiszteusok 

üldözéséből, jelentették neki, hogy Dávid Én-Gedí pusztájában van. 3 Maga mellé vett Saul egész Izráelből 

háromezer válogatott embert, és elment, hogy megkeresse Dávidot és embereit a Zerge-szikláknál. 4 Amikor az út 

menti juhaklokhoz ért, volt ott egy barlang. Saul bement oda, hogy a szükségét elvégezze. Dávid pedig embereivel 

együtt éppen a barlang legmélyén tartózkodott.  5 Akkor az emberei ezt mondták Dávidnak: Nézd, ez az a nap, 

amelyről azt mondta neked az Úr, hogy kezedbe adja ellenségedet. Tégy vele, amit jónak látsz! Erre fölkelt Dávid, és 

lopva levágta Saul köpenyének a sarkát. 6 Dávidnak azonban megesett rajta a szíve, miután levágta Saul 

köpenyének a sarkát, 7 és ezt mondta embereinek: Mentsen meg az Úr attól, hogy ilyen dolgot kövessek el az én 

uram, az Úr fölkentje ellen, és kezet emeljek rá, hiszen az Úr fölkentje ő!  8 Így fékezte meg Dávid az embereit, és 

nem engedte, hogy Saulra támadjanak. Saul pedig kiment a barlangból, és útjára indult. 9 Ezután Dávid is fölkelt, 

kiment a barlangból, és Saul után kiáltott: Uram, királyom! Saul ekkor hátratekintett, Dávid pedig arccal a földig 

hajolt, és leborult előtte. 10 Akkor ezt mondta Dávid Saulnak: Miért hallgatsz olyanok szavára, akik azt állítják, 

hogy Dávid a vesztedre tör?! 11 Hiszen most a saját szemeddel láthattad, hogy kezembe adott az Úr a barlangban. 

Mondták is, hogy öljelek meg, de én megszántalak, és ezt mondtam: Nem emelek kezet az én uramra, mert az Úr 

fölkentje ő. 12 Nézd csak, atyám, itt van a köpenyed sarka a kezemben. Amikor levágtam a köpenyed sarkát, nem 

gyilkoltalak meg. Értsd meg ebből, és lásd be, hogy nem akarok semmi rosszat vagy hűtlenséget elkövetni ellened, és 

nem vétkeztem ellened, bár te a vesztemre törsz, hogy elvedd az életemet. 13 Az Úr tegyen igazságot köztünk, az Úr 

álljon értem bosszút rajtad, de én nem emelek rád kezet. 14 Ahogy az ősi példabeszéd mondja: Gonoszoktól ered a 

gonoszság. Nem emelek hát kezet rád! 15 Ki ellen vonult ki Izráel királya? Kit üldözöl? Egy döglött kutyát vagy egy 

árva bolhát? 16 Legyen azért az Úr a bíró, és tegyen igazságot közöttünk! Vizsgálja meg és perelje peremet, és 

szolgáltasson nekem igazságot veled szemben! 17 Miután Dávid mindezeket elmondta Saulnak, megkérdezte Saul: A 

te hangod ez, Dávid fiam? És Saul hangosan sírni kezdett. 18 Azután ezt mondta Dávidnak: Te igazabb vagy nálam, 

mert te jól bántál velem, bár én rosszul bántam veled. 19 Te most tudtomra adtad, milyen jót tettél velem: az Úr a 

kezedbe adott, és mégsem öltél meg. 20 Ha valaki rátalál ellenségére, sértetlenül bocsátja-e útjára? Jóval fizessen 

neked az Úr azért, amit ma tettél velem! 21 Mert magam is tudom, hogy te biztosan király leszel, és te teszed majd 

Izráel királyságát maradandóvá. 22 Esküdj meg most az Úrra, hogy ha meghalok, nem irtod ki utódaimat, és nem 

törlöd ki nevemet a nemzetségemből! 23 Dávid megesküdött Saulnak. Saul akkor hazament, Dávid pedig embereivel 

együtt fölment a sziklavárba.” 

  A L A P I G E : R Ó M  1 2 , 2 1
 

„Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a jóval a rosszat.” 
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Bevezetés: Hogy lehet tovább élni az ellenünk elkövetett gonoszságok, 

csapások, tragédiák után? Hogyan lehet győzni mások nekünk okozott 

sebei, bűnei felett? -Ebben kísér minket ez a történet Dávidról és 

Saulról. 

 

1. A bosszú velünk is végez 

A történetben Dávid épp lehetőség kapna bosszút állni, és véget vetni 

az üldözésének. Saul pont abba a barlangba megy be, ahol Dávid az 

embereivel tanyázik. Önként sétál csapdába. Csak egy jelet kéne adnia 

és bármelyik embere boldogan végezne ellenségével. Mi mit tettünk 

volna? Mi nem vagyunk bosszúszomjas emberek. Biztos? És a „Na 

most kellett volna megmondani neki…” „Most kellett volna viszonozni” 

mondataink? A bosszú arról szól: velem ezt nem lehet megtenni, a 

mélyén mindig az önhittség és sértettség lappang. Szemet szemért elven 

alapul! Állást állásért, hűtlenséget hűtlenségért. A bosszú igazságot 

akar szerezni saját jogos érdekeinek, elégtételt! A gonosznak jó 

taktikája ez, így vonzza, csalja be seregeibe észrevétlenül a sok 

leigázott embert, saját fájdalmainál fogva. A gonosz megtorlást, 

elégtételt ígér, Isten gyógyulást. A bosszú, a hibáztatás az ördög kiváló 

elterelése a gyógyulásról. Amíg a másikat üldözöd azért, amit veled 

tett, addig nem tudsz gyógyulni. „Ha bosszút akarsz állni, mindjárt két 

sírgödröt kell ásnod.” - Tartja a mondás. Minden gondolata a másik 

ember megleckéztetése és az őt ért sérelem körül forog. Aki üldöz, 

maga is rab, saját foglyának rabja, akit őriznie, szemmel tartania kell, 

hogy biztosan azt a büntetést kapja, amit megérdemel.  

Ám ha mindig mindent megbocsátunk, nem válunk-e balekokká? 

Sokakat ez riaszt a keresztyénségben. Nem akarnak vesztesek lenni.  

Hogyan győzött Dávid? Istenre bízza az igazságszolgáltatást, nem 

önbíráskodik, holott alkalma adódik rá. Nem a saját igazában bízik, 

hanem Istenében. Többre tartja Isten igazságát. Ha Isten akarja, úgyis 

megvédheti, és igazságot szolgáltathat. A bosszú kiveszi Isten kezéből 

az irányítást. Dávid Isten kezében hagyja, ezzel pedig annak súlyát, 

terhét is. Hiszen Saul épp az élő példa előtte arra, hogyan nyomorodik 

bele az ember a saját sérelem hadjáratokba, mikor nem hagyjuk, hogy 

Isten kárpótoljon, hanem mi magunk akarjuk azt megtenni. Azzal 

gyakorlatilag azt mondjuk: Istenem nem bízom abban, hogy amit Te 

adsz az nekem elég lesz. Aki Istenre bízza az ügyét az el meri hinni, 

hogy Isten jobban szereti őt, mint ő saját magát. Pontosabban jobban 

hisz Isten gyógyításában, kárpótlásában, mint a saját vagdalkozásában! 

Az Istent tekinti a legfelsőbb bíróságnak, aki előtt nem kell tanú, 

szakértő, esküdtszék, mert Ő is ott volt, amikor mindez megtörténik.  

Mert Veled fájt, Veled szenvedte el a gyalázatot, ott akkor, amikor 

bántottak. Pontosan érti min mentél keresztül hisz úgy szeret, hogy 

meghalni is kész volt Érted! „Én vagyok a szőlőtő ti a szőlővessző” (Jn 

15.) Ahogy a szőlőtő nem különíti el létét a szőlővesszőjétől, úgy Isten 

sem akar külön életet nélkülünk. A mi történéseink, az Ő történései is! 

Ezért bízhatsz Benne, hogy érti és teljesen átérzi, amit Veled tettek, és 

az Ő Igazsága tökéletes, ami még saját Fiát sem kímélte a bűnnel 

szemben.  

Hiszed-e, hogy Isten Veled érez? Hiszel – e az Ő igazságában? Hogy az 

nagyobb, teljesebb, több mint a mi emberi igazságunk? 

Dávid első győzelme tehát az, hogy nem veszi a bosszú és az 

önbíráskodás szörnyű terhét magára, így szabad marad arra, hogy 

tisztán lássa a helyzetet.  

 

2. Meglátja Saulban a felkentet 

Arra hivatkozik emberei előtt: „Hiszen az ÚR felkentje Ő!” Dávid 

meglátja Saulban Isten felkentjét, noha az már régen elfordult az Úrtól, 

és csupán árnyéka régi önmagának, annak a Saulnak, akit még Sámuel 

felkent királlyá. Dávid nem Sault tiszteli, hanem benne Isten munkáját, 

kiválasztását! Meglátni ellenségünkben azt, akit Isten szintén szeret!  

Azt, akiért ugyanúgy meghalt az ÚR. Ez már a második lépés. Senki 

sem tudja ezzel kezdeni. Ezt csak az tudja meglátni, aki bízik Isten 

szeretetében és igazságában. Dávid nem félelemből, gyávaságból nem 

vág vissza, hanem mert felismeri, ha kezet emelne Saulra azzal Isten 

ellen vétene, és épp Isten támogatását, pártfogását veszítené el. Aki 

mindennél többet jelent számára. 

Nehéz lehetett nem az embereire hallgatni, hisz azt kockáztatta, 

elpártolnak tőle ha gyengének mutatkozik! Sokszor ott ez a kísértés a 

mi életünkben is: támogatóinkat nem akarjuk elveszíteni, ezért úgy 

viselkedünk amilyennek látni akarnak. Ez Dávid második győzelme: 

Dávidnak Isten támogatása az elsődleges! Ő azt teszi, ami Isten előtt 

kedves, mert az Ő bizalmát nem akarja eljátszani hisz tudja ez minden 

katonai erőnél többet ér. Hiszed-e ezt? Hogy Isten támogatása elég a 

győzelmedhez? Hogy nem az emberi támogatottságra kell alapoznod, 

ha Isten neked ígért valamit?  

Ráadásul a helyzet összetett, emberei azzal győzködik a lehetőség 

Istentől van, ragadja meg! Hogy lehet különbséget tenni mi az Istentől 

való lehetőség és mi nem az? Góliátot, a filiszteusokat gond nélkül 

leöli, hisz azok az ÚR népét vagy magát az Urat gyalázták. Saul viszont 

az Úr felkentje. Az Úr tulajdona, még ha viselkedése, jelleme már rég 

el is tért attól. Jó iránytű lehet ez nekünk is: ha most megragadod a 

lehetőséget, az Isten dolgait véded-e vele, vagy úgy győzöl, hogy 

közben a konkollyal a búza is jön? Jézus határozottan megmondja, csak 

a végítéletnél választja külön ezt! A mi bíráskodásunk tönkre tehetné. 

 

3. Irgalom  

Dávid harmadik győzelme a rossz felett, hogy azt olvassuk 

„megszánta” Sault.  Miután meglátta benne azt, akin Isten már 

dolgozott, akit Isten szeret, már szánalomra indult. Mert meglátta benne 

önmagát is. Az az őrült, féltékeny, vérengző ember én is lehetnék. 

Ehhez azonban ismerni kell magunkat egy kicsit. Ha nem hiszem el a 

gonosz meséjét arról, hogy a másik a mindenben rossz, én pedig az 

ártatlan és jó vagyok. Amikor a sérelem ért, lehet, hogy ártatlan voltam, 

de máskor, mással szemben nem! Ez pedig egy fontos állomás a 

megbocsátásban! Tudjuk-e így látni magunkat, amikor ellenségünkkel 

állunk szemben? Nem csak sértettként, akinek amúgy talán igaza van, 

hanem úgy, mint aki most sértett, máskor talán vádlott. Látom-e, 

belátom-e, hogy ellenségem botladozó embertársam, aki ugyanúgy 

küzd, és szenved saját bűneitől, mint én. Nem ugyanazoktól a bűnöktől 

és nem ugyanúgy, de szenved. 

A Mi Atyánkban Jézus úgy tanított: „Bocsásd meg vétkeinket, 

miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.” Vagyis azt 

kérjük, hogy Isten úgy bocsásson meg, ahogy mi a minket bántóknak!  

Isten bocsánatának kapuja olyan szélesre nyílik számunkra, amilyen 

szélesre nyitottuk mi a magunk bocsánatát az ellenünk vétkezőknek! De 

ha már néztünk úgy Jézus keresztjére, mint Isten maradéktalan 

bocsánatára irántunk, akkor ebből meríthetünk! Ha átéltük, hogy Isten 

megbocsátotta bűneinket, megértjük az Igét: „Nincs különbség, 

mindenki vétkezett.”  Az irgalom bőkezűség, ami Isten gazdagságából 

ad. A bosszú, és az önbíráskodás szűkmarkú kapzsiság, ami a gonosz 

szegénységének jele. Aki bosszút áll magányos, mert nem bízhat senki 

védelmében, helyreállításában csak a magáéban! A hívő ember viszont 

bízhat Isten védelmében, Övé az igazságszolgáltatás, és a helyreállítás 

hatalma, és minden lehetősége megvan rá. A hívőnek van miből 

megbocsátani, mert neki már nincs adóssága az Isten felé, mert tudja, 

hogy Ő is rászoruló volt valaha Isten bocsánatára! Dávid is így lép oda 

Saulhoz: „Az Úr tegyen igazságot köztünk, az Úr álljon értem bosszút 

rajtad, de én nem emelek rád kezet.”  

 

4. Elengedés 

Dávid negyedik győzelem, hogy elengedi Sault, mert a rossz 

fegyverével tudna csak győzni. De megfordítja és a gonoszság 

lehetősége visszájára fordítva az irgalmasság alkalma lesz! Felmutatja a 

köpeny sarkát, megmutatja mit tehetett volna. De nem erőfitogtatásból, 

hanem JOGOS ÖNVÉDELEMBŐL! A megbocsátás nem azt jelenti, 

hogy újra kiteszem magam a másik gonoszságának! Azt jelenti 

elengedem, Istenre bízom az igazságszolgáltatást, már nem érdekel mi 

lesz vele, mert megértettem nem ez a dolgom! A Biblia a bűnt 

céltévesztésnek is értelmezi. A Sátán mindig eltéríteni akar. Amikor 

megbántottak nem az a dolgom, hogy visszabántsak, hanem hogy 

magammal törődjek és gyógyuljak! A bosszú épp ettől veszi el az 

erőnket! Ezért nem gyengeség a megbocsátás, hanem az egyetlen jó 

lépés, győzelem a gonosz felett. Isten is ezt az utat választotta! A 

gonosz el akar téríteni, újra és újra bele akarja nyomni az arcunkat a 

sebeinkbe, és feltépkedi azokat! „Az élet sebez. De Krisztus gyógyít.” 

Itt a földön mindez megeshet, de ha bennem Krisztus él, hiába 

sebződöm, azok legfeljebb javamra lesznek Sebzett Gyógyítóm kezei 

alatt. Ha nem állsz bosszút, ha meg tudsz bocsátani, amikor nem akarod 

leigázni a másikat, bát megérdemelné, akkor Krisztusnak adsz alkalmat 

a győzelemre. Elsősorban benned, és aztán a másikban is. Amikor 

bosszút állsz, akkor pedig a gonosznak! Nincs köztes út. Sérelmeink, és 

gyalázóink mindig felfedik Isten és a Sátán küzdelméről szól a mi 

életünk is. Ki mellé állsz?  

Dávid elengedte Sault mert tudta a bosszúval csak Istentől vágná el 

magát, mert maga mellett tudta, hitte és érezte az Őt szerető, Vele fájó 

Vele bujdosó Urat! Mert bízott ígéretében, mert Őt tekintette 

legfensőbb bíróságnak! Mert meglátta üldözőjében a felkentet, akivel 

Istennek dolga van! Aki nem esik kívül Isten fennhatóságán! ÉS akit 

meg tudott szánni, mert meglátta benne bűnös önmagát is! Végül pedig 

mert engedett a benne munkálkodó, ŐT gyógyító Úrnak, hogy a bosszú 

lehetőségét az irgalom alkalmává tegye. Amiből a másik megértheti 

nem vele van már dolgunk, hanem magunkkal, és amely Krisztus 

irgalmát hirdetheti!  

Adja Isten, hogy ne győzzön le minket a rossz, hanem a bennünk élő, 

minket folyamatosan gyógyító Krisztus győzze le a rosszat a jóval! 

Ámen     Sebőkné Babos Boglárka 


