
Kedves Testvérem! Ha elolvasta, s lehetősége van rá, adja tovább szomszédjának, ismerősének, esetleg fénymásolja! Köszönjük! 
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ISTEN ÁLTAL IRÁNYÍTOTT VEZETŐ 

Igeolvasás: Bír 9,1-5; 45-54 

Alapige: Bír 8,1-3 De az efraimiak azt mondták neki: Mit 

 tettél velünk? Miért nem hívtál bennünket, amikor harcba 

 indultál Midján ellen? És hevesen pöröltek vele. Ő  

azonban így felelt nekik: Ugyan mit tettem én hozzátok 

 képest? Nem többet ér-e Efraim böngészése Abíezer 

szüretjénél? A ti kezetekbe adta Isten Midján vezéreit,  

Órébet és Zeébet. Hozzátok képest mit tudtam én tenni?  

Amikor így beszélt, megenyhült az ellene támadt indulatuk. 

 

Kedves Testvérek! Már javában zajlanak országszerte a holnapi 

államalapítási ünnepségeknek az előkészületei. Minden évben, 

augusztus 20-án megemlékezünk István királyról, aki 

megszilárdította a keresztyénséget hazánkban, és a 

nagyfejedelemségből királyságot alapított. Ezer év után is 

méltóképpen megünnepeljük mindazt, amit mély hitű első 

királyunk véghezvitt. Van mit tanulnunk Tőle, s ma szeretnék felolvasni egy részt azokból az intelmekből, 

amelyet fiának, a később tragikus hirtelenséggel egy vadászbalesetben meghalt Imre hercegnek írt.  

          
Augusztus 12-én Lestár Réka megkeresztelése, babamama klub, virágok, „konyhatündérek”             (Fotó: AÁ.) 

István király 10. intelme Imre herceghez a kegyességről és az irgalmasságról, valamint a többi erényről: 

„Az erények mértéke teszi teljessé a királyok koronáját, és a parancsok közt a tizedik. Mert az erények ura a 

Királyok Királya, miként égi serege áll kereken tíz karból, úgy életed vitele kerekedjék ki tíz parancsból. Kell, 

hogy a királyt kegyesség s irgalmasság díszítse, de a többi erény is hassa át és ékesítse. Mert ha a királyt 

istentelenség és kegyetlenség szennyezi, hiába tart igényt a király névre, zsarnoknak kell nevezni. Ennek 

okából hát, szerelmetes fiam, szívem édessége, sarjam jövő reménysége, kérlek, megparancsolom, hogy 

mindenütt és mindenekben a szeretetre támaszkodva ne 

csak atyafiságodhoz és a rokonságodhoz, vagy a 

főemberekhez, avagy a gazdagokhoz, a szomszédhoz és az 

itt lakóhoz légy kegyes, hanem még a külföldiekhez is, sőt 

mindenkihez, aki hozzád járul. Mert a szeretet gyakorlása 

vezet el a legfőbb boldogsághoz. Légy irgalmas minden 

erőszakot szenvedőhöz, őrizd szívedben mindig az isteni 

intést: "Irgalmasságot akarok, nem áldozatot." Légy 

türelmes mindenekhez, nemcsak a hatalmasokhoz, hanem 

azokhoz, akik nem férnek a hatalomhoz. Azután légy erős, 

nehogy a szerencse túlságosan felvessen, vagy a balsors 

letaszítson. Légy alázatos is, hogy Isten felmagasztaljon 

most és a jövőben. Légy majd mértékletes, hogy mértéken 



Hívogassuk családtagjainkat, ismerőseinket! A prédikációk honlapunkon meghallgathatóak, elolvashatóak (furediut.hu).  

túl senkit se büntess vagy kárhoztass. Légy szelíd, hogy sohase harcolj az igazság ellen. Légy becsületes, hogy 

szándékosan soha senkit gyalázattal ne illess. Légy szemérmes, hogy elkerüld a bujaság minden bűzét, valamint 

a halál ösztönzőjét.”  

István király többek között azt kéri fiától: „Őrizd szívedben mindig az isteni intést!” Mintha azt 

mondaná, hogy válj olyan uralkodóvá, akit Isten vezet. Ma két uralkodóról szeretnék beszélni, Gedeonról és 

az őt követő Abimelekről. Gedeon élete arról tanúskodik, hogy miként válhat egy egyszerű ember is Isten 

kezében nagyszerű vezetővé, Isten áldott eszközévé, Abimelek élete viszont mindennek az ellenpéldája, s 

megmutatja azt, hogy miként lehet valaki az ördög kezében eszköz. Míg Gedeon célja az volt, hogy másokat 

gazdagítson, az életet védje és segítse, addig Abimelek egy tömeggyilkos volt, akárhol megjelent, halált osztott. 

 A felolvasott igéből megtudjuk, hogy miután Gedeon négyszázszoros túlerővel szemben győzelmet 

aratott a midianiták felett, kis csapatával üldözni kezdte a megfutamodó ellenséget. Közben üzent az 

efraimiaknak, hogy állják útjukat a menekülőknek. Ők pedig elfogták Midján két hadvezérét, gyorsan ki is 

végezték őket. S ezután következik a veszekedés. Azt kérdezik Gedeontól: Miért nem hívtál bennünket, amikor 

harcba indultál Midján ellen? Gedeon felháborodhatna, de érzékeli, hogy még mindig nagy veszély leselkedik 

rájuk. A megfutamított, s jól felszerelt ellenség még mindig túlerőben van velük szemben. Egy testvérháborút 

most nem szabad megengedni. Ha irigységből és féltékenységből az efraimiak a dicsősséget akarják, akkor 

legyen övék a dicsősség. Csak testvérháború ne legyen! Így nekik hagyja a dicsősséget! Gedeon itt nemcsak 

az ellenségen győzött, hanem saját maga felett is győzelmet aratott. Mintha azt mondaná: Úgy is egyedül az 

Úré a dicsőség! Gyönyörű szép jelenet. Csak az tud így dönteni és így viselkedni minden erőlködés és 

képmutatás nélkül, akiben Isten Lelke munkálkodik. Neki Isten dicsősége volt a legfontosabb, azután a népnek 

az ügye, utána a testvéreinek a szeretése, még akkor is, ha azok így viselkednek, és ő maga teljesen eltűnt.  

 Miután meghalt Gedeon, sajnos elszabadult a sötétség, amikor feltűnt Abimelek. Gedeonnak sok 

felesége volt, tőlük pedig hetven fia. Abimelek is a fia volt. Azonban nem az egyik feleségétől, hanem egy 

szolgálótól született. Abimelek pedig uralkodni akart. Ezért elment Sikembe anyja testvéreihez, és így szólt 

hozzájuk (…):Beszéljetek így Sikem polgárainak, és kérdezzétek meg: Mi jobb nektek? Az, ha hetven férfi 

uralkodik rajtatok (…) vagy az, ha egy ember uralkodik rajtatok? Emlékezzetek csak arra, hogy én a ti húsotok 

és véretek vagyok!" Majd e demagóg beszéd után Sikem városa királlyá választotta őt. Uralkodását úgy kezdte, 

hogy elment apja házához Ofrába, és meggyilkolta testvéreit, Jerubbaal fiait, hetven férfit egy kövön. (Bír 9,5) 

Majd a sikemiek is rájöttek, hogy kit választottak királyukul és fellázadnak ellene. Erre Abimelek sereget 

gyűjtött, elfoglalta a várost, a benne levő népet pedig felkoncolta. De nem tudott megállni, s ment a szomszéd 

városba is, és ott is pusztított és rombolt. Az emberek egy magas toronyba menekültek. Ekkor rájuk akarta 

gyújtani a tornyot, és ő maga is hordta a fát a torony aljához. Akkor egy asszony egy kézimalom kövét dobta 

Abimelek fejére, amely bezúzta a koponyáját. Ő azonnal így kiáltott fegyverhordozó legényének: Ránts kardot, 

és ölj meg, hogy ne mondják rólam: Asszony gyilkolta meg! A legénye keresztülszúrta, és meghalt. (Bír 9,53-

54).S ez a vége. Van vége, de előtte mérhetetlen pusztítás.  

 Három uralkodó példáját hoztam ma el. Láthatjuk magunk előtt az Isten által vezetett István királyunk 

és Gedeon áldott példáját, s ellenpéldaként a gonosz Abimelek-et is. Isten segítsen minket, hogy e példákat 

látva mi a világosságban akarjunk járni és így tudjunk másoknak is világítani. Ámen. 

-----------------------------------------------Szolgálattevő: Dr. Pótor Áron ------------------------------------------------ 
2018. augusztus:  

20. hétfő 7.00 

A Magyar Református Szeretetszolgálat közös kerékpározása a Virágkarneválon. 
Gyülekező: 6.00-6.45. Helyszín: a Miklós utcán. Indulás: 7 órakor. A résztvevők zöld MRSz 

pólót kapnak ajándékba. A szervezők azt kérik, hogy a biciklik virággal legyenek díszítve. 

Jelentkezni lehet email-ben: balogh.barnabas@jobbadni.hu 

22. szerda  14.30 Bibliaóra 

29. vasárnap  9.40 Énektanulás, párhuzamosan pedig imaközösség a presbiteri szobában.  

29. vasárnap 10.00 Újkenyér ünnepén úrvacsorás istentisztelet, párhuzamosan pedig gyermekistentisztelet.  

29. vasárnap 14.00 English-language worship for students (Mustard Seed Chapel) 

      - Babamama klub, 
                             - Film klub, 

                       - Zenés istentisztelet, 

- Ifjúsági óra, csütörtöki énekkar 
- Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván azt, hogy „a jókedvű adakozót szereti az Isten” (2Kor 9,7). 

- Hirdetem, hogy az istentisztelet utáni szeretetvendégséghez szívesen elfogadunk kekszet, süteményt, teát. 

Cím: 4027 Debrecen, Füredi út 39. Számlaszám:11738008-20899125 Honlap: www.furediut.hu 
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