
Kedves Testvérem! Ha elolvasta, s lehetősége van rá, adja tovább szomszédjának, ismerősének, esetleg fénymásolja! Köszönjük! 
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A BOSSZÚ, HARAG ELENGEDÉSÉNEK KÉRDÉSE - BÖJTI IDŐSZAKBAN 

 

Igeolvasás: 1Sám 25,20-39  20Amikor a szamáron ülve 

egy hegy által eltakarva lefelé ment, Dávid éppen 

szemközt jött lefelé embereivel együtt, és hirtelen 

összetalálkozott velük. 21Dávid azt mondta: Bizony, hiába 

vigyáztam ennek az embernek mindenére a pusztában, 

hogy semmi se vesszen el abból, ami az övé, mert ő a jót 

rosszal viszonozta. 22Úgy bánjon el az Isten Dávid 

ellenségeivel most és mindenkor, hogy reggelre semmit 

sem hagyok meg mindabból, ami az övé, még egy kutyát 

sem. 23Amikor megpillantotta Abigail Dávidot, sietve 

leszállt a szamárról, arcra esett Dávid előtt, és a földre 

borult. 24Lábához esett, és ezt mondta: Uram, én vagyok 

a bűnös, mégis hadd szóljon hozzád szolgálóleányod, és 

te hallgasd meg szolgálóleányod szavát! 25Kérlek, uram, 

ne törődj Nábállal, ezzel a megátalkodott emberrel, mert olyan ő, amilyen a neve. Bolond a neve, és 

bolondságot csinál. A te szolgálóleányod azonban nem látta az én uram legényeit, akiket küldtél. 26Most pedig, 

uram, az élő Úrra és a te életedre mondom, hogy az Úr az, aki visszatartott téged a vérontástól és attól, hogy 

magad segíts magadon. Úgy járjanak ellenségeid, mint Nábál, és akik vesztedre törnek, uram! 27Ezt az 

ajándékot pedig, amelyet szolgálóleányod hozott neked, uram, adják a legényeknek, akik az én urammal járnak 

együtt! 28Bocsásd meg azért szolgálód hibáját, mert a te házadat, uram, bizonyosan maradandóvá teszi az Úr, 

hiszen az Úr harcait harcolod, uram, és nincs benned semmi rossz, mióta élsz. 29És ha akad, aki üldöz, és az 

életedre tör, az életed, uram, akkor is az élők csomójába lesz kötve Istenednél, az Úrnál. Ellenségeid életét 

pedig parittyája közepéből hajítja el! 30Ha majd az Úr véghez viszi az én urammal mindazt a jót, amit megígért, 

és Izráel fejedelmévé tesz meg téged, 31akkor ne legyen egy ilyen botlásod, és ne furdaljon, uram, a lelkiismeret, 

hogy ok nélkül ontottál vért, és magad segítettél magadon, uram! És ha majd az Úr jót tesz veled, uram, ne 

feledkezz meg szolgálódról! 32Akkor ezt mondta Dávid Abigailnak: Áldott az Úr, Izráel Istene, hogy elém 

küldött most téged. 33Áldott a te okosságod, és áldott vagy te magad is, mert megakadályoztál ma a vérontásban 

és abban, hogy magam segítsek magamon. 34Bizony, az élő Úrra, Izráel Istenére mondom, aki visszatartott 

attól, hogy rosszat tegyek veled: ha nem sietsz, és nem jössz elém, akkor reggelre még egy kutyája sem maradt 

volna Nábálnak! 35Azután átvette Dávid az asszony kezéből, amit hozott, és ezt mondta neki: Menj haza 

békességgel! Lásd, hallgattam a szavadra, és megbocsátottam. 36Amikor Abigail visszaérkezett Nábálhoz, 

olyan lakoma volt a házában, akár egy király lakomája. Nábál jó hangulatban volt, de annyira részeg, hogy az 

asszony egyáltalán nem mondott el neki semmit egészen reggelig. 37Reggel azután, amikor kijózanodott Nábál, 

elmondta neki a felesége ezeket a dolgokat. Erre elhalt a szíve, és szinte kővé dermedt. 38Mintegy tíz nap múlva 

aztán megverte az Úr Nábált, és meghalt. 39Amikor meghallotta Dávid, hogy meghalt Nábál, így szólt: Áldott 

az Úr, mert befejezte peremet Nábállal, aki gyalázott engem; visszatartotta szolgáját a gonoszságtól, és 

visszafordította az Úr a gonoszságot Nábál fejére! Azután üzenetet küldött Dávid Abigailnak, hogy el akarja 

venni feleségül.  

 

Kedves Testvérek! 

1, Dávid életének válságos időszakát mutatja az igeszakasz: - bujdosik, - szűkölködik, - megbántják. 

2, Dávid haragja, bosszúvágya - valaki, aki megakadályozza őt az elégtétel szerzésében 

- saját haragunk, bosszú vágyunk... - amikor már mi is "roskadozva járunk". 

3, Az Úré a bosszúállás - avagy Jézus példája a kereszten.       

(Szolgálattevő: Gregussné Buzás Irén lelkész, 

a Tiszántúli Református Egyházkerület cigánymissziós referense)     



Hívogassuk családtagjainkat, ismerőseinket!  

   

 

 
Márcus 8-án gyermek-istentiszteleten          (Fotók: PK) 

 

 

 

         
Márcus 8-án böjti úrvacsora és nőnapi ünneplés                (Fotók: AÁ) 

 

 

- Március 9-én hétfőn 14 órától álltunk meg Szilágyi László, 64 évet élt mérnök testvérük ravatalánál.  

 

- Húsvéti Kék Vödör akció: A Dorcas Szolgálat vezetője levélben, majd telefonon kért meg minket arra, 

hogy gyülekezetünk vegyen részt abban a húsvét előtti adománygyűjtő akcióban, amelyet kárpátaljai 

családok megsegítésére szerveznek tartós élelmiszer gyűjtés formájában. Ha tehetjük, s ahogyan karácsony 

előtt is tettük, segítsünk tartós élelmiszerrel mi is rászoruló családokat. 

 

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

 

 

- KORONAVÍRUS JÁRVÁNY –  

 

 

2020 március 16-án hétfőtől, további intézkedésig, nem tartjuk meg a hétközi 

gyülekezeti alkalmakat és a vasárnapi istentiszteleteket sem. 
 

 

- Fekete Károly püspök úr kérésére hirdetem, hogy az Európa Rádió (94,4MHz vagy www.europaradio.hu) 

minden vasárnap délelőtt 11 órakor közvetít református istentiszteletet, amelyet 20 órakor megismétel. 

 

- Kérjük a Testvéreket, imádkozzanak a járványban érintett betegekért, a világi vezetők bölcs döntéséért és az 

egészségügyi dolgozóknak a járvány megfékezése érdekében végzett munkájáért! 
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