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KINEK VAN IGAZA? 

Olvasmány: Jakab 3, 13-18       Alapige: 2 Sámuel 16,5-12 
 

Nagy kérdésünk sok esetben közösségeinkben, hogy kinek van igaza. Családi viták, gyülekezeti 

kérdések, társadalmi, vagy politikai ügyek sorra hozzák elénk azokat a helyzeteket, amikor próbáljuk 

meggyőzni egymást, mert úgy gondoljuk, hogy kétség nélkül, nekünk van igazunk. 

Dávid történetében látjuk Abisajt, Cerújá fiát, akiben megszólal az igazságérzet, miközben Simei 

ócsárolja, szidalmazza az ismét menekülésben lévő Dávidot. Hogy mi a helyzet? Kinek van igaza? 

Dávid most menekülőben van: fia, Absolon lázad ellene, a főváros ellen vonul. Dávid inkább 

hátrahagyja a várost. Ennek örvendezve szól a benjámini Simei, Saul családjának pártolója: végre 

megbosszulta Isten a sok vérengzést, amit Dávid emberei Saul családjában pusztítottak. A Dáviddal 

tartók, tudják, hogy a szóban forgó ügyekben Dávid ártatlan, ezért is háborodnak fel: ők tudják az 

igazságot. 

Dávid mégis nyugalomra inti embereit, mert tudja, hogy az események alakulásával az Úr adott 

lehetőséget Simeinek a gyalázkodásra, egészen úgy fogalmaz: az Úr parancsolta neki. Hogy kinek van 

igaza? Dávid mondhatná, hogy ’ártatlan vagyok’ ebben a kérdésben, Saul rokonságának halálában. 

Mégsem bújik e mögé. Tudja, hogy nem ártatlan. Tudja – mert Isten a próféta szavaiban megüzente – 

hogy Isten nyilvánvaló ítélete zajlik most, mert szeretője férjét megölette. Hiába ártatlan: Istennel 

szemben nem lenne igaza. 

Mi úgy gondolkodunk magunkról a legtöbb élethelyzetben, hogy ártatlanok vagyunk. Tényleg, nincs 

benned semmi rossz? Nincs igazságunk önmagunkban, még ha néha egy-egy kérdésben igazunk is 

volna. Nincs igazságunk. 

Kinek van igaza? E történetben akkor jelenik meg, amikor Dávidot látjuk egy sóhajtás erejéig 

Istenhez fordulni. Amikor azt kéri az Úrtól, hogy a jelen nyomorúságot egyszer fordítsa az ő javára. 

Dávid biztosan tudja, hogy az, amit át kell élnie, Isten kezéből jön, s biztos hite van arra nézve, hogy 

Isten hatalmas keze az, amely a történéseken tud fordítani: a rosszból is jót kihozni, a nyomorúság 

után feloldozást, megoldást adni. Dávid teljes szívéből reméli, hogy Isten igazságot szolgáltat; tudja, 

hogy ő állíthatja helyre az ő helyzetét, ő az, akinél minden igazság van, és akinek kezében van minden 

hatalom, hogy az ő igazságát érvényre juttassa minden gyermeke életében. Ámen. 
 

HIRDETÉSEK 
 

1. Emlékezés 

Szomorú szívvel, de Isten akaratát keresve kísértük ki pénteken utolsó földi útjára Jeges Gyulát, aki 

Tordason a Petőfi utcában lakott. 87 évesen ment el a minden élők útján. Ravatala mellett a 

vigasztalás igéje a Zsoltárok 90,12 alapján szólt. Isten vigasztaló kegyelme legyen a gyászoló család 

életén! 
 

2. Megemlékezünk az 1956-os események 60. évfordulójáról. 
 

3. Gyülekezeti alkalmak  

Kedden 18 órakor tartjuk az Imaórát. 

Szerdán 18 órakor folytatódik a Bibliakör. (Ige: Efézus 4,1-16) 

Szerdán 19 órakor tartjuk az énekkar próbáját. 

Csütörtökön 19 órakor megbeszélést tartunk az adventi kézműves foglalkozásra készülve. Aki 

szívesen segít ebben, szeretettel várjuk. 

Szombaton 16 órára várjuk a fiatalokat közösségi alkalomra. 

Október 30-án vasárnap több kiemelkedő alkalmunk is lesz. 

- 9 órakor gyermekistentisztelet 

- 10 órakor újbori úrvacsorás istentisztelet 



 

- 11.30-kor a kuldói, majd 12 órakor a gyúrói temetőben tartunk temetői megemlékezéseket 

lelkipásztoraink sírjánál. 

- 16.30-kor Tordason, az evangélikus templomban lesz Reformációs ünnepi megemlékezésünk. 

Mindezek mellett ne feledkezzünk meg a jövő vasárnapi óraátállításról sem! Ezen a vasárnapon 

perselyadományunkkal közös egyházi célt: az esztergomi református templom bővítését segítjük. 
 

4. Erdélyi kirándulás 

A gyülekezet 10 fős küldöttsége az elmúlt hétvégén utazott Erdélybe, Marosdécsére 

testvérgyülekezetünkhöz. A tartalmas utazásról, az ottani élményekről hamarosan részletesebben is 

beszámolunk. Most mindenekelőtt az ottaniak szeretetteljes köszöntését tolmácsoljuk. 
 

5. Áldozati adományok, temető 

Köszönjük a felajánlásokat és az áldozati adományokat. Az elmúlt vasárnap nyolc borítékban összesen 

58.000 Ft adomány érkezett. Köszönet érte! Természetesen továbbra is van lehetőség csatlakozni 

munkálatokhoz. Szerdán és csütörtökön – ahogy az időjárás engedi – szeretnénk előkészíteni a temetőt 

a hétvégi látogatásokra. A részletekről Apostagi Zoltán ad tájékoztatást. 
 

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünk és életünk őriző pásztora! 


