
Vegyük át mégegyszer!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Lázadás /2Sámuel 15, 1-12/
„Reggelenként odaállt Absolon a kapuba az út mellé, és megszólított mindenkit, aki valamilyen 
peres ügyben ment a királyhoz ítéletért. Megkérdezte: Melyik városból való vagy? És ha az ezt 
felelte: Izráelnek ebből vagy abból a törzséből való a te szolgád, akkor ezt mondta neki Absolon: 
Nézd, a te ügyed helyes és jogos, de nincs a királynál senki, aki meghallgasson téged.”
(2Sámuel 15, 2-3)

Ebből ered minden nyomorúságunk. A vérünkben van. 
Első látásra jobbat kínál, de a nyomában káosz jár és összeomlás.  

A lázadás Krisztus testének rákos daganata

A lázadás puha (soft) változata az érdektelenség, a közömbösség, 
kemény változata pedig a direkt szembenállás

2Sámuel 14, 23-24. 28: Elindult hát Jóáb, elment 
Gesúrba, és hazahozta Absolont Jeruzsálembe. De 
a király ezt parancsolta: Vonuljon vissza a maga 
házába, nem láthat engem! Absolon tehát vissza-
vonult a házába, és nem láthatta a királyt. […] Két 
esztendeje lakott már Absolon Jeruzsálemben, de a 
királyt nem láthatta.

2Sámuel 15, 1:  Történt ezek után, hogy Absolon 
szerzett magának egy harci kocsit, lovakat és ötven 
embert, akik előtte futottak.  

2Sámuel 15, 2:  Reggelenként odaállt Absolon a 
kapuba az út mellé, és  megszólított mindenkit, aki 
valamilyen peres ügyben ment a királyhoz ítéletért.
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1. A lázadás gyökere a kommunikáció hiánya 

 
2. A lázadás feltűnő és vonzó 

 
3. A lázadás letérít az utadról, még mielőtt eljutnál a Királyhoz

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
6.  A lázadókkal szemben Isten mindig a felkent vezetők oldalára áll 

[Ha méltatlanná válnak, Isten maga fogja őket eltávolítani az útból]

 
5.  A lázadás megértőnek és segítőkésznek mutatja magát az 

elérhetetlen és érzéketlen tekintéllyel szemben

 
4. A lázadás úgy tűnik, hogy a te érdekedet nézi 

[Valójában a saját fájdalmát vetíti ki rád]

2Sámuel 15, 30: Dávid azután elindult fölfelé az Olaj-
fák hegyének lejtőjén, és  amíg ment, egyre csak sírt. 
Betakart fejjel, mezítláb ment, és vele együtt az egész 
hadinép is betakarta a fejét, és ahogy mentek fölfelé, 
egyre csak sírtak. 

1Sámuel 24, 10-11: Akkor ezt mondta Dávid Saulnak: 
Miért hallgatsz olyanok szavára, akik azt állítják, hogy 
Dávid a vesztedre tör?! 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.

2Sámuel 15, 5-6: És ha valaki közeledett hozzá, hogy 
leboruljon előtte, akkor kinyújtotta a kezét, magához 
szorította, és megcsókolta. Így tett Absolon egész Izrá-
elből mindazokkal, akik ítéletért mentek a királyhoz. Így 
lopta be magát Absolon az izráeli emberek szívébe.

2Sámuel 15, 3-4: Akkor ezt mondta neki Absolon: Nézd, 
a te ügyed helyes és jogos, de nincs a királynál senki, 
aki meghallgasson téged. Majd így folytatta Absolon: 
Bárcsak engem tennének bíróvá ebben az országban! 
Akkor bárki jönne hozzám, akinek peres ügye van,  én 
igazságot szolgáltatnék neki. 
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Vegyük át mégegyszer, hogy stabilak legyünk egy változó világban!

 1. Hol látod magad a gyülekezetben most, és hol látod öt év múlva?

 2. Hol látod a gyülekezetben a gyermekedet öt év múlva?

 3. Mit fogsz tenni akkor, ha a lázadás szele megérinti a szívedet?

Kérdések a hétköznapokhoz 


