
Igaz keresztényi viselkedés 

„Boldogok a békességre igyekezők: mert ők az 

Isten fiainak mondatnak.” /Mt, 5:9./ 

„Abigail burkoltan tanácsot adott 

Dávidnak, hogy mivel kellene törődnie. Az 

Úrnak harcait harcolja, ne a személyes 

sérelmekért vegyen elégtételt, semmilyen 

helyzetben. Abigail istenfélelme, mint a 

virág illata, önkéntelenül jutott kifejezésre 

szavaiban és cselekedeteiben. Isten Fiának 

Lelke lakozott szívében.                                                                              

A megszentelt keresztényi élet mindig fényt, vigaszt és békét áraszt! 

Tisztaság, tapintat, egyszerűség és hasznosság jellemzi! Az az önzetlen 

szeretet uralja, amely megszenteli a befolyást. Krisztussal van telve, és 

bármerre jár, mindenütt világosságot hagy maga után! Abigail bölcs feddő 

és tanácsadó volt. Befolyásának és érvelésének ereje nyomán elszállt Dávid 

haragja. Dávid belátta, hogy oktalan volt és elvesztette önuralmát. Alázatos 

szívvel fogadta a feddést, saját szavaival összhangban hálát adott és áldotta 

Abigailt az igaz tanácsért! 

Sokan vannak, akik dicséretre méltónak tartják magukat, ha el tudják 

hordozni a feddést anélkül, hogy türelmetlenné válnának, de milyen 

kevesen fogadják a dorgálást hálás szívvel, és áldják azokat, akik a gonosz 

út követésétől próbálják megmenteni őket!” 

„Ha igaz fedd engem: jól van az; ha dorgál engem: mintha fejem kenné.”/Zsolt 

141:5/ 

Az Istennel való állandó közösség ilyen viselkedést eredményez embertársainkkal, 

testvéreinkkel való mindennapi viselkedéseinkben. Megtanul az ember adni és 

elfogadni! 
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