
2014. 02. 09. Vasárnap. Vancouver. C: Dávid – akinek az Úr az Isten. 1. Elhívatás – szolgálat. 1. Hitben meggyökerezve. 2. Elhívás. 

Lekció: 1Sámuel 16         3. Szolgálat. 

Textus: „Akkor az Úr lelke szállt Dávidra, és attól kezdve vele is maradt”. 1Sámuel 16:13 

Kedves Testvérek! 

Isten népe első felkent királya, Saul nem engedelmeskedett szíve szerint az Úrnak, és nem is bánt meg semmit 

szíve szerint. Ezért önmagát zárta ki az Istennek való szolgálatból. Nem szeretnék ma ebbe mélyebben 

belemenni, mert később erről majd még lesz szó – de ez mindig így működik. Az érem két oldala – nem az Isten 

vet el valakit, hanem az adott személy válik alkalmatlanná az Istennel való kapcsolatra, az Ő dicsősége 

szolgálatára azzal, hogy bűneiben marad. A bűn = Isten elleni lázadás. Vagyis – a lázadás állapotában 

marad. Ha lázad – képetelen az Ő akatát tenni. Ha lázad – nem lehet Isten dicsőségére, nem lehet eszköze, nem 

lehet vezető, király (vagy akármi!). 

Alapvetően fontos, hogy akik Istent szeretik, azok Neki akarjanak engedelmeskedni! Mert Saul 

alkalmatlanná vált – az Istennek mást kellett választania a feladatra. Érdekes, hogy Dávid nem lett azonnal király 

– Istennek van ideje. Isten itt is, ebben a történetben is bemutatta: ha nem történik valami azonnal, ha Isten 

valami igéretének megvalósulására várni kell (akármennyit!), annak is oka van! – és még az is az Ővéi 

javára, hitben való megerősödésére van. Majd látni fogjuk, hogy milyen so-sok minden próbán kellett 

Dávidnak keresztül mennie, mire király lett. És amikor király lett, az se jelentette azt, hogy célba ért – hanem azt 

jelentette, hogy új, más, több, nagyobb, nehezebb szolgálatot kapott! Mert itt soha senki nem fog célba érkezni 

– mert a cél nem itt van, hanem odaát!  
Tudod-e ezt, látod-e ezt, miközben mi mind – nagyon helyesen – célokat tűzünk magunk elé, és azok 

megvalósításán dolgozunk – értjük-e, látjuk-e, elengedjük-e azzal a csodálatos hitvallással, amit így olvassuk 

a Zsidókhoz írt levélben: „Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük”. (13:14) Aki 

ebben a meggyőződésben – az Úrért, az Ő dicsőségére nagyon keményen dolgozik, él – az lehet áldott, mert 

megvalósulhat az életében az Isten akarta. Testi ember – lelki ember. Nem lehet soha csak lelki – de abban 

növekszik, abban táplálja, neveli Ura és Megváltója: Jézus Krisztus! Olyan jó, hogy ez minden nyomorúságos 

bűneink ellenére valóság! Erről szól Dávid története!  

1 Keveset tudunk gyermekkoráról – például azt, hogy hívő családban nevelkedett. Voltak gyökerei. Ismerte az 

Urat. Olyannyira, hogy már egészen fiatal ifjúként élete történéseit képes volt hitben értelmezni. Nagy 

ajándék, ha valaki képes rá. Honnan tudom? Onnan, hogy maga Dávid vallott erről, amikor jelentkezett Saulnál, 

hogy majd ő megvív Góliáttal: De Saul ezt mondta Dávidnak: Nem mehetsz el, hogy megvívj ezzel a filiszteussal, 

mert még fiatal vagy, ő pedig harcedzett férfi fiatal kora óta. Dávid azonban így felelt Saulnak: Pásztor volt a te 

szolgád apja juhai mellett, és ha jött egy oroszlán vagy medve, és elragadott egy bárányt a nyájból, utánamentem, 

leterítettem, és kiragadtam a szájából. Ha pedig ellenem támadt, megragadtam a szakállánál fogva, leterítettem, 

és megöltem. Leterítette a te szolgád az oroszlánt is, a medvét is: így jár majd ez a körülmetéletlen filiszteus is, 

mint azok közül bármelyik, mivel csúfolta az élő Isten seregét. Azután ezt mondta Dávid: Az ÚR, aki megmentett 

engem az oroszlán és a medve karmától, meg fog menteni ennek a filiszteusnak a kezéből is. (1Sámuel 17:33–37) 

Soli Deo Gloria! Nem azt mondta, hogy ő volt ügyes, leleményes, erős – hanem arra az Istenre mutat, aki 

mindezeken megerősítette! Erre mondja azt Pál az Effézusi levélben: hogy képesek legyetek felfogni minden 

szenttel (elhívottal) együtt, hogy mi, meddig hány méter – és ebben és így megismerni az Isten minden 

mértéket meghaladó szeretetét a Krisztusban! (Efézus 3:14- 21) Pedig még Dávid nem is ismerhette Jézus 

Krisztust! Azt a határtalan szeretetet, amely megtette a lehetetlent – a Fiát adta oda értünk az Isten, a mi 

bűneinkért. Benne lehet valóságban megismerni az Istent! Ezért fontos a katolikusok számára és nekünk is az 

eucharisztia – erről beszélt mostanában a pápa, és ezt mi is valljuk vele együtt (Facebook)! Tehát Dávidról 

elmondható, hogy hitben gyökerezett életű ember – már fiatal korában. 

2. Dávid nagyon meglepődhetett, amikor hívták. Ott kellett hagynia a juhokat – biztos valamelyik testvére vette 

át. Mind a hét fiútestvére kiesett a rostán. Még jobban meglepődhetett, amikor olajjal felkente őt Sámuel próféta 

az Isten népe fejedelmévé. Micsoda megtiszteltetés – csak éppen nem volt különösebb jelentősége. Idősebb 

testvérei megmosolyogták – éppen úgy, mint Jákób gyermekei közül a legkisebb testvér, József álmai: az ő kévéi 

előtt hajottak meg testvérei kévéi; leborult előtte a nap, a hold és tizenegy csillag – testvérei begorombultak és 

bedobták egy üres kútba, majd eladták rabszolgának. Dávidot a testvérei nem dobták kútba, nem adták el 

rabszolgának – de biztosan mérgelődtek, vagy mosolyogtak a bajszuk alatt. Miért pont ő, a legkisebb. Aztán 

megtörtént az ünnepélyes, különleges esemény – Sámuelnek hatalmas tekintélye volt – majd jöttek a szürke 

hétköznapok, és minden ugyanúgy folyt, mint korábban. Dávid maradt juhpásztor. Akkor minek ez az egész? 



Amióta világ a világ – ha valakit felkennek, azután ő a király. De nem Dávid. Őt királlyá avatták, miközben volt 

az országnak királya (aki nem mondott le), ő még fiatal volt, támogatói se voltak.  

Dávid királlyá felkenése nem volt más – mint Isten ígérete a jövőre volnatkozólag. „Felkente őt testvérei 

jelenlétében” – nincs ott, hogy mire és miért. Isten választott eszköze lett Dávid – teljesen mindegy mire, 

hogyan, miért, meddig. Nem a királyság volt a lényeg – hanem az, hogy eszköz!  
Mi is felkenettünk, mi is elhívattunk – először a keresztségben! „Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, 

szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő 

csodálatos világosságára hívott el titeket”. (1Péter 2:9) Ez volt Dávid felkenetése – teljesen mindegy, hogy 

juhpásztor, vagy Góliát ellen harcoló vitéz, vagy Saul elől bujkáló, rejtőzködő üldözött, vagy a filiszteusok 

városában meghúzódó számkivetett, vagy Izráel dicsőséges királya – mindegy! – minden helyzetben Isten 

elhívott, felkent eszköze, hogy hirdesse a szabadító Isten nagy tetteit!  
Heidelbergi Káté: 32. Miért neveznek téged Krisztusról keresztyénnek? Azért, mert hit által Krisztusnak tagja,  

és így az ő felkenetésében is részes vagyok, azért, hogy nevéről vallást tegyek, magamat élő hálaáldozatul neki 

átadjam, és hogy ebben az életben a bűn és az ördög ellen szabad lelkiismerettel harcoljak, ez élet után pedig vele 

együtt minden teremtmény fölött örökké uralkodjam.  

Szeretném ezt a hitvallást a szívetekre helyezni! Te is református vagy? Te is így vallod? Ha igen, ebből az 

következik, ami Dávid életében is történt! Teljesen mindegy, mi történt vele – tudta, hogy felkent, elhívott! 

Nem gyötrődött a sorsán – hanem reménységgel, hittel járta az utat! Nem erőtlendett el – hanem minden 

helyezteben tudta, Vele van az Úr. Akkor is, ha nem értette, mi, miért történt – hite erősebb volt, mint az 

értelme (hiszen értelmünk nem foghatja fel Isten dolgait), és győzött! Istenben bízva agyalt ki terveket, Rá nézve 

dolgozott keményen, engedte el ellenségét, bánt kemény kézel másokkal, vett akadályokat, veszteségeket, 

vallotta meg bűnbánattal vétkeit – mert tudta, kihez tartzik, kié az élete. Te tudod?  

Hihetelen erő van ám ebben! Arra kérem az Istent, hogy tapasztaljuk meg mindannyian! 

3 Már csak azért is, mert Dávidnak, miután felkente őt Sámuel, fogalma sem volt, hogy mi fog következni. Na és 

most mi lesz? „Akkor az úr Lelke szállt Dávidra, és attól kezdve vele is maradt”. Nézett föl az égre, apjára, 

testvéreire – és nem lett semmi, másnap ugyaúgy ment ki az állatokhoz. Hát akkor miért? Azért, mert az Úr már 

tudta, hogy mi mindenre akarja őt használni. Ő már tudta, hogy hamarosan Saul mellé kell valaki, aki szépen 

pengeti a lantot, hogy megnyugodjon, amikor rájön a roham. Miért jött rá roham? „Saultól viszont eltávozott az 

Úr lelke, és rossz szellem kezdte gyötörni, amelyet az Úr küldött”. Ébrszető Saul! Megtérés nélkül nem megy! 

Még ha király vagy, vagy akárrmi, akárki lehetsz – akkor se megy! Csak alázattal, igaz bűnbánattal, élő isten-

kapcsolattal! Látjátok, mekkor rettenetes nagy különbség? „Senki se mondja, amikor kísértésbe jut: az Isten kísért 

engem, mert az Isten a gonosztól nem kísérthető, és ő maga sem kísért senkit a gonosszal”. (Jakab 1:13) 

És látjátok, aki elhívott, az nem marad sokáig szolgálat nélkül – azt az Úr azonnal elkezdi használni! 

Dávidot hívatják a király udvarába – és Saul megkedveli (valószínüleg nem tudja, hogy Sámuel felkelnte 

Dávidot). Fegyverherdozója lesz idővel. Még Góliát-háborúban nem, mert ezt írja az ige: „Dávid el-elment 

Saulhoz, de visszatért, hogy apjának juhait legeltesse Betlehemben”. Először még nem, mint királyt hívta el 

Dávidot az Isten – arra Dávid még nem volt készen (éppen erre volt példa Saul). Isten úton vezette, nevelete, 

formálta az ő elhívott, engedelmes, reá hagyatkozó, őt megismert és egyre jobban megismerő eszközét, 

hogy minél több, mélyebb, komolyabb feladatot bízhasson rá – és megállja a halyét, soha ne felejtse el, kitől 

függ az élete, kié! Ki az, aki szereti, akinek gondja van rá, aki hordozza életét!  

Terád igaz, hogy már ismered Őt? Kapcsolatba kerültél Vele, és egyre jobban megismered? Olyan csodálatos és 

olyan hihetetlen életszerű Dávid és Isten kapcsolata. Ilyen lehet mindnyájunkké, a tied is személy szerint! Ha 

engedünk Jézus Krisztusnak és behívjuk őt az életünkbe!  
 „Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség mennyen és földön: adja meg 

nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő Lelke által; 

hogy a Krisztus lakjék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva képesek legyetek 

felfogni minden szenttel együtt: mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység; és így megismerjétek 

Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok, az Isten mindent átfogó 

teljességéig. Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk 

munkálkodó erő szerint: azé a dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre, örökkön-

örökké. Ámen”. (Efézus 3:14–21)  


