
2014. 02. 23. Vasárnap. Vancouver. C: Dávid – akinek az Úr az Isten. 2. Hűségesen. 1. Istenéhez. 2. Elhivatásához (önmagához). Lekció: 

1Sámuel 24   2. Az emberekhez (királyhoz, népéhez, őt szolgálókhoz). 

Textus: Zsoltárok 18: 1 – 7; 26 – 31  

Kedves Testvérek! 

A világból alapvetően egyre jobban hiányzik az elkötelezettség, és a hűség. („Mint a tenger hulláma, melyet a 

szél sodor és ide-oda hajt. Ne gondolja tehát az ilyen, hogy bármit is kaphat az Úrtól, a kétlelkű és minden 

útján állhatatlan ember”. Jakab 1:6) A korlátaitól szabadulni akaró ember a fürdővízzel együtt önti ki a 

gyermeket. Ha nincs hűség, elkötelezettség, áldozat – lazulnak, felbomlanak a kapcsolatok. Egyre inkább 

magányossá, öncélúvá válik az élet – ami senkinek sem jó, amitől mindenki szenved, ami nem Isten eredeti 

terve az emberrel. Mert egymás mellé, kapcsolatra teremtettünk. Senki se teremtett magányosnak – hanem 

az a küldetésünk, hogy gazdagítsuk egymás életét, figyeljünk egymásra – és éppen a kapcsolatokban, a 

kapcsolatok által találjuk meg valódi önmagunkat. Kapcsolatban az Úr Istennel és kapcolatban egymással. 

Ehhez alapvetően fontos áldozat, amelyet meg kell hozzunk: az elkötelezettség és a hűség! Dávidot 

szeretném példaként elétek állítani.  

Bevezeőül: Dávid se volt mindig mindenben hűséges – és mégis alapvetően jellemző rá a hűség. Isten szeretne 

minket olyan emberekké formálni, akik életére meghatározóan jelemző az elkötelezettség és a hűség.  

1 Azért volt ez Dávid jellemző, meghatározó tulajdonsága, mert hűséges volt Istenéhez. Miért volt hűséges? 

Először csak azért, mert elhitte, hogy amit neki az ősök róla meséltek, az igaz. Aztán egyre inkább azért, mert 

saját maga is tapasztalta az Isten hűségét (oroszlán, medve, Góliát). Ahogyan közeledett hozzá, ahogyan egyre 

jobban bízott benne, annál jobban, hatalmasabban tapasztalta. „Aki keres az kap, és a zörgetőnek 

megnyittatik”. „Akinek van, annak, adatik…” „A hűségeshez hűséges vagy”. Teljesen rábízta magát, átadta 

magát Neki. Hétköznapi társává lett.  

Arról beszélgettünk a bibliaórán, hogy a teljesen profán, egyszerű, hétkoznapi dolgaink élése közben dől el, 

hogy Isten ott van-e az életünkben? Előtte, vele közösségben éljük-e az életet – vagy nem? Nincs más. Ha 

elhívottak vagyunk – márpedig mind azok vagyunk – akkor Ő kapcsolatra hív. Miért? Azért, mert ez az élet – 

kapcsolat. Különösen azzal, aki benünket kapcsolatra teremtett, Aki maga a kapcsolat! Ha nem erre 

törekedne, ha csak egy olyan Isten lenne, aki megteremtett mindent, aztán hagyja, hogy működjön, forogjon a 

rendszer, amelyet alkotott – akkor nem küldte volna ide a földre a Fiát, Jézus! Márpedig olyannyira 

fontos neki ennek a bűn miatt tönkrement kapcsolatnak a helyreállítása – hogy ezért odaáldozta az 

egyetlen Fiát! Így és ezért hív életre, azaz kapcsolatra Minket is Önmagával! 

Olyan érdekes olvasni, hogy bármi történik Dáviddal, bármely történetet olvassuk – mindenben azonnal az 

Úrhoz fordul. Nem megjátszva, kegyes jelmezbe bújva, hogy ezzel saját felelősségét hárítsa! Hanem, mint 

amikor valaki a legközelebbi társával beszél meg mindent. Mint mikor házaspárok, vagy szülők felhívják 

iskola, vagy munka után, vagy csak úgy a szerettüket: hogy vagy, mi újság, mi van veled? Tudni szeretnék 

rólad, mert összetartozunk. Jó veled beszélni, jó hallani a hangod, nagyon jó tudni, mi van veled. Persze ez 

kicsit más az Úr Istennel. Ez inkáb olyan közvetlen, de mély tisztelettel övezett apa-gyermek viszony.  

Még Dávid nem volt király. Saul elől bújkált – de már jelentős csapat volt vele. „Jelentették egyszer 

Dávidnak, hogy a filiszteusok megtámadták Keílát, és fosztogatják a szérűket. Ekkor megkérdezte Dávid az 

Urat: Elmenjek, és megverjem-e a filiszteusokat? Az Úr ezt felelte Dávidnak: Menj el, verd meg a 

filiszteusokat, és szabadítsd fölKeílát. De ezt mondták Dávidnak az emberei: Még itt, Júdában is félünk! Hát 

még, ha el kell mennünk Keílába a filiszteusok csapatai ellen! Dávid ismét megkérdezte az Urat. Az Úr pedig 

így válaszolt neki: Indulj és menj Keílába, mert kezedbe adom a filiszteusokat Elment tehát Dávid az 

embereivel Keílába, harcolt a filiszteusok ellen, elhajtotta jószágaikat, és nagy vereséget mért rájuk. És 

felszabadította Dávid Keíla lakóit”. (1Sámuel 23:1–5) Vagyis: Uram, itt ez a szituáció. Nekem nem kellene 

ezzel foglalkoznom, magam és embereim életét kockáztatni. Nem is vagyok még király (mert te még nem 

engeded, hogy az legyek, pedig már felkent vagyok). De tudom, hogy te vezetsz, és azt is, nem véletlen, hogy 

ezt hallottam és tudnék segíteni. Mit tegyek? Ez a király dolga volna – de Saul nincs ott, nem tud éppen vele 

törődni. Én meg éppen ott vagyok. Uram, mi a helyes? És Isten felel! Vezet, kijelent, indít, alakít 

történéseket, amelyekben nagyon világosan megláttatja, hogy mi az akarata, és hogy ő ott van jelen! 
Mert ez Dávid egész életére alapjában jellemző! Hűséges Istenéhez és Vele éli az életét – aki önmagát adta 

érte! Ez a hűség alapja! Hűségesnek lenni ahhoz az Istenhez – aki mindenkor hűséges hozzám a Jézus 



Krisztusért. Akkor is, ha én hűtlen vagyok – mert ő magát meg nem tagadhatja! Van-e benned olyan 

elkötelezettség, amely Dávidban volt? A hétköznapi élet, a mindennapok elkötelezettsége! 

2 Mert akiben van, az hűséges marad önmagához, küldetéséhez, elhívatásához. Annak az élete nem olyan, 

mint a tenger hulláma, amelyet a szél ide-oda sodor. Még akkor se, ha hánnyattatott.  

Keresztes Zoltán bátyánktól búcsúztunk tegnap. Az ő élete igazán hányattatott volt. Árvaság, Ludovika, 

főtiszt, fogság, leszerelés, hátratétel, menekülés, új ország és új nyelv, nagycsalád eltartása… és közben végig 

a hallás nehézsége. A hányattatások közben – nem távolodott, hanem közeledett Istenhez. Többször volt 

presbiter. Isten egyre jobban kiérlelte benne az ige utáni éhséget. Szamosközi László ny.lelkész emelte ki 

Zoltán bátyánk életéből ezt a meghatározó elemet: hűség. Elkötelezettség és hűség. Istenhez, gyülekezethez, 

hazához, nemzethez, egyenruhához, társhoz (60 évi házasság), családhoz – önmagához. Pedig nem 

lehetett önmaga – katonatiszt. De mégis lehetett önmaga, Krisztusban – ha nem, mint katonatiszt, akkor az 

értékeket hűségesen őrizve, megélve, valami másban. Mert aki az Úrban van, az Őbenne lehet mindig 

önmaga – mert Krisztusra néz, belőle táplálkozik!  
Dávid király is volt, meg nem is volt király. Felkente az Úr prófétája királlyá – de Saul nem mondott le, nem 

állt félre: király maradt. Lehetett volna, hogy Dávid meghasonlik: Uram, most akkor mit akarsz tőlem? Miért 

kentél királlyá, ha nem lehetek király? Miért alakítod így az életemet, hogy menekülnöm kell?  

Olyan érdekes, ahogyan Istennek gondja volt Dávidra: Jonathán, Dávid legközelebbi barátja, Saul fia, a 

trónörökös mondta neki – tudom, hogy király leszel és én leszek az utánad követlező az országban, mert ezt 

mondta az Úr. De Dávidnak akkor is menekülnie kellett – és Dávid akkor is tudta, ki ő: Isten választott 

eszköze, aki majd király lesz, ha az Úr úgy akarja. Mikor? Azt ő tudja. Mint Ábrahám. Nagy néppé leszel. 

Mikor? Majd. Akkor lehetsz hűges önmagadhoz – ha hűséges vagy Istenhez. Benne van a hűség forrása!  

3.1. Dávidot nem érteték a saját emberei: két alkalommal is megkímélte Saul életét, aki hatalmas sereggel az 

életére tört. Egyszer dolgát ment végezni egy barlangba, amelynek mélyén Dávid az embereivel rejtőzködött. 

Egyedül volt – de Dávid nem engedte megölni. Csak a ruhájából vágott le egy darabot. Aztán kiment a 

barlangból, leborult az őt üldöző Saul előtt: Uram, király! Megmutatta a levágott ruhadarabot, és hogy nem 

ölte meg – és hogy tiszteli őt, mert az Úr felkentje, de gonoszságot tesz. Saul látszólag elismerte – útjuk elvált. 

Aztán kis idő múlva ismét üldözte. Dávid megint megkímélte az életét – elvette a feje mellett lévő lándzsáját. 

Miért volt hűséges hozzá? Mert hűséges volt Istenhez – és Saul Isten felkentje, még ha bűnben van is.  

Dávid hűséges volt Saul leszármazottaihoz, embereihez – Mefibóset, Jónátán mindkét lábára béna fia.   

3.2. Dávid hűséges volt népéhez – bár a filiszteusokhoz és az ammonitákhoz kellett menekülnie Saul elől. 

Isten megőrizte, vezette, adott neki értelmet, bölcsességet – hogyan viselkedjen közöttük. Mindenkor hűséggel 

szolgálta az Úr népét – Saul elől menekülve is, és királyként is.   

3.3. Mivel pedig mindenki előtt nyilvánvaló lett, hogy az Úr Dáviddal van – egyre többen jöttek a pogány 

népek közül, hogy szolgálják őt (pl. a hettita Úriás, ammoniták). Dávid hozzájuk is hűséges volt – mert hű 

volt Istenéhez!  

Mózes Kálmán – hűséges volt az Úrhoz! Ezért hű volt népéhez, egyházához (mindkét református templomot 

támogatta), hivatásához, kertjéhez, gyümölcsfáihoz, munkájához, családjához.  

Szolnoki Annuska – hűséges volt az Úrhoz! Ezért hű volt népéhez, egyházához, társához, családjához, 

munkájához, az Úrban vállalt szolgálatokhoz.  

Ki pótolja őket? Ki áll a helyükre? Lesz-e, aki ilyen hűségesen szolgálja az Urat – és Úrban hűséges, 

elkötelezett, önmagához, gyülekezetéhez, népéhez, nemzetéhez? Lesz – mert él az Isten és munkálkodik!  

De minden ezzel kezdődik: hűséges vagy-e Hozzá? Tudjátok mi a legcsodálatosabb ígéret és bíztatás. „Ha 

hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja”. (2Timóteus 2:13) Arra lesz egyre inkább 

jellemző a hűség – aki Istennek ezt nagy hűségét tapasztalja. Aki ebből él. Akinek Isten hűséges szeretete 

fedezi be minden hűtlenségét, bűneit! Aki nagyon szégyelli magát, hogy hogyan lehet ilyen hűtlen ahhoz – aki 

ilyen hű hozzá. Akit Isten szeretete térdre kényszerít.  

Legyen ránk egyre inkább jellemző az elkötelezettség és a hűség – mert Jézus Krisztus örök hűsége életünk 

alapja; akinek adtuk magunkat, akié vagyunk! Nem kell ezt bizonygatni, hogy igaz – beszél erről az 

életünk! Úgy, amint beszélt Dávidé – és mindnekié, akiben ő él! Az ajtód előtt áll és zörget – nyisd ki és 

hívd be! Ámen.  


