
2014. 03. 02. Vasárnap. Vancouver. C: Dávid – akinek Úr az Isten. 4. Az igés ember. 1. Elméleti keresztyének. 2. Átadott élettel. 

Lekció: 2Sámuel 15: 1–14; 24–26; 30–37 

Textus: 2Sámuel 16:5–14 Simei szidalmazza Dávidot! 

Kedves Testvérek! 

Bibliavasárnap. Kép 1. Hálaadás Isten írott igéjéért, Isten szaváért! Nem önmagában az. Kép 2. Isten 

kommunikácós eszköze – a Szentlélek által. Isten szól általa – kijelenti Jézust, a testté lett igét, az Isten 

dicsőségére a Szentlélek Isten. Igét ad – táplál, megtart. Kép 3. Van, aki éhezik lelkileg – és van, aki meghízik, 

túltáplált lesz, mert amit bevesz, azt nem adja le!  

Kép 4. Csodálatos, amikor valaki átéli, hogy vezeti, formálja, terelgeti az Isten! Amikor rádöbben, hogy nincs 

más – ő pedig igazán és nagyon szeret! Ehhez el kell Vele indulni, Vele járni, Rá kell mindenben egyedül 

hagyatkozni! Nem lehet kétfelé sántikálni! Illetve: lehet, de akkor nem is fog semmit megtapasztalni! Aki 

ellenben átadja magát és életét Neki, az átéli, hogy Isten gondviselő, szerető Úr! Az ilyen ember nem 

kérdőjelezi meg Istent, nem kéri számon! Egyrészt azért, mert nem számonkérhető – másrészt azért, mert 

megismerte Isten szeretetét! Miközben rábízta magát – újra és újra megtapasztalta, hogy akiben hitt, abban nem 

csalódik! Éppen ezért, amikor éppen nem is tapasztalja, nem is érti – akkor is hisz, és a tapasztalataira 

emlékezteti magát.  

1 Mostanában egyre többet tapasztalom hívő emberek között, hogy kétfelé sántikálnak. Kép 5. Jézus Krisztus is 

Úr – de ő maga még inkább, mert önmaga lett a mérce. Vallási relatizmus elkötelezés, odaszánás, hűség 

hiánya!. Hamis Jézus képek. Hamis egyházak. Tudomány, hit, ateiznus. = Nem egyedül Hozzá és igéjéhez méri 

magát – hanem amit éppen helyesnek, érdekesnek, jónak talál. Ezért viszont az a legnagyobb baja, hogy nem 

hallja Isten szavát – ami bűnbánatra, és megtérésre hív. Isten pedig szelíden szól – de a szó fülig, ha 

érhet, de szívig nem mehet! Ha nem mehet szívig – akkor meg sem hallhatja, hogy élete legyen általa! 

Jézus nagyon világosan mondta: aki keres, talál, aki kér, kap, aki keres, megnyittatik. Akkor mi a baj? 

Csak az lehet, hogy nem keresünk, nem kérünk, nem zörgetünk igazán! Hanem? Hanem csak úgy felszínesen. 

Inkább elméleteket gyártunk, filozófálunk. Kép 6. Elméleti keresztyének. Kik ezek? Akik számára nem élet 

Jézus Krisztus – vagy nem az élet teljessége! Akik számára még Isten nem tette egyértelművé, hogy egyedül 

Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet. Még nem zárta le az egyéb utakat, még nem lett előtte egyértelmű. 

Elfilozófálgatnak – Jézusról is. Olyanok, mint a tenger hulláma, amelyet ide-oda hajt a szél.  

Márpedig csak akkor lehetünk Isten gyermekei, elhívott tanítványok, akik bűnbocsátot és életet nyertek Jézus 

Krisztusban, ha valóban átadjuk Neki az életünket! Kép 7. Dávidról szóló sorozatunk éppen erről szólt. 

Dávid, akinek Úr az Isten! Köze van Hozzá. Egész életére alapjában jellemző, hogy Istennel jár. Vele győz, vele 

veszít. Vele szomorú – vele örül. Vele dönt, vele lép, jár, vele indul, vele érkezik.  

Nem csak olyan, mint a túltáplált, hogy állandóan csak törtekezik – hanem mozgatja az ige! Hihetetlen 

mozgalmas az élete! Isten nem hagyja nyugodni – mert használja. Bizonyságtétellé kell lennie – ezt 

tapasztalja minden hívő ember; sokan mondják ezt el ebben a gyülekezetben: milyen próbákon, hogyan vezette 

keresztül az Isten és hogyan tapasztalta meg, hogy Ő él, szeret, megbocsát, felemel, vezet, szeret!  

Kép 8. Dávid életében is újra és újra feltámadnak, ismétlődek a próbák. Még nem király – Keíla városát 

filiszteusok fosztogatják: Istent kérdezi – válaszol. Emberei kételkednek, újra kérdezi – Isten megismétli. 

Elmegy, győz. De Saul meghallja, hogy városba ment – bezárta magát. Dávid is meghallja, hogy Saul oda akar 

menni. Megint megkérdezi az Urat: „Uram, Izráel Istene! Azt a hírt hallotta szolgád, hogy Saul ide akar jönni 

Keílába, hogy elpusztítsa miattam a várost. Kiszolgáltatnak-e neki Keíla polgárai (akiket ő mentett meg)? 

Idejön-e Saul, ahogyan szolgád hallotta? Uram, Izráel Istene, jelentsd ki szolgádnak!” Isten felelt: idejön és 

kiszolgáltatnak. „elindult tehát Dávid mintegy 600 emberével, kivonult Keílából, és mentek, amerre mehettek”. 

Kép 9. Nem valami fényes dolog. Száműzött, bújdosó. De Isten ekhívott, védett gyermeke. Többször 

kimenekült az őt üldöző Saul kezéből, sőt megleckéztette – hűségből, elkötelezettségből, istenfélelemből.  

Kép 10. Aztán Saul meghalt a csatában. Dávid először csak a déli országrész, Júda királya volt 7 és fél évig – 

utána lett csak az egész ország királya. Júdában negyven, Jeruzsálemben pedig 33 évig uralkodott. Győzelmeket 

aratott, kiterjesztette országa határait, szomszédait meghódoltatta – végig az Úr Isten közelében.  

Kivétel Betsabé, a hettita Úriás felesége. Néki éppen az kellett. Megkérdezte ki ő – meg is mondták. Ahogyan 

meghallotta, le kellett volna mondjon róla. Tudta, hogy bűn – mégis megtette. A paráznaságból gyilkosság lett. 

A gyilkosságból pedig – Isten szeretete és bűnbácsátó kegyelme miatt – bűnvallás és megtérés. Kép 11. Ezután 

végre nyugalma lesz… de nem. Idősödve saját fia, Absolon lázad fel ellene. 4-5 évig tervezget, érlel, kivár, 



taktikázik. Fia, akit szeret. Fia, aki nem tiszteli őt – mert nem tiszteli az Urat. A városkapuban mondogatja az 

embereknek: nem foglalkozik veletek senki, a király nem ér rá – majd én. Ölelgeti, maga köré gyűjti őket. 

Aztán már nyíltan lázít Dávid ellen, hadsereget toboroz – és végül Divádnak és embereinek menekülnie kell. 

Kép 12. Az élet küzdelmeiben mélyül az Istennel való kapcsolatunk! Nagyon érdekes, hogy Dávid 

sohasem lázadozik: miért én, miért pont így? Miért kell már megint menekülni, és miért pont a fia elől? 

Istenem hogyan engedheted ezt meg? A saját véremet fordítod ellenem? Hát ezt érdemlem?  

Ismerem magunkat – de Dávid nem ilyen! Azt se mondja: ezek után még higgyek Istenben? Hanem mit 

csinál? Dávid sírva menekült Jeruzsálemből – vele volt a szövetségláda is, de azt visszavitette a városba: „Ha 

kegyelmes lesz hozzám az Úr, akkor visszhoz engem, és látnom engedi még azt, meg annak lakóhelyét. De ha ezt 

mondaná: nem gyönyörködöm benned – akkor itt vagyok, tegye velem, amit jónak lát!” Dávid nem távolodott 

– közeledett! Egyre jobban megismerte, egyre jobban betelt Vele, egyre jobban kiszolgéltatta magát!  

És mi? Mireánk jellemző-e ez, miközben telnek felettünk az évek: betelünk-e egyre jobban Jézussal? „Amikor 

jelenteték Dávidnak, hogy Ahítófel is az összeesküvők között van absolonnál, ezt mondta Dávid: Kérlek, Uram, 

hiusítsd meg Ahítófel tanácsát! Amikor fölért Dávid a hegy tetejére (olajfák hegye, ahol Jézus megfeszítették) 

ahol imádkozni szokott az Istenhez (mert szokott imádkozni, napim életritmusa része volt) – ott adta neki az Úr 

a választ. Ahítófel különösen bölcs ember volt, Dávid tanácsadója volt. Arki Húsaj jött éppen Dávidhoz – ő lett 

a beépített ember. És Isten később megtette, hogy éppen Húsaj közreműködésével hiúsította meg Ahítófel 

nagyon jó, ravasz tanácsát Dávid ellen – akkor Ahítófel felakasztotta magát.  

Aztán Dávid és csapata menetel. Menekül. Simei kővel hajigál és szidalmaz – sok vér tapad a kezéhez. 

„Gyere csak, gyere, te vérengző és elvetemült ember! Megtorolja rajtad az Úr Saul házának minden kiontott 

vérét, aki helyett te király lettél, és odaadta az Úr a királyságot fiadnak, Absolonnak. Most te kerültél bajba, 

mert vérengző ember vagy!” Dávid egy újjal sem nyúlt Saul utódaihoz – ahogyan megesküdött neki. De 

emberei igen – az ő tudta nélkül. Dávid jól bánt a túlélőkkel. Akarják, hogy elhallgattatják Simeit, de Dávid 

nem engedi: „Nem rám és nem rátok tartozik ez. Mert ha ócsárol, és ha az Úr mondta neki, hogy ócsárolja 

Dávidot, akkor ki mondhatná neki: Miért tetted ezt? Ha még a fiam is az életemre tör, aki pedig véremből 

származik, mennyivel inkább ez a benjamini! Hagyjátok, hadd ócsároljon, hiszen az Úr parancsolta neki. 

Bárcsak rám tekintene nyomorúságomban az Úr, és javamra fordítaná azt, hogy ma ócsároltak engem!” 

Látjátok, ilyen, ha valaki az Úrban van, benne értelmezi életét; tart bűnbánatot, alázza meg magát – és ha 

szídják nem áll bosszút önmagáért, hanem az Úrra néz!  

Absolon meghal – de Dávid próbáinak messze nincs vége, még jönnek harcok, lázadás, kiengesztelések… És 

Dávid egyre közelebb kerül az Úrhoz!  

Az a baj, ha mi csak a láthatókra nézünk! Ha nincs élő, dinamikus Isten kapcsolat! Ha nem Krisztban 

élünk! Dávid kegyelmet nyert hívő ember volt – nem csak a láthatókra nézett, hanem mindenkor az Úrra! Itt 

van benne az igében! A Lélek által életed lehet benne!  
Kép 13. Isten tetteire való emlékezés erőt ad a további úthoz. Látogatásaim során nem egyszer, hívő 

testvéreknél járva olyan nagy megtapasztalás, amikor elmesélik, hogy egy-egy igeszakasz által mit adott az 

Isten – amit én is olvastam. Elmondjuk, ki, mit kapott, értett meg, gazdagodott – vagy mit nem ért. Olyan 

csodálatos! Korban és millió dologban különbözőek vagyunk, de vezetett emberek lehetünk – mint Dávid!  

Kép 14. Keresd az Urat az Igében! Kérd Szentlelke ajándékát! Kép 15. Isten igéje mindig friss üzenetet kínál!  

Farkas József lelkész mesélte el: hitvallása – olyan az élet, mint a kezdeti orosz trolibusz. Volt áramszedője, de 

a biztonság kedvéért beépítettek egy lada motort is. Ha áramszünet volt, leszakadt a vezeték – a lada motoral 

ment. A felső áramszedőről kellene, hogy működjünk, de Isten beépített egy humán erőforrást is, ami 

valameddig elvisz. Ha megszakad a kapcsolat Vele, akkor ez is működik. De úgy van megépítve, hogy a felső 

kapcsolatból táplálkozva működjön!  

De működjön! A mobilt mindenki állandóan használja. Tudom, hogy van, akinek komoly kihívást jelent, hogy 

az istentisztelet ideje alatt kikapcsolja, vagy lehalkítsa, és ha érzékeli, hogy üzenetet kapott, ne reagáljon rá. És 

az Isten? Aki alkotott, formált, ide helyzett céllal… Aki a Fiát adta értünk, hogy eltörölje bűneinket, 

megbékéltessen bennünket Önmagával, önmagunkkal és egymással, és teljes, örök életre hív, amelyben 

megtalálhatjuk és kibontakoztathatjuk önmagunkat (Dávid)… ez a mobil-kapcsolatunk is ilyen aktívan 

működik? Kép 16. Szeretettel buzdítlak, olvassuk együtt! Beszéljük meg, osszuk meg, értsük meg, éljük meg 

Isten akaratát! Ámen.  

 


