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ELŐSZÓ
A szombatiskolai tanulmány ebben a negyedévben „Dávid életének
tanulságai”-ra épül. Miért is oly nagyon fontos ezen téma tanulmányozása számunkra?
„Dávid életének története a legnagyobb tanulság, amelyet valaha is
kaptunk a lelkünket fenyegető veszedelmekről; a hatalom, a gazdagság,
a világi dicsőség, vagyis azon dolgokról, amelyek a legkívánatosabbak az
emberek között.” – PP 697.
„Dávid átlagember volt. Története tanulságos az örök győzelmekre
törekvő ember számára. Életében két hatalom küzdött az elsőbbségért.
A hitetlenség összegyűjtötte erőit, el próbálta takarni Dávid elől az Isten trónjáról ráragyogó fényt. A harc napról-napra folyt szívében. Sátán
minden talpalatnyi földért megküzdött, melyet az igaz cselekedtek erői
elfoglaltak. Dávid tudta, mit jelent fejedelemségek és hatalmasságok, e
sötét világ kormányzói ellen küzdeni. Időnként elkerülhetetlennek tűnt az
ellenség győzelme.” – TII 66.
„Élettörténete hirdeti, hogy a bűn csak szégyent és fájdalmat hozhat
az emberre, Isten szeretete és irgalma pedig a legmélyebb mélységbe is
elér. A bűnbánó lelket a hit emeli fel az istenfiúságban való részesedés
magasságába. Minden biztosíték és ígéret közül, amelyet Isten szava tartalmaz, az tesz a leghatásosabban bizonyságot Istenről, amely Istennek
az emberek iránt gyakorolt hűségéről, igazságáról, irgalmasságáról szól.”
– PP 706.
„Amikor kivágják a meddő fákat, hogy ne foglalják a helyet, amikor
a hamis atyafiak sokaságát meg tudjuk különböztetni az igazaktól, akkor elő fognak tűnni az elrejtettek, és dicsérettel sorakoznak fel Krisztus
lobogója alá. Akik addig félénkek voltak, és nem bíztak önmagukban,
akkor majd nyíltan Krisztus és igazsága mellé állnak. A gyülekezet addig
leggyöngébb és legtétovázóbb tagja olyan lesz, mint Dávid – tettre kész,
bátor és határozott.” – 5B 64.
Azért imádkozunk, hogy Krisztus Lelke vezesse a Dávid életéről és
munkájáról szóló tanulmányozásunkat ebben a negyedévben, hogy értelmünk megerősödhessen és mélyebben megérthessük Teremtőnk és
Istenünk tökéletesen harmonikus igazságosságát és kegyelmét.
A Generál Konferencia Szombatiskola Osztálya
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ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS
a Csendes-óceán Déli Unió Misszió
Központja részére

2021. január 2.
Szombat

A Csendes-óceán a világ legnagyobb óceánja
Csendes– a föld felszínének 1/3 részét fedi le – és több
óceán
száz szigetországnak ad otthont. A történelemből jól ismertek ezen nemzeteknek a pogány
FIDZSI szokásai, beleértve a boszorkányságot és a
SZIGETEK
kannibalizmust is. Ezeken a szigeteken az első
misszionáriusok közül sokan életüket áldozTONGA
ták fel az evangélium üzenetének terjesztésén
próbálkozva. Bár még ma is fennmaradt némely
szokás, a kereszténység nagy hatással volt rájuk, és
a pogány szokások sötétségét felváltotta az evangélium
üzenetének világossága és reménysége.
A reformáció üzenete az 1970-es és ’80-as években ért el néhány országot ezen
a területen. Azonban akkor erősödött meg ez valójában, amikor az ausztrál és a
Generál Konferencia misszionáriusai utaztak oda az 1990-es évek végén.
2013 decemberében hét misszióterület – ahol a munka megalapozásra került
– került egyesítésre képviselők által, és létrehozták a Csendes-óceáni Dél Unió
missziós területet. Bár kihívást jelentenek a hatalmas távolságok és az, hogy földi
javakban nem bővelkedünk, dicsőítjük az Urat, hogy a munka terjed ezen területen és megannyi lélek lett elérve az igazság által.
Egy többcélú istentiszteleti központra van szükségünk, ahol istentiszteleteket,
konferenciákat, ifjúsági összejöveteleket tarthatunk, és ahol fiataljainkat képezhetjük misszionáriusokká, valamint irodát biztosíthatunk az Unió számára. A körülbelül 80 szigettel rendelkező Vanuatu Port Vila területén egy könnyen elérhető, vidéki telek lett vásárolva. Vanuatu egy olyan központi hely, ahová összegyűlhetnek
a Fidzsi-szigetekről, Francia Polinéziáról, Új-Kaledóniából, Pápua Új-Guineából,
a Salamon-szigetekről és Szamoa missziós területeiről.
Ismerve a reánk váró elvégzendő munkát és a Csendes-óceán déli részén található sok szigetet és országot, ahol még nem jártunk, látjuk, hogy a munka igazán
nagy. Az üdvösség üzenetének el kell jutnia minden területre, és biztosak vagyunk
abban, hogy az Úr „nem lankad el, sem kedvét el nem veszti, míg az igazságot
meg nem szilárdítja a földön. Az ő tanítására várnak a szigetek” (Ésa 42:4. SZIT
fordítás).
Kérjük, hogy anyagi támogatással legyetek segítségünkre szükségletünkön
azzal, hogy nagylelkűen adakoztok erre a tervre, amely elősegíti az evangélium
terjesztését az emberek között ezen a hatalmas óceáni területen!
Hittestvéreitek a Csendes-óceán déli részéről

4

1. Tanulmány

2021. január 2.
Szombat

Napnyugta: H 16:04
		
Ro 16:50

CSENDES, SZERÉNY IFJÚKOR
„Mert az Úr nem azt nézi, amit az ember; mert az ember azt nézi, ami
szeme előtt van, de az Úr azt nézi, mi a szívben van.” (1Sám 16:7. m.r.)
„Dávid engedett a Szentléleknek, s az Úr a gondviselése által nevelte őt erre a
szolgálatra. Előkészítette őt, hogy majd az Úr szándékait valósítsa meg. Krisztus
volt Dávid jellemének építészmestere.” – TII 43.
Javasolt olvasmány: Pátriárkák és Próféták, 593-596. (Dávid felkenetése)

Vasárnap

December 27.

1. A TERMÉSZET MAGÁNYÁBAN
a. Mit értett meg Dávid már fiatal korában az őt övező vidéki környezetben? Rm 1:20; Zsol 8:4-10. Hogyan segíti a lelki fejlődést az ilyen
környezet? Zsol 24:1.

„Dávid… zsenge ifjú korában ott legeltette [atyja] nyáját Betlehem lankáin.”
– PP 593.
„Krisztus beszélt… a nyáját őrző gyermek Dáviddal.” – JÉ 237.

b. Hogyan válhat hasznukra napjaink fiataljainak, a Dávidéhoz hasonló
gyermekkori nevelés? Zsol 19:2-5; 119:9, 97, 113.

„Az egek tankönyvek lehetnek a fiataloknak, amelyekből érdekfeszítő leckéket
tanulhatnak. A hold és a csillagok társaik lehetnek, hogy a legékesebben beszéljenek nekik Isten szeretetéről.” – YI October 25, 1900.
1. Tanulmány - CSENDES, SZERÉNY IFJÚKOR
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Hétfő

December 28.

2. A ZSOLTÁROS SZÍVE
a. Mi volt Isten szándéka azzal, hogy Dávidnak költői és zenei tehetséget
adományozott? Zsol 105:1-2; 66:16-17.

„Ez a nagyszerű pásztorfiú maga szerezte énekeket énekelt, s hárfájának
zenéje édes kíséretet nyújtott üde, fiatal hangja dallamának. Az Úr Dávidot választotta ki, úgy intézve életét, hogy alkalma legyen művelni hangját és ápolnia
zenei tehetségét. A nyája melletti magányos életében az Úr előkészítette őt arra a
feladatra, melyet a későbbi években rá akart bízni.” – TII 43.

b. Hogyan szereztek nagy lelki áldást a hűségesek minden korban Dávid
pásztorként szerzett tapasztalatából? Zsol 66:1-6; 100:3.

„[Dávid] Napról napra meghittebb közösségbe került az Úrral. Istennel naponta érintkezve, lelke mindig új mélységekbe hatolva állandóan új szépségeket
talált, amelyek új énekre, új dalra hangolták…
Ki mérhetné fel ezen évek munkájának és bolyongásainak fontosságát a magányos hegyek között? Az Istennel és a természettel való folytonos érintkezés; a
nyájról való gondoskodás, a veszélyek, a szabadulások, szerény életének örömei
és bánatai nemcsak arra hívattak, hogy jellemét formálják és életének további
részét irányítsák, hanem hogy zsoltárok formájában Izrael szívében a hitet és az
Isten iránti szeretetet felkeltsék, közelebb hozva őket örökké szerető Teremtőjükhöz.” – PP 596.
„A zsoltáros Isten törvényét a természet világával köti össze, azzal a törvén�nyel, melyet az Úr alkotott értelmes lényei számára.” – TII 67.
„[Idézve Zsol 66:1-6.] Krisztus gyakran elénekelte ezt a zsoltárt, valamint a
hatvannyolcadik és hetvenkettedik zsoltár egyes részeit.” – TII 69.
„[Krisztus] elviselte az ács munkapadja mellett munkatársai gúnyolódását,
bosszantását és nevetségessé tételét. Indulatos válasz helyett Dávid egyik gyönyörű zsoltárát kezdte énekelni, s munkatársai, mielőtt észrevették volna, hogy mit
tesznek, csatlakoztak hozzá a dicsénekben.” – TII 222.
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Kedd

December 29.

3. ÉRTELMÜNK VÉGES VOLTA
a. A próféta Sámuel csak mennyit értett meg abból, amikor Isten elküldte Isaihoz, hogy egyik fiát felkenje királlyá? 1Sám 16:1-6.

„Ahogy Sámuel feltekintett [Eliáb] fejedelmi testtartására, ezt gondolta: ’Bizony az Úr előtt van az ő felkentje!’ (1Sám 16:6), egyben pedig várta az isteni
felhívást, hogy királlyá kenje őt. De Jahve nem a külsőt nézte. Eliáb ugyanis nem
volt istenfélő ember. Trónra jutása esetén büszke, zsarnok uralkodó lett volna.” –
PP 594.



b. Milyen tanulságot vonhatunk le Sámuel ezen tapasztalatából – figyelembe véve, hogy milyen hatással lesz a közöttünk lévő fiatalok jövőjére, amikor különböző tisztségviselőket választunk? 1Sám 16:7;
Jn7:24.

„Sámuel tévedéséből azt is megtanulhatjuk, mennyire hiábavaló lehet az
értékelés, amely az arc szépségén vagy az alkat nemességén alapul. Láthatjuk,
mennyire képtelen az emberi bölcsesség megérteni a szív titkait vagy az Isten
tanácsait különleges mennyei megvilágosítás nélkül. Istennek teremtményeivel
kapcsolatos gondolatai és útjai a mi véges értelmünk fölött állnak; de biztosak
lehetünk abban, hogy gyermekei pontosan azt a helyet fogják betölteni, amelyben képesek lesznek a rájuk bízott feladatot elvégezni, feltéve ha akaratukat
alávetik Istennek, hogy jótékony terveit ne hiúsíthassa meg az ember romlottsága.” – PP 594.
„’Miért kell oly alaposan megnevelnünk a fiatalokat?’ – kérdezi valaki. ’Mire
jó, ha minden fiatal tanult? Elég, ha jól válaszolnak néhány fontos kérdésre.’
Nem, feleltem a leghatározottabban, nem. Hogyan választjuk ki a fiatalokat?
Honnét tudhatnánk, ki sokat ígérő, ki végezheti majd Istennek a legjobb szolgálatot? Ember szemével ítélve úgy járhatunk, mint Sámuel, aki, mikor az Úr
felkentjét kereste, külső megjelenésre nézett… Ki tudná megmondani, melyik
gyermek bizonyul rátermettnek az Úr munkájában? Iskoláinkban adjuk meg
minden fiatalnak a nevelés áldását és kiváltságát, hogy arra ösztönözzük őket,
hogy az Úr munkatársai legyenek.” – 6B 197.

1. Tanulmány - CSENDES, SZERÉNY IFJÚKOR
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Szerda

December 30.

4. MEGLEPŐ VÁLASZTÁS
a. Mi volt Isten választása és bölcs terve? 1Sám 16:8-12.

„Mikor Isten Izrael királyának hívta el Dávidot atyja nyájától, olyan embert
látott benne, akit részesíteni tud Szentlelkében.” – CTr 146.
„Dávid nem volt magas termetű, de arca gyönyörűen kifejezte az alázatot, az
őszinteséget és a bátorságot. Isten angyala jelezte Sámuelnek, hogy Dávidot kenje
fel, mert ő Isten választottja. Ettől kezdve adott az Úr Dávidnak bölcs és megértő
szívet.” – 4aSG 78.

b. Mit tanuljanak meg a szülők és tanárok a gondjaikra bízott fiatalok
vezetésében? Péld 15:33; Préd 7:8.

„Az idősebb testvérek, akik közül Sámuel választani akart, nem rendelkeztek
azokkal a képességekkel, amelyeket Isten szükségesnek látott népe uralkodójában. Büszkék, önzők és önhittek voltak azzal szemben, akit ők kevésnek tekintettek, aki megőrizte ifjúsága egyszerűségét és őszinteségét, és akit Isten rá tudott
nevelni országa feladatainak elvégzésére. Így ma is sok gyermekben – akiket a
szülők mellőznek – Isten olyan képességeket lát, amelyek messze felülmúlják
azokét, akiket ők oly sokat ígérőnek gondoltak.
Az élet felelősségeit tekintve ki képes eldönteni, hogy mi a kicsi és mi a nagy?
Az élet egyszerű területein milyen sok munkás szolgál a világ áldására és ért el
olyan eredményeket, amelyeket egy király is megirigyelhetne.
Kapjon minden gyermek helyes nevelést a legmagasabb rendű szolgálatra!” –
EÉ 264-265.
„’Nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy Ő szolgáljon.’ Ezt a
fontos leckét meg kell tanulnunk és tanítanunk.
Értessük meg gyermekeinkkel, hogy ők nem a magukéi. Ők Krisztus tulajdonai! Vére árán vásárolta meg őket; szeretete jogán igényt tart rájuk. Azért élnek,
mert hatalmánál fogva Krisztus őrzi őket. Idejük, erejük, minden képességük az
Övé, hogy az Ő szolgálatára fejlesszék, csiszolják és használják.” – NOL 276.
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Csütörtök

December 31.

5. SZERÉNY ÉS ALÁZATOS, MINT RÉGEN
a. Mi tükröződött vissza Dávid tetteiben? Zsol 23:1-6; 71:5.

„Milyen kedvesen tükröződnek a pásztorfiú tapasztalatai e szavakban: [idézve
Zsol 23:1-4]” – EÉ 163.

b. Mi volt Sámuel titkos küldetésének célja és eredménye? 1Sám 16:13.
„Sámuel még Isai családjával sem közölte Isten választását, hanem titokban
hajtotta végre Dávid felkenetését. Ez csak az ifjúval sejtette magas megbízatását,
hogy az eljövendő évek viszontagságai között ez az esemény Isten akarata iránti
hűségre emlékeztesse, melyet az Úr általa akar betölteni.
A nagy kitüntetés nem tette elbizakodottá az ifjú pásztort. Annak ellenére,
hogy magas tisztség várományosa volt, nyugodtan legeltette nyáját, és várt, míg
Isten terve a maga idejében, és az ő akarata szerint kibontakozik. Felkenetése után
ugyanolyan szerényen tért vissza Betlehem halmai közé, és ugyanolyan gyengéd
figyelemmel őrizte a rábízott nyájat, mint azelőtt…
Dávid ifjúságának és erejének teljében készült elő arra, hogy majd a föld hatalmasai között magas tisztségét elfoglalja. Tehetségét, mint Isten kegyes ajándékát,
az ő nevének magasztalására használta fel… Amikor életének minden mozzanatában Isten gondoskodó szeretetét fedezte fel, szíve még inkább megtelt imádattal
és hálával, dalai még lelkesebben, hárfája diadalmasabban zengett, és a pásztorfiú
erőre erőt, ismeretre ismeretet halmozott, mert az Istennek Szentlelke rajta nyugodott.” – PP 595. 596.

Péntek

Január 1.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.

Milyen lelki előnyökkel jár az Isten által teremtett természetben töltött idő?
Milyen személyes előnyöket meríthetek Dávid zsoltáraiból?
Milyen tanulságot vonhatunk le mindannyian Sámuel tapasztalatából?
Nevezz meg néhány lényeges pontot az Isai otthonában szerzett tapasztalatból!
5. Mire buzdítson bennünket az, ahogyan Dávid reagált az ő felkenetésére?

1. Tanulmány - CSENDES, SZERÉNY IFJÚKOR
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2. Tanulmány

2021. január 9.
Szombat

Napnyugta: H 16:12
Ro 16:58

AZ ÓRIÁSOK LEGYŐZÉSE
„És tudja meg ez az egész sokaság, hogy nem kard által és nem dárda
által tart meg az Úr, mert az Úré a had.” (1Sám 17:47.er)
„Akik a világunknak adott legünnepélyesebb üzenetet hordozzák, azoknak
le kell vetniük a harci fegyverzetet, és fel kell venniük Krisztus igazságának
fegyvereit.” – Ev 111.
Javasolt olvasmány: Bizonyságtételek, 3. kötet, 212-221. (A viták következménye)

Vasárnap

Január 3.

1. MÉLYEBB BIZALOM ELSAJÁTÍTÁSA
a. Hogyan működött együtt Dávid Isten gondviselésével, hogy bölcsességet és tapasztalatot szerezzen jövőbeli kihívásaihoz? 1Sám 16:14-23.

„Isten gondviseléséből, mint ügyes hárfást vitték Dávidot a király elé. A pásztorfiúnak zenélnie kellett Izráel uralkodója előtt, hogyha lehetséges, akkor űzze el
a Saul lelkére sötét felhőként nehezedő melankóliát.” – ST August 3, 1888.
„Dávid pedig növekedett az Isten és az emberek előtti kedvességben. Isten
útjain járva, elhatározta szívében, hogy még jobban keresi az Ő akaratát. Elmélkedéseinek tárgya kiterjedt, mert a király udvarában látta a felelősséget, amelyet a
királynak viselnie kell. Megismerkedett a Saul szívébe lopakodott kísértésekkel…
Mindezek a dolgok pedig nyugtalanították, mint a királyi szék várományosát. De
ha nyugtalansága tetőfokra hágott, az elmélkedésben teljesen elmerülve elővette
hárfáját, amelynek kedves dallamai gondolatait mindig Istenhez emelték, és eltüntették a jövő egét félelmesen borító fellegeket.
Isten bizalomra is megtanította Dávidot. Mint ahogy Mózest, úgy Isai fiát
is felkészítette az Úr választott népe vezetésére. Nyájának gondozása közben
fogalmat alkotott arról a gondviselésről is, amelyben a nagy Pásztor részesítette
legelőjének nyáját.” – PP 597-598.
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Hétfő

Január 4.

2. A NEHÉZSÉGBEN MUTATKOZIK MEG, HOGY MI A LEGFONTOSABB
a. Milyen súlyos probléma érte az izraelitákat ebben az időben? 1Sám
17:1-11.

„A filiszteusok a maguk hadviselési módját javasolták, miután óriás méretű
és erejű férfit találtak, kinek magassága körülbelül három méter hetvenkét centiméter.” – TII 44.
„Izrael negyven napon át reszketett az óriás filiszteus dölyfös kihívásától. Szívük kalapált, amikor meglátták ezt a ’hat sing és egy arasz’ magasságú hatalmas
óriást. ’Fején rézsisak vala és pikkelyes páncélba volt öltözve’, amelynek súlya ötezer ’rézsiklusnyi’ volt. A pikkelyek olyan szorosan illeszkedtek egymáshoz, hogy
semmiféle lándzsa vagy nyíl nem lett volna képes átütni a páncélt.” – PP 600.

b. Mi volt Dávid legfőbb aggodalma ebben a nehéz helyzetben? 1Sám
17:21-26.

„Dávidban égett a vágy, hogy megvédje az élő Isten dicsőségét és Izrael gyermekeinek becsületét. Nem bírta elviselni, hogy ez a bálványimádó nap mint nap
vette a bátorságot, hogy gúnyolódjon Isten választottain és nem tudtak semmit
tenni csúfolódása ellen.” – ST August 3, 1888.

c. Milyen volt a legidősebb testvér Eliáb magatartása Dávidéval szemben?
1Sám 17:28-29.

„Eliáb, Dávid legidősebb testvére… jól tudta, milyen érzések kavarták fel a
fiatalember lelkét. Dávid már pásztor korában is ritkán látható merészségről,
bátorságról és hősiességről tett bizonyságot; és Sámuel apjuk házánál tett titokzatos látogatása és hallgatag távozása gyanút ébresztett a testvérekben ottléte igazi
célját illetően. Féltékenység ébredt bennük, amikor látták, hogy Dávidot nagyobb
tisztesség érte, mint őket, és nem viseltettek Dávid iránt azzal a tisztelettel és szeretettel, amelyet becsületességéért és testvéri szeretetéért megérdemelt volna. Úgy
tekintettek rá, mint egy pásztorkodó suhancra, és a most feltett kérdést Eliáb a
saját gyávasága bírálatának tekintette, amiért nem tett kísérletet a hatalmas filiszteus elhallgattatására.” – ST August 3, 1888.
2. Tanulmány - AZ ÓRIÁSOK LEGYŐZÉSE
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Kedd

Január 5.

3. DÁVID ÉS GÓLIÁT
a. Hogyan tudunk mi is olyan hitet megélni, mint Dávid? 1Sám 17:32-37.

„Valahányszor rendkívüli szabadítását tapasztaljuk, vagy új és váratlan segítséget nyújt, ismerjük fel Isten jóságát.” – PP 149.
„Istentől, a mennyei kegyelem trónjától kell kapnunk az erőt, hogy az ellenszegülőkkel szembeszállhassunk és az embereknek szolgáljunk. A kegyelem
trónjánál látjuk meg és ismerjük fel saját elégtelenségünket. Krisztus méltósága és
dicsősége a mi erőnk.” – Ev 111.

b. Hogyan mutatta be Dávid a győzelem titkát? 1Sám 17:38-40, 43-51.

„Góliát a fegyvereiben bízott. Megrémítette Izráel seregeit kihívó, vad dicsekvésével, és közben ijesztően rázta fegyverzetét, mert abban rejlett az ereje.
Dávid alázattal, Isten és népe iránti buzgalommal szándékozott szembeszállni a
szájhőssel. Saul beleegyezett és a maga fejedelmi fegyverzetét öltette Dávidra. Ő
azonban nem akarta azokat viselni. Levetette a király fegyverzetét, mert nem volt
hozzászokva. Istent azonban már előbb próbára tette, és őbenne bízva nagyszerű
győzelmeket aratott. Ha fennhagyta volna Saul fegyverzetét, azt a benyomást
tette volna, hogy ő maga is harcos, pedig csak a gyerek Dávid volt, aki a juhokra
vigyázott. Nem akarta, hogy Saul fegyverzetének legyen hitele, mert ő az Izráel
Urába, Istenébe vetette bizalmát. Kiválasztott néhány kavicsot a patakpartról és
parittyával meg pásztorbotjával – egyedüli fegyvereivel – Izráel Istenének nevében ment a felfegyverzett harcos elé.
Góliát lenézte Dávidot, mert látszatra hadviselésben járatlan ifjú volt… Azt
gondolta, hogy méltóságának megsértése, hogy ilyen siheder jön ellene, mégpedig fegyverzet nélkül. Nagy hangon ecsetelte, hogy mit is tesz majd Dáviddal.
Dávidot nem zavarta, hogy ennyire lenézték, és a rettentő fenyegetések hallatára sem reszketett, hanem így válaszolt: "Te karddal, dárdával és pajzzsal jössz
ellenem, én pedig a Seregek Urának, Izráel seregei Istenének nevében megyek
ellened.” – 3B 218-219.
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Szerda

Január 6.

4. HIT A LÁTSZAT ELLENÉRE
a. Mire tanít bennünket Dávid mély hite Istenben és törvényében?
Zsol 19:8-12; 20:6-10.

„Az Úr azt akarja, hogy ébredjünk tényleges lelki állapotunkra. Azt kívánja,
hogy mindenikünk alázza meg szívét és értelmét Ő előtte. Felhívja népünk figyelmét a tizenkilencedik és a huszadik zsoltárra. Előjogunk, hogy elfogadjuk e drága
ígéreteket és higgyünk a figyelmeztetéseknek…
Éjnek idején mintha csak ezeket a szavakat ismételtem volna el népünknek:
Alapos önvizsgálatra van szükségünk. Nincs önző kielégülésekre pazarolható
időnk. Ha Istennel állunk kapcsolatban, meg fogjuk alázni szívünket előtte és
nagyon fogunk törekedni krisztusi jellemet tökéletesíteni. Nagyfontosságú, igen
komoly munkát kell elvégeznünk, fel kell világosítanunk a világot azon idők felől,
melyekben élünk; és a világ akkor lesz felvilágosítva, ha határozott, félreérthetetlen bizonyságot hordozunk. Ez majd lelkiismeretes, buzgó önvizsgálatra készteti
őket.” – TII 68.
„Vizsgáljuk meg szívünket, hogy nincs-e ott bármi is, ami Istennel nem megegyező és elválaszt bennünket tőle!” – RH May 10, 1887.

b. Hogyan erősítette meg Jézus, hogy az Ő ereje által népe legyőzheti a
legyőzhetetlennek látszó bűn és önzés óriásait? Mk 10:26-27; 11:22-23;
Fili 1:6.

„Krisztusban Isten gondoskodott eszközökről minden bűnös jellemvonásunk
féken tartására, hogy ellent tudjunk állni bármilyen erős kísértésnek. Sokan úgy
érzik, nincsen hitük, és ezért távol maradnak Krisztustól. Az ilyen gyámoltalanok méltatlanságukban vessék alá magukat az irgalmas Megváltó kegyelmének.
Ne önmagukra, hanem Krisztusra nézzenek, aki meggyógyította a betegeket és
kiűzte a démonokat, amikor az emberek között járt, az ma is ugyanaz a hatalmas
Üdvözítő. A hit Isten igéje által jő. Ragadd meg ígéretét: ’Aki hozzám jő, semmiképpen ki nem vetem’ (Jn 6:37). Vesd magad lábához és kiáltsd: ’Hiszek Uram!
Légy segítségül az én hitetlenségemnek’ (Mk 9:24). Ha ezt cselekszed, sohasem
veszhetsz el, soha.” – JÉ 362-363.

2. Tanulmány - AZ ÓRIÁSOK LEGYŐZÉSE
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Csütörtök

Január 7.

5. A VÉGSŐ MUNKA
a. Hogyan kell mindazoknak Jézustól tanulniuk, akiket megbíztak a
jelenvaló igazság ismeretével? Hogyan kerülhetjük el, hogy Góliát
lelkületének áldozataivá váljunk? Júd 9.
„A népszerűtlen igazság hirdetésénél, ami súlyos kereszttel jár, az igehirdető
legyen megfontolt, hogy minden szava Isten előtt tetsző maradjon. Soha ne használjanak metsző szavakat. Hirdessék az igazságot alázatosan, az emberek iránti
legmélyebb szeretettel és őszinte vággyal az üdvösségükért. Hagyják inkább,
hogy az igazság metsszen. Ne legyenek kihívók más felekezetek lelkészeivel, ne
törekedjenek vitát kiváltani… A kihívásnak, a dicsekvésnek, a gúnyolódó kötekedésnek az igazság ellenzőitől kell jönnie, legyenek ők Góliát szerepében. Ennek
a szellemnek nyoma se legyen meg azokban, akiket Isten azért küldött, hogy a
figyelmeztetés utolsó üzenetét hirdessék a pusztuló világnak.” – 3B 218.

b. Milyen ígéretet adott Isten az Ő utolsó napok kicsiny maradéka számára? Zak 4:10.er; Lk 17:6. Mi fogja bevilágítani a földet? Jel 18:1.

„Ma, az utolsó nemzedék idején a mustármagról szóló példázat diadalmas és
teljes megvalósuláshoz jut. A parányi magból fa lesz. Az utolsó intő és kegyelmet
hirdető üzenetet ’minden nemzetségnek és ágazatnak és nyelvnek’ (Jel 14: 6-14)
meg kell hallania, ’hogy a pogányok közül vegyen népet az Ő nevének’ (Apcs
15:14). És a föld fényleni fog Isten dicsőségétől. (Lásd Jel 18:1)” – KP 48.
„Amikor Krisztus kinyilatkoztatja dicsőségét az ember lénye által, olyan közel
hozza a mennyet az emberekhez, hogy a szentek szentjének szépsége láthatóvá
lesz mindazokban, akikben Krisztus lakik. A bennük lakozó Krisztus dicsősége
foglyul ejt másokat is.” – KP 290.

Péntek

Január 8.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.

Hogyan növekedett Dávid, mialatt hárfájával nyugtatta Sault?
Miben különbözött Dávid magatartása a testvéreiétől?
Miért nem akarta Dávid Saul fegyverzetét viselni?
Hogyan tudjuk felhasználni ezt a leckét napjaink jelképes „óriásai”-val
szembesülve?
5. Milyen különbségek vannak a napjainkban megmutatkozó Dávid és Góliát
lelkülete között?
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3. Tanulmány

2021. január 16.
Szombat

Napnyugta: H 16:21
Ro 17:06

VÁLSÁGOS IDŐK
„De mindazok is, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak.” (2Tim 3:12)
„Ha sötét fellegek vesznek bennünket körül; ha isteni vezetésre és világosságra
van szükségünk, nézzünk fel! A sötétségen túl világosság van!” – PP 610.
Javasolt olvasmány: Pátriárkák és Próféták, 603-608. 612. (A menekülő Dávid-részlet)

Vasárnap

Január 10.

1. AZ ÜLDÖZÉS
a. Mi váltott ki Saul szívében féltékenységet Dáviddal szemben? 1Sám
18:5-9. Nevezz meg egy olyan alapelvet, mely megmagyarázza, miért
követték Saul érzéseit tettei? 1Sám 18:11; 1Jn 3:15.

„Saul az emberek szemében mindig az első helyet akarta magának biztosítani,
s most az asszonyok dicsérő éneke azt a biztos meggyőződést lopta szívébe, hogy
Dávid megnyerte a nép kegyét, és uralkodni fog helyette.
Saul pedig ajtót nyitott a féltékenység lelkületének és ezzel megmérgezte lelkét.” – PP 604.

b. Miért engedi Isten, hogy a keresztények keresztülmenjenek hasonló
helyzeteken, mint itt Dávid? Mit tanulhatott meg Dávid a Saullal
való kapcsolata folyamán? 2Tim 3:12; 1Pt 4:12-17.

„[Dávidnak] a királyi udvarnál alkalma volt betekinteni a kormányzat ügyeibe, s így előkészülhetett a jövő nagy feladatára. Lehetősége volt megszerezni a
nép bizalmát is. Saul ellenségeskedése következtében átélt bajok pedig arra voltak
jók, hogy Istentől való függését soha el ne felejtse, hanem teljes szívvel bízzon
benne.” – PP 603.
3. Tanulmány - VÁLSÁGOS IDŐK
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Hétfő

Január 11.

2. KOMOLY VESZÉLY
a. Mit tervezett Saul ismételten Dávid megsemmisítésére törekedve,
amikor látta, hogy Isten megóvta őt? 1Sám 18:12-13, 17, 20-21, 25.
Hogyan maradt életben Isten hű szolgája? 1Sám 18:14, 30.

b. Hogyan jött elő ismételten Saul rossz természete? Mi állította meg
Sault, hogy tovább üldözze Dávidot Rámánál? 1Sám 19:9-10, 23-24;
20:1.er.

„[Saul] elhatározta, hogy nem vár másik alkalomra, hanem ahogy szembekerül vele [Dáviddal], saját kezűleg öli meg őt, bármi is történjék azután.
De Isten angyala neki is elébe jött és vezette őt is. Isten Lelke reászállott, és
imádkozva, énekelve és prófétálva folytatta útját. Prófétált a Messiás eljöveteléről,
amikor pedig közel ért Sámuel házához Rámában, felső ruháit, rangjának árulóit
levetette, és egész nap és egész éjjel Sámuel hallgatói között ült a Szentlélek befolyása alatt…
Most újból biztosította Dávidot, hogy kiengesztelődött vele szemben, de az
nem igen bízott a király bűnbánatának valódiságában. Ezért ezt az alkalmat menekülésre használta fel, nehogy Saul, meggondolva a dolgot, újból életére törhessen.” – PP 607-608.

c. Milyen jellegű az irigység és féltékenység? Péld 6:34-35; 27:4.

„Az irigység a sátáni jellem egyik legvisszataszítóbb vonása. Csak a maga
fölemelkedésére tör, mikor sarat vet másokra. Az irigy ember le fogja kicsinyelni
embertársát, ezzel véli fölmagasztalni magát.” – ST August 17, 1888.
„Az irigy gyanakvás nem csupán a természet elfajulása, hanem lelki betegség
is, amely megzavarja a gondolkodást, tönkreteszi a képességeket…
Ha megkíséreljük, hogy az irigy embert meggyőzzük bűnéről, csak annál
keserűbben támad szenvedélyének tárgya ellen, s többnyire gyógyíthatatlannak
bizonyul.” – 5B 46. 45.
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Kedd

Január 12.

3. A KÉTSÉGBEESÉS BORZALMAS KÖVETKEZMÉNYEI
a. Milyen hibát követett el Dávid, mialatt Nób városba menekült? 1Sám
21:1-6.

„[Dávid] állandóan attól félt, hogy felfedezik… és elkeseredettségében csaláshoz folyamodott… Dávid azt mondta a papnak, hogy a király titkos küldetéssel
bízta meg, amiért egyedül kellett jönnie. Dávid öt kenyeret kért a főpaptól. Isten
emberének azonban csak megszentelt kenyerei voltak, de Dávidnak sikerült eloszlatnia a pap aggályait, és megkapta a kenyereket, hogy éhségét csillapítsa.” – ST
August 31, 1888.

b. Hogyan váltotta ki a tragédiák sorozatát az, hogy Dávid nem volt
őszinte és egyenes Akhimélek pappal? 1Sám 21:7; 22:6-11, 16-19.

„Pedig, ha elmondta volna az igazságot, a főpap tudta volna, mit kell tennie
élete megmentéséért.” – PP 609.
„Doég hazug vádló volt, Saulban pedig olyan féltékeny, gyűlölködő és gyilkos szellem lobogott, hogy igaznak akarta hinni a hírt. A gulyás részben igaz
és fölnagyított jelentése alkalmas volt az Isten és ember ellensége számára azt
felhasználni. Olyan megvilágításban mondták el Saulnak [a hírt], hogy a király
teljesen kikelve magából, őrültként viselkedett. Ha nyugodtan megvárja, hogy a
teljes történetet meghallja, ha elgondolkodik rajta, milyen más lenne e nap szörnyű története!
A Sátán ujjong, ha alkalmat adunk, hogy a harag fehér izzásába sodorja indulatainkat! Pillantást, mozdulatot, hangszínt ragadhatunk meg, használhatunk
a Sátán nyilaként, hogy megsebezzük, megmérgezzük az erre nyitott szívet. Ha
teljesen Krisztus lelkülete birtokol, ha kegyelme teljesen átalakított, nem lesz
bennünk hajlandóság gonoszt szólni, hazugsággal terhelt híreket hordozni. Aki
torzít, az a testvérek vádolójának, a főámítónak választott eszköze.” – TII 44.
„Ez a cselekedete [a papok meggyilkolása] megrémítette egész Izraelt. Az a
király cselekedte ezt a nagy gonoszságot, akit ők választottak… A szövetség ládája ott volt birtokukban, de a tanácsadó papjaikat leöldösték. Mi következhetett
még?” – PP 612.

3. Tanulmány - VÁLSÁGOS IDŐK
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Szerda

Január 13.

4. FÉLELEM ÉS RETTEGÉS
a. Miről feledkezett el Dávid a kétségbeesésében? Zsol 23:4.

„Amikor [Dávid] nagy veszélyben volt, a hit szemével Istenre tekintett, és
így ment a büszke, dicsekvő filiszteussal szembe. Hitt Istenben, és az Ő nevében ment. Isten erejében bízva indult, hogy legyőzze az Úr ellenségének seregét.
Amikor viszont üldözték és életére törtek, összezavarodott és kétségbeesett, szem
elől tévesztette mennyei Atyját. Olyannak tűnt, mint aki azt hiszi, hogy magára
maradt és egyedül kell megvívnia a harcot. Összezavarodott és nem tudta, merre
induljon tovább…
Meg kell tanulnunk bízni a mennyei Atyában, és nem hagyni, hogy a hitetlenség bűne beszennyezzen. Önmagunk megmentésén próbálkozva nem kötelezzük
el magunkat Istennek, mint aki hűséges Teremtőnk. Nem hagyjuk, hogy Isten
értünk munkálkodjon, hanem meggondolatlanul véges képességeinkkel erőlködünk, hogy áttörjünk a nehézségen, amin pedig csak Isten képes átsegíteni… Ha
az ember őszinte önmagához, akkor csakis Istenre támaszkodik. Akkor megváltásának reménye és öröme Istenben lesz, még akkor is, ha minden földi barátja
ellenséggé válik is.” – ST August 31, 1888.

b. Milyen figyelmeztetés szól számunkra Dávid következő hibájából,
amelyet kétségbeesett menekülése közben követett el? 1Sám 21:10-13.

„Isten is azt kívánja, hogy övéi ragaszkodjanak az igazsághoz még a legnagyobb veszélyben is…
Dávid ezután Ákhishoz, Gáth királyához menekült, mert úgy vélte, népe ellenségének földén inkább biztonságban lesz, mint Saul országában. Ámde Ákhisnak
közben jelentették, hogy ez az az ember, aki annak idején a filiszteusok bajnokát
megölte, s így itt is újabb veszedelem leselkedett reá. Innen úgy menekült meg,
hogy őrültnek tettette magát.
Dávid első hibáját Nóbban követte el, amikor hitetlenségében nem bízott
Istenben; most Ákhis félrevezetésével másodszor is vétkezett… A megkísértés
idején azonban kitűnt, hogy ő is csak gyenge ember. Bujdosása közben mindenkiben kémet és árulót látott.” – PP 609. 610.
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Csütörtök

Január 14.

5. AZ IGAZ HIT… BIZALOM
a. Hogyan ismerte el Dávid, hogy részben ő is hibás a papok tragikus
megölésében? 1Sám 22:20-23.

b. Hogyan feddi meg Krisztus az olyan félelmet, amely gyakran megbénítja az Istenben való bizalmunkat? Mk 4:40.

„Hitük hiánya miatt van az, hogy Isten gyermekei olykor kudarcot vallanak.
Amikor sötét árnyak kerítenek hatalmukba és világosság, tanács után vágyakozunk, akkor felfelé kell tekintenünk; a sötétségen túl világosság van.” – ST
August 31, 1888.

c. Melyik ígéretet ismétlik újra és újra évszázadok óta Isten hű gyermekei a kilátástalan helyzetekben? Ésa 54:10.

„Milyen becses, milyen drága Isten Szentlelkének közelsége, amikor kétségbeesett lelkeket keres fel, gyengéket erősít és csüggedteket emel fel! Ó! milyen
könyörülő Isten a mi Atyánk, aki nem veti el a tévelygőt, nem hagyja magára a
csüggedőt, hanem szeretettel és gyengédséggel közeledik hozzá.” – PP 610.

Péntek

Január 15.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Miért gyűlöli Isten, ha irigység vagy féltékenység lesz úrrá rajtunk?
2. Miért nem tudott Dávid bízni Saulban, még azután sem, amikor békésnek
tűnt?
3. Hogyan kerülhetek abba a veszélybe, hogy elkövetek olyan hibákat, mint
Dávid a nehézségek idején?
4. Mit szeretne Isten, hogyan kezeljük a dolgokat, ha veszélyes helyzetbe kerülünk?
5. Milyen körülmények között kell a legjobban Istenben bíznom?

3. Tanulmány - VÁLSÁGOS IDŐK
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4. Tanulmány

2021. január 23.
Szombat

Napnyugta: H 16:31
Ro 17:16

TESTVÉRI SZERETET
„Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja
az ő barátaiért.” (Jn 15:13)
„Sokféle módon kötődünk embertársainkhoz, az emberiséghez és Istenhez.
Ez a kötődés ünnepélyes, és felelősséggel is jár.” – OHC 184.
Javasolt olvasmány: Pátriárkák és Próféták, 608-612. (A menekülő Dávid-részlet)

Vasárnap

Január 17.

1. BUJDOSÁS ERDŐBEN ÉS BARLANGBAN
a. Milyen példával tudnánk Dávid nemes jellemét és annak forrását
megjeleníteni? 1Sám 22:1, 3-4; Zsol 57:3-4.

„Dávid nem csupán magáért aggódott, bár átlátta az őt fenyegető veszélyt.
Apjára, anyjára gondolt, s arra a következtetésre jutott, hogy más menedéket kell
számukra találnia… A fiúi szeretet leckéit tanulhatjuk ebből…
[Dávid családja] arra a következtetésre jutott, hogy nagyobb biztonságban
lesznek azzal, akit Sámuel próféta Izrael királyának kent fel, még ha menekült volt
is egy magányos barlangban, minthogy kitegyék magukat egy irigykedő király
őrültségeinek…
Adullám barlangjában békességben és szeretetben egyesült a család. Isai fia
hárfázott, és azt énekelte: ’Ímé, mily jó és mily gyönyörűséges, amikor együtt
lakoznak az atyafiak.’ (Zsol 133:1) Korábban megízlelte a bizalmatlanság keserűségét saját bátyjai részéről, és a békétlenség helyét betöltő összhang örömmel
töltötte el a száműzött szívét. Itt szerezte Dávid az ötvenhetedik zsoltárt is.” – ST
September 7, 1888.
„Dávidot Saul féltékenysége a pusztába száműzte, ahol minden emberi támogatástól elvágva erősen Istenre támaszkodott.” – EÉ 151.
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Hétfő

Január 18.

2. EGYÜTT A BAJBAN
a. Kik menekültek Dávid után a barlangba? Milyen tanítás volt ebben a
felkent menekülő számára? 1Sám 22:2.

„Nemsokára olyanok csatlakoztak hozzájuk, akik féltek a király haragjától.
Sokan bizalmukat vesztették Saulban, mert látták, hogy nem vezeti őt Isten Lelke. ’És hozzá gyűlének mindazok, akik nyomorúságban valának, és mindazok,
akiknek hitelezőik voltak, és minden elkeseredett ember, ő pedig vezérük lett
azoknak; és mintegy négyszázan valának ővele’ (1Sám 22:2). Kis birodalom volt
ez, amelyben azonban rend és fegyelem uralkodott…
Leckét adott általuk Isten, hogy miként lehet majd bölcs kormányzó, igazságos és kegyes király.” – PP 611.
„A pusztai élet bizonytalansága, szüntelen veszedelmei, a gyakori menekülések kényszere, a köréje gyülekező emberek jelleme… szükségessé tették a szigorú
önfegyelmet. Ezek a tapasztalatok felébresztették és kifejlesztették azt a képességét, hogy bánni tudjon az emberekkel, részvétet érezzen az elnyomottak iránt és
gyűlölje az igazságtalanságot.” – EÉ 151.

b. Milyen helyzetet fog átélni Krisztus valamennyi követője az Úr
visszajövetelekor? Milyen reménység fogja betölteni őket eközben?
Sof 3:12; Zsid 11:37-40.

„Padlásszobákból és viskókból; börtönökből és vesztőhelyekről; hegyekről és
pusztaságokból; barlangokból és tengerparti üregekből fogja Krisztus magához
gyűjteni gyermekeit. A földön szűkölködtek, bánkódtak, gyötrődtek. Milliók
tértek megbélyegezve a sírba, mert nem engedtek Sátán csalásainak. Földi törvényszékek Isten gyermekeire a leggonoszabb bűnözőknek kijáró büntetést szabták. De közel van már az a nap, amikor Isten lesz a ’bíró’ (Zsol 50:6), és a földi
ítéleteket visszájukra fordítja. ’Népe gyalázatát eltávolítja’ (Ésa 25:8)…
Bármilyen keresztet hordtak, bármit vesztettek, bárhogyan üldözték őket,
még ha földi életükkel kellett is fizetniük, Isten bőségesen kárpótolja gyermekeit.
(idézve Jel 22:4).” – KP 120.

4. Tanulmány - TESTVÉRI SZERETET
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Kedd

Január 19.

3. A BÁTOR URALKODÓ
a. Ki volt a hűséges Jonathán? Milyen tulajdonságok miatt tűnt ki a
többi izraelita közül? 1Sám 13:5; 14:1, 6, 13-15, 20, 23.

„Jonathánban, a Saul fiában, az Úr egy tiszta, feddhetetlen embert látott –
olyat, akihez közeledni tud, akinek a szívét meg tudja indítani.” – SD 208.
„Az Úr… a filiszteusok legyőzőjévé… az istenfélő Jonathánt választotta ki.
Ő Isten Lelkének késztetésére fegyverhordozójának azt az ajánlatot tette titkon,
hogy üssenek rajta a filiszteusok táborán. ’Talán tenni fog az Úr érettünk valamit – mondta –, mert az Úr előtt nincs akadály, hogy sok vagy pedig kevés által
szerezzen szabadulást’ (1Sám 14:6)…
Jonathánt és kísérőjét mennyei angyalok védelmezték. Ők hadakoztak mellettük, és hullottak a filiszteusok a fegyvereik alatt. A föld megremegett, mintha
harcosok ezrei közeledtek volna. Jonathán tudatára ébredt az isteni segítségnek,
de a filiszteusok is észrevették, hogy Izrael Istene hadakozik népéért. És félelem
szállta meg a sereget mind a síkon, mind a táborban. A nagy ijedelemben és zűrzavarban a filiszteusok már saját embereiket is ellenségnek vélték, s így dühösen
öldökölni kezdték egymást.” – PP 579-580.

b. Hogyan mutatkozott meg, hogy Jonathán nemcsak hűséges és bátor
volt, hanem a nép is szerette, és így apja trónjának biztos várományosa volt? 1Sám 14:24, 27, 43-45.

„Saul nem várhatott dicsőséget az ellenség legyőzetéséért. Úgy gondolt megbecsülést és csodálatot szerezni magának, hogy fogadalmát szentnek tartotta, és
ahhoz még saját fia élete árán is ragaszkodott… amikor saját parancsát szegték
meg – bár a parancs értelmetlen volt, és nem is szándékosan hágták át – a király
és apa a saját fiát is halálra ítélte.
A nép nem engedte, hogy végrehajtsák az ítéletet… (idézve 1Sám 14:45). En�nyire egyhangú és lelkes pártfogásnak a büszke király sem mert ellenállni, és így
maradt életben Jonathán.” – PP 581.
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Szerda

Január 20.

4. ÖNZETLEN HŰSÉG
a. Mennyire csodálta Jonathán Dávidot? Mi volt Isten szándéka ezzel a
baráti kapcsolattal? 1Sám 18:1-4.

„Jonathán lelke egybeforrt a Dávid lelkével, és a legszentebb szövetségi kötelék
jött létre közöttük, amely töretlen maradt Saul és Jonathán haláláig. Az Úr akarata
szerint volt, hogy amikor Saul meg akarta ölni Dávidot, akkor Jonathán lehetett
az ő életének megmentője.” –4aSG 79.

b. Mit tett Jonathán Dávid érdekében? 1Sám 19:1-7.

c. Hogyan kockáztatta saját életét Jonathán? 1Sám 20:4, 13-17, 27-34.
Hogyan szomorkodott Dávid és Jonathán együtt, Saul keményszívűsége miatt? 1Sám 20:41-43.

„Jonathán, aki születésénél fogva a trón örököse volt, tudta, hogy Isten végzése félreállította őt; mégis vetélytársa iránt a leggyengédebb és leghűségesebb
barátságot tanúsította. Dávid életét saját élete kockáztatásával mentette meg…
Jonathán nevét nagyra becsülik a mennyben, a földön pedig igazolja az önzetlen
szeretet létezését és hatalmát.” – EÉ 156.

d. Mi nyújtott vigaszt Dávid számára később Zif pusztájában? Mire
indította ez Dávid szívét? 1Sám 23:14-18; Zsol 11:1-5.

„Ebben az időben, amikor Dávid ösvényére oly kevés fény hullott, megörvendeztette őt Jonathán váratlan látogatása…
Jonathán látogatása után Dávid a következő dicsérettel erősítette meg lelkét.
Hárfája kíséretével énekelt (idézve Zsol 11:1-5).” – PP 613.

4. Tanulmány - TESTVÉRI SZERETET
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Csütörtök

Január 21.

5. ELTŰNIK AZ ÖNZÉS
a. Mit kell felismernünk a biblia szerinti igaz baráti kapcsolattal és a valódi keresztény szeretet hatásaival összefüggésben? Jn 13:34-35; 15:13.

„A mi szeretetünk gyakran önző, mert csupán a kijelölt határok közé szorítjuk.
Azonban, ha Krisztussal lépünk közelebbi egységre, akkor szeretetünk, együttérzésünk, jótékony tetteink mélyebbre nyúlnak, kiszélesednek és meg is erősödnek
a használattal. Krisztus követőinek szeretete és szívessége legyen széles, mint a
világ. Aki csak magának és családjának él, nem fogja elnyerni a mennyet. Isten
felszólít téged és családodat, hogy ápoljátok a szeretetet, legyetek kevésbé érzékenyek a magatok, s érzékenyebbek mások fájdalmai és próbái iránt.” – 3B 530.

b. Milyen gyümölcsei vannak az őszinte szeretetnek? 1Kor 13:4-5.

„Mindazok, akiket a Szentlélek már átitatott, úgy szeretnek, mint ahogy Krisztus szeretett. Az az alapelv, amely Krisztus munkálkodását és szeretetét meghatározta, fogja őket is munkájukban irányítani, és szeretetre ösztönözni egymással
való minden ténykedésükben és egymás iránt tanúsított magatartásukban…
Mikor az embereket nem a kényszer vagy az önérdek köti egymáshoz, hanem a szeretet, akkor életükben egy olyan befolyás érvényesülése mutatkozik
meg, amely felette áll minden emberi befolyásnak. Ahol ez az egység megvan, az
annak a bizonyítéka, hogy ott Isten képmása helyre lett állítva az emberben, és
szívükben új életelvek gyökereztek meg. Ez azután abban is megmutatkozik, hogy
az isteni természet ellenáll a gonosz levegőbeli hatalmasságoknak, és hogy Isten
kegyelme legyőzi az ember szívében lakozó önzést.
Ez a szeretet, mikor nyilvánvalóvá lesz az egyházban, biztosan felgerjeszti
Sátán haragját.” – JÉ 585-586.

Péntek

Január 22.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.

Miért vihet át Isten engem is hasonló tapasztalatokon, mint Dávidot?
Hogyan telhet meg világossággal egy sötét, sivár barlang lelki értelemben?
Miért volt Jonathán biztos abban, hogy a filiszteusok legyőzhetők?
Isten akarata szerint, kit kellene felkeresnem, mint ahogyan Jonathán tette
Dáviddal?
5. Isten felhívása szerint, milyen szeretetet kellene ápolnom? Kik iránt?
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5. Tanulmány

2021. január 30.
Szombat

Napnyugta: H 16:42
Ro 17:26

JELLEMFEJLESZTÉS
„Jobb a hosszútűrő az erősnél; és aki uralkodik a maga indulatján,
annál, aki várost vesz meg.” (Péld 16:32)
„Nincs olyan bűn, ami rombolóbb hatással lenne a jellemre, mint a Szentlélek
által meg nem fékezett emberi indulat. Semmilyen győzelem nem olyan értékes,
mint az, amit énünkön aratunk.” – NOL 350.
Javasolt olvasmány: Pátriárkák és Próféták, 614-622. (Dávid nagylelkűsége-részlet)

Vasárnap

Január 24.

1. ÖSSZHANGBAN ISTEN LELKÉVEL
a. Hogyan segített Isten Dávidon Kehilla városnál és Máon pusztájában?
Miért figyelemre méltó e nehéz időben lévő Dávid imalelkülete? 1Sám
23:1-2, 5, 10-14, 26-28.

b. Mi történt, amikor Saul belépett a barlangba Engedi pusztájában?
1Sám 24:1-7.

„Dávid társaságában akkor csak hatszáz ember volt, Saul pedig háromezer
főből álló hadsereggel vonult ki ellene. Isai fia és emberei egy elhagyatott barlangban várakoztak Isten utasítására, hogy mit is tegyenek. Saul sietve törtetett
fel a hegyre. Ott félre kellett mennie, ezért elhagyta seregét és egyedül ment be
éppen abba a barlangba, amelyben Dávid és emberei rejtőzködtek. Amikor Dávid
emberei ezt észrevették, arra ösztönözték vezérüket, hogy ölje meg Sault. Azt a
tényt, hogy a király most hatalmukban van, azzal magyarázták, hogy maga Isten
adta kezükbe ellenségüket. Dávid is kísértésbe esett, hogy így nézze a dolgot, de
lelkiismerete megszólalt és ezt mondta: ’Ne illessétek az Úr felkentjét!’.
Dávid emberei még mindig nem akarták Sault életben hagyni. Parancsnokukat Isten szavaira emlékeztették… (idézve 1Sám 24:5). Lelkiismerete később
bántotta ezért a cselekedetéért.” – PP 661.
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Hétfő

Január 25.

2. ROSSZ UTÁN JÓ KÖVETKEZIK
a. Mire tanít bennünket Dávidnak Saul iránt tanúsított irgalmas visszafogottsága? Péld 16:32; Rm 12:19-21.

„Tanulságos az, ahogy Dávid Saullal viselkedett. Saul Isten parancsára kenetett
fel Izrael királyává. Engedetlensége miatt azonban az Úr kijelentette, hogy el kell
venni a királyságot tőle; és Dávid mégis milyen gyengéd, udvarias és türelmes volt
Saullal!” – NOL 350.
„Dávid viselkedése bizonyította, hogy Isten vezette, neki engedelmeskedett.
Nem hagyta győzni bűnös indulatait. Tudta, hogy jobb az embernek uralkodni a
maga indulatján, mintha várost venne be. Ha bűnös emberi érzések vezették volna, azt gondolta volna, hogy az Úr kezébe adta ellenségét, hogy megölje és átvegye Izrael kormányzását. Hisz Saul már eljátszotta tekintélyét, s a nép vallástalan,
züllött lett. De mert Isten választotta Sault királlyá, nem forgott veszélyben, mert
Dávid lelkiismeretesen szolgálta Istent és nem akart az Úr fölkentjének ártalmára
lenni.” – TII 45.

b. Hogyan kérlelte Dávid Sault? 1Sám 24:8-16.

c. Milyen tanulságul szolgál Dávid óvatossága annak ellenére, hogy
Saul kedvesen reagált arra, hogy ő megkegyelmezett neki? 1Sám
24:17-23; Mt 10:16.

„Amikor Saul meghallgatta Dávid szavait, igen megszégyenült, mert azok igaz
voltát el kellett ismernie. Mélyen meghatódott, miután felfogta, hogy bár teljesen
annak az embernek a hatalmában volt, akinek az életére tört, mégsem esett semmi bántódása…
Dávid jól tudta, hogy miként cselekedett Saul az elmúlt időszakban, ezért
egyáltalán nem bízott ígéreteiben. Így amikor Saul visszatért otthonába, Dávid
továbbra is a hegyek erődítményeiben maradt.
Azok ellenséges indulata Isten szolgái iránt, akik átadták magukat Sátán hatalmának, időnként megváltozik; megbékélnek és jóindulatot éreznek. Ez a változás
nem tartós.” – PP 615. 616.
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Kedd

Január 26.

3. TOVÁBBI CSALÓDÁSOK
a. Mi történt, amikor Izraelnek legnagyobb szüksége lett volna útmutatásra és biztonságra? 1Sám 25:1.er.
„Sámuel halála éppen akkor következett be, amikor a népet belső küzdelmek
gyötörték, amikor a legnagyobb szükség lett volna Sámuel nyugodt, istenfélő
tanácsaira. Az emberek arca nagy keserűséget tükrözött, amikor Sámuel csendes
nyugvóhelyére tekintettek és megemlékeztek arról, hogy milyen nagy balgaságot
követtek el, amikor elvetették őt, mint a nép vezetőjét. Mert Sámuel olyan szoros
kapcsolatban volt a mennyel, hogy úgy látszott, az egész Izraelt oda köti Jahve
trónjához. Sámuel volt az, aki megtanította őket, hogy szeressék Istent és engedelmeskedjenek Istennek. Most azonban Sámuel meghalt, s a nép úgy érezte, ki van
szolgáltatva egy olyan király kegyének, aki Sátánnal egyesült, és aki elválasztja a
népet Istentől és a mennytől.” – PP 617.
„Amikor Saul magaviseletét és eljárását szembeállították Sámuel életével, meglátták, hogy milyen nagy hibát követtek el, amikor királyt kívántak maguknak…
Most a nép úgy érezte, hogy Isten elhagyta őket. Királyuk közel volt az őrülethez. Az igazságot meghamisították és a rendet zűrzavarrá változtatták. ” – PP
616-617.

b. Hová menekült Dávid, miután Saul meghalt? Mire indult szíve?
1Sám 25:1.ur.; Zsol 120:1-2; 121:2, 7-8.

„Dávid kihasználta az alkalmat biztonságosabb hely keresésére. Így elmenekült Párán pusztájába. Itt a pusztában alkotta meg a százhuszadik és százhuszonegyedik zsoltárt.” – PP 617.

c. Miként lett megpróbálva Dávid kedves lelkülete Párán pusztájában?
1Sám 25:4-12.
„Dávid és emberei védőfalként álltak Nábál pásztorai és juhnyája számára.
Most ezt a gazdag embert arra kérték, hogy feleslegéből lássa el azok szükségletét,
akik értékes szolgálatot tettek neki. Dávid és emberei önhatalmúlag is vehettek
volna maguknak a nyájból és a gulyából, de nem tették, s becsületes viselkedésük
nem volt hatással Nábálra.” – PP 618.
5. Tanulmány - JELLEMFEJLESZTÉS
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Szerda

Január 27.

4. MEGBÉKÍTŐ BEFOLYÁS
a. Hogyan reagált Dávid Nábál hálátlanságára? 1Sám 25:13, 21-22.

„Megparancsolta embereinek, hogy fegyverkezzenek fel a küzdelemre. Mert
Dávid elhatározta, hogy megbünteti azt az embert, aki megtagadta tőle azt
a segítséget, amelyet jogosan kért, és aki az igazságtalanságot sértéssel tetézte.
Ez a lobbanékony elhatározás nagyon hasonlított Saul jelleméhez s nem Dávid
természetét tükrözte. Isai fiának még tanulnia kellett a türelmet a szenvedések
iskolájában.” – PP 619.

b. Hogyan reagált Nábál felesége, Abigail? 1Sám 25:14-20.

c. Mire tanít bennünket Abigail találkozása Dáviddal? 1Sám 25:23-31.

„Abigail kegyessége virágillatként öntudatlanul megmutatkozott arca kifejezésében, szavaiban és mozdulataiban. Isten Fiának lelkülete lakozott benne. Szavai,
amelyek teljesek voltak kegyelemmel, jósággal és békességgel, mennyei befolyást
árasztottak. Jobb belátásra bírta Dávidot és reszketett, mikor arra gondolt, mi
lehetett volna a következménye meggondolatlan szándékának. ’Boldogok a békességre igyekezők: mert ők az Isten fiainak mondatnak’ (Mt 5:9). Bizony sokkal
több ehhez hasonló izraeli asszonynak kellene lenni, akik lecsillapítanák a felkorbácsolt érzelmeket, megakadályoznák az elhamarkodott indítékokat és higgadt
szavakkal, jól irányított bölcsességgel meggátolnák a gonoszságokat.
A megszentelt keresztény élet mindig világosságot, vigasztalást és békességet
áraszt. Az ilyen életet tisztaság, tapintatosság, egyszerűség és hasznosság jellemzi.
Ezt az életet az az önzetlen szeretet vezérli, amely a befolyást megszenteli. Az
ilyen élet telve van Krisztus lelkületével és a keresztény ember bárhova megy is,
mindenütt ott hagyja maga után világossága fénylő lábnyomait. Abigail bölcs
tanító és tanácsadó volt. Dávid szenvedélyének lángja kialudt befolyásának és
érvelésének hatására. Meggyőződött, hogy nem cselekedett bölcsen és elvesztette
uralmát saját lelke fölött.
Alázatos szívvel fogadta el a feddést, összhangban saját szavaival ’Ha igaz fedd
engem: jól van az; ha dorgál engem: mintha fejem kenné’ (Zsol 141:5).” – PP
620-621.
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Csütörtök

Január 28.

5. A DORGÁLÁS HÁLÁS FOGADTATÁSA
a. Milyen tanulságot vonhatunk le Dávid hálás lelkületéből Abigail
békés magatartása miatt? 1Sám 25:32-35.

„Sokan vannak olyanok, akik megfeddésük türelmes elhordozását dicséretre
méltónak tartják. Kevesen vannak, akik szívük hálájával fogadják el a dorgálást és
áldják azokat, akik igyekeznek megmenteni őket a gonosz cselekedetektől.” – PP 621.

b. Hogyan fejlődött Dávid ebben a próbában? Rm 5:3-5.

c. Jóllehet Abigail befolyása nagyszerű eredménnyel járt, milyen elrontott lépést tett Dávid ezután? Miért volt ez helytelen? 1Sám 25:38-44.

„Dávid később feleségül vette Abigailt. Volt ugyan már felesége, de abban az
időben a népek szokásai az ő ítélőképességét is megrontották és cselekedeteit befolyásolták. Még a nagy és jó emberek között is voltak olyanok, akik megtévedtek,
és a világ szokásait követték. A többnejűség keserű következményeit Dávid egész
élete folyamán súlyos teherként hordozta.” – PP 621.

Péntek

Január 29.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Hogyan őrzött meg engem is az Úr sokszor, Dávidhoz hasonlóan?
2. Mi tartotta vissza Dávidot attól, hogy ártson Saulnak? Hogyan reagált erre
Saul?
3. Hogyan okozott lelki válságot a Hetednapi Adventisták között is egy próféta
idő előtti halála?
4. Milyen tanulságul szolgálnak számomra azon idők, amikor olyan személlyel
kellett megküzdenem, mint Nábál?
5. Mit kellene felidézzek magamban, amikor legközelebb feddést kapok valakitől?

5. Tanulmány - JELLEMFEJLESZTÉS
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„Dávid megesküdött, hogy Nábálnak és házanépének meg kell halnia. Most
azonban már belátta, hogy nem csupán az eskü volt helytelen, hanem helytelen
lenne megtartania is.” – ST October 26, 1888.

ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS
a Kongói Demokratikus Köztársaság,
Észak-Kivu tartománya számára

2021. február 6.

Szombat

Az Észak-Kivu tartomány a Kongói
Bumba
Demokratikus Köztársaság keleti részén
Kisangani
helyezkedik el Afrika közepében. Határos
KONGÓI
ÉszakUGANDA
Ruandával, Ugandával és így a HNARM
Kivu
Ruanda Unió Misszióval.
DEMOKRATIKUS
RUANDA
Észak-Kivuba 2006-ban érkeztek hitBURUNDI
testvérek Ruandából, akik szórólapokat KÖZTÁRSASÁG
osztogattak és bibliai előadásokat tartottak
nagy eredményekkel. Egy évvel később 156
személy csatlakozott örömmel a gyülekezethez
keresztség által. Jelenleg 750 megkeresztelt tag van. A munka rendületlenül halad ezen a területen.
A csatlakozók között sajnos volt 14 személy, akik tanítók voltak egy
másik felekezetnél. Őket ezért kizárták gyülekezetükből, és így munkájukat is elveszítették. Ők otthon maradtak és kertet műveltek, hogy családjuknak legyen mit enni. A gyermekeink nem tudnak iskolába járni a
szombat miatt, és ez a probléma ifjaink 80%-át érinti. A hittestvérek még
képesek volnának fennmaradásukat biztosítani, de a folyamatosan zajló
háborúk miatt gyakran kell családjukat másik helyre költöztetniük. Még
ha el is vetik a magokat a kellő időben, menekülniük kell, amikor katonacsoportok jönnek és elvisznek mindent, ami megtermett.
Mindezen dolgok tudatában vásároltunk 4 hektár földet, hogy a hittestvérek együtt művelhessék azt, valamint hogy egy általánosiskola és
imaház épülhessen. Isten gondviselése által már vannak tanárok és tanulók, akik alig várják az oktatást Isten alapelveinek szem előtt tartásával. Az
lett mondva, hogy „alapítsatok iskolákat, hogy gyermekeink iskolázottak
és gyakorlottak lehessenek, és buzdítsátok őket, hogy ezekbe az iskolákba
járjanak. Oktatási intézményeinkben a tanárok istenfélők és törvényének
megtartói legyenek.” – 4MR 109.
Ezért kérjük minden testvérünk és barátunk kedves segítségét szerte a
világon. Imádkozunk, hogy Isten érintse meg szíveteket, hogy az adományok bőségesek legyenek, mely ezáltal az Úr legyen dicsőítve és a megváltás üzenete hirdetve minden nemzetnek, népnek és nyelvnek.
Köszönjük előre is a nagylelkű segítségeteket tervünk megvalósításához!
Hittestvéreitek Afrika északi területéről
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6. Tanulmány

2021. február 6.
Szombat

Napnyugta: H 16:53
Ro 17:36

DÁVID ÉS SAUL
„Az Úr az én világosságom és üdvösségem: kitől féljek? Az Úr az én
életemnek erőssége: kitől remegjek?” (Zsol 27:1)
„Akik hűségesek Istenhez, azoknak nem kell félniük emberek erejétől vagy
Sátán ellenségeskedésétől.” – JÉ 295.
Javasolt olvasmány: A Nagy Orvos Lábnyomán, 349-357. (Kapcsolataink-részlet)

Vasárnap

Január 31.

1. ZIF PUSZTÁJÁBAN
a. Milyen volt Dávid az ő üldözőjével szemben? 1Sám 26:2, 7-16.

„Jóllehet Saul többször is Dávid kezébe került, amikor követői szerettek volna
végezni vele, de Dávid annak ellenére sem engedte ezt nekik, hogy állandóan
életveszélyben volt és Saul mint vadállat üldözte őt.” – 4aSG 91.

b. Miért volt nagyon veszélyes a Saulban lévő indulat, amely indulat
ma is épp oly veszedelmes? 1Sám 26:17-21.
„Azok a bűnös gondolkodású emberek, akik arra adták magukat, hogy gonosz
dolgokat tegyenek és szóljanak az Úr szolgái ellen, néha rájönnek arra, hogy tévedtek. Ez a felismerésük mély benyomást gyakorol értelmükre. Isten Lelke küzd
velük és ők megalázzák szívüket Isten előtt és azok előtt is, akiknek a befolyását
igyekeztek megsemmisíteni és esetleg még a magatartásuk is megváltozik velük
szemben. De miután ismét megnyitják az ajtót a gonosz előtt, a régi kételkedések
újra felélednek, a régi ellenszenves indulatok is feltámadnak szívükben és vis�szatérnek annak a munkának a folytatásához, amelyért bűnbánatot tartottak,
és amelynek a végzését egy időre abbahagyták. Ismét gonoszul beszélnek és a
legelkeseredettebb módon vádolják és ítélik el azokat, akik előtt alázatosan megvallották bűneiket. Sátán az ilyen lelkeket ezután sokkal nagyobb erővel tartja
hatalmában, mint előbb.” – PP 616.
6. Tanulmány - DÁVID ÉS SAUL
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Hétfő

Február 1.

2. AZ IRIGYSÉG GONOSZSÁGA
a. Mennyire bízott Dávid Saul válaszában annak ellenére, hogy Dávid
könyörületes volt hozzá? Miért? 1Sám 26:23-25; 27:1.

„Az a tény, hogy Dávid most már másodszor kímélte meg királya életét, mély
benyomást tett Saul elméjére és vétkének alázatosabb beismerésére késztette.
Megdöbbent és megszelídült Dávid kedvességének ilyen megnyilvánulásán… De
Isai fia nem hitte, hogy ez a változás a királynál maradandó lesz.” – PP 623.
„[Saul] hallgatott minden hazug hírre, mohón elhitt bármit, ami Dávid jellemét bemocskolta. Ürügyet akart találni növekvő féltékenységére és gyűlöletére az
ellen, akit az Úr Izrael trónjára kent föl. Hitelt adott minden mende-mondának,
nem számított, az milyen következetlen és összeegyeztethetetlen volt is Dávid
jellemével és viselkedésével.” – TII 44.

b. Hogyan teszi tönkre ma sokak életét az irigység, amely megrontotta
Saulét is? Péld 14:30.ur; 27:4.

„Az irigység tette Sault olyan nyomorulttá, és sodorta veszélybe trónja alattvalóit. Milyen tömérdek bajt okozott világunkban ez a gonosz jellemvonás… Az
irigység a büszkeségből nő ki, és ha dédelgetik a szívben, gyűlölethez vezet, és
végül bosszúhoz és gyilkossághoz. Sátán a saját benső világát mutatta ki, amikor
Sault annak a megölésére ingerelte, aki őt sohasem bántotta.” – PP 605.
„Az irigység és a féltékenység olyan, mint két nővér, akik egybeolvadnak
munkájuk folyamán. Az irigység arra indítja az embert, hogy olyan jóra vágyjon,
ami a másiknak van, ezért minden erejével arra törekszik, hogy akinek a helyében
szeretne lenni, annak a jellemét és hírnevét kisebbítse és tönkretegye. Hazugságok, kitalációk és rágalmazások járnak szájról-szájra, és minden eszközzel azon
van, hogy mások előtt lejárassa az irigyelt személyt. A féltékeny ember azzal
gyanúsítja meg a másikat, hogy megfosztja őt a lehetőségektől és előrehaladástól.
Saul irigy volt és féltékeny is.” – ST November 2, 1888.
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Kedd

Február 2.

3. GYORS LECSÚSZÁS
a. Milyen további tulajdonsága volt még Saulnak az irigység mellet,
amelyet kerülnünk kell? Jn 12:43.

„Saul jellemének nagy fogyatékossága az volt, hogy szerette a hízelgést. Ez
a jellemvonás teljesen úrrá lett cselekedetein és gondolatain, s ezután minden
cselekedetét a dicsvágy mozgatta, sőt az igazságot és az igazságtalanságot is a nép
kegyének mértékével mérte. Aki pedig Isten helyett az embereknek akar tetszeni,
az soha nincs biztonságban!” – PP 604.

„Saul nem Dávid ellen küzdött, hiszen Dávid nem ártott neki, hanem a menny
királyával szállt vitába. Mert mikor az ember hagyja, hogy a gonosz uralkodjék
gondolatain – ami megakadályozza, hogy az Úr uralkodjék rajtuk –, akkor kénye-kedve szerint tudja vezetni, amíg kiváló eszköz nem lesz a gonosz szándékának véghezvitelére az, aki a hatalmába esett. A bűn szerzője oly keserűn ellenzi
Isten szándékait, olyan borzalmas a rosszra való hatalma, hogy ha valaki elszakad
Istentől, a Sátán uralkodik rajta. Gondolkodását egyre inkább maga alá veti, míg
csak az félre nem löki Isten félelmét és ember becsülését, majd pedig Isten és
népének esküdt ellenségévé nem válik.” – TII 44.

c. Hogyan hatott a Saulban lévő keserűség önmagára és az egész népre?
Zsol 52:4-7. Ésa 3:13. ur.

„Milyen gyászos példát mutatott Saul az alattvalóinak Dávid konok, meg nem
érdemelt üldözésével! Milyen szégyenletes följegyzéseket készített a jövő nemzedékeknek! Hatalmának teljes árját gyűlöletének medrébe igyekezett terelni, hogy
elfogja az ártatlan embert. Milyen züllesztő hatással volt ez Izraelre!” – TII 44.

6. Tanulmány - DÁVID ÉS SAUL
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b. Hogyan vált Saul sorsa tragikussá, amely minden istenfélő számára
figyelmeztetés? Péld 26:24-27.

Szerda

Február 3.

4. A DOLGOK GYÖKERE
a. Mi az irigység valódi forrása? Lk 4:5-8; Mt 27:17-18, 29-31.

„Krisztus elárulását, elítélését, keresztre feszítését mind a bukott ellenfél tervezte. Isten Fia halálával kiteljesedett gyűlölete olyan helyzetbe állította Sátánt,
ahol igazi ördögi jelleme lelepleződött az el nem bukott lények előtt.
A szent angyalokat rémület töltötte el, hogy egyikük, aki korábban soraikban
volt, olyan mélyre hullott, hogy ilyen kegyetlenségre képes.” – 3SP 183.

b. Melyek az ellenség különböző taktikái velünk szemben ma? Jak 3:14-16.

„Az értelem megkísértése az Sátán aknamunkája. Belopja számító sugallatait,
felkavarja a kételkedést, hitetlenséget és bizalmatlanságot annak szavai és tettei
iránt, aki felelősség terhe alatt áll, s aki Isten elgondolását törekszik megvalósítani munkásságával. Sátán külön célja bajokat, zavart és ellenállást zúdítani Isten
választott szolgáira és környezetükre, amivel majd akadályozza munkásságukat,
s ha csak lehet, elcsüggessze őket. Féltékenykedés, belvillongás és aljas gyanúsítás
nagymértékben ellensúlyozza Isten azon szolgáinak igyekezetét, akiket az Úr
rendkívüli munkára jelölt ki.
Sátán terve az, hogy elűzze őket kötelességük őrhelyéről, ezért eszközein át
végzi romboló munkáját. Akit csak bizalmatlanságra, gyanakvásra tud késztetni, mindet eszközeiül használja… Az ember természete, ha nem áll közvetlen
Isten Lelkének hatása alatt, hajlamos az irigykedésre, féltékenységre, kegyetlen
bizalmatlanságra, amiket, ha le nem győznek, arra a kívánságra vezet, hogy belekössenek és letiporjanak másokat, miközben önző emberek építik fel magukat az
Úr szolgáinak romjain.” – 3B 343.
„Veszélyes idők állnak közvetlen előttünk. A pusztítás és erőszak egyre növekedik. A gyülekezetben elhatalmasodik az emberi erő. A felelős állások betöltésére választottak előjoguknak tekintik az uralkodást.
Akiket az Úr a műben fontos helyek betöltésére hívott el, ápolják az alázatos Tőle való függést. Ne törekedjenek túl sok hatalmat magukhoz ragadni,
mert Isten nem uralkodásra hívta őket, hanem, hogy terveket fektessenek le, s
tanácskozzanak munkatársaikkal. Minden munkás tartsa felelősnek magát Isten
követelményeiért és utasításaiért.” – 9B 270.
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Csütörtök

Február 4.

5. REMÉNYSÉG VIHAROK KÖZÖTT
a. Saul viselkedésével ellentétben, mire buzdíthat bennünket Dávid
magatartása a pusztában, még a legfélelmetesebb időkben is?
Zsol 27:1-3; 59:2-5, 18.

„Sok zsoltárt a pusztában írt Dávid, ahová kénytelen volt elmenekülni a biztonsága érdekében… Mialatt súlyos megpróbáltatásokon ment keresztül Dávid,
rendíthetetlen bizalmat tanúsított Isten iránt, akinek Lelke ekkor különösen
átjárta. Így komponálta énekeit, amelyek beszámolnak a veszélyekből való szabadulásairól, Istennek hálát adva és dicsőítve Őt ezekért és irgalmas megőrzéséért.
Buzgalom, odaadás és szentség láthatóak ezen zsoltárokban.” – 1SP 386-387.

„Ne csodálkozz, ha nem minden kellemes a menny felé vezető úton… Naponta haladjatok előre, Dávid imájával ajkatokon: ’Tartsd meg ösvényeiden
menetelemet, hogy meg ne csússzon a lábam.’ Vagy ismertebb fordítás szerint:
’Ragaszkodtak lépteim a te ösvényeidhez, nem ingadoztak lábaim.’ Az élet
minden ösvényét veszedelem környékezi, mi mégis biztonságban vagyunk, ha a
Mester nyomdokait követjük, abban bízva, akinek hívó hangát halljuk: ’Kövess
engem.’ ” – TII 66.

Péntek

Február 5.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Hogyan lehet bennem is olyan lelkület az engemet gyűlölőkkel szemben, mint
amilyen Dávidban is volt?
2. Mi a különbség a féltékenység és az irigység között? Miért kell mindkettőt kerülnöm?
3. Mi késztette Sault arra, hogy ennyire eltökélten akarta elpusztítani vetélytársát?
4. Hogyan használja Sátán az irigységet, mint egy fegyvert, Isten népe ellen ma?
5. Hogyan vigasztalta Isten Dávidot a barlangban és hogyan vigasztal gyakran
engem is?

6. Tanulmány - DÁVID ÉS SAUL
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b. Milyen reménysége volt Dávidnak a barlangban? Hogyan mutatkozhat meg ez a reménység a mi életünkben is? Zsol 142:2-8; 31:24-25.

7. Tanulmány

2021. február 13.
Szombat

Napnyugta: H 17:04
Ro 17:47

VESZÉLYES EGYEZSÉG
„Istenben bízom, nem félek; ember mit árthatna nékem?” (Zsol 56:12)
„Amíg a lélek tántoríthatatlan bizalommal csügg az elfedezés erején és hatalmán, addig, mint szikla fog állni az elv mellett, addig az ördögnek és angyalainak
minden hatalma sem képes eltántorítani őt a becsületességétől.” – 4B 357.
Javasolt olvasmány: Pátriárkák és Próféták, 623-625. (Dávid nagylelkűsége-részlet);
		
640-647. (Dávid Siklákban)

Vasárnap

Február 7.

1. ÁKHISNÁL GÁTHBAN
a. Miért volt Isten akaratával ellentétes az, ahogyan Dávid az ő döntése
szerint szabadulni akart Saul elnyomásától? 1Sám 27:1-4.

„Dávid Isten tanácsának megkérdezése nélkül jutott arra a következtetésre,
hogy Saul biztosan végre hajtja rajta gyilkos szándékát. Mialatt Saul elpusztítását
tervezte, az Úr azon munkálkodott, hogy Dávidnak biztosítsa a királyságot. Isten
megvalósítja terveit, bár az emberi szem előtt azokat homály és titokzatosság fedi.
Az emberek nem értik meg Isten útját, csak a láthatókra tekintenek. Ezért úgy
értelmezik a próbát, mint amit Isten ellenükre enged meg, s azok pusztulásukat
okozzák. Így Dávid is csak a láthatókra nézett és nem Isten ígéreteire. Kételkedett
abban, hogy valaha is a trónra kerül. A hosszú megpróbáltatások gyengítették
hitét és kimerítették türelmét.
Dávidot az Úr nem küldte a filiszteusokhoz, Izrael legelkeseredettebb ellenségéhez oltalomért. Éppen ez a nemzetség lesz később a legnagyobb ellensége és
mégis a nehéz időben hozzájuk menekül… Az Úr arra jelölte ki őt, hogy Júdában
bontsa ki zászlaját, de hitének hiányossága vette őt rá arra, hogy elhagyja kötelessége őrhelyét az Úrtól kapott parancs nélkül.” – PP 623-624.
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Hétfő

Február 8.

2. ROSSZ HELYEN / ROSSZ BESZÉD
a. Hogyan fogadta Dávidot Ákhis? Hogyan követhetünk el hasonló
hibát mi is, mint ahogyan Dávid? 1Sám 27:5-7.

„A filiszteusok jobban féltek Dávidtól, mint Saultól és egész hadseregétől.
Azzal, hogy a filiszteusoknál keresett menedéket, Dávid feltárta előttük saját népe gyengeségét. Így felbátorította a könyörtelen ellenséget arra, hogy elnyomja
Izraelt. Dávidot Isten népének védelmére kenték fel. Az Úr nem akarta, hogy
szolgái bátorítást, támogatást adjanak az ellenségnek népe gyengeségének feltárásával, vagy népe jóléte iránt tanúsított közömbösség látszatával. Ráadásul a
filiszteusokhoz való menekülésével azt a benyomást keltette testvérei körében,
hogy azért ment a pogányokhoz, mert azok isteneit akarja szolgálni. Dávid ezzel
a tettével alkalmat adott indítékai félremagyarázására, és sokan cselekedete miatt
előítélettel viseltettek vele szemben. Dávid éppen azt tette, amit Sátán kívánt vele
megértetni, mert azzal, hogy a filiszteusoknál keresett magának menedéket, nagy
örömet okozott Isten ellenségeinek és Isten tulajdon népe körében is. Dávid nem
tagadta meg Istent és nem mondott le Isten tiszteletéről, sőt továbbra is odaadással munkálkodott Isten ügyéért; de személyes biztonsága érdekében feláldozta
Istenben való bizodalmát. Ezzel elhomályosította becsületes és hűséges jellemét,
amelyet Isten megkövetel szolgáitól.
A filiszteusok királya szívélyesen fogadta Dávidot. Ez a meleg fogadtatás
részben a személye iránti csodálatnak szólt, részben pedig a király hiúságának
hízelgett az, hogy egy héber nála keres menedéket.” – PP 624.

b. Mi rossz következménye lett Dávid félrevezető szavainak? 1Sám
27:8-12.

„Miközben Dávid egy elkülönített városban lakott, háborút viselt a gessureusokkal, a girzeusokkal és az amálekitákkal, és senkit sem hagyott közülük életben, hogy hírt vigyenek Gáthba a történtekről. Amikor visszatért a csatából, azt
mondta Ákhisnak, hogy saját népével, a júdabeliekkel került összeütközésbe, és
ezek ellen harcolt. A valóság eltitkolása miatt a filiszteusok erősítésének eszköze
lett… Dávid tudta, hogy azoknak a pogány törzseknek a teljes megsemmisítése
Isten akarata volt. Tudta, hogy Isten őt jelölte ki ennek a munkának a véghezvitelére. Nem Isten tanácsa szerint járt el, amikor csalt.” – PP 625.
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Kedd

Február 9.

3. ISTEN SZABADÍTÁSA SZÜKSÉGES
a. Hogyan került még nagyobb bajba Dávid? 1Sám 28:1-2. Melyik
imádságából derül ki, hogy végül tanult a hibából? Zsol 141:3.

„Dávidnak nem volt szándékában saját népére kezet emelni, de tanácstalan
volt, hogy mit tegyen, míg a körülmények meg nem mutatják a kötelességét. Ezért
kitérőleg így válaszolt a királynak: ’Meglátod bizonnyal, hogy mit fog cselekedni
a te szolgád’ (1Sám 28:2). Ákhis ezeket a szavakat ígéretnek fogta fel, hogy Dávid
segítséget nyújt majd a háborúban, ezért megígérte néki, hogy a harc után nagy
méltóságra emeli őt az udvarnál.” – PP 625.

b. Hogyan szabadította ki irgalmasan az Úr Dávidot az ő hibája ellenére
is, az Ákhissal való helyzetéből? 1Sám 29:1-5.

„[Dávid] sokkal jobban tette volna, ha a hegyek Isten által megerősített és
védett erődítményeiben keres menedéket, s nem Jahve és népe ellenségénél. Az
Úr azonban nagy irgalmasságában nem büntette meg szolgáját ezért a tévedéséért és nem hagyta magára szorultságában és nehéz helyzetében. Dávid, ha el
is vesztette Isten hatalmába való hitét és emiatt letért az engedelmesség útjáról,
de szívében még mindig ott volt a szándék, hogy hű marad Istenhez. Miközben
Sátán és angyalai arra törekedtek, hogy miképpen nyújtsanak segítséget Isten és
Izrael népe ellenségének, hogy tervet készítsenek az Istenét elhagyó király ellen,
addig az Úr angyalai azon munkálkodtak, hogy kiszabadítsák Dávidot a veszedelemből, amelybe beleesett. Ezek a mennyei hírnökök arra indították a filiszteusok
főembereit, hogy tiltakozzanak Dávid és emberei jelenléte ellen, nehogy az ő
hadseregük mellett részt vehessenek az ütközetben.” – PP 640-641.

c. Hogyan viselkedett Ákhis Dáviddal, amikor hazaküldte? 1Sám 29:6-11.
Milyen érzéseket kelthetett ez Dávidban?

„Ákhis válasza szégyent és lelkiismeret-furdalást kellett ébresszen Dávid
szívében, mert arra gondolt, hogy bizony nem méltók Jahve szolgájához azok a
csalások, amelyekhez folyamodott.” – PP 641.
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Február 10.

4. AZ EGYEDÜLI REMÉNYSÉG
a. Mennyire fontos, hogy beszédünk tiszta legyen, különösen ezen
utolsó napokban? Mi az egyedüli módja ennek? Jel 14:1, 5; Jak 4:8.

„Legyen mentes minden hamisságtól az életetek!” – Gy 101.

b. Mivel szembesült Dávid Siklágban? 1Sám 30:1-6.er.

„Isten itt ismét megintette Dávidot, mert kishitűsége vezette őt a filiszteusok
közé. Most megláthatta, hogy milyen biztonságot talált Isten és népe ellenségei
között.” – PP 642.

c. Milyen döntésre jutott Dávid ezen válságos órában? 1Sám 30:6.ur;
Zsol 56:2-4, 11-13.

„Hogyan várhatta el [Dávid], hogy Izrael istene megóvja őt, amikor a legelszántabb ellenség közé ment… Hogyan is remélhette, hogy olyan népnél kér
menedéket, amelyet Isten pusztulásra ítélt?” – ST November 9, 1888.
„Dávid úgy érezte, nem számíthat semmiféle emberi támogatásra. Mindazt,
ami még kedves volt neki a földön, elvették tőle. Saul kiűzte őt az országból. A filiszteusok kiutasították a táborukból. Az amálekiták kifosztották a várost, amelyben élt. Feleségeit és gyermekeit fogságba vitték. Legközelebbi barátai és harcostársai ellene lázadtak és halállal fenyegették. A nyomorúságnak ebben az órájában
Dávid nem engedte meg magának, hogy a fájdalmas körülményeknél időzzék,
hanem komolyan Istenhez fordult segítségért: ’megerősíté magát az Úrban’ (1Sám
30:6). Visszaemlékezett múltjára, és eseménydús életére. Vajon elhagyta-e őt az
Úr valamikor is? Lelke felüdült, amikor emlékezetébe idézte Isten kegyelmének
sok bizonyítékát. Dávid követői elégedetlenségükkel és türelmetlenségükkel
szenvedésüket, szerencsétlenségüket még fájdalmasabbá tették. Dávid, az Isten
embere azonban, akinek pedig nagyobb oka lett volna a fájdalomra, a bánatra,
bátor maradt. ’Mikor félnem kellene is, én bízom te benned’ (Zsol 56:4). Dávid
így szólt szívében. Bár ő maga nem látja a kiutat a nehézségekből, Isten azonban
látja az utat és meg is taníthatja őt arra, hogy mit tegyen.” – PP 642-643.
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Csütörtök

Február 11.

5. BŐKEZŰ GONDVISELŐNK
a. Milyen megbecsülést kapott az Úrtól Dávid imája? 1Sám 30:7-9, 16-19.

„[Az amálekiták] úgy döntöttek, hogy megkímélik a foglyok életét. Diadaluk
méltóságát ezzel is emelni kívánták, hogy a rabok megszámlálhatatlan sokaságát
vezették haza, hogy aztán rabszolgákként eladják őket. Akaratlanul Isten szándékát
valósították meg, mert foglyaik sértetlenül kerültek vissza családjukhoz.” – PP 644.

b. Milyen lelki tanulságot tartalmaz Dávid döntése a bőséges zsákmány
felől? 1Sám 30:20-26; Jn 4:36-38.

„Az önzőbbek és az engedetlenebbek követelték, hogy azok, akik nem vettek
részt a csatában, ne részesüljenek a zsákmányból. Azt mondták nekik, elégedjenek meg azzal, hogy visszakapták feleségüket és gyermekeiket. De Dávid nem
egyezett bele. [1Sám 30:23-24 idézve]. Így az ügy elrendeződött és később Izraelben szabály lett, hogy mindazok, akik a harcban voltak, egyenlő arányban
részesüljenek a zsákmány elosztásában azokkal, akik hátramaradtak és segítőik
voltak.” – PP 644.
„Az Úrnak ma vetőkre és aratókra van szüksége. Bárcsak megemlékeznének,
akik kimennek a munkába – az is aki vet, az is aki arat – arról, hogy sohasem
tulajdoníthatják maguknak a dicsőséget munkájuk eredményéért…
’És aki arat, jutalmat nyer és az örök életre gyümölcsöt gyűjt; hogy mind a
vető, mind az arató együtt örvendezhessen.’ (Jn 4:36) Gondosan olvassátok e szavakat. Kutassátok jelentőségét, mert Isten tervét nyilvánítják ki.” – Esz 254.

Péntek

Február 12.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Hogyan tudjuk elkerülni, hogy úgy gondolkodjunk, mint Dávid, amikor
Gáthba ment?
2. Milyen veszély rejlik a világ diplomatikus viselkedésében?
3. Miként szabadítja ki a bajból Isten az őszinte lelkeket?
4. Milyen háttere van az 56. Zsoltárnak?
5. Mi a jutalma a lelki magvetésnek és aratásnak?

40

Dávid életének tanulságai – 2021. január - március

8. Tanulmány

2021. február 20.
Szombat

Napnyugta: H 17:15
Ro 17:57

AZ ALÁZATOS FELMAGASZTALTATIK
„Mert mindenki, aki magát felmagasztalja, megaláztatik; és aki magát megalázza, felmagasztaltatik.” (Lk 14:11)
„Izraelnek Istentől kijelölt királya volt. Ő, aki türelmesen várt az Úrra, meglátta Isten ígéreteinek beteljesedését.” – PP 653.
Javasolt olvasmányok: Pátriárkák és Próféták, 626-639. (Saul halála; Ókori és újabbkori
varázslat) 648-657. (Dávidot meghívják a trónra; Dávid működése-részlet)

Vasárnap

Február 14.

1. IRIGYSÉG ÁLTAL TÖNKREMENT KIRÁLYSÁG
a. Mi lett a következménye annak, hogy Saul király figyelmen kívül
hagyta vezetői feladatait, és a gonoszság mely mélységbe süllyedt?
1Sám 28:1.er, 5-7.
„Míg a király és tanácsadói Dávid elfogatását tervezték, rosszul kezelték és
elhanyagolták a nemzet ügyeit… Sátán diktátumainak engedelmeskedve Saul
pontosan azt a következményt siettette, melyet megszenteletlen képességgel igyekezett elkerülni.” – TII 44.
„[Saul] elhagyta Istent és végül megkereste azt, aki szövetséget kötött a halállal
és egyezséget a pokollal, a tudásért.” – 4aSG 84.

b. Miből tudjuk, hogy Sátán csalása jutatta a királyt romlásba? 1Sám
28:8, 11, 13-20; Jób 7:9.

„Természetesen nem Isten szent prófétája jött fel a jósnő varázsigéinek kimondására. Sámuel nem volt jelen a gonosz lelkek tanyáján. Ez a természetfeletti
jelenség Sátán hatalmának eredménye volt. Sátán éppen olyan könnyen magára
tudta ölteni Sámuel alakját, mint ahogy a világosság angyaláét is, amikor a pusztában megkísértette Krisztust.” – PP 629.
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Hétfő

Február 15.

2. A MEGÜRESEDETT TRÓN
a. Mi okozta végül Saul király halálát? 1Sám 31:1-6; 1Krón 10:14-14.

„Saul lázadó eljárását egész idő alatt Sátán csak dicsérte, és így becsapta őt. A
kísértő mindig úgy működik, hogy lekicsinyli a bűnt, könnyűvé és vonzóvá teszi
a bűn ösvényét és elvakítja az elmét, amely így nem veszi észre, sőt semmibe veszi
az Úr intéseit és fenyegetéseit. Sátán megbabonázó hatalmával rávette Sault, hogy
igazolja magát Sámuel dorgálásaival és intéseivel szemben. Most azonban Saul
végső szorultságában, Sátán ellene fordult, feltárta előtte bűne szörnyűségét és
a bocsánat reménytelenségét, hogy kétségbeesésbe hajszolja őt. Valójában nem
választhatott jobbat bátorsága elpusztítására, minthogy elméjét összezavarva a
kétségbeesésbe űzze és önmagát megsemmisítse…
Saul azzal, hogy tanácskozott a sötétség lelkével, tulajdonképpen megsemmisítette magát.” – PP 630.
„Saul tudta, hogy az endori halottlátónál való tudakozódással az utolsó Istenhez kötő láncot is eltépte… Gonoszságának pohara betelt.” – 4aSG 85.

b. Mi Isten egyértelmű tiltása a holtakkal való kommunikáció (nekromancia) lehetősége ellen? 5Móz 18:10-12; 3Móz 20:27.

c. Milyen tanulságot vonhatunk le abból, ahogyan Dávid reagált Saul
halálának hírére? 2Sám 1:4, 11-12, 17-21; Mt 5:43-45.

„Dávid fájdalma Saul halála felett őszinte és mély volt. Igazán nemes természete nagylelkűségét bizonyította: nem örült ellensége halálán. Az az akadály, amely
eddig elzárta előle az Izrael királyi székéhez vezető utat, elhárult az útból, Dávid
azonban ennek nem örült. A halál kitörölte elméjéből Saul bizalmatlanságának és
kegyetlenségének emlékét, és most nem emlékezett a múlt eseményeire, csak arra
gondolt, ami nemes és királyi volt Saul cselekedeteiben. Saul neve össze volt kötve
Jonathán nevével, akinek Dávid iránti barátsága igaz és önzetlen volt.” – PP 646.
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Kedd

Február 16.

3. AZ ELLENSÉGGEL SZEMBENI KÖNYÖRÜLET
a. Mit tett Dávid, miután véget ért a gyász? 2Sám 2:1-7.

b. Ki volt Abner? Milyen problémákat okozott Dávidnak? 2Sám 2:8-11.

„A körülmények, amelyek közé Abner került, megmutatták igazi jellemét.
Valójában becsvágyó és elvtelen ember volt. Rokona volt Saulnak és a király befolyására megvetette azt az embert, akit maga Isten választott Izrael uralkodójává.
Gyűlöletét csak növelte az az éles megrovás, amelyben Dávid részesítette, amikor
a korsó vizet és a király lándzsáját elvette Saul oldala mellől, amikor ő a táborban
aludt… [idézve 1Sám 26:15-16] Ez a megszégyenítés azóta is nyomta szívét és elhatározta, hogy végrehajtja bosszúálló tervét és saját felmagasztalására szakadást
hoz létre Izraelben.” – PP 649-650.

c. Mi történt a trónnal? Hogyan érintette az izraeliták szívét, amikor
Dávid nemes lelkűen járt el az ellenségével szemben? 2Sám 3:1, 30-37.

„Dávid nagylelkű elismerése arról, aki keserű ellensége volt, elnyerte egész
Izrael bizalmát és csodálatát… Az Istentől rendelt királlyal állandóan szembehelyezkedett abban az elvárásban, hogy magának biztosítsa a tiszteletet… Ha sikerült
volna szándéka, akkor képességei és becsvágya, nagy befolyása és istenfélelmének
hiánya veszélyeztette volna Dávid trónját, a nép békességét és jólétét.” – PP 651.

d. Mit tett Dávid, amikor némelyek azzal akartak kedvében járni, hogy
megölték Saul fiát, Isbósetet, a vetélytársát? 2Sám 4:5-6, 9-12.

„Dávid azonban, akinek a trónját maga Isten erősítette meg, és akit Isten
szabadított meg ellenfeleitől, nem kívánta az árulók segítségét hatalma megerősítéséhez.” – PP 652.
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Február 17.

4. MEGTANULTA A LECKÉKET
a. Hogyan nyerte el Dávid az egész Izrael támogatását, miközben jelleme fejlődött? 2Sám 5:1-5, 10; Lk 14:11.ur.

„Isten gondviselése által megnyílt Dávid előtt a trónhoz vezető út. Nem volt
semmilyen személyes becsvágya, amelyet szeretett volna kielégíteni, mert nem
vágyott méltóság után, amelyhez most hozzájutott.” – PP 652.
„Dávid szilárdsága, alázatossága, igazság szeretete, határozott jelleme, mind
alkalmassá tette, hogy Isten magasztos céljait megvalósítsa…
Istenfélő jelleme őszinte és buzgó volt. Mindaddig, amíg Dávid hű volt Istenhez és megtartotta ezen magasztos vonásokat, addig Isten úgy nevezte őt, mint
szíve szerinti embert.” – 4aSG

b. Hogyan akarta elismerni Dávid Isten felsőbbségét? 2Sám 6:1-2.

c. Mi történt Uzzával? Miért? 2Sám 6:3-7; 4Móz 4:15; 7:6-9.

„Uzza végzete isteni ítélet volt a legnyilvánvalóbb parancs áthágása miatt. Mózes által különleges utasítást adott az Úr a frigyláda szállítására vonatkozólag…
Így a frigyláda Kirjáth-Jeárimból való elszállításánál az Úr utasításait megbocsáthatatlanul figyelmen kívül hagyták…
Uzza a vakmerőség nagy bűnét követte el. Isten törvényének áthágása csökkentette felfogóképességét és a be nem vallott bűneinek terhe alatt, Isten tilalma
ellenére, öntelten megérintette Isten jelenlétének jelképét. Isten nem tudja elfogadni a részleges engedelmességet. Parancsolatait nem lehet lazán venni. Isten az
Uzzára kimért ítélettel meg akarta mutatni minden izraelitának, hogy mennyire
fontos parancsolatainak pontos megtartása. Egy ember halála bűnbánatra kellett
késztesse a népet, és így ezreket őrzött meg Isten az ítélettől.” – PP 656. 657.
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Február 18.

5. FELTÉTELEZÉS ELKERÜLÉSE
a. Milyen figyelmeztetés szól a vakmerő és büszke emberi hajlammal
szembe, amely a feltételezés különféle formáihoz visz? Apcs 17:30-31;
Jak 4:17.

„Dávid és népe azért gyülekeztek össze, hogy szent dolgot vigyenek véghez.
Boldog és készséges szívvel vettek részt benne. Az Úr azonban nem fogadhatta
el szolgálatukat, mert azokat nem az ő utasításai szerint hajtották végre. A filiszteusok is – akiknek nem volt ismeretük Isten törvényéről – a frigyládát szekérre
tették, amikor visszaküldték azt Izraelbe és az Úr elfogadta fáradozásukat. Az
izraelitáknak azonban a kezükben volt Isten akaratának világos kijelentése; amikor tehát mellőzték ezeknek az utasításoknak a betartását, akkor meggyalázták
Istent.” – PP 657.
„Nem elég a jó szándék. Nem elég azt tenni, amit az ember helyesnek vél,
vagy a lelkész helyesnek mond. Üdvösségünk forog kockán. Minden embernek
személyesen kell kutatnia a Szentírást.” – NK 532.
„Az Úr nem helyezte emberi ügyvivőit a magukban is csak tévedők parancsa
alá és felügyelete alá… Ő ítélkezik majd felettük, akik ilyen hatalmat ragadtak
magukhoz. Van bennük valami Uzza lelkületéből, aki Isten ládáját érintette,
mintha Isten nem tudna szent frigyládája felett őrködni. Gyakoroljanak Isten
ügyvivőivel szemben sokkal kevesebb emberi fölényt és tekintélyt. Testvéreim, az
uralom Istené, bízzátok Reá.” – BL 162-163.
„Isten felügyeli saját művét, és jaj annak, aki ráteszi kezét a frigyládára.” –
16MR 114.

Péntek

Február 19.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Milyen úton jutott Saul király a bukásához?
2. Hogyan tudok olyan lenni mint Dávid, amikor meghallotta Saul halálának
hírét?
3. Hogyan tudok olyan lenni mint Dávid, ahogyan Ábner és Isbóset személyéhez viszonyult?
4. Hogyan kerülhetek olyan lelki veszedelembe, mint amilyenben Uzza is volt?
5. Nevezzünk meg néhány utat, melyeken hasonlóan lehetünk bűnösök, mint
Uzza?
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9. Tanulmány

2021. február 27.
Szombat

Napnyugta: H 17:25
Ro 18:07

NÖVEKEDÉS ISTEN BÖLCSESSÉGÉBEN
„A bölcseségnek kezdete az Úrnak félelme; és a Szentnek ismerete az
eszesség.” (Péld 9:10)
„Dávid megtanulta, hogy Isten hatalmával juthat trónra, és csak az Ő bölcsessége által kormányozhat helyesen.” – EÉ 151.
Javasolt olvasmány: Pátriárkák és Próféták, 657-663. (Dávid működése-részlet)

Vasárnap

Február 21.

1. FÉLELEM A SZENTTŐL
a. Mit tanult meg Dávid Isten törvényének szentségéről, miután Uzza
megérintette a frigyládát és meghalt? 2Sám 6:8-10. Hogyan és miért
volt megjutalmazva Obed Edom? 2Sám 6:11; Péld 9:10.

„Dávid megdöbbent és nagyon megrettent, szívében megkérdőjelezte Isten
igazságosságát. Tisztelte a frigyládát mint Isten jelenlétének jelképét. Nem értette,
hogy Isten miért sújtott le félelmetes ítéletével, s a boldogságot miért változtatta
fájdalommá és gyásszá?” – PP 656.
„Dávid érezte, hogy saját szíve sincs teljesen rendben Isten előtt, és amikor
látta Uzza halálát, félni kezdett a frigyládától, nehogy valamilyen bűne miatt őt is
büntetés érje. Obed Edom, bár remegve örvendezett, mégis örömmel üdvözölte
a szent jelképet, mint Isten jóindulatának zálogát. Egész Izrael figyelme most a
Gitteusra és házanépére irányult. Mindenki azt figyelte, hogy mi történik velük.
(idézve 2Sám 6:11).
Isten dorgálása Dávid szívére is hatással volt. Megértette, jobban mint azelőtt
Isten törvényének szentségét és az annak való engedelmesség elengedhetetlen
voltát…
De most gondosan ügyelt arra, hogy az Úr rendeletének minden részletét
pontosan betartsák.” – PP 657.
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Hétfő

Február 22.

2. A MÁSODIK PRÓBÁLKOZÁS
a. Mire tanít bennünket, hogy ezután Dávid sokkal jobban odafigyelt az
előírásokra és tiszteletre a frigyláda szállításánál? 2Sám 6:12; Ésa 52:11.

„Dávid elhatározta, hogy újból megkísérli a frigyládát Jeruzsálembe vinni. De
most gondosan ügyelt arra, hogy az Úr rendeletének minden részletét pontosan betartsák. Ismét összehívta a nép főembereit és hatalmas gyülekezet gyűlt
össze a gitteus háza előtt. Tiszteletteljes félelemmel helyezték most a vállukra a
frigyládát az Isten által kijelölt férfiak. A sokaság felsorakozott és remegő szívvel
ismét elindult a hatalmas menet. Hat lépés megtétele után a kürt hangja megállást
parancsolt. Dávid utasítására ’egy ökröt és hízott borjút’ (2Sám 6:13) áldoztak.” –
PP 657-658.
„Jártasak lehetnek a Bibliában Ismerhetik a Szentírást, mint a zsidók a frigyládát. De ha szívük nem rendezett Istennel, nem kísérni siker igyekezetüket.
Isten nem lesz velük. Ezeknek nincs emelkedett fogalmuk a menny törvényének
kötelező voltáról és azon igazság szentségéről, melyet tanítanak. Az utasítás ez:
Akik az Úr edényeit hordozzátok, legyetek tiszták. (Ésa 52:11)” – TII 31.

b. Hogyan vezette az ünnepi menetet Dávid? Milyen volt ruházata?
2Sám 6:14.

„A király levetette királyi ruháját és egyszerű lenből készült efódot öltött magára, amilyent a papok hordtak. Ezáltal nem azt akarta jelezni, hogy a jogot tart
a papi szolgálatra. Az efódot néha mások is viselték, nemcsak a papok. Ebben
a szent szolgálatban Isten előtt egyenlő akart lenni alattvalóival. Ezen a napon
Jahvét kellett magasztalni. Egyedül neki kellett tiszteletet adni.
A hosszú menet ismét elindult. A hárfák és kürtök, a trombiták és cimbalmok
hangja az ének dallamával vegyülve szállt az ég felé: ’Dávid pedig teljes erejéből
táncol vala az Úr előtt’ (2Sám 6:14). Örömében az ének lüktetéséhez alkalmazkodott.” – PP 658.
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Kedd

Február 23.

3. TISZTELETTELJES ÖRÖM
a. Hogyan értelmezzük Dávid „táncát”? 2Sám 6:14.er; 1Thess 5:5.

„Dávid Isten előtti tiszteletteljes öröm táncát az élvezetek kedvelői a divatos modern tánc igazolásául idézik, de az ilyen indoknak semmi alap nincs. Napjainkban
a tánc összekapcsolódik a könnyelműséggel és éjszakai mulatozással. Az egészséget
és erkölcsöt feláldozzák az élvezetért. A báltermek látogatói számára Isten nem
a gondolat és tisztelet tárgya. Az imádság és dicsérő ének nem helyénvaló itt. Ez
a megfontolás döntő kellene legyen. Azokat a szórakozásokat, amelyeknek célja,
hogy gyengítsék a szent dolgok iránti szeretetet és csökkentsék az Isten szolgálatában való örömöt, a keresztények ne keressék. Az a zene és az a tánc, amely Isten
örvendező dicsérete volt a frigyláda szállításakor, a legkevésbé sem hasonlít a modern táncok kicsapongásaihoz. Az egyik arra irányul, hogy Istenre emlékeztessen
és felmagasztalja az ő szent nevét. A másik Sátán eszköze, amely arra készteti az
embereket, hogy felejtsék el Istent és ne tiszteljék őt.” – PP 658.

b. Hogyan lehet leírni a kórust, a felvonulást és a szertartást, amely
a szent frigyládát kísérte a Jeruzsálem kapuján való áthaladáskor?
Mik voltak Dávid nagyszerű vendégszeretetének bizonyítékai? Zsol
24:7-10; 2Sám 6:17-19.

„Kitárták a kapukat. A menet bevonult és a frigyládát tiszteletteljes félelemmel
elhelyezték az előre elkészített sátorba. A szent sátor előtt oltárokat emeltek az
áldozat bemutatására. Az égő- és hálaáldozatok füstje és a tömjén füstje Izrael
dicséretével és könyörgésével a mennybe szállt. Az istentisztelet befejeződött, a
király maga mondott áldást népére. Azután királyi bőkezűséggel étel- és bor-ajándékok szétosztását rendelte el a sokaság felüdítésére.
Az istentiszteleten minden törzs képviseltette magát és megünnepelte Dávid
uralkodásának legszentebb eseményét. Az isteni ihletés lelke nyugodott meg a királyon, mert amikor a lenyugvó nap utolsó sugarai megszentelt fényben világították
meg a sátort, Dávid hálaadással emelte fel szívét Istenhez azért, hogy az ő jelenlétének áldott jelképe most már egészen közel van Izrael trónjához.” – PP 659.
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Szerda

Február 24.

4. BÜSZKESÉG – KEGYESSÉG
a. Mit váltott ki Saul leányából az, ahogy Dávid minden dicsőséget Istennek adott, nem tekintve önmagára mint király? Hogyan fejezte ki
Isten a rosszallását Mikálnak? 2Sám 6:16, 20-23.

„Saul király lányának büszkeségét és méltóságát megdöbbentette, hogy Dávidnak miért kellett levetnie királyi öltözetét, félretenni jogarát, és a papok egyszerű
viseletének vászonruhájába öltözködni. Úgy vélte, hogy a király mélyen szégyent
hozott önmagára az egész nép előtt. Azonban Isten dicsőséget szerzett Dávidnak
a nép előtt azzal, hogy Lelkét hagyta nyugodni rajta.” – 4aSG 112, 113.

„Dávid megalázta magát, de Isten felmagasztalta. Megihletve énekelt és hárfázott, megalkotva így a legelbűvölőbb zenét. Egy kissé megízlelte így azt a szent
örömöt, amelyet minden szent megtapasztalhat, amikor Isten szava hallatszik és
fogságuk véget ér, hogy Isten megkösse a békeszövetségét a törvényének megtartóival.” – 4aSG 113.
„[idézve Dán 12:2] Azok, akik a harmadik angyal üzenetébe vetett hittel
haltak meg, megdicsőülten jönnek elő sírjukból, hogy meghallják, amikor Isten
békeszövetséget köt törvénye megtartóival.” – NK 567.

c. Mi volt Dávid legnagyobb törekvése miután a frigyláda helyére került,
a trónját megerősítették és ellenségeitől megpihenhetett? 2Sám 7:1-3.

d. Milyen választ kapott Dávid az Úrtól? Miért? 2Sám 7:4-5, 12-13;
1Krón 22:7-10.
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b. Mihez hasonló Dávid szent szertartása, amely a frigyládát a nemzet
szívébe hozta? Jel 14:12-13; Dán 12:2.

Csütörtök

Február 25.

5. MÁSRA BÍZOTT ÁLOM
a. Hogyan reagált Dávid Isten döntésére? 2Sám 7:18-22.

„Dávid tudta, tisztességet szerezne nevének és dicsőséget hozna uralkodására,
ha tervét megvalósíthatja, de kész volt alávetni akaratát Isten akaratának. Az itt
megmutatkozó hálás lemondás ritkán tapasztalható, még keresztények között is.
Milyen gyakran megtörténik, hogy azok, akik túl vannak életük delén, csökönyösen ragaszkodnak valamely nagy dolog véghezviteléhez, amit szívükben eltökéltek, de amire alkalmatlanok. Lehet, hogy Isten hozzájuk is szól, ahogy prófétája
által kijelentette Dávidnak, hogy a dolog, amit annyira áhítanak nem rájuk bízatott. Ők mások útkészítői, akik majd bevégzik a tervet. De ahelyett, hogy hálával
vetnék alá magukat az isteni utasításnak, sokan úgy roskadnak magukba, mintha
mellőzték és elutasították volna őket, és úgy érzik, hogy ha nem tehetik azt, amit
szeretnének, akkor semmit sem tesznek. Sokan szinte kétségbeesetten ragaszkodnak olyan felelősségekhez, amelyek hordozására képtelenek, és hiába fáradoznak
azoknak a feladatoknak a megoldásán, amelyekre alkalmatlanok, miközben amit
megtehetnének, elvégezetlenül maradt.” – PP 661-662.

b. Mit gondoljunk, amikor Isten elutasítja kérésünket? Ésa 55:8-9.
„A mi terveink nem mindig azonosak Isten terveivel. Talán úgy látja, hogy
nekünk is és ügyének is az a legjobb, ha akadályt gördít legjobb szándékaink megvalósítása elé, ahogy ezt Dávid esetében is tette…
Ő, aki jobban ismer minket, mint mi magunk, sokszor irántunk való féltő
szeretete és sorsunk iránti érdeklődése végett nem engedi, hogy saját önző becsvágyunknak tegyünk eleget.” – NOL 342.

Péntek

Február 26.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Hogyan szeretne Isten magasabb szintre emelni engem az Ő Igéje által?
2. Kaphatok-e második esélyt Istentől, hogy jobban csináljam, amit elsőre elrontottam?
3. Mi volt a legfőbb jellemzője a frigyláda ünnepi menetének?
4. Miként hasonlatos a frigyláda szállítása a Dániel könyvében lévő részleges
feltámadáshoz?
5. Miként mellőzhetem Isten elhívását miközben valami teljesen másban reménykedek?
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ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS
természeti katasztrófák okozta károk
segélyezésére

2021. március 6.
Szombat



Az utolsó napokban, „minden felé nagy földindulások lesznek, és éhségek és döghalálok… a földön pogányok szorongása a kétség miatt, mikor a
tenger és a hab zúgni fog.” (Lk 21:11, 25)
Emlegessük-e még a hurrikánokat, ciklonokat, cunamikat, tornádókat, földrengéseket,
éhínségeket és dögvészeket ebben az évtizedben? A katasztrófák sok életet követelnek.
Rendszerint több tízezren halnak meg az éhínség
miatt mielőtt arról beszámolnának a különböző
nagyobb hírforrások. Mégis érezhető még mennyei
Atyánk szeretete.
„Az embernek mi sem természetesebb gondolat, minthogy a szerencsétlenségek a súlyos bűnök és rémítő gonosztettek biztos következményei; gyakran és
tévesen ez szerint mérik a jellemet. Ma nem a megtorló büntetések idején élünk. A
gonoszság és jóság összekuszálódott; mindenkit érnek szerencsétlenségek. Olykor
az emberek túllépik Isten védő gondoskodásának határvonalát, ilyenkor a Sátán
gyakorolja rajtuk a hatalmát, és Isten nem lép közbe. Jóbot súlyos nyomorúság
érte. Barátai most azt akarták beismertetni vele, hogy bűnei miatt szenved, és
hogy tekintse magát ítélet alatt állónak. Mint súlyos bűnöst állították be őt, az Úr
azonban megdorgálta őket hű szolgája elitéléséért.” – TII 64.
Azonban vannak, akik ezen szerencsétlenségek mindegyikétől szenvednek.
Valamint gyakran az ártatlan is együtt szenved a bűnössel. Házak dőlnek össze, a
termés tönkremegy, emberi életek sérülnek. Mi a mi kötelességünk?
„Isten törvényének megsértése, ha nem segítünk szenvedő felebarátunkon…
Mindenféle szenvedésen könnyítsünk. Úgy tekintsünk önmagunkra, mint Isten
eszközére, aki a tőle telhető legtöbbet megteszi a rászorulókért… Cselekedjünk
jót mindenekkel, kiváltképpen pedig a mi hitünknek cselédeivel.” – SD 52.
„Isten minden bizonnyal elítéli azokat, akik nem törődnek megvásárolt tulajdonaikkal és elpusztulni hagyják a szenvedőt, holott segíthetnének rajta.” – RH
December 10, 1895.
Tegyünk meg minden tőlünk telhetőt, amikor összegyűjtésre kerül az „első
szombati adakozás a természeti katasztrófák okozta károk segélyezésére”, annak
tudatában, hogyha megsegítjük a szenvedőt, akkor az olyan, mintha Istennek
szolgálnánk.

A Generál Konferencia Szociális Osztálya nevében
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10. Tanulmány

2021. március 6.
Szombat

Napnyugta: H 17:36
Ro 18:17

A SIKER TITKAI
„Bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség
lakozzék a mi földünkön.” (Zsol 85:10)
„Az Isten törvénye iránti megbecsülés adott erőt Izráelnek Dávid uralkodása
alatt.” – PK 289.
Javasolt olvasmány: Pátriárkák és Próféták, 663-666. (Dávid működése-részlet)

Vasárnap

Február 28.

1. AZ ÍGÉRET MEGTARTÓJA
a. Mondj egy példát Dávidnak a nép iránt tanúsított hűségéről és igazságosságos voltáról! 2Sám 8:15; 9:1-6.

„Megmondták [Dávidnak], hogy Jonathánnak van egy fia, Méfibóset, aki
gyermekkorától fogva sánta. Saulnak a filiszteusoktól Jezréelnél elszenvedett veresége idején ennek a gyermeknek a dajkája menekülés közben leejtette őt és így
egész életére nyomorékká vált. Dávid most a királyi udvarba hívta a fiatalembert
és nagyon kedvesen fogadta őt.” – PP 662.

b. Milyen tanulságot vonhatunk le missziós tevékenységünkre vonatkozóan abból, ahogyan Dávid megérintette Saul ezen kételkedő
unokájának szívét? 2Sám 9:7-13.
„Dávid ellenségeitől származó uszítás hatására Méfibósetnek erős előítélete
volt a királlyal szemben, akit trónbitorlónak tartott. A nagylelkű és udvarias
fogadtatás azonban, amelyben az uralkodó részesítette, valamint kedvessége hamarosan megnyerték a fiatalember szívét.” – PP 662.
„Hajolj le meleg, szánakozó szeretettel az elcsüggedt, reményvesztett emberhez! Add át neki a saját bátorságodat, a saját reménységedet és erődet! Jóságoddal
kényszerítsd arra, hogy jöjjön!” – KP 158.
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Hétfő

Március 1.

2. TELJESEN FÉLREÉRTVE
a. Hogyan értette félre Hánon, az ammoniták királya Dávid őszinte
kedvességét? 2Sám 10:1-4.
„[Az ammoniták] nem tudták megérteni azt a lelkületet, amely Dávidot az
üzenet elküldésére késztette. Amikor Sátán uralja az emberek elméjét, akkor
irigységet és gyanút akar ébreszteni, amely félremagyarázza mások legjobb
szándékát is. Tanácsosaira hallgatva Hánon kémeknek tartotta Dávid hírnökeit,
gúnnyal és sértéssel illette őket.
Isten megengedte az ammonitáknak szívük gonosz szándékainak akadály
nélküli véghezvitelét, hogy Dávid előtt teljesen világossá váljon igazi jellemük.
Isten akarata nem az volt, hogy Izrael szövetségre lépjen ezzel a hűtlen pogány
néppel.” – PP 663-664.



b. Mit tett Hánon, amikor megértette, hogy megsértette az izraelitákat,
aminek következményei lesznek? 1Krón 19:6-7.

„Tudták ezt az ammoniták is, hogy ezért a sértésért, amelyet a követek ellen
elkövettek, Izrael bosszút fog állni és ezért felkészültek a háborúra. [idézve 1Krón
19:6-7]
Ez a szövetség igen számottevő volt, mert az Eufrátesz folyó és a Földközi-tenger között elterülő országok szövetségre léptek az ammonitákkal. Kánaánt északról és keletről felfegyverzett ellenség vette körül, akik Izrael megsemmisítésére
egyesültek.” – PP 664.

c. Mit mondott Joáb, hogy bátorítsa a népet? 1Krón 19:8, 13. Hogyan
buzdította Dávid a sereget, amivel nagy hatást tett rájuk és lenyűgözte őket? 2Sám 10:17-19.

„Dávid felfogta, hogy nagyon sok függ ennek a küzdelemnek a kimenetelétől,
ezért a csatát személyesen vezette és Isten segítségével vereséget mért a szövetségesekre. Az ellenség teljes vereséget szenvedett. A szíriaiak Libanontól az Eufráteszig nemcsak elálltak a harctól, hanem Izrael adófizetőivé lettek. Az ammoniták
ellen Dávid eredményesen tovább folytatta a háborút, míg erődítményeik mind el
nem estek és az egész terület Izrael uralma alá nem került.” – PP 664-665.
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Kedd

Március 2.

3. SZABADULÁS ÉS HÁLA
a. Hogyan bátoríthat bennünket Dávid győzelme az ammoniták ellen
annak ellenére, hogy a mi háborúnk és fegyverzetünk nem fizikai
jellegű? 1Sám 2:30.mr; 1Jn 5:4-5.

„Azok a veszélyek, amelyek a nemzetet a teljes megsemmisítéssel fenyegették,
Isten gondviselése útján eszközök voltak, melyekkel oly naggyá emelte választott
népét, mint soha azelőtt.” – PP 665.
„Izrael országa elérte most terjedelmében azt a földet, amelyet Isten előbb Ábrahámnak, majd később Mózesnek megígért: ’A te magodnak adom ezt a földet
Egyiptomnak folyóvizétől fogva, a nagy folyóig, az Eufrátesz folyóvízig’ (1Móz
15:18). Izrael hatalmas nemzet lett, amelyet a szomszédos népek mind becsültek,
és amelytől féltek. Saját országában Dávid hatalma igen nagy volt. Felkeltette népe szeretetét és ragaszkodását, amit kevés uralkodó volt képes megtenni. Tisztelte
Istent és Isten tisztelte őt.” – PP 666.

b. Mit látott meg Dávid a szabadításában? Zsol 18:21-23, 36, 47-51; 44:5-9.

c. Milyen örömteli alkalmai voltak Izraelnek ebben az időszakban és
miért? Zsol 85:7-10; Péld 14:34.

„Dávid és Salamon uralkodása idején Izráel erős nemzetté vált, és sok alkalma
volt arra, hogy nagy befolyását az igazság és jogosság érdekében érvényesítse.
Jahve nevét dicsőítették és tisztelték. Minden remény megvolt annak a célnak
elérésére, amelyért Isten Izráelt az ígéret földjére telepítette. Akadályok tűntek el
az útból. Pogány országok lakói, akik azért jöttek, hogy megtalálják az igazságot,
elégedetten távoztak. Emberek tértek meg; Isten földi egyháza terebélyesedett és
virágzott.
Dávid tudta, hogy Isten magasztos célja Izráellel csak akkor valósul meg, ha
uralkodói a néppel együtt meg nem szűnő éberséggel igyekeznek az eléjük tárt
norma elérésére.” – PK 17.
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Szerda

Március 3.

„Dávid irtózott a bálványimádástól. Folyton arra törekedett, hogy megakadályozza, hogy a környező nemzetek bálványimádásra csábítsák őket. Népe nagyon
szerette és tisztelte őt.
Gyakran hódított és diadalmaskodott. Növekedett gazdagságban és nagyságban. Jóléte azonban elfordította Istentől. Számtalan erős kísértés érte. Végül elesett
azzal, hogy más királyok többnejűségi szokását követte, amelynek következményei megkeserítették életét. Az első hibája az volt, amikor egynél több felesége lett,
ami eltávolította Isten bölcs tervétől. Az igazságtól való eltávolodás előkészítette
az utat a nagyobb bűnök felé. A bálványimádó nemzetek úgy tartották, hogy a
király méltóságának és rangjának további kifejezése a többnejűség, Dávid pedig a
trónja megtisztelésének tartotta ezt. Azonban láthatta a szerencsétlen gonoszság
szomorú következményeit, amely a feleségek és gyermekek közötti viszálykodás
és rivalizálás volt.” – 4aSG 86.

b. Mi volt az a nem látható ellenség, ami titkon követte Dávidot, és
ugyanígy mindannyiunkat? Ef 6:12. Mi az egyetlen védelmünk?
Ef 6:13; 1Pt 5:8-9; 4:7.

„A jólét közepette azonban ott leselkedett a veszély. Élete legnagyobb külső
győzelmének az idején Dávid a legnagyobb veszélyben volt.” – PP 666.
„Mindenkiben két hatalom küzd elszántan a győzelemért. A hitetlenség felsorakoztatja erőit Sátán vezetésével, hogy elvágjon bennünket erőnk Forrásától.
A hit felsorakoztatja erőit Krisztus vezetésével, aki hitünk szerzője és bevégzője.
A mennyei világegyetem látja, ahogy óráról-órára előrehalad a konfliktus. Ez egy
szemtől-szembe álló közelharc. A nagy kérdés az, ki kerekedik felül? A kérdésre
mindenki önmaga ad választ. Ezt a küzdelmet mindenkinek meg kell vívnia, vagy
egyik, vagy másik oldalon harcolva. Nincs, ami felmenthetne a konfliktus alól…
Sürgősen fel kell készülnünk erre a küzdelemre!” – SD 328.
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4. VESZÉLY LESELKEDIK…
a. Hogyan lopódzott egy látszólag kicsi bűn Dávid életébe, amely azután utat nyitott a még rosszabb kísértéseknek? 1Jn 2:15-16; Péld
5:18-19.

Csütörtök

Március 4.

5. EGY SZEMÉLYES MUNKA
a. Mi az egyedüli módja annak, hogy legyőzzük az ellenséget? Jak 4:7-8.

„Mindenkinek az a feladata, hogy ellenálljon az ellenségnek az Úr Jézus
Krisztus ereje és hatalma által és meg van ígérve, hogy az ördög elfut tőlünk.
Azonban értse meg mindenki, hogy veszélyben van és nincs biztonsága, ha csak
nem felel meg az említett szövegben található feltételnek [Jak 4:7]. Az Úr így szól:
’Közeledjetek az Istenhez’. Hogyan? Tikon és mélyen kutatva saját szíveteket;
gyermeki, őszinte, alázatos Istentől való függés révén, és Jézus előtt elismerve
gyengeségeidet, beismerve bűneidet. Így közeledhetsz Istenhez, és Ő is közeledni
fog hozzád.” – SD 346.

b. Mi legyen az állandó imádságunk és miért? Zsol 119:12-14; 139:23-24.

„Isten lépésről lépésre vezeti népét. Különböző helyzetekbe hozza őket, hogy
kinyilvánítsa, mi van a szívükben. Némelyek kitartanak az egyik helyzetben, de
elbuknak a következőben. Isten minden új helyzetben egy kissé közelebbről vizsgálja és próbálja meg őket.” – 1B 187.
„Nem elég követni a lelkiismeret parancsait… Azt kell eldönteni, hogy lelkiismerete egyetért-e Isten szavával? Ha nem ért egyet, akkor nem lehet biztonságosan követni, mert félre fog vezetni. Istennek kell megvilágítani a lelkiismeretet.
Időt kell szentelni az Ige kutatására és imára. Így az értelem megszilárdul, megerősödik és megállapodik.” – 1ÉJE 208.

Péntek

Március 5.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Hogyan tudok én is áldást hozni másnak, mint ahogyan Dávid tette Méfibósettel?
2. Milyen hatással volt Dávid a seregére? Miért?
3. Miért tudott nagyszerű helyzetbe kerülni Izrael Dávid uralkodásának ideje
alatt?
4. Mik azok a kifinomult csapdák, amelyek minket is behálózhatnak, mint
ahogyan Dáviddal tették?
5. Mit kell megértenem saját lelkiismeretemmel kapcsolatban?
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11. Tanulmány

2021. március 13.
Szombat

Napnyugta: H 17:46
Ro 18:26

A FELMAGASZTALT MEGALÁZTATIK
„A hitetleneknek pedig útja kemény.” (Péld 13:15.ur)
„Azok, akik Dávid példájára való hivatkozással próbálják bűnüket kisebbíteni,
tanulják meg a Biblia feljegyzéséből, hogy Isten törvénye áthágásának, a bűnnek
az útja bizony nagyon kemény.” – PP 624.
Javasolt olvasmány: Pátriárkák és Próféták, 667-677. (Dávid bűne és bűnbánata)

Vasárnap

Március 7.

1. KÖNNYEDÉN A SZÉLES ÚTON
a. Milyen lépések vezették Dávidot téves irányba? 2Sám 11:1-4. Milyen
figyelmeztetést kaptunk ezen bűn ellen? Zsid 13:4.

„A magabiztosság és önmagasztalás lelkülete készítette elő a Dávid bukásához
vezető utat. A hízelgés, hatalom és a pompa csábítása hatással volt rá… keleti
uralkodók között érvényes szokások szerint azok a gonoszságok, amelyeket nem
tűrtek el büntetés nélkül az alattvalóknál, büntetlenül maradtak a királyoknál.
Az uralkodónak nem kellett ugyanolyan önmegtartóztatást gyakorolnia, mint
alattvalóinak. Mindez hajlamossá tette Dávidot arra, hogy csökkenjen érzéke a
bűn súlyossága iránt. Ahelyett, hogy alázatosan Jahve hatalmára támaszkodott
volna, saját bölcsességében és hatalmában kezdett bízni…
Dávidot a győzelem gyümölcsei és a bölcs, kiváló képességű uralkodónak
kijáró megtiszteltetés vették körül. Amikor átadta magát a pihenésnek és nem
őrködött éberen magára, a kísértő megragadta az alkalmat és elfoglalta elméjét.
Az, hogy Isten szoros kapcsolatban volt Dáviddal és igen nagy jóindulatot nyilvánított iránta, a legerősebb ösztönző erő kellett volna legyen jelleme szeplőtlen
megőrzésére. Amikor azonban kényelmében és biztonságában elengedte Isten
kezét, engedett Sátánnak és bűnnel szennyezte be lelkét. Dávid, akit az ég jelölt
ki népe vezéréül, akit Isten választott ki törvénye végrehajtására, megtörte az Úr
parancsolatát.” – PP 667-668.
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Hétfő

Március 8.

2. IRÁNY LEFELÉ
a. Hogyan magyarázza Jézus, mi teszi sebezhetővé az embert a bűnnel
szemben? Jn 15:5.ur; Rm 8:5-6.
„Mindaz, ami eltereli gondolatainkat Istenről, ami önmagunk felmagasztalásához, vagy önmagunktól való függőségünkhöz vezet, az vereségünk útját készíti
számunkra…
Abban a pillanatban, amikor Sátán el tudja választani a lelket az Istentől, az
erő egyetlen biztos forrásától, felébreszti az ember testi természetének szentségtelen vágyát. Az ellenség nem váratlanul, nem mindjárt a kezdetben, hirtelen és
meglepő módon végzi munkáját; az alapelvek erődítményeit titokban ássa alá.
Látszólag kis dolgokkal kezdi munkáját; az Istenhez való hűség és a reá támaszkodás elhanyagolásával, a világ szokásainak és gyakorlatának követése iránti
hajlammal.” – PP 667-668.

b. Mi bonyolította tovább Dávid helyzetét? 2Sám 11:5. Miért nem tudta
Isten elősegíteni Dávid kísérletét, hogy elfedje bűnét? 2Sám 11:10-13.

„Dávid minden erőfeszítése, amit bűne eltitkolása céljából elkövetett, hiábavalónak bizonyult. Kiszolgáltatta magát Sátán hatalmának. Veszedelem vette körül.
A halálnál keserűbb becstelenséggel kellett szembenéznie.” – PP 669.

c. Hogyan érezte Dávid magát, amikor arra volt késztetve, hogy bűnre
bűnt kövessen el? Hogyan tekintett az Úr erre? 2Sám 11:14-17, 26-27;
Zsol 32:3-4.

„Úgy tűnt, hogy a menekülésnek csak egy útja van. Kétségbeesésében sietett
gyilkossággal tetézni a házasságtörést. Az, aki végrehajtotta Saul megsemmisítését,
most arra törekedett, hogy Dávidot is romlásba döntse. Bár a kísértések különbözők voltak, mégis mind Isten törvényének az áthágásához vezettek.” – PP 669.
„Dávid addig mentegette bűnös útját, míg önmaga előtt járhatónak tűnt.
Egyik rosszlépés előkészítette az utat a másiknak…
Amikor Dávid elhagyta Istent és bűnével bemocskolta erkölcsös jellemét,
többé már nem volt Isten szíve szerinti ember.” – 4aSG 86, 87.
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Kedd

Március 9.

3. EGY KEMÉNY DORGÁLÁS
a. Milyen üzenetet küldött Isten Nátán prófétán keresztül? 2Sám 12:1-9.
„Isten nagy irgalmasságában nem hagyta, hogy Dávidot a bűn csalóka jutalmaival teljes romlásba döntse.
Izrael érdekében is közbe kellett lépnie Istennek. Az idő múlásával ismeretessé
lett Dávid bűne, amelyet Bethsabéval követett el. Egyre inkább erőre kapott az a
gyanú, hogy Uriás halálát Dávid okozta. Ezzel meggyalázta az Urat. Isten pártfogolta és felmagasztalta Dávidot, bűne azonban hamisan mutatta be Isten jellemét
és meggyalázta az Ő nevét. Izraelben a kegyesség mértéke egyre alacsonyabb
szintre süllyedt. Sokak elméjében csökkent a bűntől való irtózás, míg azok, akik
nem szerették és nem félték Istent, vakmerőbbek lettek törvényének áthágásában.” – PP 670-671.

b. Hogyan szólt Dávid válasza, majd arra Isten kegyelme? 2Sám 12:13.
Ennek ellenére, milyen keserű következményei lettek Dávid bűnének? 2Sám 12:10-12, 14.

„Dávid mintha álomból ébredne. Érzi bűneinek súlyát. Nem keres mentséget,
nem kicsinyíti vétkét, mint ahogyan Saul tette, hanem bűntudattal és őszinte
megbánással hajtja meg fejét Isten prófétája előtt és elismeri bűnösségét. Nátán
próféta azt mondja Dávidnak, hogy bűnbánata és alázatos vallomása miatt Isten
megbocsátja bűnét, elfordítja a csapás egy részét és megkíméli életét. Viszont
mindenképpen meg kell bűnhődnie, mivel alkalmat adott az Úr ellenségeinek a
káromlásra. Ezt az alkalmat javítják fel Isten ellenségei, Dávid idejétől napjainkig.
A kételkedők támadásba lendültek a kereszténység ellen, és kigúnyolták a Bibliát,
mert Dávid alkalmat adott rá…
Isten megmutatja nem tetszését amiatt, hogy Dávidnak több felesége van, és
ítéleteivel látogatja meg őt, megengedi, hogy saját házából gonoszok emelkedjenek fel ellene.
Az a szörnyű csapás, amelyet Isten megengedett Dávidra, akit feddhetetlensége
miatt egykor Isten szíve szerinti embernek nevezett, bizonyíték a következő nemzedékek számára, hogy Isten senkinek sem hagyja jóvá parancsolatai megsértését,
viszont biztosan megbünteti a bűnösöket, bármennyire is igazak és kedvesek voltak
egyszer Isten előtt, amíg az Urat tiszta szívvel követték. Amikor az igaz elfordul az ő
igazságos cselekedeteitől és gonoszt tesz, akkor a múltbeli igazságossága nem fogja
őt megmenteni az igaz és szent Isten haragjától.” – 4aSG 86, 87.
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Szerda

Március 10.

4. A VALÓDI BŰNBÁNAT SZÜKSÉGESSÉGE
a. Írd le Dávid őszinte bűnbánatának mélységét! Zsol 51:1-6, 9, 12-16.
A szent éneken keresztül, mire figyelmeztet mindannyiunkat?

„Dávid megbánta bűnét porban és hamuban. Könyörgött Isten bocsánatáért,
de nem titkolta bűnbánatát az ország nagy emberei előtt sem, sőt a szolgák előtt
sem. Bűnbánó zsoltárt alkotott, elmesélve bűnét és bűnbánatát, tudva, hogy ezt
a zsoltárt sok generációval később is énekelni fogják. Azt szerette volna, hogy
szomorú története tanulság lehessen mások számára.
A Dávid által komponált éneket egész Izráel énekelte… Tudta, hogy bűnének
beismerése figyelemfelhívó lesz a későbbi nemzedékek számára. Esetén keresztül
bemutatta, hogy kiben volt bizodalma és reménysége a bocsánatra.” – 4aSG 88.
„Nem áltatta magát, hogy vajmi köze a bűnhöz – hogy ezzel nem kell foglalkoznia. Amint látta, milyen mély a hamisság szívében, mélyen megutálta magát.
Könyörgött az Úrhoz, Isten tartsa vissza őt hatalmával az önhittség bűneitől és
tisztítsa meg titkos hibáitól.” – TII 69.

b. Mit értsünk meg a bűnről? Ez 33:12-13, 18; 1Jn 3:4.

„A bűn az bűn, akár királyi széken ülő, akár szerényebb helyet betöltő ember
követi is el. Közeleg a nap, amikor mindenki, aki valaha bűnt követett el, mind
bűnvallomást fog tenni, de már akkor késő lesz, hogy bocsánatot nyerjenek. Isten
sokáig várakozik a bűnösre, hogy bűnbánatot tartson. Csodálatraméltó türelmet
tanúsít irántuk, de végül mégis elszámolásra kell vonnia a törvényszegőt…
Isten őszinte gyermeke az Úr egyetlen követelményét sem veszi félvállról…
Nem biztonságos behunynunk szemünket és megkeményítenünk lelkiismeretünket, hogy ne ismerjük fel bűneinket. Ápolnunk kell a bűn gyűlöletes voltáról
kapott tanítást, hogy meg tudjuk bánni.” – TII 68-69.
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Csütörtök

Március 11.

5. SZELLEMI TÁPLÁLÉK
a. Miből tudhatjuk, hogy Isten elfogadta bűnbánatunkat? Zsol 51:18-19;
32:1-2, 5-7.

„Dávid kétségbeesésében nem adta fel a küzdelmet. Bűneiket megbánó bűnösöknek adott isteni ígéretben meglátta Isten bocsánatát és ez biztosíték volt, hogy
neki is megbocsát.” – PP 676.

b. Hogyan bátoríthat bennünket Dávid bűnbánata? Ésa 55:7; 1Jn 1:9.

„Sokan zúgolódnak és igazságtalannak tartják azt, hogy Isten megkímélte
Dávidot, akinek olyan nagy volt a bűne; Sault pedig, akinek a bűne sokkal kisebb
volt, elvetette. Dávid azonban megalázkodott és megvallotta bűnét, míg Saul
megvetette a feddést és bűnei meg nem bánásával megkeményítette szívét.
Dávid történetének e szakasza nagy jelentőségű a bűnbánó bűnös számára.
Ez az emberiség harcáról, kísértéseiről, az Isten előtti őszinte bűnbánatról és a mi
Urunk Jézus Krisztusban való hitről adott egyik legerőteljesebb szemléltetés. Évszázadokon át a bűnbe esett és vétkük terhe alatt küzdő lelkek számára bátorításul
szolgált. Isten gyermekeinek ezrei, akik bűnbe estek és kétségbeesésükben mármár feladták a küzdelmet, megemlékeztek arról, hogy Dávid őszinte bűnbánatát
és beismerését Isten miként fogadta el, noha szenvedett törvényszegéséért; és így
bátorságot merítettek a bűnbánatra és erőt kaptak ismét Isten parancsolatainak
útján járni.
Mindenki, aki Isten dorgálása alatt bűnbánattal és bűnvallással megalázza lelkét, amint Dávid is tette, biztos lehet abban, hogy van remény számára.” – PP 677.

Péntek

Március 12.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Milyen körülmények között eshetek bűnbe nagyobb valószínűséggel?
2. Mikor volt Dávid Isten szíve szerinti ember és mikor nem?
3. Mit tanulhatok Dávid eljárásából, ha valaki úgy szembesít, mint Nátán próféta tette?
4. Miért annyira fontos számunkra a mély és komoly bűnbánat?
5. Miért adhat reménységet nekünk Dávid elesésének tragikus története?
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12. Tanulmány

2021. március 20.
Szombat

Napnyugta: H 17:56
Ro 18:36

SZÍVSZORÍTÓ KÖVETKEZMÉNYEK
„Ne örülj, én ellenségem! Elestem ugyan, de felkelek, mert ha még a
sötétségben ülnék is, az Úr az én világosságom!” (Mik 7:8)
„Isten megfenyítette Dávidot, de nem pusztította el; a fenyítés tüzes kemencéje megtisztít, de nem emészt meg.” – PP 688.
Javasolt olvasmány: Pátriárkák és Próféták, 678-688. (Absolon lázadása-részlet)

Vasárnap

Március 14.

1. A BŰN KESERŰ HATÁSAI
a. Milyen változások történtek Dávid bűnét követően? Péld 6:32-33.

„Bár Dávid megbánta bűnét és Isten megbocsátott neki és elfogadta őt, de az
általa elvetett mag kikelt kártékony gyümölcsét neki kellett learatnia. A személyén és házán végrehajtott ítélet bizonyítja Isten bűntől való irtózását…
E bűnnel, Dávid megváltoztatta Istenhez való viszonyát. Az Úr semmiképpen
sem nézhette el bűnét. Hatalmát nem használhatta fel arra, hogy Dávidot megvédje a bűn következményeitől, mint ahogy megvédte őt Saul gyűlölködésétől.
Dávidban nagy változás ment végbe. Lelkileg megtört bűne tudatától és annak messzire kiható következményeitől. Megalázottnak érezte magát alattvalói
szemében. Befolyása gyenge lett. Jólétét eddig annak tulajdonították, hogy lelkiismeretesen engedelmeskedett az Úr parancsainak. Most azonban alattvalói,
mivel tudomást szereztek bűnéről, maguk is szabadabban vétkeztek. Tekintélye
– hogy tiszteletet kapjon fiaitól – saját családjában is lecsökkent. Bűnének tudata
csendben maradásra késztette akkor, amikor a bűnt kárhoztatnia kellett volna.
Erőtlen lett ahhoz is, hogy saját családjában, érvényt szerezzen az igazságnak.
Rossz példája befolyást gyakorolt fiaira és Isten nem lépett közbe, hogy a következményeket elhárítsa. Hagyta, hogy a dolgok a maguk természetes módján
folyjanak, és Dávid szigorúan meg lett büntetve.” – PP 673-674.
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Március 15.

2. GONOSZSÁG A FIAKBAN
a. Mi lett feljegyezve Amnonról, Dávid elsőszülöttjéről? 2Sám 13:1-2,
10-16. Miért mellőzte Dávid, hogy ítéletet tegyen Amnon erőszakos
cselekedetét követően? 2Sám 13:21; Rm 2:1.

„Az elsőszülött Amnon szégyentelen bűnét Dávid megdorgálatlanul és büntetlenül hagyta. A törvény halálos ítéletet mondott ki a házasságtörőre. Amnont
természetellenes bűne kétszeresen bűnössé tette. Dávid azonban, akinek önmagát
is kárhoztatnia kellett saját bűnéért, nem tudta az igazságszolgáltatás elé állítani a
törvény megsértőjét.” – PP 678.

b. Mit tanít számunkra az, ahogyan Amnont elérte a bíráskodás? 2Sám
13:28-29, 32; Péld 29:15.

„Dávid többi fiaihoz hasonlóan, Amnont is meghagyta önző élvezeteinek gyakorlásában. Amnon szíve minden gondolatának és vágyának eleget akart tenni és
nem vette tekintetbe Isten követelményeit. Nagy bűne ellenére Isten még sokáig
hosszútűrő volt vele. Két évig Isten számos lehetőséget adott neki a bűnbánatra.
Amnon azonban folytatta bűnös életmódját, a vérfertőzés bűnével együtt ragadta
el a halál, hogy majd az ítélet bírói széke előtt feleljen tettéért…
Amikor a szülők és az uralkodók semmibe veszik a bűn megbüntetésének
kötelességét, akkor Isten maga veszi kezébe az ügyet. Fékező erejét bizonyos mértékig visszavonja a gonosz eszközeitől úgy, hogy a körülmények olyan sorozata
jön létre, amely bűnt bűnnel büntet.” – PP 678-679.

c. Hogyan kezelte Dávid Absolon bűntettét? 2Sám 13:38-39; 14:21-24, 28.

„Dávid úgy érezte, fia büntetést érdemel, és azzal büntette meg, hogy nem
engedte hazatérni…
Bár gyengéden szerette ezt a szép és tehetséges fiát, de szükségesnek tartotta,
hogy tanulságként Absolon és a nép számára kinyilvánítsa az ilyen bűn iránt
érzett utálatát. Absolon két évig élt saját házában, de a királyi udvarban nem jelenhetett meg.” – PP 679-680.
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Március 16.

3. KARIZMA, KELLEM… ÉS ÁRULÁS
a. Milyen dolgok miatt szerették az emberek Absolont? Hogyan használta fel ezeket a saját előnyére ravasz indulattal, míg a gyanútlan
király lassan közelebb engedte magához? 2Sám 14:25-26; 15:1-6.

„[Absolon] húga is vele lakott, és az ő jelenléte elevenen tartotta emlékezetében az Amnontól elszenvedett, jóvátehetetlen sérelmet… A király részéről nem
volt bölcs dolog, hogy Absolont – ezt a becsvágyó, szenvedélyes és lobbanékony
jellemű férfiút – két évig hagyta vélt sérelmén tűnődni. És Dávid azzal a tettével,
hogy megengedte néki a Jeruzsálembe való visszatérést, de ugyanakkor elutasította, hogy színe előtt megjelenhessék, a nép rokonszenvét fia mellé állította.
Isten törvényének áthágása mindig előtte volt, és ez erkölcsileg bénulttá, gyengévé és határozatlanná tette. Bűne elkövetése előtt bátran és határozottan döntött
minden kérdésben. Most befolyása a népre egyre gyengült…
Joáb befolyására Absolon ismét találkozhatott atyjával. Noha látszólag megbékültek, de a fiú folytatta becsvágyó terveit. Úgy viselkedett, mint király és királyi
udvartartást tartott fenn. Nagyon sok szekere és lova volt, ötven férfi futott előtte.
Miközben a király egyre inkább hajlott és vágyott a visszavonulásra és magányra,
addig Absolon serényen kereste a nép kegyét.
Dávid közömbössége és határozatlansága alattvalóira is átterjedt. Nemtörődömség és késlekedés jellemezte az igazságszolgáltatást. Absolon az elégedetlenség minden okát mesterien a maga javára fordította. Napról napra ez a nemes
magatartású férfi a város kapujában volt látható, ahol a folyamodók tömege
várakozott jogorvoslásra benyújtott sérelmeikre. Absolon közéjük keveredett és
meghallgatta panaszaikat, kifejezte a szenvedőkkel való együttérzését és sajnálkozott a kormányzat alkalmatlan voltán… [idézve 2Sám 15:3-5].
Absolon művészi hízelgései által ösztönzött emberek körében gyorsan terjedt
a kormányzattal való elégedetlenség. Absolon dicsérete hangzott mindenkinek
az ajkáról. Általában őt tekintették a királyság örökösének. A nép büszkeséggel
tekintett fel rá, mint aki méltó a magas állásra és lángra lobbant az a kívánság,
hogy már most elfoglalhatná a trónt… [idézve 2Sám 15:6]. A királyt azonban
vakká tette a fia iránt érzett szeretete és semmit sem gyanított. A hercegi udvartartást, amit Absolon létrehozott, Dávid úgy tekintette, hogy ezzel fia csak a
királyi udvarnak szándékozott tiszteletet adni.” – PP 680-681.
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Március 17.

4. A VÁLSÁG
a. Hogyan zajlott a képmutató Absolon összeesküvése? 2Sám 15:7-12;
Zsol 55:22.

„Képmutatását Absolon azzal a cselekedetével koronázta meg, amit nemcsak a
király elvakítására tervelt ki, hanem arra is, hogy teljesen elnyerje a nép bizalmát
és így fellázíthassa őket az Isten által választott király ellen.” – PP 682.

b. Milyen ijesztő híreket vittek Dávidnak? Milyen hadászati lépéseket
tett? 2Sám 15:13-17. Milyen nemes cél vezérelte erre?

„Ebben a nagy veszélyben Dávid lerázta magáról levertségét, amely olyan régóta rátelepedett és a korábbi évek lelkületével felkészült, hogy szembeszálljon e
rettenetes veszedelemmel. Absolon megszemlélte haderőit Hebronban, csak húsz
mérföld távolságra Jeruzsálemtől. A lázadók hamarosan ott lehetnek Jeruzsálem
kapuinál.
Palotájából Dávid kitekintett és megszemlélte fővárosát – ’Szépen emelkedik
az egész föld öröme… a nagy királynak városa’ (Zsol 48:3). Megborzongott arra
a gondolatra, hogy ezt a szép várost kitegye a vérontásnak és pusztításnak. Vajon
segítségül hívja-e azokat az alattvalóit, akik még hűségesek maradtak trónjához,
és védelmezze meg a várost? Vajon megengedje-e, hogy vér árassza el Jeruzsálemet? Döntött. A háború borzalmai nem érhetik az Isten által kiválasztott várost.
Elhatározta, elhagyja Jeruzsálemet és azután próbának teszi ki népe hűségét azzal,
hogy alkalmat ad nekik az ő megsegítésére. Ebben a nagy válságban az volt a kötelessége Isten és népe iránt, hogy fenntartsa azt a tekintélyt és hatalmat, amellyel
Isten ruházta fel. Az összeütközés kimenetelét Istenre bízta.” – PP 682-683.

c. Ebben a tragikus időben, mi volt Dávid vigasza, különösen a Gitteus
Ittai hitére tekintve? 2Sám 15:18-23; Mik 7:8.
„Dávid azonban jellegzetes önzetlenségében nem tudott beleegyezni abba,
hogy ezek az idegenek, akik egykor a védelmét kérték, belekeveredjenek ebbe a
szerencsétlenségbe… Ezek a férfiak a pogányságból tértek át Jahve imádására és
most nagyszerűen bizonyították Istenük és királyuk iránti hűségüket. Dávid hálás
szívvel fogadta odaadásukat veszendő ügyéhez.” – PP 683.
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Március 18.

5. NEMESSÉG A SZENVEDÉSBEN
a. Milyen önzetlen döntést hozott Dávid, annak ellenére, hogy hő vágya volt, hogy a frigyláda vele maradjon? 2Sám 15:24-29.

„Mint Isten örökségének kijelölt kormányzója, ünnepélyes felelősség nehezedett rá… Isteni felhatalmazás nélkül nem volt joga sem a papnak, sem a királynak
arra, hogy Isten jelenlétének jelképét eltávolítsa onnan. Dávid tudatában volt
annak, hogy szívének és életének összhangban kell lennie az isteni utasításokkal, különben a frigyláda a szerencsétlenség eszköze lesz inkább, mint a siker
biztosítéka. Nagy bűne folyton szeme előtt volt és az összeesküvésben Dávid már
felismerte Isten igazságos ítéletét.” – PP 684.

b. Milyen vigaszt ad minden bűnös számára Dávid reménysége e sötét
órában? 2Sám 15:30; 16:5-12; Zsol 3:1-4.

„Dávid nem panaszkodott. A legszebb zsoltárt akkor énekelte [3. Zsoltár],
amikor felment az Olajfák hegyére.” – CC 181.
„Mikor Dávid felment az Olajfák hegyére… Isten részvéttel tekintett rá. Mélységesen bánkódott, lelkiismerete vádolta őt. Külseje is elárulta őszinte töredelmét.
Megtört szívéből fakadó bánatkönnyek és kiáltások között tárta ügyét Isten elé,
és az Úr nem hagyta el szolgáját. Dávid sohasem állt közelebb a végtelen Szeretet
szívéhez, mint amikor menekült, hogy életét mentse ellenségeitől, akiket saját
gyermeke lázított fel ellene.” – GH 16.

Péntek

Március 19.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.
5.
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Miért tűnt úgy, hogy az általában erős Dávid most bénult kábulatban van?
Hogyan kerülhetjük el a Dávid családjában történt hiba megismétlését?
Milyen dolgok éleszthetnek fel egy „Absolont” a gyülekezetben?
Mik bizonyították Dávid nemességét ebben a nehéz időben?
Miért tudott még Dávid ebben a fájdalmas időszakban is Istenben bízni?
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13. Tanulmány

2021. március 27.
Szombat

Napnyugta: H 18:06
Ro 18:45

AZ IRGALMASSÁG ÉS IGAZSÁGOSSÁG
ÖRÖKSÉGE
„Vénségemig és megőszülésemig se hagyj el engem, oh Isten, hogy
hirdessem a te karodat e nemzetségnek, és minden következendőnek a
te nagy tetteidet.” (Zsol 71:18)
„Ragyogóak az ígéretek, amelyeket Isten Dávidnak és házának adott. Olyan
ígéretek ezek, amelyek az örökkévalóságra mutatnak előre és Krisztusban találják
meg beteljesedésüket.” – PP 754.
Javasolt olvasmány: Pátriárkák és Próféták, 688-707. (Absolon lázadása-részlet; Dávid
utolsó évei)

Vasárnap

Március 21.

1. A LÁZADÁS LEZÁRÁSA
a. Mi volt a legnagyobb gondja Dávidnak, miközben felkészült a harcra?
2Sám 18:1-5. Hogyan érte el a halál Absolont? 2Sám 18:9-10, 14-15.
„Amikor a király az ellenséges seregre tekintett, elméjében elsősorban nem a
koronára és az országra gondolt, sem a saját életére, amely a csata kimenetelétől
függött. Az atya szíve megtelt szeretettel és sajnálkozással lázadó fiáért.” – PP 693.

b. Miért szólt Joáb az ellen, hogy a király a fia halála miatt kesereg?
2Sám 18:32-33; 19:1-8.
„Isten a diadalra és a boldogságra adott nekik okot. A legnagyobb lázadást,
amely valaha is volt Izraelben, leverték, és ezt a nagy győzelmet ünneplés helyett
gyásszá változtatták azért a királyfiért, akinek bűne az emberek ezreinek vérébe
került…
Nyers és kegyetlen volt a beszéd a megtört szívű király számára, de Dávid nem
neheztelt meg érte. Tudta, hogy hadvezérének igaza van, ezért lement a kapuhoz
és bátorító, dicsérő szavakkal üdvözölte katonáit, amint azok elvonultak előtte.”
– PP 695-696.
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Március 22.

2. ÁLDÁS ÉS ELBIZAKODOTTSÁG
a. Dávidnak mely további tettei tanúsítják, hogy megtartotta nemes
lelkületét és Isten gondviselése vele volt? 2Sám 19:18-23; 23:14-17.

„Absolon halála után Isten egy ember szíveként fordította Izrael szívét Dávidhoz. Simei, aki megátkozta Dávidot megalázottságában, életét féltve első volt
a lázadók közül, aki Jeruzsálembe való visszatérésekor Dávid elé ment… Akik
tanúi voltak átkozódásának, unszolták Dávidot, hogy ne óvja meg Sémei életét,
mivel az Úr felkentjét átkozta. Dávid azonban megdorgálta őket. Nem csupán
megóvta Sémei életét, hanem kegyelmesen megbocsátott neki.” – 4aSG 91.

b. Mit tudott kijelenteni Dávid, noha nem volt könnyű helyreállítani
uralmát és nem is ment gyorsan? 2Sám 22:1-3, 7, 18-19, 51.

c. Milyen hibát követett el Dávid ezután? 1Krón 21:1-7.
„A büszkeség és a becsvágy volt az, ami a királyt erre indította. Az ország
lakosságának megszámlálása mutatta meg, milyen gyenge volt a királyság Dávid
trónra lépésekor és milyen erős és nagy lett jóléte az ő uralkodása alatt. Ez persze
igyekezett még tovább növelni a király és a nép már túlságosan is nagy önbizalmát… (idézve 1Krón 21:1). Izrael jóléte Dávid uralkodása alatt inkább Isten
áldásainak volt köszönhető, mint királya képességének vagy a hadsereg erejének.
A katonai erőforrásoknak ez a növelése azonban azt a benyomást keltette volna az
Izraelt körülvevő népekben, hogy Izrael bizalma nem Jahve hatalmában, hanem
saját hadseregében van.” – PP 698.

d. Mit ismert el alázatosan Dávid a népszámlálást követően? 2Sám 24:10.
Hogyan választott az Isten adta lehetőségek közül? 2Sám 24:11-14.

„[Az emberek] maguk is ugyanazokat a bűnöket dédelgették, amelyek Dávidot erre a cselekedetre ösztönözték. Amiként az Úr Absolon bűne által látogatta
meg ítéletével Dávidot, úgy most Dávid tévedése által bűntette meg Izrael bűneit.”
– PP 699.
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Március 23.

3. ELFOGADÁS ÉS LEMONDÁS
a. Miért kellett oly sok embernek szenvednie? Mi lett az eredménye
Dávid könyörgésének? 2Sám 24:15-17, 21, 25.

„Most gyors pusztulás következett. Hetvenezren haltak meg járványban. Dávid és Izrael vénei a legmélyebben megalázkodva, megtört szívvel álltak meg az
Úr előtt. Mikor az Úr angyala Jeruzsálem pusztítására indult, az Úr abbahagyatta
vele az öldöklést. A könyörületes Isten még mindig szereti népét, lázadása ellenére is. Az angyal hadi öltözetben, Jeruzsálemre kinyújtott karddal jelenik meg
Dávid és kísérete előtt. Dávid nagyon félt, mégis gyötrődve és Izraelen szánakozva esedezik Istenhez, hogy irgalmazzon a nyájnak. ’Én vétkeztem, én cselekedetem gonoszságot; de ez a nyáj mit követett el? Emeld a kezedet, könyörgöm,
én ellenem és az én atyámnak háza ellen.’ Isten a próféta által szól Dávidhoz,
hogy végezzen engesztelést bűnéért. Dávid szívből eleget tett ennek, ezért az Úr
elfogadta bűnbánatát.” – 4aSG 92, 93.

b. Milyen választ kapott Dávid kegyelemért való könyörgésére idős korában, az utolsó küzdelmében? Zsol 71:9, 18; 1Kir 1:5-6, 15-21, 32-35, 39.

„Adónia most fellázadt Isten tekintélye és hatalma ellen, aki Salamont választotta és jelölte ki a trónra. Természeti adottságok és a vallásos jellem tekintetében
Salamon idősebb testvéreinél sokkal alkalmasabb volt arra, hogy Izrael uralkodója legyen. Ámbár Isten ezt világosan jelezte, Adónia mégsem vallott kudarcot,
amikor vele rokonszenvezőket keresett. Talált ilyeneket. Joáb, aki mindeddig
hűséges volt a trónhoz, most csatlakozott az összeesküvőkhöz Salamon ellen.
Abjáthár pap is közöttük volt…
Dávid azonnal lemondott a trónról Salamon javára, akit felkentek és kikiáltottak királynak. Az összeesküvés szétzúzódott, fő cselekvői halálbüntetést kaptak…
Joáb és Adónia életét is megkímélték egy ideig, de Dávid halála után megkapták
büntetésüket. Dávid fián végrehajtott ítélettel betöltötték azt a négyszeres ítéletet
[2Sám 12:5-6], amely Isten utálatát bizonyította bűne iránt.” – PP 700-701.
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Március 24.

4. A HIT ÖRÖKLÉSE
a. Milyen tanácsot adott Dávid Salamonnak? Mi volt a legnagyobb aggodalma életének végén? 1Kir 2:1-4; 1Krón 28:9.

„Dávid nagy szeretettel gondoskodott Salamonról… Tapasztalatból megtanulta, hogy az Úr nem hagyja jóvá a rosszat, még akkor se, ha a legnagyobb
fejedelem követte is el, vagy a legalacsonyabb beosztású. Annyival lesz nagyobb
azonban a büntetése a magasabb tisztségben levőnek, amennyivel nagyobb a
felelőssége az alacsonyabb beosztásútól. Az Izrael vezetői által elkövetett bűnök
hatása az, hogy az emberek lelkiismerete és gondolkodása számára csökken a bűn
rettenetes volta, valamint más nemzetek figyelmét is felkeltik, akik Istent nem
félik, de tapossák tekintélyét, és Izrael Istenének káromlásához vezetnek. Dávid
komolyan figyelmezteti fiát, hogy szigorúan tartsa meg Isten törvényét és minden
előírásait.” – 4aSG 94, 95.

b. Milyen további dolgot tartott még szem előtt Dávid? 1Krón 28:10, 20;
29:3, 9.

„Az Úr az ő angyala által utasította Dávidot és adta meg neki a ház mintáját
is, melyet Salamonnak kellett felépíteni az Úrnak. Isten angyalt bízott meg, hogy
Dávid oldalánál álljon, mikor Salamon számára írásba foglalta az Isten építendő
házára vonatkozó fontos utasításokat. Dávid teljes szívvel végezte ezt a feladatot.
Az építés széleskörű előkészítése által mély odaadását nyilvánította ki, de nem
kímélt sem pénzt, sem munkát, hanem bőkezűen adományozott saját tárházából.
Nemes példát mutatott így az embereknek, akik bizonytalankodás nélkül odaadó
lelkülettel követték őt.” – 4sSG 94

c. Mire buzdítja az időseket Dávid példája? Zsol 71:1; 119:132-133.

„Ügyeinek elintézésével Dávid követendő példát mutat az időseknek, hogy
rendezzék ügyeiket, míg tudják, hogy mikor közel érnek a halálhoz és szellemi
képességeik meggyengülnek, földi ügyek ne tereljék el Istenről gondolataikat.” –
4aSG 96.
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Csütörtök

Március 25.

5. ÜZENET AZ UTOLSÓ NAPOKRA
a. Hogyan teljesült a 2Sámuel 7:16-ban adott ígéret? Lk 1:30-33; Apcs
2:29-36.

b. Dávid melyik üzenete különösen fontos a föld történelmének ezen
utolsó napjaiban? Zsol 119:17-18, 33-40, 126-127.

„Az emberek az állandó tiltakozás dacára is olyan messzire mehetnek a gonoszságban, hogy Istennek fel kell kelnie és igazolnia becsületét. Ez érvényes a
történelem mai szakaszára. A bűnözés összes neme egyre nyilvánvalóbbá és nyíltabbá válik. A föld megtelik az emberek egymással szembeni erőszakos tetteivel.
Milyen álláspontra fog helyezkedni az egyház? Akik eddig tisztelték Isten
törvényét, belesodródnak a gonoszság árjába? Isten törvényének csaknem egyetemes megszegése és megvetése egyaránt elsötétíti mindenki lelki légkörét? Az
Isten törvényével szembeni tiszteletlenség el fogja söpörni a védő korlátokat? Mivel gonoszság és törvénytelenség uralkodik, mi is kevésbé tiszteljük tán az Isten
törvényét? Mivel az emberek túlnyomó része érvénytelenné teszi a törvényt, a
kevés hűséges is hűtlenné váljék talán? Ők is gonoszul viselkedjenek? Ne inkább
Dávid imáját ajánlják fel: ’Ideje, hogy az Úr cselekedjék, megrontották törvényeidet?’ ” – TII 72.
„[idézve Zsol 119:17-18, 33-40] Az Úr szolgáinak folyton ilyen imákat kellene
felajánlaniuk. Ez az ima Istennek szentelt szívről és értelemről tanúskodik. Isten
azt akarja, hogy ezt az odaszentelődést érjük el.” – TII 71.

Péntek

Március 26.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Milyen tanulságot vonhatunk le abból, ahogyan Dávid reagált Joáb feddésére?
2. Az élet mely területén követhetek el ugyanolyan bűnt, mint Dávid a népszámlálással?
3. Sorold fel Dávid fiainak négyszeres ítéletét! Mire figyelmeztet ez minket?
4. Mit tegyünk, hogy idős korunkra mi is a lehető legjobban elrendezzünk mindent, Dávidhoz hasonlóan?
5. Milyen felhívást tett Dávid mindannyiunk részére a zsoltárokon keresztül?

13. Tanulmány - AZ IRGALMASSÁG ÉS IGAZSÁGOSSÁG ÖRÖKSÉGE
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JAVASOLT OLVASMÁNYOK
1. Tanulmány javasolt olvasmány
Pátriárkák és Próféták, 593-596. (Dávid felkenetése)
Jeruzsálemtől a „nagy király városá”-tól pár kilométernyire délre fekszik
Betlehem. Ebben a városban született - több, mint ezer esztendővel azelőtt, hogy
a kisded Jézus bepólyálva feküdt a jászolban és a keletről jövő bölcsek hódoltak
előtte - Dávid, Isai fia. Évszázadokkal a Megváltó eljövetele előtt zsenge ifjú
korában ott legeltette nyáját Betlehem lankáin, és énekelte saját szerzeményű
énekeit. Üde hangjához pedig hárfájának szelíd pengése adta a kíséretet. Az Úr
ezt az ifjút választotta ki magának és ott készítette elő a magányban, a nyája
mellett arra a nagy feladatra, amelynek végzésével később megbízta őt.
És mialatt Dávid a juhpásztor szerény életét élte a pusztában, ilyen szavakkal
beszélt róla Isten Sámuelnek: „Ugyan meddig bánkódol még Saul miatt, holott
én megvetettem őt, hogy ne uralkodjék Izráel felett? Töltsd meg a te szarudat
olajjal, és eredj el; én elküldelek téged a Bethlehemben lakó Isaihoz, mert
fiai közül választottam magamnak királyt [...] Vígy magaddal egy üszőt és azt
mondjad: Azért jöttem, hogy az Úrnak áldozzam. És hívd meg Isait az áldozatra,
és én tudtodra adom, hogy mit cselekedjél, és kend fel számomra azt, akit
mondándok néked. És Sámuel megcselekedé, amit az Úr mondott néki, és
elment Bethlehembe. A város vénei pedig megijedének, és eleibe menvén,
mondának: Békességes-é a te jöveteled? ő pedig felele: Békességes; azért
jöttem, hogy áldozzam az Úrnak” (1Sám 16:1-5). Így megnyugodva, a vének részt
vettek az áldozaton és Sámuel meghívta Isait és fiait is. Megépítették az oltárt
és elkészítették az áldozatot. Isai fiai, Dávid, a legifjabb kivételével, mind jelen
voltak, őt azonban ott hagyták a nyáj őrizésénél, mert nem volt biztonságos
védelem nélkül hagyni a juhokat.
Az áldozat után, az áldozati lakoma előtt Sámuel végigtekintette Isai nemes
külsejű, délceg fiait. Eliáb, a legidősebb Saulra emlékeztette a prófétát, úgy
termetre, mint szépségre nézve. Kedves tulajdonságai és szépen fejlett alakja
felkeltette a próféta figyelmét. Ahogy Sámuel feltekintett fejedelmi testtartására,
ezt gondolta: „Bizony az Úr előtt van az ő felkentje!” (1Sám 16:6), egyben pedig
várta az isteni felhívást, hogy királlyá kenje őt. De Jahve nem a külsőt nézte.
Eliáb ugyanis nem volt istenfélő ember. Trónra jutása esetén, büszke, zsarnok
uralkodó lett volna. Ezért az Úr azt mondta Sámuelnek: „Ne nézd az ő külsőjét,
se termetének nagyságát, mert megvetettem őt. Mert az Úr nem azt nézi, amit
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az ember; mert az ember azt nézi, ami szeme előtt van, de az Úr azt nézi, mi a
szívben van” (1Sám 16:7). Külső szépséggel senki sem nyerheti meg az Urat. Az
ember igazi szépségét a jellemben és a viselkedésben megnyilvánuló bölcsesség
és kiválóság adja; és ezek döntik el, kedvesek vagyunk-e a seregek Ura előtt
vagy nem. Mennyire meg kellene ezt az igazságot szívlelnünk, amikor magunkat
vagy másokat bírálunk! Megtanulhatjuk Sámuel tévedéséből azt is, hogy milyen
balga az a bírálat, amely az arc szépségén vagy a tartás nemességén alapul.
Megtanulhatjuk, hogy mennyire nem képes az ember különleges mennyei
felvilágosítás nélkül kifürkészni a szív titkait, vagy megérteni Isten tanácsait. Az Úr
gondolatai és útjai magasabbak teremtményei útjainál és gondolatainál; de azért
biztosak lehetünk, hogy az ő gyermekei eljutnak arra a helyre, amelyet képesek
betölteni, és a reájuk bízott feladatot elvégezhetik, ha akaratukat alávetik az ő
akaratának, különben emberi fonáksággal elrontják jótékony terveit.
Sámuel elejtette Eliáb ügyét, és szemügyre vette Isai többi hat fiát, akik szintén
jelen voltak az áldozatnál. Ámde Isten nem jelentette ki egyiknél sem, hogy
kiválasztotta volna őt. Az utolsó ifjú vizsgálgatásánál lelke már bizonytalanságban
vergődött, és aggódó várakozással kérdezte Isait: „Mind itt vannak-é már az
ifjak?” Mire ő így felelt: „Hátra van még a kisebbik, és ímé ő a juhokat őrzi” (1Sám
16:11). Sámuel pedig elrendelte: hozzák ide a legkisebbet is, mondván, „[...] mert
addig nem fogunk leülni, míg ő ide nem jön” (1Sám 16:11).
A magányos juhpásztort igen meglepte az üzenet, hogy a próféta Betlehembe
jött, és őérte küldött. Csodálkozva kérdezte magától, miért akarja őt látni Izrael
prófétája és bírája? De azért haladéktalanul engedelmeskedett a hívásnak. „ő
pedig piros vala, szép szemű és kedves tekintetű” (1Sám 16:12). És amint Sámuel
gyönyörködve vizsgálgatta a szerény, szép arcú, de férfias külsejű juhpásztort,
így szólt hozzá Isten: „Kelj fel, és kend fel, mert ő az” (1Sám 16:12). Dávid
hűségesnek és bátornak bizonyult a pásztorság szerény kötelességei közben, és
ímé most Izrael pásztorául hívta őt el az Úr! „Vevé azért Sámuel az olajos szarut,
és felkené őt testvérei között. És attól a naptól fogva az Úrnak Lelke Dávidra
szálla, és azután is” (1Sám 16:13). A próféta pedig, ahogy elvégezte az Úr által
reábízott feladatot, megkönnyebbült szívvel tért vissza Rámába.
Sámuel még Isai családjával sem közölte Isten választását, hanem titokban
hajtotta végre Dávid felkenetését. Ez csak az ifjúval sejtette magas megbízatását,
hogy az eljövendő évek viszontagságai között ez az esemény Isten akarata iránti
hűségre emlékeztesse, melyet az Úr általa akar betölteni.
A nagy kitüntetés nem tette elbizakodottá az ifjú pásztort. Annak ellenére,
hogy magas tisztség várományosa volt, nyugodtan legeltette nyáját, és
várt, míg Isten terve a maga idejében, és az ő akarata szerint kibontakozik.
Pátriárkák és Próféták, 593-596. (Dávid felkenetése)
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Felkenetése után ugyanolyan szerényen tért vissza Betlehem halmai közé, és
ugyanolyan gyengéd figyelemmel őrizte a rábízott nyájat, mint azelőtt. Énekeit
új lelkesedéssel énekelte. Gazdag szépségével terült el előtte a táj; köröskörül
szőlőfürtök csillogtak a napsugárban. Az erdők fáinak zöld lombja suttogott a
szélben. Reggelenként a nap előtte bontotta ki arany palástját, s szinte olyan
volt, mint a szobájából előjövő vőlegény, vagy mint erős vitéz, aki örömmel áll
ki versenyfutásra. El-elnézte a körülötte merészen magasba szökő sziklákat és
a szelíd lankájú dombokat; a távolban Moáb kopár sziklabércei tűntek fel és az
egész kép fölött megnyugtatóan, mélykéken ragyogott az ég. Mindezek fölött
pedig Isten, a hatalmas Teremtő ... Nem láthatta őt, de minden alkotása az ő
dicséretét zengte. Az erdőket, hegyeket, réteket és folyókat bearanyozó fény
szárnyra kapta gondolatait, és felvitte a magasba a világosság Atyjához, minden
jó és tökéletes ajándék adójához. Isten hatalmának és fenségének mindennapi
megnyilatkozása imádattal és örömmel töltötte el az ifjú költő szívét. Isten és
az ő műveinek szemlélése közben ereje, képességei itt fejlődtek ki és erősödtek
meg a jövő kötelességeinek hordozásához. Napról napra meghittebb közösségbe
került az Úrral. Istennel naponta érintkezve, lelke mindig új mélységekbe hatolva
állandóan új szépségeket talált, amelyek új énekre, új dalra hangolták. Hangjának
gazdagabb csengése a magasba szállt és visszaverődött a közeli hegyekről,
dombokról, mintha mennyei angyalok örvendező énekére válaszolna.
Ki mérhetné fel ezen évek munkájának és bolyongásainak fontosságát a
magányos hegyek között? Az Istennel és a természettel való folytonos érintkezés;
a nyájról való gondoskodás, a veszélyek, a szabadulások, szerény életének
örömei és bánatai nemcsak arra hivattak, hogy jellemét formálják és életének
további részét irányítsák, hanem hogy zsoltárok formájában Izrael szívében a
hitet és az Isten iránti szeretetet felkeltsék, közelebb hozva őket örökké szerető
Teremtőjükhöz.
Dávid ifjúságának és erejének teljében készült elő arra, hogy majd a föld
hatalmasai között magas tisztségét elfoglalja. Tehetségét, mint Isten kegyes
ajándékát, az ő nevének magasztalására használta fel. Az önvizsgálat és
elmélkedés magányos órái azután jutalmul hozták neki azt a bölcsességet és
áhítatosságot, amely kedvessé tette őt Isten és az angyalok előtt. Mert amíg
Teremtője tökéletességét szemlélte, lelkében megvilágosodott az Isten-fogalom.
S Istent kereső lelke előtt a homályos dolgok megvilágosodtak, a bonyolult
helyzetek megoldódtak, a látszólagos ellentmondások kiegyenlítődtek, és
minden fénysugár újabb elragadtatást váltott ki lelkéből és újabb lelkesedéssel
dicsőítette a világ Teremtőjét és Megváltóját. Gondolatait állandóan a féltő
szeretet, gyötrő gondok és győzelmek foglalkoztatták; és amikor életének
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minden mozzanatában Isten gondoskodó szeretetét fedezte fel, szíve még inkább
megtelt imádattal és hálával, dalai még lelkesebben, hárfája diadalmasabban
zengett, és a pásztorfiú erőre erőt, ismeretre ismeretet halmozott, mert az
Istennek Szentlelke rajta nyugodott.

>>> vissza az 1. tanulmányhoz
2. Tanulmány javasolt olvasmány
Bizonyságtételek, 3. kötet, 212-221. (A viták következménye)
1871. december tizedikén feltárták előttem a K. atyafit környékező veszélyt.
Testvérünk nem olyan hatást gyakorol Isten ügyére, amilyet kellene vagy
amilyet tudna. Úgy látszik, nem veszi észre viselkedésének következményeit.
Nem ismeri fel, hogy helytelen magatartása milyen nyomokat hagy maga után.
Nem úgy tevékenykedik, ahogyan azt Isten elfogadhatná. Ugyanolyan fenyegető
veszedelem környékezi, mint Hull Mózest, mielőtt elhagyta az igazságot.
Hull Mózes magában bízott. Azt képzelte, hogy ő annyira értékes az igazság
ügye számára, hogy az ügy nem lenne meg nélküle. K. atyafi is hasonlóan
gondolkodott, túlságosan a maga bölcsességére és erejére támaszkodik. Ha úgy
látná gyöngeségét, amint Isten látja, sohasem lenne magabízó, sohasem érezné
magát győztesnek. S ha csak Istent nem teszi támaszává és erejévé, ugyanolyan
bizonyosan zátonyra futtatja majd hitét, mint Hull Mózes tette.
Munkássága során nem Istenből merít erőt. A saját felfokozott érzelmeire
támaszkodik, hogy felrázza nagyravágyását. Ha csak kis számú a hallgatósága,
ahol nincs különösebb izgalom, akkor elveszti buzgalmát. Mikor a munka
nehezen halad, mikor nem veszi szárnyára ez a hangulat, akkor nem támaszkodik
még szilárdabban az Istenre, nem lesz még buzgóbb, hogy átverekedje magát a
sötéten és kivívja a győzelmet. K. atyafi, gyakran pontosan akkor vagy gyerekes,
gyönge és gyámoltalan, amikor a legerősebbnek kellene lenned. Ebből is
tudhatnád, hogy nem mindig a helyes forrásból meríted lelkesedésedet és
buzgalmadat.
Elém tárták, hogy ez az a veszély, ami a vitákba bocsátkozó ifjú igehirdetőket
fenyegeti. Azért fordulnak az Isten szavához, hogy a metsző részeket válogassák
ki belőle, aztán gúnyolódók legyenek. Abbéli erőlködésükben, hogy ellenfelüket
maguk alá gyűrjék, gyakran nem gondolnak Istennel. A vita izgalma csökkenti
szeretetüket az olyan összejövetelek iránt, ahol nincs ez az izgalom. Akik vitába
szállnak, azok nem a legeredményesebb munkások, nem a leghatékonyabbak
az ügy felépítése terén. Némelyek már előre izgatottak a harci láztól és minden
Bizonyságtételek, 3. kötet, 212-221. (A viták következménye)

75

másnál jobban kedvelik az effajta munkát. Nem kutatják alázatosan a Bibliát, hogy
megtanulják, hogyan is nyerjék el az Isten szeretetét, amint Pál mondja: „Hogy
lakozzék a Krisztus hit által a ti szívetekben. A szeretetben meggyökerezvén és
alapot vevén, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége
és hosszúsága és mélysége és magassága az Isten jóvoltának. És megismerjétek
a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy ekképpen
beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig.”
A fiatal igehirdetők kerüljék a vitákat, mert ezek nem növelik a lelkiséget,
sem az alázatosságot. Némelyik esetben talán elkerülhetetlen, hogy nyílt
vitában szálljanak szembe büszke dicsekvőkkel. Mégis többnyire az ilyen viták,
akár írottak, akár szócsaták, több kárt okoznak, mint hasznot. A vita után az
igehirdetőre hárul a súlyosabb felelősség, hogy ébren tartsa az érdeklődést.
Ügyeljen a visszahatásra, amely valamelyik vallási vita után következik, s ne
hagyja, hogy elcsüggessze őt.
Akik nem ismerik el Isten törvényének követelményeit, melyek pedig a
napnál világosabbak, azok legtöbbször törvénytelen útra térnek, mert a harcban
hosszú ideje a lázadó mellett foglaltak állást az Isten törvénye ellen, ami
pedig kormányának alapja mennyen és földön és így hozzászoktak az ellenfél
aknamunkájához. Ebben a hadviselésben nem hajlandók megnyitni szemüket
és lelkiismeretüket a világosság előtt. Készakarva behunyják szemüket, nehogy
felvilágosítsák őket. Ugyanolyan reménytelen az esetük, mint a zsidóké volt.
Izráel fiai nem akarták meglátni azt a fényt, amelyet Krisztus hozott nekik. A
csodálatosan nagyszerű bizonyítékokat, melyeket felkent voltáról nyújtott nekik,
a csodák, a gyógyítás, a halottak feltámasztása, s olyan dolgok véghezvitele, amit
senki más nem végzett, vagy nem is tudott volna véghezvinni, ahelyett, hogy
meglágyította és lecsillapította volna a szívüket, ahelyett, hogy legyőzték volna
gonosz előítéletüket, csak azzal az ördögi gyűlölettel és dühvel töltötte el őket,
mint amilyen Sátánban őrjöngött, mikor kiűzték a mennyből. Minél komolyabb
világossággal és bizonyítékkal rendelkeztek, annál magasabbra csapott fel
gyűlöletük lángja. Eltökélték, hogy kioltják a fényt, megölik Krisztust.
Akik gyűlölik Isten törvényét, ami pedig a menny és föld kormányának
alapja, azok ugyanazt az álláspontot foglalják el, mint a hitetlen zsidók.
Dacoló, kihívó hatalmuk fogja kísérni azokat, akik megtartják Isten parancsait.
Vissza fogják utasítani a világosságot. Annyi ideig követtek már el erőszakot
a lelkiismeretükön, annyira megkeményedett már a szívük, hogy inkább a
sötétséget, mint a fényt választják. Azt képzelik, hogy erényük, ha céljuk elérése
érdekében hamis tanúságot tesznek, vagy a félrevezető csalás bármilyen
mélységére lealacsonyodnak, ahogy a zsidók tették, mikor elvetették Krisztust.
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Azzal érvelnek, hogy a cél szentesíti az eszközt. Lényegében véve ugyanúgy
megfeszítik az Atya törvényét, mint ahogy a zsidók megfeszítették Krisztust.
Az a kötelességünk, hogy megragadjunk minden kínálkozó alkalmat, hogy
tisztán és őszinte odaadással hirdessük az igazságot, ahol csak meg szeretnék
hallgatni hitünk indokait, vagy ahol csak felébred az érdeklődés. Akik többnyire
a jövendölésekkel és hitünk elméleti kérdéseivel foglalkoztak, halogatás nélkül
kezdjék kutatni a Biblia gyakorlati tárgyköreit. Merítsenek mélyebben az isteni
igazság forrásából. Tanulmányozzák gondosan Krisztus életét, a gyakorlati
istenfélelemről nyújtott tanításait, melyeket mindenki javára mondott el s
azért, hogy mindazok igaz élete szabályának állítsa fel, akik hisznek a nevében.
Itassa át őket isteni példaképük lelkülete és legyen magasztos fogalmuk Krisztus
követőinek életszentségéről.
Krisztus minden társadalmi réteg számára megoldást nyújtott tanításaival.
Együtt étkezett gazdaggal, szegénnyel. Együtt élt velük, megismerte az emberek
foglalkozását és érdeklődési körét, hogy hozzá tudjon férni szívükhöz. A
művelt embereket is kielégíthette Krisztus tanítása, de a legműveletlenebb
is megérthette Isten üzenetét. Krisztus megragadott minden alkalmat, hogy
azokra a mennyei tanításokra és elvekre oktassa az embereket, melyeket be kell
fogadniuk az életükbe és amelyek szent és magasztos jellemmel különböztetik
meg őket a többi vallásos embertől. Az isteni tanítás leckéit nem hagyjuk hatni
az emberek lelkiismeretére, noha pedig kötelességünk lenne. Krisztus tanításai
olyan szent beszédekkel látják el a jelen igazságban hívő igehirdetőket, amelyek
helyénvalóak lesznek csaknem bármilyen alkalomra. A Biblia kutatója mindezt
csak akkor tudja szívébe fogadni, mikor a mennyei tanító lelkülete él a szívében.
Ezeket Krisztus minden embercsoportnak hirdette. Hiszen ő mindenféle jellemű
és társadalmi helyzetű emberek ezreit vonzotta magához és ragadott meg az
eléjük tárt tanításokkal.
Néhány igehirdetőnk, akik már régóta végzik a jelen igazság terjesztését, súlyos
hibákat követnek el munkásságukban. Rászoktatták magukat a harciasságra. A
vitás pontokat tették beszédjeik alapjául, ezeket a betanult tárgyköröket szeretik
prédikálni. Isten igazsága közérthető, világos és meggyőző. Az igazság a tévedéssel
ellentétben világosan és szépségesen tündöklik. Következetessége ajánló levél
minden olyan szív előtt, amelyet nem az előítélet tölt be. Igehirdetőink úgy
hirdetik az igazság érveit, ahogy ezek előre elkészíttettek számukra és – ha
nem merülnek fel akadályok – az igazság elragadja a győzelmet. Nekem mégis
azt mutatták meg, hogy sok esetben a szegény eszköz magának tulajdonítja
a kivívott diadalt. Az emberek is, mert hiszen inkább földiek, mint lelkiek, az
eszközt magasztalják és tisztelik, s a győzelem nem dicsőíti meg az igazság
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Istenét, melyet pedig ő vívott ki.
Akik szeretnek vitába bocsátkozni, legtöbbször elvesztik hívő lelkületüket.
Nem Istenben bíznak, amint bízniuk kellene. Úgy alakítják az igazság elméletét,
hogy megkorbácsolják vele ellenfelüket. Megszenteletlen szívük sok éles, bántó
dolgot használ csattanónak, hogy felingereljék és kihívják ellenfelüket. Krisztus
lelkületének ehhez semmi köze sincs. Mivel döntő érvekkel fegyverkeznek fel,
a vitázó hamar azt gondolja, hogy elég erős, hogy legyőzze ellenfelét, s így
Istent kihagyja számításaiból. Némelyik igehirdetőnk a vitákat teszi meg fő
foglalkozásának. A viták csiholta izgalmak közt felajzottnak látszanak, erősnek
érzik magukat és erőteljesen szólnak, s az izgalom közben sok mindent
helyénvalónak válnak, amik pedig magukban véve kifejezetten helytelenek.
Szégyellje magát, aki olyan szavakat enged ki a száján, ami nem méltó Krisztus
szolgájához.
Ezek a dolgok rossz hatással vannak a lelkészekre, akik szent, emelkedett
igazságokkal foglalkoznak – olyan igazságokkal, melyek vagy éltető, vagy halált
jelentő illatnak fognak bizonyulni hallgatóik számára. Általánosságban szólva, a
viták hatására a lelkészek önmagukra támaszkodók és gőgösek lesznek. S ez még
nem minden. Akik szeretik a szócsatákat, azok nem alkalmasak arra, hogy a nyáj
pásztorai legyenek. Akik arra szoktatták gondolkodásukat, hogy ellenfelekkel
viaskodjanak, csípős dolgokat szóljanak, képtelenek közel férkőzni olyan
szívekhez, melyek gyászolnak és amelyeknek vigasztalásra lenne szükségük.
Azonkívül annyi időt töltöttek el a vitázással, hogy elhanyagolták a gyakorlati
tárgyakat, pedig a nyájnak ezekre van szükségük. Alig ismerik Krisztusnak
azon beszédeit, melyek a keresztény mindennapi életét érintik, nincs hozzá
kedvük, hogy ezeket tanulmányozzák. Felülemelkedtek a munka egyszerűségén,
őszinte odaadásán. Mikor még kicsinyek voltak a maguk szemében, Isten
sietett segítségükre, Isten angyalai szolgáltak nekik és tették munkájukat igen
eredményessé, hogy meggyőzzék a férfiakat, nőket az igazságról. De mikor
vitatkozásra késztetik gondolkodásukat, gyakran eldurvulnak és közönségesek
lesznek. Elvesztik szívük gyöngéd érdeklődését, aminek pedig mindig is együtt
kell járni a Krisztus lelkipásztorának fáradozásával.
A vitázó igehirdetők gyakran alkalmatlanok arra, hogy segítsék a nyájat,
ahol a legégetőbb szükség van a segítségre. Mivel szívükben és életükben
elhanyagolták a gyakorlati vallásosságot, nem tudják erre tanítani a nyájat sem.
Ha hiányzik a vitatkozás lelkülete, nem tudják, hogyan munkálkodjanak, mintha
csak megfosztották volna őket erejüktől. Ha szólni akarnak, mintha azt sem
tudnák, hogyan hirdessenek alkalomhoz illő igét. Mikor Isten nyáját tápláló igét
kellene hirdetniük s olyat, ami eléri és meglágyítja a szíveket, akkor visszatérnek
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a régi, elcsépelt dolgokhoz. Bár átrágják magukat a vita pontjain, mégis mindez
száraz és élettelen. Így a fény és élet helyett sötétségben tartják a nyájat, de a
maguk lelkét is.
Némelyik igehirdetőnk elhanyagolja a lelki élet ápolását. Ehelyett a
lelkendezés megnyilvánulásait bátorítja és olyan tevékenységet, ami bizonytalan
alapon nyugszik. A mi korunkban a nyugodt megfontolás, az elmélyedés és
odaadás, a lelkiismeret, buzgalom és a hit igehirdetőire van szükség. Olyanokra,
akik mindezt tevékenységgel és lelkesedéssel kapcsolják össze. A két vonásnak
– a gondolkodásnak és odaadásnak meg a tevékenységnek és lelkesedésnek kéz
a kézben kell haladniuk.
A vitatkozó igehirdetők a legmegbízhatatlanabbak közöttünk, mert amikor
a munka akadályba ütközik, akkor nem lehet rájuk számítani. Hozzuk csak őket
olyan helyre, ahol lanyha az érdeklődés, máris kiütközik rajtuk a bátorság, a
buzgalom és a valódi érdekeltség hiánya. Ugyanúgy támaszkodnak életerőért a
vita és az ellenállás gerjesztette izgalomra, mint az iszákos a féldecijére. Az ilyen
lelkészeknek újra meg kell térniük. Mélyen kell meríteniük a soha ki nem apadó
patakokból, melyek az örök sziklából, Jézusból erednek.
Jézus viselkedését a bűnösök örök jóléte szabta meg. Krisztus szerte járt, jót
tett. A jócselekedet volt lelkének éltető eleme. Nemcsak azokkal tett jót, akik
hozzá fordultak kegyelemért, hanem ő maga is kitartóan kereste őket. Sohasem
lelkesült fel a tapstól, sohasem verte le az ellenségesség vagy csalódás. Mikor a
legtüzesebb ellenállásba ütközött s a legkíméletlenebb bánásmóddal találkozott,
akkor is bátor maradt. A legfontosabb beszélgetés, amit az ihletés ránk hagyott,
egyetlen hallgató részvételével folyt le. Mikor leült a kúthoz pihenni, egy
samáriai asszony jött oda vizet meríteni. Jézus felismerte az alkalmat, hogy
megvilágosítsa az asszonyt, rajta keresztül pedig a samáriaiakat, akik sűrű
sötétségben és tévedésben éltek. Bár fáradt volt, mégis az asszony elé tárta lelki
országának igazságait. Ezek az igazságok megragadták, Krisztus iránti csodálattal
töltötték el a pogány asszonyt. Majd az asszony elsietett, hogy szétkürtölje a
faluban a hírt: „Jertek, lássatok egy embert, aki megmondott nékem mindent,
amit cselekedtem. Nem ez-é a Krisztus?” Az asszony bizonyságtétele sokakat
a Krisztusba vetett hitre térített. Beszámolójára sokan Jézushoz jöttek és most
már Jézus szavainak hittek.
Bármilyen kicsiny is az érdeklődő hallgatóság, ha megérintjük szívüket, ha
meggyőzzük gondolataikat, akkor ők is, – akár a samáriai asszony, – olyan hírt
vihetnek magukkal, ami százak érdeklődését kelti majd fel, hogy ők maguk is
megismerjék az igazságot. Amikor helységekben fáradozunk, hogy érdeklődést
keltsünk, számos csüggesztő körülménnyel foguk találkozni. De ha eleinte
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csak jelentéktelen érdeklődés is látszik, az még nem bizonyítja, hogy rosszul
értelmeztétek kötelességeteket és rosszul választottátok meg a helyet. Ha az
érdeklődés fokozatosan növekszik, ha az emberek értelmesen viselkednek,
nem ösztönzésből, hanem elvből sarkalltan, akkor az sokkal egészségesebb
és tartósabb, mintha egy csapásra lobogó izgalom, nagy érdeklődés támadna,
mintha a vitákra keltenének izgalmat, amikor mindkét részről éles szavak
röpködnek egyrészt az igazság ellen, másrészt mellette. Ezzel csak tüzes
ellenkezést támasztunk, mindenki állást foglal és elhamarkodott döntések
születnek. Ennek csupán izgatott állapot a következménye. Szélnek eresztik a
nyugodt megfontolást és mérlegelést. Ha engedjük csillapodni ezt az izgalmat,
vagy ha ügyetlenül bánunk vele, akkor soha többé fel nem támasztjuk az
érdeklődést. Mivel felajzották ugyan az emberek érzéseit és kíváncsiságát, de
nem győzték meg a lelkiismeretüket, ezért nem törték össze, nem alázták meg
Isten előtt a szívüket.
A népszerűtlen igazság hirdetésénél, ami súlyos kereszttel jár, az igehirdető
legyen megfontolt, hogy minden szava Isten előtt tetsző maradjon. Soha ne
használjanak metsző szavakat. Hirdessék az igazságot alázatosan, az emberek
iránti legmélyebb szeretettel s őszinte vággyal az üdvösségükért. Hagyják
inkább, hogy az igazság metsszen. Ne legyenek kihívók más felekezetek
lelkészeivel, ne törekedjenek vitát kiváltani. Ne kerüljenek olyan helyzetbe, mint
Góliát, mikor kihívta Izráelt: nem Izráel hívta ki Góliátot, hanem Góliát kérkedett
nagy büszkén az Isten és népe ellen. A kihívásnak, a dicsekvésnek, a gúnyolódó
kötekedésnek az igazság ellenzőitől kell jönnie, legyenek ők Góliát szerepében.
Ennek a szellemnek nyoma se legyen meg azokban, akiket Isten azért küldött,
hogy a figyelmeztetés utolsó üzenetét hirdessék a pusztuló világnak.
Góliát a fegyvereiben bízott. Megrémítette Izráel seregeit kihívó, vad
dicsekvésével, s közben ijesztően rázta fegyverzetét, mert abban rejlett az ereje.
Dávid alázattal, Isten és népe iránti buzgalommal szándékozott szembeszállni a
szájhőssel. Saul beleegyezett s a maga fejedelmi fegyverzetét öltette Dávidra.
Ő azonban nem akarta azokat viselni. Levetette a király fegyverzetét, mert nem
volt hozzászokva. Istent azonban már előbb próbára tette, és őbenne bízva
nagyszerű győzelmeket aratott. Ha fennhagyta volna Saul fegyverzetét, azt a
benyomást tette volna, hogy ő maga is harcos, pedig csak a gyerek Dávid volt,
aki a juhokra vigyázott. Nem akarta, hogy Saul fegyverzetének legyen hitele,
mert ő az Izráel Urába, Istenébe vetette bizalmát. Kiválasztott néhány kavicsot a
patakpartról és parittyával meg pásztorbotjával – egyedüli fegyvereivel – Izráel
Istenének nevében ment a felfegyverzett harcos elé.
Góliát lenézte Dávidot, mert látszatra hadviselésben járatlan ifjú volt.
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Kigúnyolta hát, s isteneinek átkát szórta rá. Azt gondolta, hogy méltóságának
megsértése, hogy ilyen siheder jön ellene, mégpedig fegyverzet nélkül. Nagy
hangon ecsetelte, hogy mit is tesz majd Dáviddal. Dávidot nem zavarta, hogy
ennyire lenézték, és a rettentő fenyegetések hallatára sem reszketett, hanem
így válaszolt: „Te karddal, dárdával és pajzzsal jössz ellenem, én pedig a Seregek
Urának, Izráel seregei Istenének nevében megyek ellened, akit te gyalázattal
illettél.” Dávid ekkor megmondja Góliátnak, hogy az Úr nevében pontosan azt
teszi majd vele, amivel ő fenyegette Dávidot: „És tudja meg ez az egész sokaság,
hogy nem kard által és nem dárda által tart meg az Úr, mert az Úré a had, és ő
titeket kezünkbe fog adni.”
Igehirdetőink ne hívjanak ki senkit vitára. Hadd jöjjön a kihívás Isten
igazságának ellenségeitől. Közölték velem, hogy K. atyafi és más lelkészeink
túlságosan is Góliát szerepében tetszelegnek. S miután vitára hívják ki őket,
előre elkészített érveikben bíznak, amint Saul is azt akarta, hogy Dávid bízzék
meg a fegyverzetében. Nem bíztak, mint Dávid, Izráel Istenében, nem őt tették
meg erejüknek. Önhitten és dicsekvőn szálltak síkra, akár Góliát, magukat
magasztalva, nem pedig Istenbe vetve bizalmukat. Tudták, hogy erős az igazság,
ezért nem alázták meg szívüket, nem bíztak hittel Istenben, hogy Ő adjon
győzelmet az igazságnak. Felfuvalkodtak, elvesztették egyensúlyukat, ezért
a szócsaták gyakran sikertelenek lettek, a következmény pedig az, hogy kárt
okoztak lelküknek, de a mások lelkének is.
Közölték velem, hogy néhány fiatal igehirdetőnk szenvedélyes vitázóvá kezd
válni, s ha nem ismerik fel a veszélyt, akkor ez majd csapdának fog bizonyulni
számukra. Megmutatták nekem, hogy L. atyafit súlyos veszély fenyegeti.
Rossz irányba szoktatja gondolkodását. Abban a veszélyben forog, hogy
felülemelkedik a munka egyszerűségén, őszinte odaadásán. Mikor az atyafi a
Saul fegyverzetét ölti magára, ha elég bölcs ahhoz, mint Dávid, hogy levesse,
mert nem szokott hozzá, akkor még magához térhet, mielőtt túl messzire menne.
A fiatal igehirdetők tanulmányozzák Krisztus gyakorlati tanításait, ne csak az
elméletieket. Tanuljanak Jézustól, hogy elsajátítsák kegyességét, szelídségét,
szerénységét és alázatos szívét. Ha ők is, akár Dávid, olyan helyzetbe kerülnek,
ahol Isten ügye valóban megköveteli, hogy szembe szálljanak Isten népének
kihívójával, és ha Isten erejével indulnak el, ha teljesen őrá támaszkodnak,
akkor megsegíti őket, hogy igazsága dicső diadalt arasson. Krisztus nyújtott erre
példát: „Pedig Mihály arkangyal, mikor az ördöggel vitatkozván Mózes teste
felett vetélkedett, nem mert arra káromló ítéletet mondani, hanem azt mondá:
Dorgáljon meg téged az Úr!”
Amikor az igehirdető elhagyja azt az álláspontot, amelyet mindig el kellene
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foglalnia és a nevetségesre süllyed, hogy kinevettesse ellenfelét, vagy ha gúnyos
és metsző, ha lerohanja ellenfelét, akkor azt teszi, amit a világ Megváltója sem
mert megtenni, mert ezzel az ellenség területére lép. Azoknak az igehirdetőknek,
akik Isten igazságának ellenzőivel szállnak szembe, nem csupán emberekkel kell
megvívniuk, hanem Sátánnal és gonosz angyalainak seregével. Az ördög csak az
alkalmat várja, hogy fölébe kerekedhessék az igazság igehirdetőinek. Amikor az
igehirdetők nem teljesen Istenre támaszkodnak, mikor szavaik nem a Krisztus
lelkületével és szeretetében hangzanak el, akkor Isten angyalai többé nem
erősíthetik és világosíthatják fel őket. A maguk erejére hagyják őket és a gonosz
angyalok szorítják köréjük a sötétséget, ezért az igazság ellenségei látszanak
felülkerekedni. A szócsata így többet árt, mint használ.
Isten szolgái húzódjanak közelebb őhozzá. K. L. M. és N. atyafiak ahelyett,
hogy a szócsaták szeretetére buzdítanának, igyekezzenek az istenfélelmet
ápolni magukban. Ahelyett, hogy az izgalom fokozására készülnének fel azáltal,
hogy az emberek érzéseire hatnak, törekedjenek arra, hogy a nyáj pásztorai
legyenek. Az a veszély fenyegeti az atyafiakat, hogy inkább népszerűségükre
támaszkodnak, mint éles eszű vitázók, és nem arra, hogy alázatos, megbízható
munkások legyenek, Krisztusnak szelíd, odaadó követői, munkatársai.

>>> vissza a 2. tanulmányhoz
3. Tanulmány javasolt olvasmány
Pátriárkák és Próféták, 603-608. 612. (A menekülő Dávid-részlet)
Góliát legyőzése után Saul nem engedte Dávidot hazatérni, hanem magánál
tartotta. Az történt, hogy „[...] Jonathán lelke egybeforrt a Dávid lelkével, és
Jonathán úgy szerette őt, mint a saját lelkét” (1Sám 18:1). Jonathán és Dávid
testvéri szövetségre léptek egymással, és a királyfi „[...] leveté felső ruháját,
amely rajta volt, és Dávidnak adta, sőt hadi öltözetét is, saját kardját, kézívét
és övét” (1Sám 18:4). Bár Dávidra nagy feladatokat bíztak, ő azért szerény és
kedves maradt, s ezzel a viselkedésével meghódította az egész népet, és a királyi
családot is.
És elméne Dávid mindenüvé, ahová Saul küldé, és magát eszesen viseli vala
(1Sám 18:5). Mindenütt körültekintő, hűséges volt, és nyilvánvaló lett, hogy
Isten van vele. Olykor Saul is belátta, hogy alkalmatlan az ország kormányzására,
és biztonságosabb volna olyas valakivel szövetkeznie, aki tanításait az Úrtól
veszi. Saul abban is reménykedett, hogy Dáviddal való összeköttetése védelmet
nyújt neki. Mivel Dávid az Úr kegyeltje volt, és oltalmát élvezte, várható volt,
hogy az ő jelenléte háború esetén Saulnak védelem lesz.
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Dávidot Saullal az isteni gondviselés kötötte össze. A királyi udvarnál alkalma
volt betekinteni a kormányzat ügyeibe, s így előkészülhetett a jövő nagy
feladatára. Lehetősége volt megszerezni a nép bizalmát is. Saul ellenségeskedése
következtében átélt bajok pedig arra voltak jók, hogy Istentől való függését soha
el ne felejtse, hanem teljes szívvel bízzon benne. A Jonathánnal való barátságot
is Isten Lelke lobbantotta lángra, hogy megóvja általa Izrael jövendő királyának
életét. Ezekben a történésekben hajtotta végre az Úr kegyelmi szándékait,
amelyeket Izrael népe és Dávid iránt táplált.
Saulnak Dáviddal való barátsága nem sokáig tartott. Amikor a filiszteusok
megveréséből visszatértek, „[...] kimentek az asszonyok Saul király elé Izráelnek
minden városaiból, hogy énekeljenek és körben táncoljanak, dobokkal,
vigassággal, és tomborákkal. És énekelni kezdének az asszonyok, kik vigadozának
és mondának: Megverte Saul az ő ezerét és Dávid is az ő tízezerét” (1Sám 18:67). Erre a féltékenység démona újból elfoglalta Saul szívét. Igen megharagudott,
hogy az éneklő asszonyok Dávidot föléje emelték. És ahelyett, hogy igyekezett
volna az irigységet elnyomni, jellemgyengeségét nem palástolva így kiáltott föl:
„Dávidnak tízezeret tulajdonítanak és nékem tulajdonítják az ezeret, így hát már
csak a királyság hiányzik néki” (1Sám 18:8).
Saul jellemének nagy fogyatékossága az volt, hogy szerette a hízelgést. Ez a
jellemvonás teljesen úrrá lett cselekedetein és gondolatain, s ezután minden
cselekedetét a dicsvágy mozgatta, sőt az igazságot és az igazságtalanságot is a
nép kegyének mértékével mérte. Aki pedig Isten helyett az embereknek akar
tetszeni, az soha nincs biztonságban! Saul az emberek szemében mindig az
első helyet akarta magának biztosítani, s most az asszonyok dicsérő éneke azt
a biztos meggyőződést lopta szívébe, hogy Dávid megnyerte a nép kegyét, és
uralkodni fog helyette.
Saul pedig ajtót nyitott a féltékenység lelkületének és ezzel megmérgezte
lelkét. És dacára a Sámueltől nyert tanításoknak, amelyekben világosan
kimutatta a próféta, hogy Isten szándékát megakadályozni senkinek sincs
módjában, Saul viselkedése azt igazolta, hogy nincs világos fogalma sem Isten
tervéről, sem pedig hatalmáról. Izrael fejedelme saját akaratát állította szembe
a Mindenhatóéval. Uralkodása alatt nem tanult meg uralkodni magán, hanem
hagyta, hogy érzelmei a dühkitörésig fokozódjanak. Végül olyan dührohamot
kapott, hogy gondolkozás nélkül megölte azt, aki akaratával ellenkezni mert.
Roham után pedig mélységes csüggedés vett rajta erőt; megvetette önmagát és
lelkiismeret-furdalás gyötörte.
Dávid hárfáját ilyenkor szívesen hallgatta és - úgy látszott - a gonosz lélek el is
távozott belőle. Egyszer azonban amint Dávid előtte hárfázott, és énekben Istent
Pátriárkák és Próféták, 603-608. 612. (A menekülő Dávid-részlet)
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magasztalta, Saul hirtelen elhajította dárdáját, hogy átdöfje vele az ifjú énekest.
De Isten kegyelme megőrizte és sértetlenül menekült el az őrjöngő király elől.
Ettől kezdve egyre növekedett a király gyűlölete és kereste az alkalmat, hogy
megölje Dávidot; de Isten felkentje ellen kovácsolt terveinek egyike sem sikerült.
Saul már egészen az őt uraló gonosz léleknek adta át magát, Dávid azonban
abban bízott, aki hatalmas erejével megszabadította őt. „A bölcsességnek
kezdete az Úrnak félelme” (Péld 9:10). Dávid állandóan azt kérte Istentől, hogy
tökéletesen járhasson előtte.
Saul azonban mindenáron szabadulni akart vetélytársának jelenlététől, ezért
„[...] Saul elbocsátá őt magától és ezredesévé tevé [...] De az egész Izráel és Júda
szereté Dávidot” (1Sám 18:13.16). A nép hamar rájött, hogy Dávid megbízható
egyéniség, és a rábízott feladatokat ügyesen és bölcsen intézi. Az ifjú ezredes
tanácsai valóban bölcsek, meggondoltak és bátran követhetők; ezzel szemben
Saul határozatai igen gyakran oktalanok és tervei megbízhatatlanok voltak.
Annak ellenére, hogy Saul mindig alkalmat keresett Dávid megölésére, mégis
félt tőle, mert világos volt, hogy Isten van vele. Feddhetetlen magaviselete csak
növelte a király haragját; mert úgy találta, hogy Dávid puszta jelenléte is vádolja
őt. Összehasonlította kettőjük jellemét, ám a mérleg még saját bírálata szerint
is Dávid javára dőlt el. Így lassan teljesen úrrá lett felette az irigység, amely saját
életét nyomorulttá tette, Dávidét pedig állandóan veszélyeztette. Ugyanaz az
ellenséges érzület hatalmasodott el rajta, amely Kain szívét öccse, Ábel ellen
ingerelte, mert Ábel cselekedetei igazak voltak és őt Isten szeretetével tüntette
ki, míg az ő cselekedetei gonoszok voltak, s Isten nem áldhatta meg őt. Az
irigység a bűnbeesés gyermeke, ahol dédelgetik, csakhamar gyűlöletté növi
ki magát, majd bosszút szomjazva másnak az életére tör. Sátán a saját benső
világát mutatta ki, amikor Sault annak a megölésére ingerelte, aki őt sohasem
bántotta.
A király éles szemekkel figyelte Dávidot. Remélte, hogy valamilyen
meggondolatlanságot, vagy egyebet csak talál majd benne, s ez ok lesz
megszégyenítésére. Úgy érezte, nem nyugodhat, amíg Dávidot el nem pusztítja.
Ám ezt úgy szerette volna megtenni, hogy a nép előtt igazolva legyen. Tőrt vetett
neki azzal, hogy a filiszteusok további megveretését tanácsolta, s győzelme
esetén, jutalmául idősebbik leányát ígérte feleségül. De Dávid most is szerény
volt, és így felelt a megtisztelő ajánlatra: „Kicsoda vagyok én, és micsoda az én
életem, és atyámnak családja Izráelben, hogy a királynak veje legyek?” (1Sám
18:18). A király azonban kinyilvánította hamisságát, mivel leányát másnak adta
feleségül.
Mikál azonban - Saul kisebbik leánya - szerette Dávidot, és ez ismét alkalmat
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adott a királynak a vetélytárs elleni ármánykodásra. Most azzal a feltétellel
kínálta fel Mikál kezét, ha Dávid bizonyos számú filiszteust megöl, „[...] mert
Saul a Filiszteusok keze által akará Dávidot elpusztítani” (1Sám 18:25). Ámde
Isten megmentette szolgáját és győzelemmel tért vissza az ütközetből, hogy a
király veje legyen. „[...] és Mikál, a Saul leánya szereti őt” (1Sám 18:28), s így
a dühöngő királynak újból látnia kellett, hogy amivel el akarta veszíteni, azzal
éppen felmagasztalta Dávidot. Most még biztosabb volt abban, hogy Dávid az a
férfiú, akiről az Úr azt mondta, hogy jobb nálánál, és hogy ő fog uralkodni Izrael
nemzetségén. És most már nem is takarta szándékát, hanem nyílt parancsot
adott Jonathánnak és testőrsége tagjainak, hogy vegyék életét annak, akit gyűlöl.
De Jonathán értesítette barátját atyja szándékáról, és utasította, hogy
rejtőzzék el, míg ő atyjánál könyörög Izrael megszabadítójának életéért.
Ígéretéhez híven fel is idézte atyja előtt mindazt, amit Dávid a nemzetért
tett. Hogy megmentse atyja becsületét, figyelmeztette azokra a beláthatatlan
következményekre, amelyek Dávid megöletését követnék. Felhívta figyelmét,
hogy Dávid az Isten kegyeltje, s így igen kockázatos volna bántalmazni őt. Szavai
meghatották, meglágyították a király szívét annyira, hogy esküvel biztosította
Dávid életét. Dávid tehát újból a királyi udvarba került és szolgált Saulnak úgy,
mint azelőtt.
Közben ismét háború ütött ki a filiszteusok és Izrael között, és Dávid vezette
ellenük a seregeket. A héberek ez alkalommal is nagy győzelmet arattak és a nép
magasztalta Dávid hősiességét és bölcsességét. Ez újból felkeltette Saul korábbi
dühét. Egyszer, amint Dávid előtte hárfázott, kellemes melódiával töltötte be a
palotát, a Saulban tomboló szenvedély kitört: elhajította dárdáját, hogy a falhoz
szegezze vele a zenészt, de Isten angyala elfordította a halált hozó fegyvert.
Dávid erre újból elmenekült, és hazament házába. Saul azonban kémeket
küldött utána azzal a megbízással, hogyha házát reggel elhagyja, öljék meg.
Most meg Mikál tudatta férjével atyja szándékát, egyben unszolta, szökjön
el és mentse életét. Le is eresztette őt az ablakon éjjel; és Dávid Sámuelhez
menekült Rámába, aki mit sem törődve Saul haragjával, szívesen fogadta a
menekülőt. Sámuel háza a királyi palotához viszonyítva a békesség hajléka volt.
Mert a próféta elvonultan, a dombok között élve folytatta munkáját. Állandóan
a próféták serege vette őt körül, akik tisztelettel hallgatták ajkáról a szót,
amely Isten akaratára oktatta őket. Dávid is igen értékes tanítást nyert Izrael
tanítójától. Azt hitte, ott biztonságban van, mert Saul nem fog parancsot adni,
hogy az üldöző csapat a szent városba is behatoljon. De tévedett. Az elszánt
király elborult elméje előtt semmi sem volt szent. Úgy gondolta, ha most Sámuel
és Dávid egyesülnek, vetélytársa feltétlenül diadalmaskodni fog, mert Sámuel
Pátriárkák és Próféták, 603-608. 612. (A menekülő Dávid-részlet)
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Isten prófétája volt Izraelben. Elküldte hát szolgáit Rámába, és utasította őket,
hozzák Dávidot Gibeába, hogy ott megölhesse.
A szolgák el is indultak, hogy eleget tegyenek uruk parancsának, ámde
szembekerültek azzal, aki nagyobb Saulnál. Isten láthatatlan angyalaival
találkoztak, mint annak idején Bálám, aki elindult Izrael megátkozására. Saul
emberei ahelyett, hogy Dávidot keresték volna, prófétai beszédben jelentették
ki a jövőt és dicsőítették Istent. Így győzte le az Úr az emberi gonoszságot, és így
védelmezte meg angyalok által szolgáját.
Az eset híre eljutott Saulhoz is, aki türelmetlenül várta már, hogy hatalmában
tudja Dávidot; ám ahelyett, hogy az isteni feddésre magába szállt volna, még
jobban felháborodott, és más követeket küldött Dávidért. De Isten Lelke ezekre
is hatott, ezek is prófétálni kezdtek, úgy mint a többiek. Harmadszor is elküldött,
de emberei ismét prófétáltak, mint az előbbiek. Saul most már úgy határozott,
maga megy Dávidért, akit most már szívének minden vadságával gyűlölt.
Elhatározta, hogy nem vár másik alkalomra, hanem ahogy szembekerül vele,
saját kezűleg öli meg őt, bármi is történjék azután.
De Isten angyala neki is elébe jött és vezette őt is. Isten Lelke reászállott,
és imádkozva, énekelve és prófétálva folytatta útját. Prófétált a Messiás
eljöveteléről, amikor pedig közel ért Sámuel házához Rámában, felső ruháit,
rangjának árulóit levetette, és egész nap és egész éjjel Sámuel hallgatói között
ült a Szentlélek befolyása alatt. A királynak ez az esete mindenütt ismert lett az
emberek között, s így uralkodása vége felé még egyszer felelevenedett Izraelben
a vele kapcsolatos közmondás: „Avagy Saul is a próféták közt van?” (1Sám 19:24)
Tanácsosai előtt azt hangoztatta, hogy valahol biztosan összeesküvést
szőttek ellene. Egyben pedig magas méltóságot és jutalmat ígért azoknak, akik
elárulják, hogy ki van barátságban Isai fiával. Szóltak neki az edomita Doég
felől. Őt egyfelől a kitüntetések vonzották, másfelől pedig bosszút akart állni
a főpapon, aki bűnéért megdorgálta. Ezért elbeszélte Saulnak, hogy Dávidot
Nóbban látta, és a főpap ezt és ezt cselekedte vele. Ezért aztán felgerjedt a király
haragja Akhimélek ellen. Doég pokoli tüzet gerjesztő gonosz nyelve annyira
felingerelte a királyt, hogy dühtől tajtékozva elhatározta Akhiméleknek és
családjának halálát. A rettenetes ítéletet végrehajtották; nemcsak Akhiméleken,
hanem házának minden tagján is, „[...] nyolcvanöt embert ölt meg, akik gyolcs
efódot viselének” (1Sám 22:18) Doég a király parancsára.
„És Nóbot is, a papok városát fegyvernek élével vágatá le, mind a férfit, mind az
asszonyt, mind a gyermeket, mind a csecsemőt; az ökröt és szamarat, és bárányt,
fegyvernek élével” (1Sám 22:19). Ezt Saul Sátán vezetésével tette. Amikor Isten
parancsolta néki, hogy az amálekitákat, akiknek bűne teljesen betelt, irtsa ki,
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túl érzékenynek állította magát és megkímélte azt, ami pusztulásra volt szánva;
de most Sátán vezetése alatt nyugodtan kiirtotta a papokat és megölette Nób
lakóit. Ilyen balgatag és gonosz az emberi szív, amely elveti Isten vezetését.
Ez a cselekedete megrémítette egész Izraelt. Az a király cselekedte ezt a nagy
gonoszságot, akit ők választottak, aki csupán úgy cselekedett, ahogy a többi
nemzetek királyai, akik nem félik Istent. A szövetség ládája ott volt birtokukban,
de a tanácsadó papjaikat leöldösték. Mi következhetett még?

>>> vissza a 3. tanulmányhoz
4. Tanulmány javasolt olvasmány
Pátriárkák és Próféták, 608-612. (A menekülő Dávid-részlet)
Saul szándéka ismét megsemmisült. Most újból biztosította Dávidot, hogy
kiengesztelődött vele szemben, de az nem igen bízott a király bűnbánatának
valódiságában. Ezért ezt az alkalmat menekülésre használta fel, nehogy
Saul, meggondolva a dolgot, újból életére törhessen. Szíve igen megtelt
keserűséggel, és menekülése előtt csupán barátját, Jonathánt kívánta látni
még. Ártatlanságának tudatában kereste fel a király fiát, és így panaszkodott
néki: „Mit cselekedtem? Mi vétkem van és mi bűnöm atyád előtt, hogy életemre
tör?” (1Sám 20:1). Jonathán pedig nem tudta, hogy atyja megszegte esküjét,
így szólt Dávidhoz: „Távol legyen! Te nem fogsz meghalni. Ímé az én atyám nem
cselekszik sem nagy, sem kicsiny dolgot, hogy nékem meg ne mondaná. Miért
titkolná el azért atyám előlem ezt a dolgot? Nem úgy van!” (1Sám 20:2). Miután
Isten csodálatos ereje megnyugodott Saulon, Jonathán nem tudta elhinni, hogy
barátjára tör, hiszen ez szerinte lázadás Isten ellen. De Dávid nem ezen a nézeten
volt. Meggyőződéssel mondta Jonathánnak: „[...] Bizonyára él az Úr és él a te
lelked, hogy alig egy lépés van köztem és a halál között” (1Sám 20:3).
Izraelben az volt a szokás, hogy újhold idején áldoztak Istennek és ünnepi
lakomát ültek. Ez az ünnep éppen Dávid és Jonathán találkozása után
következett. Ezen a napon mindkét ifjúnak jelen kellett lennie a király asztalánál,
de Dávid félt ott megjelenni. Megegyeztek hát abban, hogy Dávid meglátogatja
Betlehemben lakó rokonait, ahonnan visszajövet három napig rejtőzik a mezőn.
Jonathán pedig figyeli, milyen hatást vált ki atyjából barátja távolléte. Ha Saul
kérdezősködik felőle, azt mondja majd: hazament Betlehembe, hogy atyjának
áldozásán jelen lehessen. Ha azután a király nem gerjed haragra, hanem azt
mondja: Jól van, visszatér az udvarba, de ha haragra lobban, ez jele lesz annak,
hogy Dávidnak menekülnie kell.
Pátriárkák és Próféták, 608-612. (A menekülő Dávid-részlet)
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Az ünnep első napján nem is érdeklődött a király Dávid felől; de amikor helyét
másnap is üresen látta, megkérdezte Jonathántól: „Isainak fia miért nem jött el
az ebédre sem tegnap, sem ma?” (1Sám 20:27). Jonathán pedig felele Saulnak:
„Elkéredzék tőlem Dávid Bethlehembe; És monda: Ugyan bocsáss el engem,
mert nemzetségünknek áldozata van most a városban, és ezt parancsolta nékem
bátyám; azért, ha kedvelsz engem, kérlek, hadd menjek el, hogy megnézzem
testvéreimet. Ezért nem jött el a király asztalához” (1Sám 20:29). Saul amikor ezt
a beszédet meghallotta, éktelen haragra gerjedt. Kijelentette, hogy amíg Dávid
él, Jonathán nem kerülhet a trónra; s ismét utána küldött, hogy megöljék őt.
Jonathán újból pártjára kelt barátjának, és azt mondta: „Miért kell meghalnia,
mit vétett?” (1Sám 20:32). A királyt ez a kérdés annyira felbőszítette, hogy a
Dávidnak szánt dárdát most fia után hajította.
Jonathán pedig igen megszomorodott, és ő sem volt tovább atyja vendége.
Mélyen megszomorodva és leverve érkezett a helyre, ahol egyezségük szerint
értesítette Dávidot atyja szándékáról. Odaérve egymás nyakába borulva
keservesen sírtak. Saul sötét szenvedélye a fiatal emberek életére vetette
árnyékát és fájdalmuk túl nagy volt ahhoz, hogy azt kifejezzék. Amikor elváltak,
így szólt Jonathán Dávidhoz: „Eredj el békességgel! Mivelhogy megesküdtünk
mind a ketten az Úrnak nevére, mondván: Az Úr legyen köztem és közted, az én
magom között és a te magod között örökre” (1Sám 20:42).
Jonathán visszatért Gibeába, Dávid pedig Nóbba menekült, egy kis benjaminita
városkába. A szentély közben ide került Silóból, és Akhimélek főpap szolgált
benne. Dávid nem tudta, hova meneküljön Saul elől. Legbiztosabb menedéknek
találta Isten szolgájának hajlékát. A főpap csodálkozva kérdezte tőle, mi járatban
van, mivel látta, hogy sietett és egyedül jött. Félvén a felfedezéstől, Dávid hibát
követett el, ami később a főpap életébe került. Azt mondta, hogy a király
parancsára sürgős, titkos küldetésben jár. Pedig, ha elmondta volna az igazságot,
a főpap tudta volna, mit kell tennie élete megmentéséért. Isten is azt kívánja,
hogy övéi ragaszkodjanak az igazsághoz még a legnagyobb veszélyben is. Dávid
öt kenyeret kért a főpaptól, ámde a szent kenyereken kívül nem volt más kenyér
a házban, s így Dávid unszolására azokat adta oda éhsége csillapítására.
Dávid azonban itt sem lehetett biztonságban, mert ahogy ott időzött,
meglátta Doégot, Saul pásztorainak számadóját, aki Izrael vallását elfogadva
áldozatot mutatott be a szentélyben. Dávid igyekezett, hogy saját védelmére
fegyvert szerezzen s azután biztonságosabb rejtekhelyet keressen. Akhimélek
azonban kérésére azt felelte, hogy csak a filiszteus Góliát kardja van ott, amelyet
emlékül helyeztek el a szentélyben. „Nincs ahhoz hasonló, add ide azt nékem”
(1Sám 21:9). És ahogy kezében érezte a kardot, amellyel a filiszteusok hősét
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levágta, új bátorság és remény töltötte el.
Dávid ezután Ákhishoz, Gáth királyához menekült, mert úgy vélte, népe
ellenségének földén inkább biztonságban lesz, mint Saul országában. Ámde
Ákhisnak közben jelentették, hogy ez az az ember, aki annak idején a filiszteusok
bajnokát megölte, s így itt is újabb veszedelem leselkedett reá. Innen úgy
menekült meg, hogy őrültnek tetette magát.
Dávid első hibáját Nóbban követte el, amikor hitetlenségében nem bízott
Istenben; most Ákhis félrevezetésével másodszor is vétkezett. Pedig egyeneslelkű
volt, és éppen ezzel nyerte meg a nép tetszését. A megkísértés idején azonban
kitűnt, hogy ő is csak gyenge ember. Bujdosása közben mindenkiben kémet és
árulót látott. Pedig akkor is nagy veszélyben volt, mikor Isten nevében legyőzte
Góliátot. Akkor hitt Istenben, és az ő nevében sietett a harcra. De most, hogy
érdemtelenül üldözték, annyira megzavarodott, hogy majdnem szem elől
tévesztette mennyei Atyját.
Ezek a tapasztalatok bölcsebbé tették őt; mert meggyőzték gyengeségéről
és az Istenhez való ragaszkodás szükséges voltáról. Ó! milyen becses, milyen
drága Isten Szentlelkének közelsége, amikor kétségbeesett lelkeket keres fel,
gyengéket erősít és csüggedteket emel fel! Ó! milyen könyörülő Isten a mi
Atyánk, aki nem veti el a tévelygőt, nem hagyja magára a csüggedőt, hanem
szeretettel és gyengédséggel közeledik hozzá.
Ha Isten gyermeke vétkezik, az csak a kishitűség következménye lehet. Ezért,
ha sötét fellegek vesznek bennünket körül; ha isteni vezetésre és világosságra
van szükségünk, nézzünk fel! A sötétségen túl világosság van! Dávidnak sem
kellett volna egy pillanatig sem kételkednie Istenben. Sőt, meg volt rá minden
oka, hogy higgyen Benne, hiszen felkentje volt, s a veszélyben az ő angyalai
őrködtek felette; bátorsággal és csodálatos képességgel volt felruházva, és
hogyha felül tudott volna emelkedni az adott helyzeten, és a bajok mögött Isten
hatalmát látta volna, békessége lett volna a halál árnyékában. Nagy biztonsággal
ismételgethette volna Isten eme ígéretét: „Mert a hegyek eltávoznak, és
a halmok megrendülnek; de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és
békességem szövetsége meg nem rendül, így szól könyörülő Urad” (Ésa 54:10).
Ezután Júda hegyeiben keresett menedéket Saul üldözései elől. Sikerült
elérnie Adullám barlangját, amelyet egy kicsiny csapattal egész hadsereg ellen
is lehetett védelmezni. „És mikor meghallották testvérei és atyjának egész
háza népe, oda menének hozzá” (1Sám 22:1). Mert féltek, hogy Saul esztelen
haragjában, mint Dávid hozzátartozóit, őket is kiirthatja. Most megtanulták,
ami általánosan tudott volt Izraelben, hogy az Úr Dávidot szemelte ki Izrael
vezetőjévé; és hitték, hogy biztonságosabban vannak vele, - noha ő is,
Pátriárkák és Próféták, 608-612. (A menekülő Dávid-részlet)
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menekültként barlangban volt - mint amikor ki voltak téve a féltékeny király
esztelen dühének.
Ott, Adullám barlangjában békében és szeretetben volt együtt az egész család.
Dávid hárfázott, s ők vele énekelték: „Ímé, mily jó és mily gyönyörűséges, amikor
együtt lakoznak az atyafiak” (Zsolt 133:1). A múltban testvérei megvetésének
keserűségét érezte, de most örömmel töltötte el a békés egyetértés. Itt szerezte
Dávid a ötvenhetedik zsoltárt is.
Nemsokára olyanok csatlakoztak hozzájuk, akik féltek a király haragjától.
Sokan bizalmukat vesztették Saulban, mert látták, hogy nem vezeti őt Isten
Lelke. „És hozzá gyűlének mindazok, akik nyomorúságban valának, és mindazok,
akiknek hitelezőik voltak, és minden elkeseredett ember, ő pedig vezérük lett
azoknak; és mintegy négyszázan valának ővele” (1Sám 22:2). Kis birodalom volt
ez, amelyben azonban rend és fegyelem uralkodott. De Dávid nem érezte magát
biztonságban ezen a menedékhelyen sem, mert minduntalan hírek jöttek, hogy
a király halálra keresi őt.
Ezért szüleit biztonságba helyezte Moáb királyánál, maga pedig, - miután
figyelmeztetést kapott egy próféta által - elmenekült Héreth erdejébe. Dávidnak
ezek a keserű tapasztalatai nem voltak hiábavalók és gyümölcstelenek. Leckét
adott általuk Isten, hogy miként lehet majd bölcs kormányzó, igazságos
és kegyes király. A menekültekkel való szövetségben készíttetett elő, hogy
felvehesse majd azt a munkát, amelynek végzésére Saul gyilkos szenvedélye
miatt most képtelennek bizonyult. Mert ha egy ember Isten tanácsától elfordul,
elvétetik tőle az a nyugalom és bölcsesség is, amely igazságos és meggondolt
cselekedetekre képesítette őt. Nincs annál nagyobb ostobaság, mintha az ember
elvetve az isteni bölcsességet, az emberek bölcsességét követi.
Saul felkészült arra, hogy Dávidot elfogja Adullám barlangjában, és
amikor tudtára adták, hogy másutt rejtőzött el, igen megharagudott. Dávid
megmenekülése titok volt Saul számára. Isai fiának menekülését csak úgy tudta
megmagyarázni, hogy saját táborából valaki értesítette őt jöveteléről.

>>> vissza a 4. tanulmányhoz
5. Tanulmány javasolt olvasmány
Pátriárkák és Próféták, 614-622. (Dávid nagylelkűsége-részlet)
A zifeusok pedig, akiknek vidékére menekült Dávid, Kehillából üzenetet
küldtek Saulnak Gibeába, hogy tudják Dávid tartózkodási helyét, és elvezetik
őt oda. Dávidot azonban figyelmeztették szándékukról és ezért megváltoztatta
rejtekhelyét; Máon pusztája és a Holt-tenger között elterülő hegyek között
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keresett menedéket.
Ismét üzenetet küldtek Saulnak: „Ímé Dávid az Engedi pusztájában van.
Maga mellé vőn azért Saul az egész Izráel közül háromezer válogatott embert,
és elment, hogy megkeresse Dávidot és az ő embereit a vadkecskék kőszikláin”
(1Sám 24:2-3). Dávid társaságában akkor csak hatszáz ember volt, Saul pedig
háromezer főből álló hadsereggel vonult ki ellene. Isai fia és emberei egy
elhagyatott barlangban várakoztak Isten utasítására, hogy mit is tegyenek. Saul
sietve törtetett fel a hegyre. Ott félre kellett mennie, ezért elhagyta seregét
és egyedül ment be éppen abba a barlangba, amelyben Dávid és emberei
rejtőzködtek. Amikor Dávid emberei ezt észrevették, arra ösztönözték vezérüket,
hogy ölje meg Sault. Azt a tényt, hogy a király most hatalmukban van, azzal
magyarázták, hogy maga Isten adta kezükbe ellenségüket. Dávid is kísértésbe
esett, hogy így nézze a dolgot, de lelkiismerete megszólalt és ezt mondta: „Ne
illessétek az Úr felkentjét!”
Dávid emberei még mindig nem akarták Sault életben hagyni. Parancsnokukat
Isten szavaira emlékeztették: „Ímé ez az a nap, amelyről azt mondotta az Úr
néked: Ímé kezedbe adom ellenségedet, hogy úgy cselekedjél vele, amint néked
tetszik. Felkele azért Dávid, és elmetszé orozva Saul ruhájának szárnyát” (1Sám
24:5). Lelkiismerete később bántotta ezért a cselekedetéért.
Saul pedig elvégezve dolgát felkelt és kiment a barlangból, hogy folytassa
Dávid keresését. Ekkor hangot hallott, amely megszólította: „Uram király!”
(1Sám 24:9). Megfordult, hogy meglássa ki szólította meg, és ímé Isai fia volt
az, akit oly régen keresett, hogy megölje. Dávid meghajolt Saul előtt és ezzel
elismerte őt urának. Azután ezeket mondta: „Miért hallgatsz az olyan ember
szavaira, aki azt mondja: Ímé Dávid romlásodra tör?! Ímé a mai napon látták a
te szemeid, hogy az Úr téged kezembe adott ma a barlangban, és azt mondották
hogy öljelek meg téged, de én kedvezék néked, és azt mondám: Nem emelem fel
kezemet az én uram ellen, mert az Úrnak felkentje ő. Azért atyám! nézd, ugyan
nézd felső ruhádnak szárnyát kezemben, mert mikor levágtam felső ruhádnak
szárnyát, nem öltelek meg téged! Azért tudd meg és lássad, hogy nincsen az
én kezemben hamisság és semmi gonoszság és nem vétkeztem ellened, de te
mégis életem után leselkedel, hogy elveszessed azt” (1Sám 24:10-12).
Amikor Saul meghallgatta Dávid szavait, igen megszégyenült, mert azok igaz
voltát el kellett ismernie. Mélyen meghatódott, miután felfogta, hogy bár teljesen
annak az embernek a hatalmában volt, akinek az életére tört, mégsem esett
semmi bántódása. Dávid ártatlansága tudatában állt előtte. Megengesztelődött
lélekkel Saul így szólt: „A te szavad-é ez, fiam, Dávid? És felkiálta Saul, és síra”
(1Sám 24:17). Ezt mondta Dávidnak: „Te igazságosabb vagy én nálamnál, mert
Pátriárkák és Próféták, 614-622. (Dávid nagylelkűsége-részlet)
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te jót cselekedtél velem, én pedig rosszal fizettem néked. És te megmondottad
nékem a mai napon, minémű jót cselekedtél velem, hogy az Úr kezedbe adott
engem, és te még sem öltél meg engem. Mert ha valaki megtalálja ellenségét,
elbocsátja-é őt békében az úton? Annak okáért fizessen az Úr néked jóval azért,
amit velem ma cselekedtél. Most pedig, mivel tudom, hogy te király leszesz, és
Izráelnek királysága a te kezedben állandó lesz” (1Sám 24:17-21) Dávid ezután
szövetséget kötött Saullal, hogy amikor ez bekövetkezik, akkor jóindulatúan
tekint majd Saul házára és nem törli el a nevét.
Dávid jól tudta, hogy miként cselekedett Saul az elmúlt időszakban, ezért
egyáltalán nem bízott ígéreteiben. Így amikor Saul visszatért otthonába, Dávid
továbbra is a hegyek erődítményeiben maradt.
Azok ellenséges indulata Isten szolgái iránt, akik átadták magukat Sátán
hatalmának, időnként megváltozik; megbékélnek és jóindulatot éreznek. Ez
a változás nem tartós. Azok a bűnös gondolkodású emberek, akik arra adták
magukat, hogy gonosz dolgokat tegyenek és szóljanak az Úr szolgái ellen, néha
rájönnek arra, hogy tévedtek. Ez a felismerésük mély benyomást gyakorol
értelmükre. Isten Lelke küzd velük és ők megalázzák szívüket Isten előtt és
azok előtt is, akiknek a befolyását igyekeztek megsemmisíteni és esetleg még a
magatartásuk is megváltozik velük szemben. De miután ismét megnyitják az ajtót
a gonosz előtt, a régi kételkedések újra felélednek, a régi ellenszenves indulatok
is feltámadnak szívükben és visszatérnek annak a munkának a folytatásához,
amelyért bűnbánatot tartottak, és amelynek a végzését egy időre abbahagyták.
Ismét gonoszul beszélnek és a legelkeseredettebb módon vádolják és ítélik
el azokat, akik előtt alázatosan megvallották bűneiket. Sátán az ilyen lelkeket
ezután sokkal nagyobb erővel tartja hatalmában, mint előbb, mert a nagyobb
világosság ellen vétkeznek.
„Meghala pedig Sámuel, és egybegyűle az egész Izráel, és siratták őt, és
eltemették az ő házában Rámában” (1Sám 25:1). Sámuel halálát pótolhatatlan
veszteségnek tekintette Izráel egész nemzetsége. Nagy és jó próféta, kiváló bíró
halt meg és a nép fájdalma és gyásza mély és őszinte volt. Sámuel ifjúságától
kezdve becsületes szívvel járt Izrael előtt. Bár Saul volt az elismert király, Sámuel
hatalmasabb befolyást gyakorolt a nép életére, mint Saul, mert egész életét
a hűség, az engedelmesség és az odaadás jellemezte. Azt olvassuk róla, hogy
ítélte Izráelt életének minden idejében.
Amikor Saul magaviseletét és eljárását szembeállították Sámuel életével,
meglátták, hogy milyen nagy hibát követtek el, amikor királyt kívántak maguknak,
csak azért, mert nem akartak különbözni a körülöttük élő népektől. Sokan
aggodalommal nézték a társadalom helyzetét, amely egyre vallástalanabbá
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és istentelenebbé formálódott át. Uralkodójuk példája széleskörű befolyást
gyakorolt a népre és így nem csoda, hogy Izrael jogosan gyászolta Sámuelnek,
az Úr prófétájának halálát.
Sámuel halálával a nép elveszítette szent iskoláinak megalapítóját, de ez még
nem minden. Sámuelben azt is elveszítették, akihez elmehettek mindenféle
bajaikkal, és aki Istennél állandóan közbenjárt népe legjobb érdekeinek
képviselőjeként. Sámuel közbenjárása biztonságot adott a népnek „[...] mert
igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése” (Jak 5:16). Most a nép úgy
érezte, hogy Isten elhagyta őket. Királyuk közel volt az őrülethez. Az igazságot
meghamisították és a rendet zűrzavarrá változtatták.
Sámuel halála éppen akkor következett be, amikor a népet belső küzdelmek
gyötörték, amikor a legnagyobb szükség lett volna Sámuel nyugodt, istenfélő
tanácsaira. Az emberek arca nagy keserűséget tükrözött, amikor Sámuel
csendes nyugvóhelyére tekintettek és megemlékeztek arról, hogy milyen nagy
balgaságot követtek el, amikor elvetették őt, mint a nép vezetőjét. Mert Sámuel
olyan szoros kapcsolatban volt a mennyel, hogy úgy látszott, az egész Izraelt
oda köti Jahve trónjához. Sámuel volt az, aki megtanította őket, hogy szeressék
Istent és engedelmeskedjenek Istennek. Most azonban Sámuel meghalt, s a nép
úgy érezte, ki van szolgáltatva egy olyan király kegyének, aki Sátánnal egyesült,
és aki elválasztja a népet Istentől és a mennytől.
Dávid nem lehetett jelen Sámuel temetésén, de gyásza mély és oly gyengéd
volt, ahogy a hűséges fiú gyászolja szeretett atyja halálát. Dávid tudta, hogy
Sámuel halálával ledőlt az a korlát, amely némileg védte őt Saul cselekedeteitől.
Ezért még bizonytalanabbnak érezte magát, mint akkor, amikor a próféta élt.
Amíg Saul figyelmét lekötötte a Sámuel haláláért tartott gyász, Dávid kihasználta
az alkalmat biztonságosabb hely keresésére. Így elmenekült Párán pusztájába.
Itt a pusztában alkotta meg a százhuszadik és százhuszonegyedik zsoltárt. Ebben
az elhagyott vadonban elgondolkozva azon, hogy a próféta halott és a király
pedig az ellensége, így énekelt:
Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Nem
engedi, hogy lábad inogjon; nem szunnyad el a te őriződ. Ímé, nem szunnyad
és nem alszik az Izráelnek őrizője! Az Úr a te őriződ, az Úr a te árnyékod a te
jobbkezed felől. Nappal a nap meg nem szúr téged, sem éjjel a hold. Az Úr
megőriz téged minden gonosztól, megőrzi a te lelkedet. Megőrzi az Úr a te ki- és
bemeneteledet, mostantól fogva mindörökké!” (Zsolt 121:2-8).
(Zsolt 51:3-16)
Mialatt Dávid és emberei Párán pusztájában voltak, megvédelmezték egy
Nábál nevű gazdag ember nyáját és gulyáját a rablóktól. Nábál nagy birtokkal
Pátriárkák és Próféták, 614-622. (Dávid nagylelkűsége-részlet)
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rendelkezett azon a vidéken. Káleb leszármazottja, de természeténél fogva
kegyetlen és önző ember volt.
Éppen a juhnyírás és a vendéglátás időszaka volt. Dávid és emberei élelem
tekintetében nagy szükségben voltak. Annak a kornak szokása szerint Isai fia tíz
ifjút küldött Nábálhoz. Megparancsolta nekik, hogy uruk nevében köszöntsék
Nábált és ezt mondják: „Légy békességben az életben, legyen békességben a te
házadnépe és legyen békességben mindened, amid van! Most hallottam, hogy
juhaidat nyíratod. A te pásztoraid pedig velünk valának, nem bántottuk őket, és
semmijök sem hibázott az alatt az egész idő alatt, míg Kármelben valának (nem a
Kármel hegy, hanem Júda területén egy helység közel Maon hegyi településhez).
Kérdezd meg szolgáidat, ők meg fogják mondani néked. Legyenek azért ez ifjak
kedvesek előtted, mert alkalmas időben jöttünk. Adj kérlek abból, ami kezed
közt van, szolgáidnak, és a te fiadnak, Dávidnak” (1Sám 25:6-8).
Dávid és emberei védőfalként álltak Nábál pásztorai és juhnyája számára. Most
ezt a gazdag embert arra kérték, hogy feleslegéből lássa el azok szükségletét, akik
értékes szolgálatot tettek neki. Dávid és emberei önhatalmúlag is vehettek volna
maguknak a nyájból és a gulyából, de nem tették, s becsületes viselkedésük nem
volt hatással Nábálra. Az a válasz, amelyet Dávidnak adott, világosan megmutatta
jellemét: „Kicsoda Dávid és kicsoda Isainak fia? Mai napság sok olyan szolga van,
akik elszöknek uraiktól. Vegyem azért kenyeremet és vizemet és az én levágott
marhámat, amelyet nyíróimnak levágattam, hogy olyan embereknek adjam,
akikről azt sem tudom, hova valók?” (1Sám 25:10-11).
Amikor az ifjak üres kézzel tértek vissza és elmondták a dolgot Dávidnak,
ő felháborodott. Megparancsolta embereinek, hogy fegyverkezzenek fel a
küzdelemre. Mert Dávid elhatározta, hogy megbünteti azt az embert, aki
megtagadta tőle azt a segítséget, amelyet jogosan kért, és aki az igazságtalanságot
sértéssel tetézte. Ez a lobbanékony elhatározás nagyon hasonlított Saul
jelleméhez s nem Dávid természetét tükrözte. Isai fiának még tanulnia kellett a
türelmet a szenvedések iskolájában.
Nábál szolgáinak egyike Abigailhoz, Nábál feleségéhez sietett miután a
férje elbocsátotta Dávid embereit - és elmondta a történteket. „Ímé Dávid
követeket küldött a pusztából, hogy köszöntsék a mi urunkat, de ő elűzé őket.
Azok az emberek pedig igen jók voltak mi hozzánk; és nem volt bántódásunk,
és semmink nem hibázott az alatt az egész idő alatt, míg velök jártunk, mikor
a mezőn voltunk. Olyanok voltak reánk nézve, mint a kőfal, mind éjjel, mind
nappal, az alatt az egész idő alatt, míg velök valánk, mikor a juhokat őriztük.
Most azért értsd meg és lássad, hogy mit kelljen cselekedned, mert jelen van a
veszedelem a mi urunk és az ő egész háza ellen, ő pedig olyan kegyetlen ember,
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hogy senki sem szólhat néki”(1Sám 25:14-17).
Abigail pedig anélkül, hogy tanácskozott volna férjével, élelmiszert készített
össze, és megparancsolta, hogy azokat szamarakra rakják és szolgákkal előre
küldte. Ő maga is elindult, hogy találkozzék Dáviddal és embereivel. Egy domb
menedékében találkozott velük. „Mikor pedig meglátta Abigail Dávidot, sietve
leszállott a szamárról, és arccal leborula Dávid előtt, és meghajtá magát a
földig. És az ő lábaihoz borula, és monda: Óh uram! én magam vagyok a bűnös,
mindazáltal hadd beszéljen a te szolgálóleányod te előtted, és hallgasd meg
szolgálóleányodnak szavait” (1Sám 25:23-24). Abigail éppen olyan tisztelettel
szólította meg Dávidot, mintha megkoronázott királlyal beszélne. Nábál gúnyosan
kérdezte: „Kicsoda Dávid?”, - Abigail pedig „uram”-nak szólította. A felzaklatott
érzéseket Abigail kedves szavakkal igyekezett enyhíteni, sőt férje érdekében is
szót emelt. Minden kérkedés és büszkeség nélkül, de bölcsességgel és Isten iránti
szeretettel telve, Abigail nyilvánvalóvá tette családja iránt való odaadását. Világossá
tette Dávid előtt, hogy férje szívtelen magaviselete Dáviddal szemben nem valami
bölcs és előre kigondolt személyes sértés akart lenni, hanem egyszerűen Nábál
szerencsétlen és önző természetének megnyilvánulása volt csak.
„Most pedig, óh uram! él az Úr és él a te lelked, hogy az Úr akadályozott
meg téged, hogy gyilkosságba ne essél, és ne saját kezeddel szerezz magadnak
elégtételt. Most azért olyanok legyenek ellenségeid, mint Nábál, és valakik az
én uramnak megrontására törekesznek” (1Sám 25:26). Abigail nem az ő, hanem
az Úr szándékának vallotta azt, amellyel Dávidot el akarta téríteni tervétől és
Istennek adott érte dicséretet. Aztán átadta gazdag élelmiszer-készletét Dávid
embereinek, mint a megbékélés áldozatát, és még mindig úgy könyörgött,
mintha ő gerjesztette volna fel Dávid haragját.
„Bocsásd meg azért a te szolgálóleányodnak vétkét; mert az én uramnak
bizonyára maradandó házat épít az Úr, mert az Úrnak harcait harcolja az én
uram, és gonoszság nem találtatik te benned a te életedben” (1Sám 25:28).
Abigail burkoltan rámutatott, hogy mit kell Dávidnak tennie. Az Úr harcait kell
vezetnie. Nem kell arra törekednie, hogy bosszút álljon személyes sérelmeiért
még akkor sem, amikor árulóként üldözik. Abigail azután így folytatta: „És ha
valaki feltámadna ellened, hogy téged üldözzön és életed ellen törjön: az én
uramnak lelke az élőknek csomójába leend bekötve az Úrnál a te Istenednél;
ellenségeidnek lelkét pedig a parittyának öbléből fogja elhajítani. És mikor az
Úr megadja a jót az én uramnak mind aszerint, amint megmondotta felőled,
és téged fejedelmül rendel Izráel fölé: Akkor, óh uram, nem leend ez néked
bántásodra és szívednek fájdalmára, hogy ok nélkül vért ontottál, és hogy az én
uram saját maga szerzett magának elégtételt. Mikor azért jót tesz az Úr az én
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urammal: emlékezzél meg szolgálóleányodról” (1Sám 25:29-31).,
E szavak csak olyan valakinek az ajkáról hangozhattak el, aki részesült a
felülről származó bölcsességből. Abigail kegyessége virágillatként öntudatlanul
megmutatkozott arca kifejezésében, szavaiban és mozdulataiban. Isten
Fiának lelkülete lakozott benne. Szavai, amelyek teljesek voltak kegyelemmel,
jósággal és békességgel, mennyei befolyást árasztottak. Jobb belátásra bírta
Dávidot és reszketett, mikor arra gondolt, mi lehetett volna a következménye
meggondolatlan szándékának. „Boldogok a békességre igyekezők: mert ők az
Isten fiainak mondatnak” (Mt 5:9). Bizony sokkal több ehhez hasonló izraeli
asszonynak kellene lenni, akik lecsillapítanák a felkorbácsolt érzelmeket,
megakadályoznák az elhamarkodott indítékokat és higgadt szavakkal, jól
irányított bölcsességgel meggátolnák a gonoszságokat.
A megszentelt keresztény élet mindig világosságot, vigasztalást és békességet
áraszt. Az ilyen életet tisztaság, tapintatosság, egyszerűség és hasznosság jellemzi.
Ezt az életet az az önzetlen szeretet vezérli, amely a befolyást megszenteli. Az
ilyen élet telve van Krisztus lelkületével és a keresztény ember bárhova megy
is, mindenütt ott hagyja maga után világossága fénylő lábnyomait. Abigail bölcs
tanító és tanácsadó volt. Dávid szenvedélyének lángja kialudt befolyásának
és érvelésének hatására. Meggyőződött, hogy nem cselekedett bölcsen és
elvesztette uralmát saját lelke fölött.
Alázatos szívvel fogadta el a feddést, összhangban saját szavaival „Ha igaz
fedd engem: jól van az; ha dorgál engem: mintha fejem kenné” (Zsolt 141:5).
Dávid hálát adott és áldást mondott, mert Abigail helyes tanácsot adott neki.
Sokan vannak olyanok, akik megfeddésük türelmes elhordozását dicséretre
méltónak tartják. Kevesen vannak, akik szívük hálájával fogadják el a dorgálást
és áldják azokat, akik igyekeznek megmenteni őket a gonosz cselekedetektől.
Amikor Abigail hazatért, Nábált és vendégeit nagy lakoma közben találta,
amely részeg tivornyává változott. Abigail csak másnap reggel mesélte el
férjének, hogy mi is történt Dáviddal való találkozásakor, gyáva ember lévén,
és amikor felfogta, hogy ostobaságával majdnem saját halálát okozta, teljesen
megbénult. Attól való félelmében, hogy Dávid esetleg mégis megvalósítja
bosszúálló szándékát, rettegéssel telt meg szíve és az érzéketlenség állapotába
került. Tíz nap múlva meghalt. Istentől kapott élete csak átok volt a világ
számára. Örvendezése közepette, és amikor jó kedve kerekedett, Isten néki is
azt mondta, mint a példázatbeli gazdagnak: „[...] ez éjjel elkérik a te lelkedet te
tőled” (Lk 12:20).
Dávid később feleségül vette Abigailt. Volt ugyan már felesége, de
abban az időben a népek szokásai az ő ítélőképességét is megrontották
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és cselekedeteit befolyásolták. Még a nagy és jó emberek között is voltak
olyanok, akik megtévedtek, és a világ szokásait követték. A többnejűség keserű
következményeit Dávid egész élete folyamán súlyos teherként hordozta.
Sámuel halála után Dávidnak néhány hónapig nyugalma volt. Újból
visszatért a zifeusok pusztájának magányába. A zifeusok, mivel azt remélték,
hogy elnyerhetik a király jóindulatát, értesítették Sault Dávid rejtekhelyéről. Ez
a hír felébresztette Saulban a szunnyadó szenvedély gonosz démonát. Ismét
összehívta fegyvereseit és Dávid üldözésére vezette őket. Saul szándékáról a
barátok értesítették Isai fiát. Dávid néhány emberével elindult, hogy megnézze
ellensége táborhelyét. Éjszaka volt, s óvatosan előremenve eljutottak Saul
helyéhez. Előttük volt a király és kísérőinek sátora. Senki sem vette őket észre,
mert a táborban mindenki aludt. Dávid barátaihoz fordult és megkérdezte tőlük,
hogy ki akar közülük elmenni vele az ellenség közé. Válaszul kérdésére: „Ki jön le
velem Saul táborába? És mondá Abisai: Lemegyek én veled” (1Sám 26:6).
A dombok árnyékában rejtőzködve Dávid és kísérője belopakodtak az
ellenség táborába. Igyekeztek megállapítani ellenségeik pontos számát. Sátortól
sátorig lopakodtak. Eljutottak Saul sátrához, melyben a király békésen aludt.
Dárdája a fölbe volt szúrva, a fejénél pedig egy vizeskorsó állt. Mellette feküdt
Abner, a fővezére és körülöttük a katonák aludtak. Abisai felemelte dárdáját
és ezt mondta Dávidnak: „Kezedbe adta a mai napon Isten a te ellenségedet;
most azért, hadd szegezzem a földhöz őt a dárdával egy ütéssel, és másodszor
nem ütöm át” (1Sám 26:8). Várt az engedély szavára, de csak ezek a suttogva
elmondott szavak jutottak el füléhez: „Ne veszesd el őt! Mert vajon ki emelhetné
fel kezét az Úrnak felkentje ellen büntetlenül?! [...] Él az Úr, hogy az Úr megveri
őt! Vagy eljön az ő napja és meghal, vagy pedig harcba megy és ott vész el!
Távoztassa el azért az Úr tőlem azt, hogy kezemet az Úrnak felkentje ellen
emeljem, hanem csak vedd a dárdát, mely feje mellett van, és a vizes korsót,
és menjünk el. Akkor elvevé Dávid a dárdát és a vizes korsót Saul feje mellől, és
elmenének. És senki sem volt, aki látta volna, sem aki észrevette volna, sem aki
felserkent volna, hanem mindnyájan aluvának, mert az Úr mély álmot bocsátott
reájok” (1Sám 26:9-12). Az Úr ily könnyen teszi gyengévé a legerősebbet és
veszi el bölcsességét a legbölcsebbnek, és zavarja össze a legkörültekintőbb
ügyességet is!

>>> vissza az 5. tanulmányhoz
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A Nagy Orvos Lábnyomán, 349-357. (Kapcsolataink-részlet)
FIGYELMESSÉG A TERHEK HORDOZÓI IRÁNT
Sokan alig hordoznak terheket, és nem sokat tudnak lelki gyötrelemről.
Oly keveset problémáztak és aggódtak másokért, hogy nem is tudják, mit
jelent terhek alatt roskadozni. Semmivel sem értik azt jobban, mint a gyermek
gondterhelt apjának küszködését. Még talán csodálkozik is apja aggódásán és
nyugtalanságán. Szükségtelennek tartja. De ha évek múltával, amikor már neki
is hordoznia kell az élet terheit, visszagondol apja életére, és megérti azt, amit
valamikor olyan érthetetlennek tartott. A keserves élmények tapasztalttá teszik.
Sok teherhordozó találkozik meg nem értéssel. Fáradozását csak akkor
értékelik, amikor már a sírban van. Amikor mások veszik fel az általa letett
terheket, és találkoznak az általa elviselt nehézségekkel, akkor értik meg, milyen
próbára lett téve hite és bátorsága. Sok esetben el is felejtik azokat a hibákat,
amelyeket korábban meggondolatlanul kifogásoltak. Az élet együttérzésre
tanítja őket. Isten egyes embereknek lehetőséget ad valamilyen felelős tisztség
betöltésére. Amikor tévednek, Istennek hatalmában van őket megjavítani vagy
félreállítani. Óvakodjunk az ítélkezéstől! Ez a munka Istenre tartozik.
Tanulságos az, ahogy Dávid Saullal viselkedett. Saul Isten parancsára kenetett
fel Izrael királyává. Engedetlensége miatt azonban az Úr kijelentette, hogy el kell
venni a királyságot tőle; és Dávid mégis milyen gyengéd, udvarias és türelmes
volt Saullal! Saul elment a pusztába, hogy Dávid életére törjön, és kíséret nélkül
ment be abba a barlangba, ahol Dávid és harcosai rejtőztek. „Akkor mondának
Dávidnak az ő emberei: Ímé ez az a nap, amelyről azt mondotta az Úr néked:
Ímé kezedbe adom ellenségedet, hogy úgy cselekedjél vele, amint néked
tetszik... És monda az ő embereinek: Oltalmazzon meg engem az Úr attól, hogy
ily dolgot cselekedjem az én Urammal, az Úrnak felkentjével. „A Megváltó ezt
parancsolja nekünk: „Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Mert amilyen ítélettel
ítéltek, olyannal ítéltettek, és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek
néktek.” Gondoljatok arra, hogy életetek története nemsokára elvonul Isten
előtt megvizsgálásra! Ne felejtsétek el ezt az igét sem: „Menthetetlen vagy óh
ember, bárki légy, aki ítélsz... mivel ugyanazokat míveled te, aki ítélsz” (1Sám
24:5-7; Mt 7:1-2; Róm 2:1).
TÜRELEM A BÁNTÁSOKKAL SZEMBEN
Nem szabad semmilyen valóságos vagy vélt sérelmünk miatt bosszankodnunk.
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Énünk az az ellenség, akitől leginkább kell félnünk. Nincs olyan bűn, ami
rombolóbb hatással lenne a jellemre, mint a Szentlélek által meg nem fékezett
emberi indulat. Semmilyen győzelem nem olyan értékes, mint az, amit énünkön
aratunk.
Ne legyünk sértődékenyek! Ne érzéseink igazolása és hírnevünk őrzése,
hanem a lelkek megmentése legyen az életcélunk! Mihelyt érdekelni fog
bennünket mások üdvössége, elfeledkezünk azokról az apró ellentétekről,
amelyek oly sokszor jelentkeznek emberi kapcsolatainkban. Gondoljanak rólunk
vagy tegyenek velünk bármit, de ez ne zavarja meg Krisztussal való egységünket
és a Lélekkel való közösségünket! „Micsoda dicsőség az, ha vétkezve és arcul
veretve tűrtök? De ha jót cselekedve és mégis szenvedve tűrtök, ez kedves
dolog Istennél” (1Pt 2:20).
Ne légy bosszúálló! Amennyire csak teheted, számolj fel minden olyan dolgot,
ami félreértésre adhatna okot! Kerüld a gonoszságnak még a látszatát is! Tégy
meg a békességért mindent, amit elveid feladása nélkül megtehetsz! „Ha a te
ajándékodat az oltárra viszed, és ott megemlékezel arról, hogy a te atyádfiának
valami panasza van ellened: Hagyd ott az oltár előtt a te ajándékodat, és menj el,
elébb békélj meg a te atyádfiával, és azután eljövén, vidd fel a te ajándékodat”
(Mt 5:23-24).
Türelmetlen szavakra sohase válaszolj türelmetlenül! Gondolj arra, hogy „az
engedelmes felelet elfordítja a haragot” (Péld 15:1). A hallgatásban csodálatos
erő van. A mérges embert a kapott válasz néha csak felbőszíti. De a harag, ha a
tapintatos, türelmes ember hallgatásába ütközik, hamar elcsitul.
Amikor éles, gáncsoskodó szavak záporoznak reád, tartsd magad Isten
Igéjéhez! Raktározd el agyadba és szívedbe Isten ígéreteit! Durva bánásmódra,
igazságtalan vádakra való dühös válasz helyett mondd el magadnak e drága
ígéreteket:
„Ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg” (Róm
12:21)!
„Hagyjad az Úrra a te utadat, és bízzál benne, majd Ő teljesíti. Felhozza a te
igazságodat, mint a világosságot, és a te jogodat, miként a delet” (Zsolt 37:5-6).
„Nincs oly rejtett dolog, mely napfényre ne jőne; és oly titok, mely ki ne
tudódnék” (Lk 12:2).
„Embert ültettél fejünkre, tűzbe-vízbe jutottunk: de kihoztál bennünket
bőségre” (Zsolt 66:12).
Hajlamosak vagyunk arra, hogy inkább embertársainknál keressünk megértést
és gyógyulást, mintsem Jézusnál. Az irgalmas és hűséges Isten azonban sokszor
megengedi, hogy cserbenhagyjanak azok, akikben bíztunk, hogy megtanuljuk,
A Nagy Orvos Lábnyomán, 349-357. (Kapcsolataink-részlet)
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milyen hiábavaló dolog emberben bízni és embert tenni erősségünkké. Bízzunk
teljesen, alázatosan, önzetlenül Istenben! Ő tudja, mi fáj a lelkünk mélyén, de
amit kifejezni nem tudunk. Amikor minden sötétnek és titokzatosnak tűnik,
gondoljunk Krisztus szavaira: „Amit én cselekszem, te azt most nem érted, de
ezután majd megérted” (Jn 13:7).
Tanulmányozd József és Dániel történetét! Az Úr nem hiúsította meg a nekik
ártani akarók cselszövéseit, de azokat a próbák és küzdelmek között is bízó és
kitartó szolgái javára fordította.
Ameddig ezen a földön élünk, áldatlan hatásoknak vagyunk kitéve.
Bosszúságok teszik próbára idegeinket. De ha jó lelkülettel viseljük el őket,
jellemünkben keresztény vonások fejlődnek ki. Ha Krisztus bennünk lakik,
türelmesek, kedvesek és elnézőek leszünk; vidámak a bosszantások és
ingerlések között is. Miközben napról napra és évről évre énünket legyőzzük,
nemes lelkű hősökké formálódunk. Ezt kaptuk feladatként; de Jézus segítsége,
kitartó igyekezet, rendíthetetlen elhatározás, folytonos éberség és szüntelen
imádkozás nélkül ezt nem lehet megvalósítani. Mindenkinek meg kell vívnia
a maga egyéni harcát. Közreműködésünk nélkül Isten sem tudja jellemünket
nemessé és életünket hasznossá tenni. Akik kitérnek a harc elől, nem érzik a
győzelem ízét és örömét sem.
Nem szükséges megpróbáltatásainkról, nehézségeinkről, bajainkról és
fájdalmainkról nyilvántartást vezetnünk. Azok be vannak írva a könyvekbe, és a
menny gondot visel róluk. Miközben a kellemetlen dolgokat számolgatjuk, sok
kellemes dologról elfeledkezünk; például arról, hogy Isten minden pillanatban
körülvesz minket irgalmával és jóságával, és arról az angyalok által is megcsodált
szeretetről, hogy Isten halálra adta Fiát értünk. Ha úgy érzed, hogy Krisztus
szolgájaként nagyobb gondjaid és próbáid vannak, mint másoknak, gondolj
arra, hogy neked olyan békesség az osztályrészed, ami ismeretlen azoknak, akik
e terhek elől kitérnek. Krisztus szolgálatában vigasz és öröm van. Lássa meg a
világ, hogy Krisztussal az élet nem kudarc.
Ha nem vagy jókedvű és boldog, ne beszélj érzéseidről! Ne vess árnyat
mások életére! A rideg, napfénytelen vallás egy lelket sem vonz Krisztushoz.
Inkább Sátán csapdájába, a tévelygők lába elé terített hálójába űzi. Lehangoló
élményeid helyett gondolj a Krisztus nevében igényelhető erőre! Képzeleted
ragadja meg a láthatatlan dolgokat! Gondolataid terelődjenek Isten irántad való
csodálatos szeretetének bizonyságaira! A hit képes eltűrni a próbát, ellenállni
a kísértésnek, elviselni a csalódást. Jézus a szószólónk. Minden a miénk, amit
közbenjárásával megszerez számunkra.
Gondolod, hogy Krisztus nem értékeli azokat, akik teljesen érte élnek? Nem
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gondolod, hogy felkeresi a szeretett Jánoshoz hasonló száműzötteket, akik az
Ő nevében kerültek súlyos próbák közé? Isten nem hagyja egyetlen hűséges
munkását sem magára, hogy egyedül küzdjön a túlerővel, és alul maradjon.
Drága ékszerként őrzi azokat, akiknek az élete el van rejtve benne együtt a
Krisztussal. Ezt mondja nekik: „Olyanná teszlek, mint egy pecsétgyűrű, mert
téged választottalak el” (Agg 2:23).
Beszélj az ígéretekről; beszélj arról, hogy Jézus kész áldást hinteni! Egyetlen
rövid pillanatra sem feledkezik meg rólunk. Ha a bántó körülmények ellenére
is bizalommal megnyugszunk szeretetében, és benne rejtőzünk, jelenlétének
tudata mélységes és békés boldogságot ad. Krisztus ezt mondja önmagáról:
„Semmit sem cselekszem magamtól, hanem amint az Atya tanított engem, úgy
szólok. És aki küldött engem, énvelem van. Nem hagyott engem az Atya egyedül,
mert én mindenkor azokat cselekszem, amelyek néki kedvesek” (Jn 8:28-29).
Krisztust az Atya jelenléte övezte, és csak az történt vele, amit a végtelen
szeretet a világ áldására megengedett. Ez volt vigaszának forrása, és ez a mi
vigaszunk is. Aki betöltekezik Krisztus Lelkével, az Krisztusban marad. Bármi éri,
minden a Megváltótól jön, aki körülfogja jelenlétével; és csak az érheti, amit az
Úr megenged. Minden szenvedésünk és fájdalmunk, minden megkísértetésünk
és próbánk, minden bánatunk és bajunk, minden üldözés és nélkülözés egyszóval minden - javunkra van. Minden élmény és körülmény Isten szolgája,
amelyet javunkra felhasznál.
Ha felfognánk, hogy Isten milyen türelmes velünk, nem ítélgetnénk és
vádolnánk másokat. Krisztus földi életében mennyire megdöbbentette volna
környezetét, ha - miután megismerték Őt - egyetlen vádaskodó, gáncsoskodó
vagy türelmetlen szót hallottak volna tőle! Sohase feledkezzünk el arról, hogy
azoknak, akik Krisztust szeretik, jellemükkel Őt kell képviselniük.
„Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek; a tiszteletadásban egymást
megelőzők legyetek” (Róm 12:10). „Nem fizetvén gonosszal a gonoszért, avagy
szidalommal a szidalomért; sőt ellenkezőleg áldást mondván, tudva, hogy arra
hivattatok el, hogy áldást örököljetek” (1Pt 3:9).
Az Úr Jézus arra kötelez minket, hogy ismerjük el minden ember jogait.
Figyelembe kell vennünk mások társadalmi és keresztényi jogait. Mindenkivel
szépen és tapintatosan kell bánni, mint Isten fiaival és leányaival!
A kereszténység becsületessé és udvariassá teszi az embert. Krisztus még
üldözőivel is udvarias volt. Hűséges követőiben ugyanez a lelkület jut kifejezésre.
Figyeljük csak meg az uralkodók előtt álló Pált! Agrippa előtt mondott beszéde
őszinte udvariasságot és meggyőző ékesszólást példáz. Az evangélium nem a
világban szokásos merev udvariaskodásra buzdít, hanem olyanra, amilyenre
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igazi jóindulat késztet.
Az illemszabályok szigorú betartása sem elég az ingerlékenység, a kíméletlen
ítélkezés és a modortalanság megfékezésére. Addig, amíg az „én” foglalja el az
első helyet, nem nyilvánulhat meg igazi jól neveltség. Szeretetnek kell a szívben
lakoznia. Egy ízig-vérig keresztény a Mestere iránti mélységes szeretetéből meríti
tettei indítékait. Ebből a szeretetből sarjad testvérei iránti önzetlen érdeklődése
is. A szeretet kedvessé, jó modorúvá, illedelmessé teszi az embert; arcát derűssé,
hangját szelíddé és egész lényét finommá és emelkedetté alakítja.
Az élet nemcsak nagy áldozatokból és rendkívüli teljesítményekből tevődik
össze, hanem főként apró dolgokból. Többnyire a figyelemre sem méltó kicsi
dolgok termik meg életünkben a nagy eredményeket és a nagy bajokat is. A
kis próbákban vallott kudarcok alakítják az ember szokásait, és torzítják el a
jellemét; és amikor a nagy próbák jönnek, azok készületlenül találják őt. Csak
akkor lesz erőnk szilárdan és hűen megállni a legveszélyesebb és legnehezebb
helyzetekben is, ha elvhűek vagyunk a mindennapi élet próbáiban.
Sohasem vagyunk egyedül. Akár akarjuk, akár nem, van egy társunk.
Ne felejtsd el, hogy bárhol vagy és bármit csinálsz, Isten jelen van! Egyetlen
szó, cselekedet vagy gondolat sem kerüli el figyelmét. Minden szavadnak és
tettednek tanúja van - a szent, bűngyűlölő Isten. Mielőtt megszólalsz vagy
cselekszel, gondolj erre! Mint keresztény a királyi család tagja vagy, a mennyei
Király gyermeke. Semmi olyant ne szólj, ne tégy, ami meggyalázná „azt a szép
nevet, amelyről neveztettek” (Jak 2:7).
Tanulmányozd figyelmesen az Istenember jellemét, és mindig tedd fel a
kérdést: „Mit tenne Jézus a helyemben?” Ez legyen mindenben a mérce. Ne
keresd szükségtelenül azok társaságát, akik mesterkedésükkel gyengítenék
jóra való törekvésedet, és lelkiismereteden foltot ejtenének! Semmi olyant ne
tegyél idegenek között, az utcán, a járműveken vagy otthon, ami a gonoszság
legcsekélyebb látszatát is keltheti! Tégy mindennap valami olyant, ami jobbá,
szebbé és nemesebbé teszi azt az életet, amelyet Krisztus saját vérén vásárolt
meg!
Mindig elvből cselekedj, sohasem az érzések sugallatára! Alázattal és
szelídséggel mérsékeld ösztönös heveskedésedet! Ne légy felelőtlen és
felszínes! Ne hagyja el ajkadat közönséges szellemeskedés! Még a gondolataidat
se engedd zabolátlanul csapongani! Meg kell fékezni őket, és foglyul ejteni, hogy
engedelmeskedjenek Krisztusnak. Foglalkozzanak szent dolgokkal, és akkor
Krisztus kegyelméből tiszták és igazak lesznek!
A tiszta gondolatok nemesítő hatását állandóan érzékelnünk kell. A lélek
egyetlen védelme a helyes gondolkozás. „Amint gondolkodik az ember magában,
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olyan ő” (Péld 23:7 - King James ford.). Az önuralom gyakorlással erősödik. Ami
először nehéznek látszik, folytonos ismételgetéssel könnyűvé válik, mígnem a
helyes gondolkozás és cselekvés szokássá lesz. Ha akarjuk, el tudunk fordulni
mindentől, ami értéktelen és hitvány, és magas szintet érhetünk el; az emberek
tisztelni fognak, és Isten kedveltjei leszünk.
Legyen szokásod másokról jót mondani! Hangoztasd társaid jó tulajdonságait,
és lásd meg a lehető legkevesebbet hibáikból és gyarlóságaikból! Amikor szívesen
kifogásolnád azt, amit valaki mondott vagy cselekedett, dicsérj meg valamit az
életéből vagy jelleméből! Gyakorold a hálát! Dicsőítsd Istent azért a csodálatos
szeretetért, hogy Krisztust halálra adta értünk! Nem kifizetődő sérelmeinkre
gondolni. Isten arra szólít fel bennünket, hogy gondoljunk irgalmára és páratlan
szeretetére; ami által dicsőítésre buzdulunk.
A lelkiismeretes munkásoknak nincs idejük mások hibáin töprengeni. Nem jó
mások hibáinak és gyarlóságainak polyvájából élni. A rágalmazás kettős átok, ami
a rágalmazóra súlyosabban nehezedik, mint a hallgatóra. Aki a széthúzás és viszály
magvait hinti, saját lelkében aratja halálos gyümölcseit. A másokban rosszat
kereső ember e puszta keresgélésével gonoszságot alakít ki magában. Mások
hibáinak firtatásával mi is az ő hasonlatosságukra formálódunk. De ha Jézust
szemléljük, ha szeretetéről és jellemének tökéletességéről beszélünk, akkor az
Ő hasonlatosságára alakulunk át. Az általa példázott magasztos eszményképről
gondolkodva, tiszta és szent légkörbe, Isten közelébe emelkedünk. És ha ott
is maradunk, világosság árad belőlünk, amely fényt hint mindazokra, akikkel
érintkezünk.
Mások bírálgatása és elmarasztalása helyett szólj inkább ilyenképpen:
„Törekednem kell a saját üdvösségemre. Ha vele, aki üdvözíteni akar, együtt
munkálkodom, akkor nagyon kell figyelnem magamat. El kell távolítanom minden
bűnt az életemből. Le kell győznöm minden hibámat. Krisztusban új teremtéssé
kell lennem. Akkor a bűn ellen küzdők gyöngítése helyett, bátorító szavakkal
erősíteni tudom őket.” Nagyon közömbösek vagyunk egymással szemben. Túl
gyakran elfeledkezünk arról, hogy munkatársainknak erősítésre és bátorításra
volna szükségük. Biztosítsd őket érdeklődésedről és együttérzésedről! Segíts
nekik imáiddal, és mondd is meg nekik, hogy imádkozol értük!
Nem mindenki igaz tanítvány, aki Krisztus munkásának vallja magát. A Krisztus
nevét viselők között, sőt azok között is, akik az Ő munkásainak számítanak,
vannak olyanok, akik nem képviselik jellemét. Nem az Ő elvei szerint járnak el.
Ezek a személyek gyakran megzavarják és elcsüggesztik azokat a munkatársaikat,
akiknek még nem sok tapasztalatuk van a keresztény életben. De senki se
hagyja magát megtéveszteni. Krisztus tökéletes példát mutatott, és arra szólít
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fel minket, hogy kövessük Őt.
Az idők végéig lesz konkoly a búza között. Amikor a szolgák a gazda iránti
megbecsülésből engedélyt kértek a konkoly kiirtására, a gazda ezt mondta:
„Nem. Mert amikor összeszeditek a konkolyt, azzal együtt netalán a búzát is
kiszaggatjátok. Hagyjátok, hogy együtt nőjön mind a kettő az aratásig” (Mt
13:29-30).
Az irgalmas és hosszútűrő Isten türelmes és elnéző az eltévelyedett, sőt még
a kétszínű emberrel is. Krisztus választott apostolai között volt Júdás, az áruló.
Meg kell-e lepődnünk, vagy el kell-e csüggednünk azon, hogy munkásai között
ma is vannak kétszínű emberek? Ha Ő, aki olvas a szívben, türelmes volt azzal,
akiről tudta, hogy el fogja árulni, milyen türelemmel kell viseltetnünk nekünk a
vétkezők iránt!
De nem mindenki olyan, mint Júdás, még az sem, aki a legrosszabbnak tűnik.
A lobbanékony, hirtelen és magabízó Péter gyakran sokkal kedvezőtlenebb
megvilágításba került, mint Júdás. Őt többször dorgálta meg a Megváltó. De
micsoda szolgáló és áldozatos élet volt az övé! Milyen bizonyságot tesz ez Isten
kegyelmének erejéről! Képességeinkhez mérten legyünk azok másoknak, ami
Jézus volt tanítványainak, amikor a földön járt és beszélt velük.
Tekintsétek magatokat misszionáriusoknak, elsősorban munkatársaitok
között. Sokszor rengeteg időbe és munkába kerül, míg egyetlen lelket
megnyerünk Krisztusnak. És amikor egy lélek a bűntől az igazsághoz tér, öröm
van az angyalok között. Gondoljátok, hogy a szolgáló angyalok, akik e lelkek
felett őrködnek, örömmel látják, milyen közömbösen bánnak velük egyesek,
akik kereszténynek vallják magukat? Bánjék-e velünk Jézus úgy, ahogy nagyon
sokszor mi bánunk egymással, az üdvösség várományosaival?

>>> vissza a 6. tanulmányhoz
7. Tanulmány javasolt olvasmány
Pátriárkák és Próféták, 623-625. (Dávid nagylelkűsége-részlet); 640-647.
(Dávid Siklákban)
DÁVID NAGYLELKŰSÉGE - RÉSZLET
Dávid nem sok reményt főzött Saullal való megbékéléséhez. Szinte
elkerülhetetlennek látta, hogy végül is áldozatává válik a király rosszindulatának
és ezért elhatározta, hogy ismét a filiszteusok földén keres magának menedéket.
A parancsnoksága alatt álló hatszáz emberrel elment Akhishoz, Gáth királyához.
Dávid Isten tanácsának megkérdezése nélkül jutott arra a következtetésre,
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hogy Saul biztosan végre hajtja rajta gyilkos szándékát. Mialatt Saul elpusztítását
tervezte, az Úr azon munkálkodott, hogy Dávidnak biztosítsa a királyságot. Isten
megvalósítja terveit, bár az emberi szem előtt azokat homály és titokzatosság
fedi. Az emberek nem értik meg Isten útját, csak a láthatókra tekintenek. Ezért úgy
értelmezik a próbát, mint amit Isten ellenükre enged meg, s azok pusztulásukat
okozzák. Így Dávid is csak a láthatókra nézett és nem Isten ígéreteire. Kételkedett
abban, hogy valaha is a trónra kerül. A hosszú megpróbáltatások, gyengítették
hitét és kimerítették türelmét.
Dávidot az Úr nem küldte a filiszteusokhoz, Izrael legelkeseredettebb
ellenségéhez oltalomért. Éppen ez a nemzetség lesz később a legnagyobb
ellensége és mégis a nehéz időben hozzájuk menekül. Mivel minden bizalmát
elvesztette Saulban és azokban, akik Sault szolgálták, népe ellenségeinek
könyörületére bízta magát. Dávid bátor hadvezér volt, és bölcs, eredményes
harcosnak bizonyult, de most saját érdekei ellen dolgozott. Az Úr arra jelölte
ki őt, hogy Júdában bontsa ki zászlaját, de hitének hiányossága vette őt rá arra,
hogy elhagyja kötelessége őrhelyét az Úrtól kapott parancs nélkül.
Hitetlenségével Dávid Istent sértette meg. A filiszteusok jobban féltek
Dávidtól, mint Saultól és egész hadseregétől. Azzal, hogy a filiszteusoknál
keresett menedéket, Dávid feltárta előttük saját népe gyengeségét. Így
felbátorította a könyörtelen ellenséget arra, hogy elnyomja Izraelt. Dávidot
Isten népének védelmére kenték fel. Az Úr nem akarta, hogy szolgái bátorítást,
támogatást adjanak az ellenségnek népe gyengeségének feltárásával, vagy népe
jóléte iránt tanúsított közömbösség látszatával. Ráadásul a filiszteusokhoz való
menekülésével azt a benyomást keltette testvérei körében, hogy azért ment a
pogányokhoz, mert azok isteneit akarja szolgálni. Dávid ezzel a tettével alkalmat
adott indítékai félremagyarázására, és sokan cselekedete miatt előítélettel
viseltettek vele szemben. Dávid éppen azt tette, amit Sátán kívánt vele
megértetni, mert azzal, hogy a filiszteusoknál keresett magának menedéket,
nagy örömet okozott Isten ellenségeinek és Isten tulajdon népe körében is. Dávid
nem tagadta meg Istent és nem mondott le Isten tiszteletéről, sőt továbbra is
odaadással munkálkodott Isten ügyéért; de személyes biztonsága érdekében
feláldozta Istenben való bizodalmát. Ezzel elhomályosította becsületes és
hűséges jellemét, amelyet Isten megkövetel szolgáitól.
A filiszteusok királya szívélyesen fogadta Dávidot. Ez a meleg fogadtatás
részben a személye iránti csodálatnak szólt, részben pedig a király hiúságának
hízelgett az, hogy egy héber nála keres menedéket. Dávid biztonságban érezte
magát az árulkodóktól Ákhis birodalmában. Magával hozta családját, házanépét
és minden vagyonát. Ugyanezt tették emberei is. Úgy látszott, hogy Dávid végleg
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a filiszteusok földjén akar letelepedni. Mindez hízelgő volt Ákhisra nézve, aki
megígérte, hogy megvédi a hozzá menekült izraelitákat.
Amikor Dávid lakóhelyet kért Ákhistól, hogy letelepedjen távol a királyi
várostól, akkor a király nagylelkűen neki ajándékozta Siklágot. Dávid felfogta,
hogy veszélyes lenne önmaga és emberei számára a bálványimádók befolyása
alatt lenni. A városban, teljesen elkülönülve a bálványimádók szokásaitól,
szabadabban imádhatták Istent, mintha Gáthban maradnak, ahol a pogány
szertartások a bűn forrásának bizonyulnának.
Miközben Dávid egy elkülönített városban lakott, háborút viselt a
gessureusokkal, a girzeusokkal és az amálekitákkal, és senkit sem hagyott közülük
életben, hogy hírt vigyenek Gáthba a történtekről. Amikor visszatért a csatából,
azt mondta Ákhisnak, hogy saját népével, a júdabeliekkel került összeütközésbe,
és ezek ellen harcolt. A valóság eltitkolása miatt a filiszteusok erősítésének
eszköze lett, mert Ákhis azt mondta: „Bizonyosan gyűlöletessé tette magát az ő
népe, Izráel előtt, azért örökké az én szolgám leend” (1Sám 27:12). Dávid tudta,
hogy azoknak a pogány törzseknek a teljes megsemmisítése Isten akarata volt.
Tudta, hogy Isten őt jelölte ki ennek a munkának a véghezvitelére. Nem Isten
tanácsa szerint járt el, amikor csalt.
„És történt abban az időben, hogy a Filiszteusok összegyűjték seregeiket
a hadra, hogy harcoljanak Izráel ellen. És monda Ákhis Dávidnak: Tudd meg,
hogy velem kell jőnöd a táborba, mind néked, mind embereidnek” (1Sám 28:1).
Dávidnak nem volt szándékában saját népére kezet emelni, de tanácstalan volt,
hogy mit tegyen, míg a körülmények meg nem mutatják a kötelességét. Ezért
kitérőleg így válaszolt a királynak: „Meglátod bizonnyal, hogy mit fog cselekedni
a te szolgád” (1Sám 28:2). Ákhis ezeket a szavakat ígéretnek fogta fel, hogy Dávid
segítséget nyújt majd a háborúban, ezért megígérte néki, hogy a harc után nagy
méltóságra emeli őt az udvarnál.
Dávid hite azonban - ha meg is ingott valamennyire Isten ígéretében - még
emlékezetében tartotta, hogy Sámuel őt kente fel Izrael királyául. Eszébe jutottak
azok a győzelmek, amelyeket Isten adott neki ellenségei felett a múltban.
Visszaemlékezett Isten nagy kegyelmére, amellyel megőrizte őt Saul kezétől,
és elhatározta, hogy nem árulja el szent megbízatását. Habár Izrael királya az
életére tört, seregét nem akarta egyesíteni ellenségének seregével.
DÁVID SIKLÁKBAN
Dávid és emberei nem vettek részt a Saul és a filiszteusok közötti ütközetben
annak ellenére, hogy kivonultak a filiszteusokkal a harctérre. Amikor a két
hadsereg felkészült az ütközetre, Isai fia nagy zavarban volt. Elvárták tőle, hogy

106

7. Tanulmány javasolt olvasmány

a filiszteusokkal együtt küzdjön; ha nem teljesíti kötelességét és a harctéren
elhagyja a kijelölt helyet és visszavonul, akkor nemcsak gyávának bélyegzik,
hanem Ákhissal szemben elkövetett hálátlansággal és árulással is megvádolják,
aki viszont megvédte és bizalmába fogadta őt. Egy ilyen cselekedet foltot ejt
nevén, és kiszolgáltatja magát ellenségei haragjának, amitől jobban kellett
félnie, mint Saultól. De egy pillanatig sem tudott beleegyezni, hogy Izrael ellen
harcoljon. Ha ezt teszi, akkor saját országának árulójává lesz - Isten és népe
ellenségévé válik. Ez a cselekedete egyszer és mindenkorra bezárta volna előtte
az Izrael trónjához vezető utat. Sőt, ha Saul elesne ebben az ütközetben, akkor
azt is neki tulajdonítanák.
Most látta Dávid, mennyire helytelenül cselekedett. Sokkal jobban tette
volna, ha a hegyek Isten által megerősített és védett erődítményeiben
keres menedéket, s nem Jahve és népe ellenségénél. Az Úr azonban nagy
irgalmasságában nem büntette meg szolgáját ezért a tévedéséért és nem hagyta
magára szorultságában és nehéz helyzetében. Dávid, ha el is vesztette Isten
hatalmába való hitét és emiatt letért az engedelmesség útjáról, de szívében
még mindig ott volt a szándék, hogy hű marad Istenhez. Miközben Sátán és
angyalai arra törekedtek, hogy miképpen nyújtsanak segítséget Isten és Izrael
népe ellenségének, hogy tervet készítsenek az Istenét elhagyó király ellen, addig
az Úr angyalai azon munkálkodtak, hogy kiszabadítsák Dávidot a veszedelemből,
amelybe beleesett. Ezek a mennyei hírnökök arra indították a filiszteusok
főembereit, hogy tiltakozzanak Dávid és emberei jelenléte ellen, nehogy az ő
hadseregük mellett részt vehessenek az ütközetben.
„Mit akarnak ezek a zsidók?” - kiáltozták az Ákhist körülvevő filiszteus
főemberek. Mivel Ákhis vonakodott megválni egy ilyen fontos szövetségestől,
így felelt: „Avagy nem ez-é Dávid, Saulnak, az Izráel királyának szolgája, aki már
napok óta, sőt évek óta nálam van, és nem találtam benne semmi rosszat attól
a naptól fogva, hogy átjött, a mai napig” (1Sám 29:3).
A főemberek azonban kitartottak követelésük mellett és ezt mondták
Ákhisnak: „Küldd vissza ezt az embert, hogy térjen vissza a helyére oda, amelyet
rendeltél neki, és ne jöjjön el mivelünk a harcba, hogy ellenünk ne forduljon a
harcban; mert ugyan mivel tehetné magát kedvesebbé ura előtt, hacsak nem
ezeknek a vitézeknek fejeivel? Avagy nem ez-é Dávid, akiről így énekelnek a
körtáncban: Megverte Saul az ő ezerét, és Dávid is az ő tízezerét?” (1Sám 29:45). Híres bajnokuk megölése még frissen élt a filiszteus főurak emlékezetében.
Nem hitték el, hogy Dávid a saját népe ellen is harcolna. És ha a csata hevében
az izraeliták oldalára állna át, nagyobb kárt okozhat a filiszteusoknak, mint Saul
egész hadserege.
Pátriárkák és Próféták, 623-625. (Dávid nagylelkűsége-részlet); 640-647. (Dávid Siklákban)
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Ákhis arra kényszerült, hogy engedjen, magához hivatta Dávidot és azt
monda: „Él az Úr, hogy te becsületes vagy, és kedves előttem mind kimenésed,
mind bejövésed velem a táborba, mert semmi rosszat nem találtam benned
attól a naptól fogva, hogy hozzám jöttél, e mai napig; de a vezérek előtt nem
vagy kedves. Most azért térj vissza, és menj el békességben, és semmit se
cselekedjél, ami a Filiszteusok vezérei előtt helytelen” (1Sám 29:6-7).
Dávid attól félve, hogy elárulja valódi érzéseit, ezt válaszolta: „Vajon mit
cselekedtem, és mit találtál a te szolgádban attól a naptól fogva, hogy nálad
voltam, a mai napig, hogy ne menjek el, és ne harcoljak a királynak, az én
uramnak ellenségei ellen?” (1Sám 29:8).
Ákhis válasza szégyent és lelkiismeret-furdalást kellett ébresszen Dávid
szívében, mert arra gondolt, hogy bizony nem méltók Jahve szolgájához azok
a csalások, amelyekhez folyamodott. „Tudom; bizonyára kedves vagy előttem,
mint az Istennek angyala; de a Filiszteusok vezérei mondák: El ne jöjjön velünk a
harcba. Azért kelj fel korán reggel uradnak szolgáival együtt, akik veled eljövének;
keljetek fel korán reggel, mihelyt megvirrad, és menjetek el” (1Sám 29:9-10). Így
a csapda, amelybe Dávid beleesett, összetört és Dávid kiszabadult belőle.
Három napi út után Dávid és hatszáz főből álló csoportja visszatértek Siklágba,
filiszteus otthonukba. Itt azonban szomorú látvány fogadta őket. Az amálekiták
kihasználták Dávid és emberei távollétét és bosszút álltak a területükön
végrehajtott portyázásaikért. Megtámadták a védelem nélkül hagyott várost;
kifosztották és felgyújtották. Amikor pedig távoztak, az asszonyokat és a
gyermekeket fogolyként magukkal vitték sok zsákmánnyal együtt.
A borzalomtól Dávid és emberei egy kis ideig némán néztek a megfeketedett
és parázsló romokra. Azután felfogva a nagy veszteséget és bajt, a harcosok
sírtak. „[...] felkiáltának és annyira sírának, hogy végre erejök sem volt a sírásra”
(1Sám 30:4).
Isten itt ismét megintette Dávidot, mert kishitűsége vezette őt a filiszteusok
közé. Most megláthatta, hogy milyen biztonságot talált Isten és népe ellenségei
között. Követői is ellene fordultak, mert bajaik okát neki tulajdonították. Az
amálekiták bosszúállását ő hívta ki azzal, hogy többször is rájuk támadt. Mivel
ellenségei között biztonságban érezte magát, azért védelem nélkül hagyta
a várost. A fájdalomtól és a haragtól megvadult katonái most a legrosszabb
elkövetésére is készek voltak és azzal fenyegették, hogy megkövezik vezérüket.
Dávid úgy érezte, nem számíthat semmiféle emberi támogatásra. Mindazt,
ami még kedves volt neki a földön, elvették tőle. Saul kiűzte őt az országból.
A filiszteusok kiutasították a táborukból. Az amálekiták kifosztották a várost,
amelyben élt. Feleségeit és gyermekeit fogságba vitték. Legközelebbi barátai és
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harcostársai ellene lázadtak és halállal fenyegették. A nyomorúságnak ebben az
órájában Dávid nem engedte meg magának, hogy a fájdalmas körülményeknél
időzzék, hanem komolyan Istenhez fordult segítségért: „[...] megerősíté magát
az Úrban” (1Sám 30:6). Visszaemlékezett múltjára, és eseménydús életére.
Vajon elhagyta-e őt az Úr valamikor is? Lelke felüdült, amikor emlékezetébe
idézte Isten kegyelmének sok bizonyítékát. Dávid követői elégedetlenségükkel és
türelmetlenségükkel szenvedésüket, szerencsétlenségüket még fájdalmasabbá
tették. Dávid, az Isten embere azonban, akinek pedig nagyobb oka lett volna
a fájdalomra, a bánatra, bátor maradt. „Mikor félnem kellene is, én bízom te
benned” (Zsolt 56:4). Dávid így szólt szívében. Bár ő maga nem látja a kiutat a
nehézségekből, Isten azonban látja az utat és meg is taníthatja őt arra, hogy mit
tegyen.
Odahívta Abjáthár papot, Akhimélek fiát, és segítségével „megkérdezé Dávid
az Urat, mondván: Üldözzem-é ezt a sereget? Utolérem-é őket?” A válasz ez volt:
„Üldözzed, mert bizonyosan utoléred, és szabadulást szerzesz” (1Sám 30:8).
Ezek a szavak lecsendesítették a fájdalom és a szenvedély érzelmeit. Dávid
és katonái azonnal felkerekedtek, és elindultak az ellenség után. Olyan gyorsan
mentek, hogy amikor elérték a Bésor patakját, amely Gáza közelében ömlik a
Földközi-tengerbe, a csoport kétszáz emberét a kimerültség arra kényszerítette,
hogy álljanak meg és maradjanak ott. Dávid azonban a megmaradt négyszáz
emberével tovább nyomult előre.
Útközben találkoztak egy egyiptomi rabszolgával, aki a fáradtság és az
éhség miatt közel volt a halálhoz. De amikor enni és inni kapott, magához tért.
Elmondta, hogy kegyetlen ura, egy amálekita, aki részt vett Siklág felégetésében,
ott hagyta meghalni. Elbeszélte a támadás és fosztogatás történetét. Mivel
megígérték neki, hogy nem ölik meg és urának sem adják vissza, beleegyezett
abba, hogy Dávidot és embereit ellenségük táborához vezeti.
Amikor a táborhelyhez értek, látták a dorbézoló sereget. A győztesek
ünnepelték győzelmüket. „És ímé, azok elszéledének az egész vidéken, és
evének, ivának és táncolának az igen nagy zsákmány felett, amelyet a Filiszteusok
tartományából és Júda tartományából hozának” (1Sám 30:16). Dávid azonnali
támadást rendelt el, és az üldözők ádáz dühvel vetették magukat zsákmányukra.
Az amálekiták meglepődtek és zavarba estek. A csata egész éjjel tartott és a
következő napon is, míg majdnem az egész sereget megverték. Csak négyszáz
férfinak sikerült tevék hátán elmenekülnie. Az Úr szava beteljesedett: „És
mindent megszabadított Dávid, valamit elvittek az Amálekiták; az ő két feleségét
is megszabadítá Dávid. És semmijök sem hiányzott, sem kicsiny, sem nagy, sem
fiaik, sem leányaik, a zsákmányból sem és mindabból, amit elvittek tőlük; Dávid
Pátriárkák és Próféták, 623-625. (Dávid nagylelkűsége-részlet); 640-647. (Dávid Siklákban)
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mindent visszahozott” (1Sám 30:18-19).
Amikor Dávid betört az amálekiták területére, kardélre hányta mindazokat
a lakosokat, akik kezébe kerültek. Ha Isten hatalma nem tartja vissza az
amálekitákat, bosszút állva megölték volna Siklág népét. Úgy döntöttek, hogy
megkímélik a foglyok életét. Diadaluk méltóságát ezzel is emelni kívánták, hogy
a rabok megszámlálhatatlan sokaságát vezették haza, hogy aztán rabszolgákként
eladják őket. Akaratlanul Isten szándékát valósították meg, mert foglyaik
sértetlenül kerültek vissza családjukhoz.
Minden földi hatalom a végtelen Isten fennhatósága alá tartozik. A
leghatalmasabb uralkodóhoz, a legkegyetlenebb elnyomóhoz így szól ő: „Eddig
jöjj és ne tovább; ez itt ellene áll kevély habjaidnak!” (Jób 38:11). Isten hatalma
állandóan munkálkodik, hogy ellenálljon a gonosz tevékenységének. Isten
mindig az emberekért munkálkodik, nem azért, hogy megsemmisítse, hanem
visszatérítse és megőrizze őket.
A győztesek nagy örömmel indultak vissza házaikhoz. Amikor eljutottak
hátrahagyott társaikhoz, akkor az önzőbbek és az engedetlenebbek követelték,
hogy azok, akik nem vettek részt a csatában, ne részesüljenek a zsákmányból.
Azt mondták nekik, elégedjenek meg azzal, hogy visszakapták feleségüket és
gyermekeiket. De Dávid nem egyezett bele. „Ne cselekedjetek így, atyámfiai azzal,
amit az Úr adott nekünk;” - mondta - „ő oltalmazott minket és adá kezünkbe a
sereget, amely ellenünk jött vala. Vajon kicsoda engedhetne néktek ebben a
dologban? Sőt inkább, amekkora annak a része, aki elment a harcba, akkora
legyen annak is a része, aki a holminál marada; egyenlőképpen osztozzanak”
(1Sám 30:23-24). Így az ügy elrendeződött és később Izraelben szabály lett, hogy
mindazok, akik a harcban voltak, egyenlő arányban részesüljenek a zsákmány
elosztásában azokkal, akik hátramaradtak és segítőik voltak.
Amellett, hogy visszaszerezték mindazt, amit az amálekiták elvittek Siklágból,
Dávid és emberei jelentős juhnyájat és gulyát zsákmányoltak, amelyek az
ellenség tulajdonai voltak. Ezt „Dávid zsákmányának” nevezték el. Siklágba való
visszatérésük után Dávid ebből a zsákmányból ajándékokat küldött Júdában
saját törzse véneinek. Ebben az ajándékosztásban mindazokról megemlékezett,
akik barátságosan viselkedtek vele és katonáival, amikor a hegyek által alkotott
erődökbe húzódtak vissza, s helyről-helyre menekülve mentették életüket.
A vének kedvessége és rokonszenve nagyon értékes volt az űzött menekülő
számára. Így igyekezett azt most hálásan kifejezni és elismerni. Három nap
telt el azóta, hogy Dávid és harcosai visszatértek Siklágba. Miközben azon
munkálkodtak, hogy helyreállítsák romokban heverő otthonaikat, aggodalmas
szívvel várakoztak a csatáról érkező hírekre, amely - tudomásuk szerint - most
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zajlott Izrael és a filiszteusok között. Hírnök érkezett a városba, akinek „[...] ruhái
megszaggatva valának, fején pedig föld vala” (2Sám 1:2). Azonnal Dávidhoz
vezették. A hírnök tisztelettel meghajolt Dávid előtt. Így fejezte ki, hogy hatalmas
fejedelemnek ismeri el, akinek kegyét szeretné elnyerni. Dávid türelmetlenül
érdeklődött tőle, hogy miként zajlott le a csata. A menekült beszámolt Saul
vereségéről és halálának módjáról és arról is, hogy Jonathán is meghalt.
Beszámolójában azonban nem maradt meg a tények egyszerű megállapításánál.
Azt feltételezte, hogy Dávid ellenséges érzéseket dédelget szívében könyörtelen
üldözője iránt, és ezért abban a reményben, hogy ezzel nagyobb tiszteletet
biztosít a maga számára, gyilkosnak adta ki magát. Dicsekedve folytatta, hogy
a csata alatt megtalálta Izrael megsebesült királyát és az ellenség által erősen
szorongatott királyt annak személyes kérésére saját kezével ölte meg. A koronát
a fejéről és az arany karkötőt a karjától elhozta Dávidnak. Biztos volt abban,
hogy ezeket a híreket Dávid nagy örömmel fogadja és nagy jutalomban részesíti
őt.
De „[...] megragadá Dávid a maga ruháit és megszaggatá, úgyszintén a többi
emberek is, akik ő vele valának. És nagy zokogással sírának, és böjtölének mind
estvéig, Saulon és Jonathánon, az ő fián, és az Úrnak népén és Izráelnek házán,
mivelhogy fegyver által hullottak el” (2Sám 1:11-12).
Az első fájdalom enyhülése után a félelmetes hírek miatt Dávid gondolatai
visszatértek a különös hírnökre és arra a gonoszságra, amelyet saját állítása
szerint ő maga követett el. Maga elé hivatta a fiatalembert és megkérdezte
tőle: „Honnét való vagy te? Felele: Egy jövevény Amálekita férfi fia vagyok.
Ismét monda neki Dávid: Hogy nem féltél felemelni kezedet az Úr felkentjének
elvesztésére?” (2Sám 1:13-14). Saul kétszer volt Dávid hatalmában, de amikor
arra biztatták, hogy ölje meg őt, nem volt hajlandó felemelni kezét ellene, akit
Isten parancsára királlyá szenteltek, hogy uralkodjék Izrael felett. Ez az amálekita
pedig nem félt dicsekedni azzal, hogy ő ölte meg Izrael királyát. Gonoszsággal
vádolta saját magát, amelyet halállal büntettek és a büntetést azonnal végre
is hajtották. Dávid ezt mondta: „A te véred legyen a te fejeden: mert a tennen
nyelved vallása bizonyságot tesz ellened, mondván: Én öltem meg az Úrnak
felkentjét” (2Sám 1:16).
Dávid fájdalma Saul halála felett őszinte és mély volt. Igazán nemes természet
nagylelkűségét bizonyította: nem örült ellensége halálán. Az az akadály, amely
eddig elzárta előle az Izrael királyi székéhez vezető utat, elhárult az útból, Dávid
azonban ennek nem örült. A halál kitörölte elméjéből Saul bizalmatlanságának
és kegyetlenségének emlékét és most nem emlékezett a múlt eseményeire, csak
arra gondolt, ami nemes és királyi volt Saul cselekedeteiben. Saul neve össze
Pátriárkák és Próféták, 623-625. (Dávid nagylelkűsége-részlet); 640-647. (Dávid Siklákban)
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volt kötve Jonathán nevével, akinek Dávid iránti barátsága igaz és önzetlen volt.
Az az ének, amelyben Dávid kifejezte szíve érzéseit, kincsé vált nemzete és
Isten népe számára az egymást követő korszakokban:
Izráel! a te ékességed elesett halmaidon: miként hullottak el a hősök! Meg
ne mondjátok Gáthban, ne hirdessétek Askelon utcáin, hogy ne örvendjenek
a Filiszteusok leányai, és ne ujjongjanak a körülmetéletlenek leányai. Gilboa
hegyei, se harmat, se eső ti reátok ne szálljon, és mezőtök ne teremjen semmi
áldozatra valót; mert ott hányatott el az erős vitézek paizsa, Saulnak paizsa,
mintha meg nem kenettetett volna olajjal. A megöletteknek vérétől és a
hősöknek kövérétől Jonathán kézíve hátra nem tért, és a Saul fegyvere hiába
nem járt. Sault és Jonathánt, akik egymást szerették és kedvelték míg éltek,
a halál sem szakította el; a saskeselyűknél gyorsabbak és az oroszlánoknál
erősebbek valának. Izrael leányai! sirassátok Sault, ki karmazsinba öltöztetett
gyönyörűen, és arannyal ékesíté fel ruhátokat. Óh, hogy elhullottak a hősök
a harcban! Jonathán halmaidon esett el! Sajnállak testvérem, Jonathán,
kedves valál nékem nagyon, hozzám való szereteted csudálatra méltóbb volt az
asszonyok szerelménél. Óh, hogy elhullottak a hősök!
És elvesztek a hadi szerszámok!” (2Sám 1:19-27).

>>> vissza a 7. tanulmányhoz
8. Tanulmány javasolt olvasmány
Pátriárkák és Próféták, 626-639. (Saul halála; Ókori és újabbkori varázslat) 648-657. (Dávidot meghívják a trónra; Dávid működése-részlet)
SAUL HALÁLA
Háborút hirdettek ki Izrael és a filiszteusok között. „És [...] a Filiszteusok
egybegyűlvén, eljövének és tábort járának Sunemnél” (1Sám 28:4), Jezréel
síkságának északi szélén; miközben Saul és haderői csak néhány mérföld
távolságra onnan a Gilboa hegy lábánál táboroztak le, vagyis a síkság déli határán.
Ezen a síkságon Gedeon háromszáz emberével menekülésre késztette Midián
seregeit. Az a lélek azonban, amely akkor ott megihlette Izrael szabadítóját,
nem az, amely most a király szívében volt. Gedeon erős hittel jelent meg és
bizakodott Jákób hatalmas Istenében. Saul magányosnak és védtelennek érezte
magát, mivel Isten elhagyta őt. Amikor megtekintette a filiszteusok hatalmas
seregét „[...] megfélemlék és az ő szíve nagyon megrémüle” (1Sám 28:5).
Közben Saul értesült arról, hogy Dávid és emberei a filiszteusokkal vannak és
arra gondolt, hogy Isai fia most megragadja az alkalmat és megtorolja mindazt
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a rosszat, amelyet elszenvedett. A király kétségbeesett. Saját értelmetlen
szenvedélye, - amely arra sarkallta, hogy pusztítsa el Isten választottját, - volt az,
ami a népet ebbe a nagy veszélybe sodorta. Mialatt Dávid üldözésével töltötte
idejét, elhanyagolta országa védelmét. A filiszteusok kihasználták az ország
őrizetlen helyzetéből eredő előnyt, behatoltak az ország szívéig. Miközben Sátán
arra ösztökélte Sault, hogy minden erejét Dávid üldözésére pazarolja, hogy
elpusztítsa őt, ugyanaz a szellem arra indította a filiszteusokat, hogy ragadják
meg az alkalmat és pusztítsák el Sault, és igázzák le Isten népét. Gyakran ma
is ugyanezt a ravaszságot alkalmazza az ősellenség. Megszenteletlen szívekben
a gyülekezetben az irigység és a viszálykodás tüzét szítja, és aztán kihasználva
Isten népének megosztott helyzetét, ügynökei által az egyház romba döntését
munkálja.
A következő nap Saulnak meg kellett ütköznie a filiszteusokkal. A küszöbön
álló végzet sötét árnyékai vették körül. Segítségre és vezetésre vágyott. Hiába
igyekezett azonban tanácsot kérni és kapni Istentől. „És megkérdezé Saul az
Urat, de az Úr nem felelt néki sem álomlátás, sem az Urim, sem a próféták által”
(1Sám 28:6). Az Úr pedig soha nem fordult el attól, aki őszintén és alázatos szívvel
ment hozzá. Miért nem felelt most Saulnak? Azért, mert a király cselekedeteivel
eljátszotta Isten megkérdezése minden módszerének lehetőségét. Elvetette
Sámuel próféta tanácsát. Száműzte Dávidot, Isten választottját. Legyilkoltatta
az Úr papjait. Vajon elvárhatta-e, hogy Isten majd válaszol neki, amikor elvágta
az Istennel való érintkezés összes csatornáját? Vajon felelhetett-e neki az Úr
álomlátásban vagy kijelentések útján, amikor vétkezett a Szentlélek ellen? Saul
nem tért vissza Istenhez alázatossággal és bűnbánattal. Most sem a bűneiért
való bocsánat és az Istennel való megbékélés volt az, amit keresett, hanem
csak ellenségeitől szeretett volna megszabadulni. Makacsságával és lázadásával
elvágta magát Istentől. Istenhez pedig nem térhetett vissza csak a bűnbánat és a
szív töredelme útján. A gőgös uralkodó azonban kínjában és kétségbeesésében
azt határozta el, hogy a bűnbánat és a töredelem helyett valami más forrásból
igyekszik segítséget keresni magának.
„Akkor monda Saul az ő szolgáinak: Keressetek nékem egy halottidéző
asszonyt, hogy elmenjek hozzá, és megkérdezzem őt” (1Sám 28:7). Saul teljes
ismerettel rendelkezett a halottidézés jellegéről. Az Úr kifejezetten megtiltotta
a halottakkal való érintkezést, és halálbüntetést mondott ki mindazokra, akik
gyakorolták ezt a szentségtelen tudományt. Még Sámuel élete alatt maga Saul
parancsolta meg, hogy az összes varázslót és jóst ki kell végezni. Most azonban
a kétségbeesés meggondolatlanságában, most ő maga folyamodott olyan
módszerhez, amit utálatként előzőleg halálra ítélt.
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A királynak megmondták, hogy Endorban rejtekhelyen él egy asszony, aki
jóslással foglalkozik. Ez az asszony szövetségre lépett Sátánnal és uralma alá adta
magát, hogy teljesítse szándékait. Viszonzásul az ördögök fejedelme csodákat
számára és titkos dolgokat jelentett ki neki.
Saul álruhában öltözve éjnek idején két kísérőjének társaságában elment
Endorba, hogy megkeresse a jósnő rejtekhelyét. Ó! mily szomorú látvány! Izrael
királyát saját akarata szerint a Sátán fogolyként vezette!
Milyen sötét annak az embernek az ösvénye, aki elhatározta, hogy a maga
útján jár és ellenáll a Szentlélek szent befolyásának. A legszörnyűbb bilincs az,
amely azon az emberen csörög, aki önként adta magát a leggonoszabb zsarnok
uralma alá! Istenben való bizalom és az Isten akaratának való engedelmesség
voltak az egyedüli feltételei annak, hogy Saul Izrael királya maradjon. Ha Saul
eleget tett volna ezeknek a feltételeknek uralkodása egész ideje alatt, akkor
országa biztonságban lett volna; Isten lett volna vezetője; a Mindenható lett
volna pajzsa. Isten hosszú ideig elnéző volt Saullal szemben. Bár lázadásai és
önfejűsége már elhallgattatták Isten szavát a szívében, még mindig volt alkalma
a bűnbánatra és a megtérésre. Amikor azonban veszélybe került és elfordult
Istentől, szövetséges társától, Sátántól akart világosságot kapni, akkor az
utolsó szálat is elvágta, amely még Teremtőjéhez kötötte. Teljesen a démoni
hatalom ellenőrzése és uralma alá adta magát, amelyet az évekig gyakorolt is
rajta, és amely a teljes pusztulásra vitte. A sötétség leple alatt Saul és kísérői
átvergődtek a síkságon és biztonságban elmentek a filiszteusok serege mellett.
Miután átjutottak a hegygerincen is, megérkeztek az endori jósnő magányos
otthonába. A jósnő gonosz szellemével itt rejtőzött el, hogy titokban folytathassa
szentségtörő varázsigéinek mondását. Saul ugyan álruhában volt, de magas
termete és királyi tartása elárulta az asszonynak, hogy nem közönséges
katonával van dolga. Sőt az asszony sejtette, hogy látogatója Saul. Gazdag
jutalma pedig, amit adott, megerősítette gyanúját. Kérésére: „Mondj jövendőt
nékem halottidézés által, és idézd fel nékem azt, akit mondok néked” monda az
asszony néki: „Ímé te jól tudod, hogy mit cselekedett Saul, hogy kiirtá a földről a
varázslókat és jövendőmondókat; miért akarod azért tőrbe ejteni az én lelkemet,
hogy megöless engem?! És megesküvék néki Saul az Úrra, mondván: Él az Úr,
hogy e dolog miatt büntetésed nem lészen” (1Sám 28:8-10). Amikor az asszony
megkérdezte tőle, hogy „kit idézzek fel néked?”, akkor Saul azt felelte: „Sámuelt
idézd fel nékem” (1Sám 28:11).
Ezután az asszony elmondta varázsigéit és így szólt: „[...[ istenfélét látok
feljönni a földből [...] Egy vén ember jő fel, és palást van rajta. És megismeré
Saul, hogy az Sámuel, és meghajtá magát arccal a föld felé, és tisztességet tőn
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néki” (1Sám 28:13-14).
Természetesen nem Isten szent prófétája jött fel a jósnő varázsigéinek
kimondására. Sámuel nem volt jelen a gonosz lelkek tanyáján. Ez a
természetfeletti jelenség Sátán hatalmának eredménye volt. Sátán éppen olyan
könnyen magára tudta ölteni Sámuel alakját, mint ahogy a világosság angyaláét
is, amikor a pusztában megkísértette Krisztust.
Az asszony első szavait a varázsige alatt a királyhoz intézte: „Miért csaltál
meg engem? Hiszen te vagy Saul!” (1Sám 28:12). Így az ördögi léleknek, amely
megszemélyesítette a prófétát, az első cselekedete az volt, hogy közölte az
asszonnyal azt a csalást, amelyet vele szemben elkövettek. A Saulnak szóló
üzenet az állítólagos prófétától ez volt: „Miért háborgattál, hogy felidéztettél
engemet? És felele Saul: Igen nagy szorultságban vagyok; a Filiszteusok
hadakoznak ellenem, az Isten pedig eltávozék tőlem, és nem felel már nékem
sem próféták által, sem álomlátás által; azért hívtalak téged, hogy megmondjad
nékem, mit kelljen cselekednem?” (1Sám 28:15).
Amikor Sámuel még élt, Saul megvetette tanácsait, dorgálásait pedig rossz
néven vette tőle. Most azonban szorultsága és a balsors órájában úgy érezte,
hogy a próféta vezetése volt az egyedüli reménysége. Azon célból, hogy
kapcsolatban lehessen mennyel, segítségért fordult a pokol hírnökéhez! Saul
teljesen Sátán hatalmába adta át magát. Most pedig az, akinek a nyomorúság
és a pusztítás okozása volt az egyetlen öröme, megragadta az alkalmat, hogy a
boldogtalan király romlását előidézze. A kétségbeesett király könyörgésére, ez a
rettenetes üzenet érkezett az állítólagos Sámuel ajkairól: „
Ugyan miért kérdezel engemet, ha az Úr eltávozott tőled és ellenségeddé
lőn?! És aszerint cselekedett az Úr, amint általam megmondotta vala: elvette
az Úr a királyságot a te kezedből, és adta azt a te társadnak, Dávidnak. Mivel
nem hallgattál az Úrnak szavára, és nem hajtottad végre az ő felgerjedt haragját
az Amálekitákon: azért cselekszik most így veled az Úr. És az Úr Izraelt is veled
együtt a Filiszteusok kezébe adja” (1Sám 28:16-19).
Saul lázadó eljárását egész idő alatt Sátán csak dicsérte és így becsapta őt. A
kísértő mindig úgy működik, hogy lekicsinyli a bűnt, könnyűvé és vonzóvá teszi
a bűn ösvényét és elvakítja az elmét, amely így nem veszi észre, sőt semmibe
veszi az Úr intéseit és fenyegetéseit. Sátán megbabonázó hatalmával rávette
Sault, hogy igazolja magát Sámuel dorgálásaival és intéseivel szemben. Most
azonban Saul végső szorultságában Sátán ellene fordult és feltárta előtte bűne
szörnyűségét és a bocsánat reménytelenségét, hogy kétségbeesésbe hajszolja
őt. Valójában nem választhatott jobbat bátorsága elpusztítására, minthogy
elméjét összezavarva a kétségbeesésbe űzze és önmagát megsemmisítse.
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Saul a fáradságtól és a böjtöléstől teljesen kimerült. Megrettent és a
lelkiismerete is mardosta. Amikor pedig meghallotta ezt a félelmetes jövendölést,
termete megingott, mint a tölgyfa a viharban, és ájultan elterült a földön.
A jósnő megrémült. Izrael királya halottként feküdt előtte. Vajon mi történne
vele, ha az ő rejtekhelyén halna meg? Könyörgött neki, keljen fel és egyék valamit.
Arra ösztönözte, hogy mivel ő veszélyeztette életét azzal, hogy teljesítette
kívánságát, neki is engednie kell az ő kérésének és meg kell tartani saját életét.
Szolgái is csatlakoztak a jósnő könyörgéséhez. Saul végül is engedett a kérésnek.
Az asszony hízott borjú húsát tette eléje és nagy sietséggel kovásztalan kenyeret
is készített számára. Micsoda jelenet! A jósnő barlangjában, amely még csak
egy kevéssel előbb - Sátán hírnökének jelenlétében - visszhangzott a végzet
szavaitól, az, akit Isten Izrael királyának kent fel, leült és evett és így készült fel a
másnapi halálos küzdelemre.
Napkelte előtt kísérőivel együtt Saul visszatért Izrael táborába, hogy megtegye
a szükséges előkészületeket az ütközetre. Saul azzal, hogy tanácskozott a sötétség
lelkével, tulajdonképpen megsemmisítette magát. A kétségbeesés rémülete
annyira lehangolta, hogy képtelen volt bátorságot önteni hadseregébe. Elszakadt
az erő forrásától, nem tudta rávenni az izraelitákat arra, hogy úgy tekintsenek
Istenre, mint egyedüli segítőjükre. Mindez siettette a gonosz lélek által mondott
jövendölés beteljesedését.
Izrael haderői és a filiszteusok seregei Sunem síkján és Gilboa lejtűin csaptak
össze és vívták meg véres küzdelmüket. Bár az endori barlangban lejátszódott
félelmetes jelenet a reménység utolsó szikráját is kioltotta a király szívében, Saul
mégis elszánt hősiességgel harcolt trónjáért és országáért. Mindezt azonban
hiába tette. „[...] elfutottak Izráel férfiai a Filiszteusok elől és elhullának a seb
miatt a Gilboa hegységén” (1Sám 31:1). A király három bátor fia ott halt meg
apja mellett. Az íjászok rátámadtak Saulra. Látnia kellett, hogy katonái egymás
után esnek el körülötte és miként vágják le karddal fejedelmi fiait. Maga Saul is
megsebesült. Már nem tudott sem harcolni, sem elmenekülni. Lehetetlenség
volt számára a menekülés, ezért elhatározta, elevenen nem adja magát a
filiszteusok kezébe. Megparancsolta fegyverhordozójának: „Húzd ki kardodat,
és szúrj keresztül azzal engem” (1Sám 31:4). Amikor ez a férfi nem volt hajlandó
kezét emelni az Úr felkentje ellen, akkor Saul önmaga vette el életét úgy, hogy
beledűlt saját kardjába.
Így pusztult el Izrael első királya az öngyilkosság bűnének terhével lelkén.
Életét elhibázta. Tiszteletlenség és kétségbeesés jellemezte életét és halálát is,
mert saját akaratát szembeállította Isten akaratával.
A vereség híre elterjedt. Rémület tört egész Izraelre. Az emberek elmenekültek
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a városból, így azokat zavartalanul vehették birtokukba a filiszteusok. Saul Istentől
függetlenné vált uralma majdnem az egész nép pusztulását eredményezte.
A csatát követű napon, amikor a filiszteusok átkutatták a csatateret és
kifosztották az elesettek holttesteit, felfedezték Saul és három fia holttestét.
Hogy diadalukat teljessé tegyék, levágták Saul fejét és lerángatták róla
fegyverzetét. Azután a véres fejet és fegyverzetét diadaljelvényként elküldték a
filiszteusok országába „[...] hogy hírt mondanának bálványaiknak templomában
és a nép között” (1Sám 31:9). „Fegyverzetét Astarot templomában helyezték
el”, míg fejét Dágon templomába vitték; „testét pedig felfüggeszték Bethsán
kerítésére” (1Sám 31:10). Így a győzelem dicsűségét hamis isteneik hatalmának
tulajdonították, Jahve nevét pedig meggyalázták.
Saul és fiai holttestét Bethsánba hurcolták. Ez a város közel a Jordánhoz, nem
nagyon távol Gilboától feküdt. Itt felaggatták a holttesteket, hogy a ragadozó
madarak falják fel azokat. Jábes-Gileád bátor férfiai azonban visszaemlékezve
arra, hogy korábban Saul szabadította fel városukat, most úgy nyilvánították
ki hálájukat, hogy elhozták a király és a hercegek tetemeit és tisztességesen
eltemették őket. Éjnek idején keltek át a Jordánon. „Felkelének mindnyájan
a vitéz férfiak, és menének egész éjjel, és miután levették Saul testét és az ő
fiainak testeit Bethsán kerítéséről, elmentek Jábesbe, és ott megégették őket;
Csontjaikat pedig felszedték és eltemették a tamaris fa alatt Jábesben; és
böjtölének hét napig” (1Sám 31:12-13). Így a negyven évvel ezelőtt véghezvitt
hűstett szerető szíveket és kezeket mozgatott meg a megaláztatás idején, és
Jábes-Gileád derék férfiai végtisztességgel adóztak Saulnak és fiainak.
ÓKORI ÉS ÚJABBKORI VARÁZSLAT
A Szentírás beszámolója arról a látogatásról, amit Saul az endori asszonynál
tett, megzavarja a Biblia tanulmányozóját. Vannak, akik azt az álláspontot
képviselik, hogy Sámuel ténylegesen jelen volt a Saullal való beszélgetésen.
A Biblia elegendő bizonyítékkal látja el azokat, akik ennek az ellenkezőjére
következtetnek. Ha Sámuel - amint azt néhányan állítják, - már a mennyben
volt, akkor őt onnan kellett megidézni. Ezt pedig vagy Isten, vagy Sátán hatalma
cselekedte meg. Senki sem hiheti egy pillanatig sem, hogy Sátánnak hatalma
volt arra, hogy Isten szent prófétáját lehívja a mennyből egy elhagyott asszony
varázsigéinek megtisztelése céljából. Arra sem következtethetünk, hogy maga
Isten hívta le őt a varázsló barlangjába. Nem, mert az Úr már nem volt többé
hajlandó a Saullal való érintkezésre sem álmok, sem az Urim vagy a próféták
által (1Sám 28:6). Ezek voltak ugyanis az Isten és az emberek közötti érintkezés
eszközei, amelyeket maga Isten jelölt ki erre a célra. Isten nem adta át senkinek
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üzenete közvetítésének eszközeit, legkevésbé nem Sátán ügynökeinek.
Maga az üzenet elegendő bizonyíték az eredetére. A célja nem az volt, hogy
Sault bűnbánatra késztesse, hanem, hogy siettesse romlását. Ez pedig nem Isten
műve, hanem Sátáné. Továbbá Saulnak a jövendőmondóval való tanácskozása
volt egyik oka Isten által történt elvetésének és elpusztításának. „Meghala azért
Saul az ő gonoszsága miatt, mivel vétkezett az Úr ellen, az Úrnak igéje ellen,
melyet nem őrzött meg, sőt az ördöngöst is megkereste, hogy megkérdezze; És
nem az Urat kérdé. Ezért elveszté őt, és adá az ő országát Dávidnak, az Isai fiának”
(1Krón 10:13-14). A Biblia itt határozottan állítja, hogy a varázslás szellemét
kérdezte meg és nem az Urat. Nem beszélt Sámuellel, Isten prófétájával, hanem
a varázsló közbenjárásával magával Sátánnal beszélgetett. Sátán nem mutathatta
be az igazi Sámuelt, hanem csak utánozta őt, s ez a csalás megtévesztette Sault.
Az ókori varázslatnak és boszorkányságnak majdnem minden formája a
halottakkal való lelki kapcsolat hitén alapult. Azok, akik gyakorolták a halottidézés
művészetét, azt állították, érintkezésbe tudnak lépni az elhaltak lelkével és
ezek útján ismereteket nyernek az eljövendő eseményekről. A halottakkal való
tanácskozásnak erre a szokására Ésaiás próféciájában találhatunk utalást: „És ha
ezt mondják tinéktek: Tudakozzatok a halottidézőktől és a jövendőmondóktól,
akik sipognak és suttognak: hát nem Istenétől tudakozik-é a nép? az élőkért a
holtaktól kell-é tudakozni?” (Ésa 8:19).
A halottakkal való kapcsolat hite alkotja a pogány bálványimádás sarokkövét
is. A pogány istenekről azt hitték, hogy azok nem mások, mint az elhalt hősök
istenített lelkei. Így a pogány vallás tulajdonképpen a halottak imádata volt. Ez
világosan kitűnik a Szentírásból. Izrael Bál-Peórban elkövetett bűnéről szóló
beszámolóban ezt a megállapítást olvashatjuk: „Mikor pedig Sittimben lakozik
vala Izráel, kezde a nép paráználkodni Moáb leányaival. Mert hívogaták a népet az
ő isteneik áldozataira; és evék a nép, és imádá azoknak isteneit. És odaszegődék
Izráel Bál-Peórhoz; az Úr haragja pedig felgerjede Izráel ellen” (4Móz 25:1-3).
A zsoltáríró elmondja, hogy milyen istenek is voltak azok, akiknek ezeket az
áldozatokat bemutatták. Az izraeliták ugyanezen hitehagyásáról beszélve, azt
mondja: „Majd hozzácsapódtak a Bál-Peórhoz, és ették a holtak áldozatait”
(Zsolt 106:28), vagyis azokat az áldozatokat, amelyeket a holtaknak áldoztak.
A halottak istenítése és a velük való állítólagos kapcsolat is kiemelt helyet
foglalt el a pogányság majdnem minden rendszerében. Azt hitték, hogy az
istenek a halottak útján közlik akaratukat az emberekkel, és amikor az emberek
kérik, tanácsot is adnak. Ilyen közvetítő helyek voltak Róma és Görögország
híres jósdái is.
A halottakkal való kapcsolatban, a velük való érintkezés lehetőségében való
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hitet mind a mai napig megtartották még az úgynevezett keresztény országokban
is. A spiritizmus neve alatt széles körben elterjedt az olyan lényekkel való
érintkezés gyakorlata, akikről állítják, hogy a meghaltak szellemei. A spiritiszták
azoknak a rokonszenvét veszik igénybe, akik szeretteiket elveszítették. Lelki,
szellemi lények néha megjelennek egyes embereknek elhalt barátaik alakjában
és beszámolnak nekik olyan eseményekről, amelyek egykor kapcsolatban voltak
velük földi életük folyamán és olyan cselekedeteket hajtanak végre, amelyeket
akkor is megtettek, amikor még éltek. Ezen az úton arra a hitre vezetik el az
embereket, hogy az ő elhunyt barátaik valójában angyalok, akik felettük
lebegnek és érintkeznek is velük. Azokat, akiket így az elhunytak szellemeinek
feltételeznek, bizonyos bálványimádásban részesítenek és azok szavainak
nagyobb súlya van, mint Isten szavának.
Mindazonáltal sokan vannak olyanok is, akik a spiritizmust merő csalásnak
tekintik. Azokat a megnyilatkozásokat, amelyekkel támogatják a spiritizmus
természetfeletti jellegét, a médiumok csalásának tartják. Igaz az, hogy a
trükkök eredményeit gyakran valódi megnyilatkozásokként kényszerítik rá az
érdeklődőkre, ugyanakkor az is igaz, hogy néha a természetfeletti hatalomnak
is vannak észrevehető bizonyítékai. Sokan elvetik a spiritizmust, mint az emberi
ügyesség vagy ravasz akarat eredményét. Amikor szembe találják magukat olyan
megnyilatkozásokkal, amelyeket nem tudnak ezen az alapon megmagyarázni,
akkor elismerik a spiritiszták állításait.
Az új idők spiritizmusa az ókori boszorkányság és bálványimádás formái, amelyek az alapja a halottakkal való kapcsolattartás - arra az első hazugságra
épülnek, amellyel Sátán elámította Évát az Édenben: „Bizony nem haltok meg;
Hanem tudja az Isten, hogy amely napon ejéndetek abból, [...] olyanok lesztek,
mint az Isten” (1Móz 3:4-5). Mindkettő ugyanazon a hazugságon alapszik, amely
a hazugság atyjától származik.
Isten kifejezetten megtiltotta a hébereknek, hogy bármi módon kapcsolatban
legyenek a halottakkal. Isten hathatósan becsukta előttük a halottakkal való
érintkezés ajtaját, mikor azt mondta: „[...] a halottak semmit nem tudnak [...] és
többé semmi részök nincs semmi dologban, amely a nap alatt történik” (Préd
9:7-8). „Kimegyen a lelke; visszatér földébe, és aznapon elvesznek az ő tervei”
(Zsolt 146:4). Az Úr kijelentette Izraelnek: „Amely ember pedig az igézőkhöz és
a jövendőmondókhoz fordul, hogy azok után paráználkodjék, arra is kiontom
haragomat, és kiirtom azt az ő népe közül” (3Móz 20:6).
Az „ismerősök szellemei” nem a halottak lelkei voltak, hanem gonosz
angyalok, Sátán hírnökei. Az ókori bálványimádásról, - amely magába foglalta
úgy a halottak imádását, mint a velük való bensőséges kapcsolatot, - a Biblia
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kijelenti, hogy az nem más, mint a démonok imádása. Pál apostol arra inti
keresztény testvéreit, hogy semmiképpen se vegyenek részt pogány szomszédaik
bálványimádásban. Azt mondja: „[...] amit a pogányok áldoznak, ördögöknek
áldozzák és nem Istennek; nem akarom pedig, hogy ti az ördögökkel legyetek
közösségben” (1Kor 10:20). A zsoltáríró, amikor Izraelről beszél, azt mondja,
hogy „feláldozák fiaikat és leányaikat az ördögöknek”, és a következő versben
megmagyarázza, hogy „[...] Kánaán bálványainak” áldozák fel őket (Zsolt 106:3738). A halottak imádásában valójában a démonokat imádták.
Az új kor spiritizmusának ugyanez az alapja és ezért valójában nem más, mint
a démonok imádásának új köntösbe öltöztetése, amelyet Isten régen elítélt
és megtiltott. A Szentírás előre megmondta: „[...] az utolsó időben némelyek
elszakadnak a hittől, hitető lelkekre és gonosz lelkek tanításaira figyelmezvén”
(1Tim 4:1). Pál a Thessalonikabeliekhez írt második levelében Sátán különleges
munkájára mutat rá a spritizmusban, mint közvetlenül Krisztus második adventje
előtti eseményre. Krisztus második eljöveteléről beszélve kijelenti, hogy ennek
az erőnek „[...] eljövetele a Sátán ereje által van, a hazugságnak minden
hatalmával, jeleivel és csodáival” (2Thessz 2:9). Péter, amikor leírja mindazokat
a veszedelmeket, amelyekkel az egyháznak szembe kell néznie az utolsó időben,
azt mondja, hogy amint voltak hamis próféták, akik Izraelt bűnbe vitték, úgy
lesznek majd hamis tanítók: „[...] akik veszedelmes eretnekségeket fognak
becsempészni, és az Urat, aki megváltotta őket, megtagadván, önmagokra
hirtelen való veszedelmet hoznak. És sokan fogják követni azoknak romlottságát”
(2Pt 2:1-2). Az apostol itt a spiritiszta tanítók jellegzetes tanításai közül az egyik
legfontosabbat mutatja ki, hogy nem ismerik el Krisztust Isten Fiának. Az ilyen
tanítókra vonatkozólag a szeretett tanítvány, János a következőket jelenti ki: „Ki
a hazug, ha nem az, aki tagadja hogy a Jézus a Krisztus? Ez az antikrisztus, aki
tagadja az Atyát és a Fiút. Senkiben nincs meg az Atya, aki tagadja a Fiút” (1Jn
2:22-23). A spiritizmus azzal, hogy megtagadja Krisztust, megtagadja az Atyát is
és a Biblia ezt az antikrisztus megnyilvánulásának jelenti ki.
Saul végzetének megjövendölésével, ami az endori jövendőmondó asszony
útján történ, Sátán egész Izraelt tőrbe akarta csalni. Azt remélte, hogy ez a tény
az egész népet a varázslóval szembeni bizalomra serkenti és majd elmennek
hozzá tanácsot kérni. Ilyen módon elfordulnának Istentől és Sátán vezetése alá
kerülnek. Az a csalétek, amellyel a spiritizmus vonzást gyakorol a sokaságra nem
más, mint az a színlelt hatalom, amellyel állítása szerint félre tudja húzni a leplet
a jövőről és az emberek elé tudja tárni azt, amit Isten elrejtett. Isten az ő szavában
már megmutatta nekünk a jövendő nagy eseményeit - mindazt megmutatta,
aminek ismerete lényeges számunkra - és Isten megbízható jelzőtáblát adott,
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hogy el ne essünk a reánk váró veszedelmek között. Sátán szándéka; hogy
elpusztítsa az emberek Istenbe vetett bizalmát; hogy elégedetlenekké tegye
őket életük körülményeivel; hogy rávegye őket azoknak az ismereteknek a
keresésére, amelyeket Isten bölcsen eltakart előlük, és; hogy megvessék azt,
amit Isten kijelentett nekik szent szavában.
Sokan vannak, akik nyugtalanokká válnak, ha nem tudják ügyeik határozott
kimenetelét. Nem tudják elviselni a bizonytalanságot és türelmetlenségükben
visszautasítják a várakozást, hogy meglássák Isten üdvösségét. A rossztól való
félelem majdnem őrületbe sodorja őket. Szabad utat engednek lázadozó
érzéseiknek és szenvedélyes szomorúságukban ide-oda szaladgálnak és
igyekeznek mindazt megtudni, amit Isten nem tárt a szemük elé. Ha bíznának
Istenben és kitartóan imádkoznának is, akkor megtalálnák az isteni vigasztalást.
Istennel való lelki közösségük lecsillapítaná zaklatott lelküket. A megfáradtak
és a súlyosan megterheltek nyugalmat találnának lelküknek, ha Jézushoz
mennének. Ha azonban nem vesznek tudomást azokról az eszközökről,
melyeket Isten rendelt vigasztalásukra, és más forrásokhoz folyamodnak abban
a reményben, hogy ezeknél a forrásoknál mindazt megtalálhatják, amit Isten
nem adott tudtukra, akkor Saul végzetes tévedését követik el, és csak a gonosz
tudás ismeretét találják meg.
Isten előtt nem helyes az ilyen eljárás. Nemtetszését a legvilágosabb
szavakkal fejezte ki. A türelmetlenség - a jövőt eltakaró lepel felfedése - mindig
az Istenben való hit hiányát jelzi és megnyitja a lelket a csalás nagy mesterének
indítványai előtt. Sátán ráveszi az embereket, hogy azokkal tanácskozzanak, akik
látnoknak nevezik magukat. Ezek azzal, hogy kinyilatkoztatják a múlt elrejtett
vagy elfeledett dolgait, bizalmat ébresztenek Sátán munkatársainak hatalma
iránt és elhitetik, hogy meg tudják nekik előre mondani a jövőben történő
dolgokat is. Tapasztalatával, amelyet a hosszú korszakok alatt szerzett, Sátán
következtetni tud az okból az eredményre, és gyakran előre jelzi az emberek
életének néhány eljövendő eseményét. Így Sátán képes becsapni és hatalma alá
terelni a szegény, félrevezetett lelkeket, hogy akarata szerint vezesse őket.
Isten így figyelmeztet erre a veszélyre bennünket prófétája útján: „És ha
ezt mondják tinéktek: Tudakozzatok a halottidézőktől és a jövendőmondóktól,
akik sipognak és suttognak: hát nem Istenétől tudakozik-é a nép? az élőkért a
holtaktól kell-é tudakozni? A tanításra és a bizonyságtételre hallgassatok! Ha
nem ekként szólnak azok, akiknek nincs hajnalok” (Ésa 8:19-20).
Kell-e azoknak, akiknek végtelen bölcsességű és hatalmú szent Istenük van a
varázslókhoz menni, akiknek a tudománya a mi Urunk ellenségétől származik?
Maga Isten az ő népének a világossága. Isten azt parancsolja az ő népének,
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hogy szemeiket függesszék arra a dicsőségre, amely el van takarva az emberi
tekintet elől. Az Igazságosság Napja küldi ragyogó sugarait a szívbe. Világosságát
egyenesen a mennyei királyi széktől kapja. Szükségtelen elfordulniuk a
világosságnak e forrásától és odafordulni Sátán követeihez.
A démon Saulhoz intézett üzenetének - ámbár ez a bűn vádolása volt - nem
Saul megreformálása volt a célja, hanem az, hogy pusztulásra és végromlásra
ösztönözze őt. Mindazáltal az szolgálja a kísértő szándékát legjobban, ha az
embereket hízelkedéssel csábítja a romlásba. A démon istenek tanítása az ókori
időkben aljas feslettségekből táplálkozott. Az isteni szabályokat, mivel azok
kárhoztatták a bűnt és érvényre juttatták az igazságot, egyszerűen félretolták.
Az igazságot könnyedén vették vagy elvetették. Az erkölcstelenséget nemcsak
megengedték, hanem még ajánlották is. A spiritizmus tulajdonképpen azt
hirdeti, hogy nincs sem halál, sem bűn, sem ítélet, sem megtorlás; hogy „az
emberek el nem bukott félistenek”; hogy a kívánság a legfőbb törvény; és hogy
az ember csak önmagának tartozik számadással. A korlátok, amelyeket Isten
emelt az igazság, az erkölcsi és a nemi tisztaság és a tisztelet megőrzésére, már
leromboltattak és így sokan felbátorodtak a bűn elkövetésére. Az ilyen tanítás
nem azt bizonyítja-e, hogy ugyanazon forrásból ered, mint a démonok imádása?
Az Úr Izrael elé tárta a gonosz lelkekkel való közösség következményeit,
és ezt láthatták is a kanaániták utálatosságaiban. A kanaánitákban nem volt
semmi szeretet, bálványimádók, paráznák és gyilkosok voltak, teljesen romlott
gondolatokkal, cselekedetekkel. Az emberek a saját szívüket sem ismerik, mert
„csalárdabb a szív mindennél, és gonosz az; kicsoda ismerhetné azt?” (Jer 17:9).
Isten azonban megérti a romlott emberi természet hajlandóságait. Akkor éppen
úgy, mint most is, Sátán mindig arra törekedett, hogy kedvező feltételeket
teremtsen az Isten ellen való lázadásra, hogy Izrael népe éppen olyan utálatos
legyen Isten előtt, mint amilyenek voltak a kanaániták. A lelkek ellensége mindig
éber és azonnal megnyitja a csatornákat, amelyeken a gonoszság akadálytalanul
folyik belénk, mert azt akarja, hogy elpusztuljunk és elítéltessünk Isten előtt.
Sátán elhatározta, hogy uralmát megtartja Kánaán földjén. Amikor pedig
Kánaán Isten gyermekeinek lakóhelyévé lett és Isten törvénye lett az ország
törvénye, akkor kegyetlen és rosszindulatú gyűlölettel gyűlölte Izraelt, kitervelve
megsemmisítésüket. A gonosz lelkek munkálkodása által idegen isteneket
mutatott be nekik. A törvényszegés miatt, amelyet elkövettek, a választott nép
végezetül szétszóródott az ígéret földéről. Ezt igyekszik Sátán napjainkban is
megismételni. Isten elválasztja népét a világ utálatosságától, hogy megtarthassák
az ő törvényét. Ezért „[...] atyánkfiainak vádolója” (Jel 12:10) nem ismer határt.
„[...] mert leszállott az ördög tihozzátok, nagy haraggal teljes, úgymint aki tudja,
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hogy kevés ideje van” (Jel 12:12). Az ígéret földe éppen előttünk van és Sátán
elhatározta, hogy elpusztítja Isten népét és kirekeszti őket örökségükből. A
felhívás: „Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértetbe ne jussatok” (Mk 14:38)
sohasem volt időszerűbb és szükségesebb, mint most.
Az Úr szava, amelyet az ókor Izraeléhez intézett, ebben a korszakban is szól az
ő népéhez: „Ne menjetek igézőkhöz, és a jövendőmondókat ne tudakozzátok,
hogy magatokat azokkal megfertőztessétek” (3Móz 19:31). „Mert mind utálja az
Úr, aki ezeket míveli” (5Móz 18:12).
DÁVIDOT MEGHÍVJÁK A TRÓNRA
Saul halálával megszűntek azok a veszedelmek, amelyek Dávidot száműzötté
tették. Az út most megnyílt számára és visszatérhetett hazájába. Amikor a
Saulért és Jonathánért tartott gyásznapok véget értek, „[...] megkérdezé Dávid
az Urat, mondván: Felmenjek-é Júdának valamelyik városába? Kinek felele az
Úr: Menj fel. És monda Dávid: Hová menjek? Felele: Hebronba” (2Sám 2:1).
Hebron húsz mérföldre feküdt északra Beérsebától, körülbelül félúton a város
és a jövendő főváros, Jeruzsálem között. Eredetileg Kirját-Arbá-nak nevezték,
mert Arbának, Anák atyjának városa volt. Később Mamré volt a neve. Itt volt
a pátriárkák temetkezési helye, a „Makpelah barlang”. Hebron Káleb öröksége
volt, most Júda fővárosa. A völgyben fekvő várost termékeny, lankás vidék és
termőföld vette körül. Ott voltak Palesztina legszebb szőlős kertjei, számtalan
olaj és más gyümölcstermő fák ültetvényeivel együtt.
Dávid és társai azonnal készek voltak arra, hogy engedelmeskednek annak az
utasításnak, amelyet Istentől kaptak. A hatszáz felfegyverzett férfi, feleségeikkel
és gyermekeikkel, juhnyájaikkal és szarvasmarha csordáikkal együtt hamarosan
úton voltak Hebron felé. Amikor ez a karaván bevonult a városba, Júda férfiai
már ott várakoztak, hogy Dávidot, Izrael jövendő királyát fogadják. Azonnal
előkészületeket tettek a megkoronázására. „[...] és ott felkenék Dávidot
királynak a Júda házán” (2Sám 2:4). Semmilyen erőszakot nem alkalmaztak
annak érdekében, hogy tekintélyét erővel más törzsek fölé is kiterjesszék.
Az újonnan megkoronázott uralkodó első cselekedeteinek egyike az volt, hogy
kifejezte gyengéd tiszteletadását Saul és Jonathán emlékének. Amikor értesült
Jábes-Gileád lakóinak bátor tettéről, hogy elhozták az elesett vezérek testét és
tisztességes temetésben részesítették őket, Dávid azonnal követeket küldött
Jábesba ezzel az üzenettel: „Áldottak vagytok ti az Úrtól, kik ezt az irgalmasságot
cselekedtétek a ti uratokkal, Saullal, hogy eltemettétek; Annakokáért most az
Úr cselekedjék veletek irgalmasságot és igazságot; sőt én is ezt a jót teszem
veletek, hogy ezt cselekedtétek” (2Sám 2:5-6). Egyúttal közölte velük Júda
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trónjára lépését és azok további hűségét kérte, akik eddig is bizonyították azt.
A filiszteusok nem ellenezték Júdának azt az eljárását, hogy Dávidot tették
királlyá. Megbarátkoztak vele száműzetésében, abban a reményben, hogy ezzel
gyengítik Saul országát. Most abban reménykedtek, hogy Dávid iránt kimutatott
elűző kedvességük miatt Dávid hatalmának kiterjedése és megerősödése az
ő javukat szolgálja majd. Dávid uralkodása azonban nem volt zavarmentes.
Megkoronázásával kezdetét vette a sötét feljegyzések sorozata, amelyek
összeesküvésekről és lázadásokról számolnak be. Dávid nem árulóként lépett a
trónra. Isten választotta ki, hogy ő legyen Izrael királya. Így senkinek sem lehetett
semmi oka, hogy bizalmatlan legyen vele szemben vagy ellenkezzék vele. Alig
ismerték el azonban királyi tekintélyét és megbízását Júda férfiai, amikor Abner
befolyására Saul fiát, Isbósetet tették királlyá és ellentrónt állítottak fel Izraelben.
Isbóset azonban gyenge és nem hozzáértő képviselője volt Saul házának,
miközben Dávid kiválóan alkalmas volt az ország terheinek felelősségteljes
hordozására. Abner, Isbóset királyi hatalomra való emelésének fő közvetítője,
főparancsnok volt Saul hadseregében és a legkiválóbb ember volt Izraelben.
Abner tudatában volt annak, hogy Dávidot maga az Úr jelölte ki Izrael trónjára.
Mivel azonban Dávidot nagyon hosszú ideig üldözték, nem volt hajlandó arra,
hogy Isai fia örökölje az országot, amely felett Saul uralkodott.
A körülmények, amelyek közé Abner került, megmutatták igazi jellemét.
Valójában becsvágyó és elvtelen ember volt. Rokona volt Saulnak és a király
befolyására megvetette azt az embert, akit maga Isten választott Izrael
uralkodójává. Gyűlöletét csak növelte az az éles megrovás, amelyben Dávid
részesítette, amikor a korsó vizet és a király lándzsáját elvette Saul oldala
mellől, amikor ő a táborban aludt. Visszaemlékezett arra, hogy Dávid mit és
hogyan kiáltott a király és Izrael népe füle hallatára: „Avagy nem férfi vagy-é
te, és kicsoda olyan, mint te Izráelben: És miért nem vigyáztál a te uradra, a
királyra? [...] Nem jó dolog ez, amit cselekedtél! Él az Úr, hogy halál fiai vagytok
ti, amiért nem vigyáztatok a ti uratokra, az Úrnak felkentjére!” (1Sám 26:1516). Ez a megszégyenítés azóta is nyomta szívét és elhatározta, hogy végrehajtja
bosszúálló tervét és saját felmagasztalására szakadást hoz létre Izraelben. A volt
királyi ház képviselőjét használta fel saját önző becsvágyainak és szándékainak
elérésére. Tudta, hogy a nép szereti Jonathánt. Mindenki szívesen emlékezett
reá és Saul első sikeres hadjáratát sem felejtették el. Ez a lázadó vezér nagyon
ügyesen és elszántan vitte véghez tervét.
A Jordán túlsó partján fekvő Mahanaimot választották királyi székhelyül,
mivel ez a város nyújtotta a legnagyobb biztonságot a támadások ellen, amely
Dávid vagy a filiszteusok részéről érhette őket. Itt koronázták meg Isbósetet.
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Uralmát először csak a Jordán keleti oldalán élő törzsek fogadták el és csak
később terjedt ki Júda kivételével egész Izraelre. Saul fia két évig élvezte
méltóságát az elszigetelt fővárosban. Abner egész Izraelre ki akarta terjeszteni
hatalmát és ezért háborúra készült fel. „Sok ideig tartó hadakozás lőn a Saul
háznépe között és a Dávid háznépe között. Dávid pedig mind feljebb-feljebb
emelkedik és erősbödik vala; a Saul háza pedig alább-alább száll és fogy vala”
(2Sám 3:1).
Végül árulás döntötte meg azt a trónt, amelyet rosszindulat és becsvágy állított
fel. Abner megharagudott Isbóset gyengesége és hozzá nem értése miatt, ezért
ellene fordult és átpártolt Dávidhoz. Azt is felajánlotta Dávidnak, hogy Izrael
összes törzsét zászlója alá hozza. A király elfogadta javaslatait és tisztességgel
bocsátotta el, hogy valósítsa meg szándékát. Ennek a bátor és híres katonának
kedvező fogadtatása felkeltette Joáb féltékenységét, aki Dávid hadseregének
volt a főparancsnoka. Abner és Joáb között ellenségeskedés, sőt vérbosszú volt,
mert az előbbi megölte Joáb öccsét, Asáelt az Izrael és Júda közötti háborúban.
Most Joáb jó alkalmat látott arra, hogy bosszút álljon Abneren fiatalabb testvére
haláláért és egyben megszabaduljon jövendőbeli vetélytársától. Elhatározta,
hogy tőrbe csalja és megöli Abnert.
Amikor Dávid meghallotta az áruló támadást, ezt mondta: „Ártatlan vagyok
én és az én országom mindörökké az Úr előtt, Abnernek, a Nér fiának vérétől.
Szálljon ez Joábnak fejére, és az ő atyjának egész háznépére” (2Sám 3:28-29).
Tekintettel az ország rendezetlen állapotára és a gyilkos hatalmára és rangjára,
- mert Joáb testvére Abisai is egyesült vele, - Dávid nem büntethette meg a
gyilkosságot igazságosan, de nyilvánosan kimutatta a véres cselekedettől való
undorát. Abner temetését nyilvános tiszteletadással és megfelelő méltósággal
végezték el. A hadsereg Joábbal az élén részt vett a gyász-szertartáson,
megszaggatott ruhában és zsákruhába öltözve. A király azzal nyilvánította ki
gyászát, hogy a temetés napján böjtöt tartott. Első gyászolóként állt a ravatalnál.
A sírnál elhangzott gyászének, élesen megdorgálta a gyilkost. A király így
siránkozott Abner felett:
„Gaz halállal kell-e kimúlnia Abnernek? A te kezeid nem voltak megkötve,
sem lábaid békóba verve; de úgy vesztél el, mint álnok ember miatt szokott
elveszni az ember!” (2Sám 3:33-34).
Dávid nagylelkű elismerése arról, aki keserű ellensége volt, elnyerte egész
Izrael bizalmát és csodálatát. „Mely dolgot mikor az egész község megértett,
igen tetszék nékik; valamint a többi dolga is, amit a király cselekeszik vala, igen
tetszék nékik. És megértette azon a napon az egész nép és az egész Izrael, hogy
nem a királytól volt, hogy Abnert, a Nér fiát megölték” (2Sám 3:36-37). Csak
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bizalmas tanácsadói és kísérői szűkebb körében beszélt a király a bűntényről
és ismerte el saját tehetetlenségét a gyilkos méltó megbüntetésében. Az ügyet
Isten igazságosságára bízta. „Nem tudjátok-é, hogy nagy fejedelem esett ma
el az Izráelben? Én pedig ma erőtelen, noha felkent király vagyok; ezek pedig
a Sérujának fiai hatalmasabbak nálamnál. De fizessen meg az Úr annak, aki
gonoszt cselekeszik, az ő gonoszsága szerint” (2Sám 3:38-39).
Abner őszinte volt Dávidnak tett minden ajánlatában, de indítóokai aljasak és
önzők voltak. Az Istentől rendelt királlyal állandóan szembehelyezkedett abban
az elvárásban, hogy magának biztosítsa a tiszteletet. A neheztelés, a megsebzett
büszkeség és szenvedély volt az, ami őt arra vezette, hogy egy ügyet, amit oly
sokáig szolgált, elhagyjon; és amikor Dávidhoz átpártolt, azt remélte, hogy
szolgálatában a legmagasabb méltóságot nyeri el. Ha sikerült volna szándéka,
akkor képességei és becsvágya, nagy befolyása és istenfélelmének hiánya
veszélyeztette volna Dávid trónját, a nép békességét és jólétét.
„Mikor pedig meghallotta Saul fia, hogy meghalt Abner Hebronban,
igen megfogyatkozék az ő ereje. Sőt az egész Izráel megrémüle” (2Sám 4:1).
Nyilvánvaló volt, hogy a királyságot nem tarthatták fenn sokáig. Egy másik
árulás tetőzte be a csökkenő hatalom bukását. Isbósetet két fő embere aljasul
meggyilkolta. Ezek Isbóset levágott fejével Júda királyához, Dávidhoz siettek. Azt
remélték, hogy ezzel a tettükkel megkedveltetik magukat és elnyerik jóindulatát.
E bűnjellel álltak meg Dávid előtt és ezt mondták: „Ímhol Isbósetnek, Saul
fiának, a te ellenségednek feje; aki üldözé a te lelkedet, és az Úr bosszút állott
e mai napon az én uramért, a királyért, Saulon és az ő maradékán” (2Sám
4:8). Dávid azonban, akinek a trónját maga Isten erősítette meg, és akit
Isten szabadított meg ellenfeleitől, nem kívánta az árulók segítségét hatalma
megerősítéséhez. Ezért elmondta a gyilkosoknak, hogy mi lett a végzete annak,
akik Saul megölésével dicsekedett előtte. Így szólt: „Mennyivel inkább az
istentelen embereket, kik ágyában, a maga házában ölték meg az igaz embert?
Azért most vajon ne kívánjam-é meg az ő vérét kezeitekből, hogy titeket
eltöröljelek a földről? Parancsola azért Dávid az ő szolgáinak, hogy megöljék
őket; és elvagdalák kezeiket és lábaikat; és felakaszták őket Hebronban, a
halastó mellett. Isbósetnek pedig fejét felvevén, eltemeték az Abner sírboltjába,
Hebronban” (2Sám 4:11-12).
Isbóset halála után Izrael vezető emberei között az az általános kívánság
uralkodott, hogy Dávid legyen az összes törzsek királya. „Eljövének pedig
Dávidhoz Hebronba Izráelnek minden nemzetségei, és szólának ilyenképpen: Ímé
mi a te csontodból és testedből valók vagyunk” (2Sám 5:1). Kijelentették: „Mert
ennekelőtte is, mikor Saul uralkodott felettünk, te vezérelted ki s be Izráelt, és az
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Úr azt mondotta néked: Te legelteted az én népemet, az Izráelt, és te fejedelem
leszel Izráel felett. Eljövének azért Izráelnek minden vénei a királyhoz Hebronba,
és frigyet tőn velek Dávid király Hebronban az Úr előtt, és királlyá kenék Dávidot
Izráel felett” (2Sám 5:2-3). Isten gondviselése által megnyílt Dávid előtt a
trónhoz vezető út. Nem volt semmilyen személyes becsvágya, amelyet szeretett
volna kielégíteni, mert nem vágyott méltóság után, amelyhez most hozzájutott.
Áron és a léviták leszármazottai közül több mint nyolcezren várakoztak
Dávidra. A népben végbement változás gyökeres és alapos volt. A forradalom
nyugodtan és méltóságteljesen zajlott és illett ahhoz a nagy munkához, amely
folyamatban volt. Közel félmillió ember gyűlt össze Hebronba Saul volt alattvalói
közül. Ott tolongtak a városban és környékén. A dombok és a völgyek nyüzsögtek a
sokaságtól. Kijelölték a koronázás óráját. Az az ember, akit kiűztek Saul udvarából,
aki a hegyek és dombok közé menekült és a föld barlangjaiban mentette meg
életét, most azt a kitüntetést kell kapja, amely a legmagasabb méltóság, amit
ember embertársának adományozhat. A papok és a vének szent tisztségük
ruháit öltötték magukra. A katonák és tisztjeik dárdái és sisakjai fényesen
csillogtak és a messze földről jött idegenek mind arra törekedtek, hogy minél
közelebbről lehessenek szem- és fültanúi a választott király megkoronázásának.
Dávidot királyi ruhába öltöztették. A szent olajat a főpap öntötte fejére. A Sámuel
által véghezvitt felkenetés ugyanis csak prófétai cselekmény volt, hogy tudják,
mit kell tenni a koronázás alkalmával. Eljött a pillanat, és a királyt ünnepélyes
szertartással Isten helyettesének szentelték fel. A kormánypálcát kezébe adták.
Igaz uralmának szövetségét leírták és a nép hűségfogadalmat tett. A koronát
homlokára helyezték és ezzel a koronázási szertartás véget ért. Izraelnek Istentől
kijelölt királya volt. ő, aki türelmesen várt az Úrra, meglátta Isten ígéreteinek
beteljesedését. „Dávid pedig folytonosan emelkedék és növekedék, mert az Úr,
a Seregeknek Istene vala ő vele” (2Sám 5:10).
DÁVID MŰKÖDÉSE-RÉSZLET
Amint Dávid elfoglalta Izrael trónját, megfelelő helyet kezdett keresni a
birodalom fővárosa számára, melyet Hebrontól húsz mérföldre választott
ki. Mielőtt Józsué Izrael seregeit átvezette volna a Jordánon, ezt a helyet
Sálemnek nevezték. Nem messze innen bizonyította be Ábrahám az Isten iránti
hűségét. Dávid megkoronázása előtt nyolcszáz évvel ez a hely Melkisédeknek,
a magasságos Isten papjának volt otthona. Ez a város az ország központjában,
a környező dombok védelmében, magaslaton feküdt. Mivel Benjámin és Júda
között húzódó határon terült el, közel volt Efraimhoz és innen könnyen elérhető
volt a többi törzs is.
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E hely megszerzéséhez a hébereknek el kellett űzniük a kanaániták
maradékát, akiknek megerősített állásaik voltak a Sion és Mórija hegyén. Ezt az
erődítményt Jebuz-nak hívták és lakóit jebuzeusok-ként ismerték. Évszázadokon
át bevehetetlennek tartották Jebuzt. A héberek Joáb parancsnoksága alatt
megostromolták és elfoglalták. Joábot bátorsága jutalmául Izrael hadseregei
főparancsnokává tették meg. Jebuz az ország fővárosa lett és pogány nevét
Jeruzsálemre változtatták.
Hirám, a Földközi-tenger partján fekvő gazdag Tírus város királya, szövetséget
kötött Izrael királyával és segítséget ajánlott fel Dávidnak jeruzsálemi palotája
építésénél. Követeket küldtek Tírusból építészekkel, munkásokkal és a hosszú
karaván drága fákat, cédrusokat és más értékes építőanyagokat szállított.
Dávid alatt egyesült Izrael és ereje növekedett. A Jebuz erődítmény
megszerzése és Hirámmal, Tírus királyával kötött szövetsége felkeltette
a filiszteusok ellenséges indulatát és erős hadsereggel ismét betörtek az
országba. Jeruzsálemtől kis távolságra a Réfaim völgyében táboroztak le. Dávid,
a háborúba belefáradt embereivel Sion városába vonult vissza, hogy ott kikérje
az Úr tanácsát. „Elmenjek-é a Filiszteusok ellen? Kezembe adod-é őket? Felele
az Úr Dávidnak: Menj el, mert kétség nélkül kezedbe adom a Filiszteusokat”
(2Sám 5:19).
Dávid azonnal rátört az ellenségre, legyőzte és megsemmisítette őket. Elvette
bálványaikat, amelyeket a győzelem biztosítására magukkal vittek. Megalázó
vereségük után a filiszteusok még nagyobb haderőt gyűjtöttek össze és így
tértek vissza egy új ütközetre. Ismét „[...] elszéledének a Réfaim völgyében”
(2Sám 5:22). Dávid megint megkérdezte az Urat és a nagy VAGYOK átvette Izrael
seregének vezetését.
Isten a következő utasítást adta Dávidnak: „Ne menj most reájok; hanem
kerülj a hátuk mögé és a szederfák ellenében támadd meg őket. És mikor a
szederfák tetején indulásnak zaját fogod hallani, akkor indulj meg, mert akkor
kimegy te előtted az Úr, hogy megverje a Filiszteusok táborát” (2Sám 5:23-24).
Ha Dávid Saulhoz hasonlóan a saját akaratát követi, akkor vállalkozása nem jár
sikerrel. De ő azt tette, amit az Úr parancsolt neki „[...] és vágák a Filiszteusok
táborát Gibeontól fogva szinte Gézerig. És elterjede Dávid híre az országokban,
és az Úr adá a tőle való félelmet minden pogányokra” (1Krón 14:16-17).
Amikor Dávid megerősítette trónját és megszabadította országát a külső
ellenségtől, hozzáfogott szíve vágyának megvalósításához, ahhoz hogy Isten
ládáját Jeruzsálembe hozza. Sok évig volt a szövetség ládája Kirjáth-Jeárimban,
kilenc mérföld távolságra Jeruzsálemtől. De úgy illett, hogy a fővárost tisztelje
meg és ott legyen Isten jelenléte.
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Dávid összehívta Izrael harmincezer vezető emberét, hogy ezt az eseményt
- a szövetség ládájának átszállítását - nagy örömünneppé teszi. A nép boldogan
tett eleget a meghívásnak. A főpap a szent tisztségben vele együtt szolgáló
testvéreivel; a hercegek és a törzsek vezető emberei Kirjáth-Jeárimban
gyülekeztek össze. Dávid sugárzott a szent buzgalomtól. A frigyládát kihozták
Abinádáb házából és teljesen új szekérre helyezték, amelyet ökrök húztak. A
szekeret Abinádáb két fia kísérte.
Izrael férfiai ujjongó kiáltásokkal és öröménekekkel kísérték a frigyládát szállító
szekeret és a sokaság hangja egyesült a hangszerek hangjával. „Dávid pedig és
az egész Izráel népe örvendeznek vala az Úr előtt, jegenyefából való minden
szerszámokkal, hegedűkkel, lantokkal, dobokkal, sípokkal és cimbalmokkal”
(2Sám 6:5). Izrael régóta nem volt részese ilyen diadalmas jelenetnek. A hosszú
menet ünnepélyes örömmel vonult a halmok és völgyek mentén a szent város
felé.
De „mikor Nákonnak szérűjére jutának, kinyújtá Uzza az ő kezét az Isten
ládájára, és megtartá azt; mert az ökrök félremozdították vala. Ennekokáért
felgerjede az Úr haragja Uzza ellen, és megölé ott őt az Isten vakmerőségéért:
és meghala ott az Isten ládája mellett” (2Sám 6:6-7). Hirtelen rettegés fogta
el az örvendező tömeget. Dávid megdöbbent és nagyon megrettent, szívében
megkérdőjelezte Isten igazságosságát. Tisztelte a frigyládát mint Isten
jelenlétének jelképét. Nem értette, hogy Isten miért sújtott le félelmetes
ítéletével, s a boldogságot miért változtatta fájdalommá és gyásszá? Úgy érezte,
nem lenne biztonságos a frigyládát a maga közelében tartani. Dávid ezért
elhatározta, hogy ott hagyja ahol most van. A közelben a Gitteus Obed Edom
házában helyezte el.
Uzza végzete isteni ítélet volt a legnyilvánvalóbb parancs áthágása
miatt. Mózes által különleges utasítást adott az Úr a frigyláda szállítására
vonatkozólag. Senki más, csak a papok, Áron leszármazottai érinthették meg,
vagy láthatták fedetlenül. Isten utasítása így hangzott: „[...] akkor jöjjenek
el Kéhát fiai, hogy elvigyék azokat; de ne illessék a szenthelynek semmi
edényét, hogy meg ne haljanak” (4Móz 4:15). A papoknak le kellett takarniuk
a frigyládát és azután a kéhátitáknak kellett azt felemelniük a rudaknál fogva,
amelyeket a frigyláda mindkét oldalán levő gyűrűkbe helyeztek, és amelyeket
sohasem mozdítottak el helyükről. A gersonitáknak és a méráritáknak, - akik
a sátor függönyeiért, deszkáiért és oszlopaiért voltak felelősek, - adott Mózes
szekereket és ökröket azok szállítására. „A Kéhát fiainak pedig semmit nem
ada; mert a szentség szolgálata illette vala őket, amelyet vállon hordoznak vala”
(4Móz 7:9). Így a frigyláda Kirjáth-Jeárimból való elszállításánál az Úr utasításait
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megbocsáthatatlanul figyelmen kívül hagyták.
Dávid és népe azért gyülekeztek össze, hogy szent dolgot vigyenek
véghez. Boldog és készséges szívvel vettek részt benne. Az Úr azonban nem
fogadhatta el szolgálatukat, mert azokat nem az ő utasításai szerint hajtották
végre. A filiszteusok is, - akiknek nem volt ismeretük Isten törvényéről - a
frigyládát szekérre tették, amikor visszaküldték azt Izraelbe és az Úr elfogadta
fáradozásukat. Az izraelitáknak azonban a kezükben volt Isten akaratának
világos kijelentése; amikor tehát mellőzték ezeknek az utasításoknak a
betartását, akkor meggyalázták Istent. Uzza a vakmerőség nagy bűnét követte
el. Isten törvényének áthágása csökkentette felfogóképességét és a be nem
vallott bűneinek terhe alatt, Isten tilalma ellenére, öntelten megérintette Isten
jelenlétének jelképét. Isten nem tudja elfogadni a részleges engedelmességet.
Parancsolatait nem lehet lazán venni. Isten az Uzzára kimért ítélettel meg akarta
mutatni minden izraelitának, hogy milyen fontosabb parancsolatainak pontos
megtartása. Egy ember halála bűnbánatra kellett késztesse a népet, és így
ezreket őrzött meg Isten az ítélettől.
Dávid érezte, hogy saját szíve sincs teljesen rendben Isten előtt, és amikor
látta Uzza halálát, félni kezdett a frigyládától, nehogy valamilyen bűne miatt őt is
büntetés érje. Obed Edom, bár remegve örvendezett, mégis örömmel üdvözölte
a szent jelképet, mint Isten jóindulatának zálogát. Egész Izrael figyelme most a
Gitteusra és házanépére irányult. Mindenki azt figyelte, hogy mi történik velük.
„És megáldá az Úr Obed Edomot és egész háznépét” (2Sám 6:11).
Isten dorgálása Dávid szívére is hatással volt. Megértette, jobban mint azelőtt
Isten törvényének szentségét és az annak való engedelmesség elengedhetetlen
voltát. Az Obed Edom házát ért kegyelem felébresztette benne a reményt, hogy
a frigyláda áldást hoz mind neki mind népének.

>>> vissza a 8. tanulmányhoz
9. Tanulmány javasolt olvasmány
Pátriárkák és Próféták, 657-663. (Dávid működése-részlet)
Három hónap múlva Dávid elhatározta, hogy újból megkísérli a frigyládát
Jeruzsálembe vinni. De most gondosan ügyelt arra, hogy az Úr rendeletének
minden részletét pontosan betartsák. Ismét összehívta a nép főembereit és
hatalmas gyülekezet gyűlt össze a gitteus háza előtt. Tiszteletteljes félelemmel
helyezték most a vállukra a frigyládát az Isten által kijelölt férfiak. A sokaság
felsorakozott és remegő szívvel ismét elindult a hatalmas menet. Hat lépés
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megtétele után a kürt hangja megállást parancsolt. Dávid utasítására „egy ökröt
és hízott borjút” (2Sám 6:13) áldoztak. A remegés, a rettegés helyét most öröm
töltötte be. A király levetette királyi ruháját és egyszerű lenből készült efódot
öltött magára, amilyent a papok hordtak. Ezáltal nem azt akarta jelezni, hogy a
jogot tart a papi szolgálatra. Az efódot néha mások is viselték, nemcsak a papok.
Ebben a szent szolgálatban Isten előtt egyenlő akart lenni alattvalóival. Ezen a
napon Jahvét kellett magasztalni. Egyedül neki kellett tiszteletet adni.
A hosszú menet ismét elindult. A hárfák és kürtök, a trombiták és cimbalmok
hangja az ének dallamával vegyülve szállt az ég felé: „Dávid pedig teljes
erejéből táncol vala az Úr előtt” (2Sám 6:14). Örömében az ének lüktetéséhez
alkalmazkodott.
Dávid Isten előtti tiszteletteljes öröm táncát az élvezetek kedvelői a
divatos modern tánc igazolásául idézik, de az ilyen indoknak semmi alap
nincs. Napjainkban a tánc összekapcsolódik a könnyelműséggel és éjszakai
mulatozással. Az egészséget és erkölcsöt feláldozzák az élvezetért. A báltermek
látogatói számára Isten nem a gondolat és tisztelet tárgya. Az imádság és
dicsérő ének nem helyénvaló itt. Ez a megfontolás döntő kellene legyen. Azokat
a szórakozásokat, amelyeknek célja, hogy gyengítsék a szent dolgok iránti
szeretetet és csökkentsék az Isten szolgálatában való örömöt, a keresztények ne
keressék. Az a zene és az a tánc, amely Isten örvendező dicsérete volt a frigyláda
szállításakor, a legkevésbé sem hasonlít a modern táncok kicsapongásaihoz.
Az egyik arra irányul, hogy Istenre emlékeztessen és felmagasztalja az ő szent
nevét. A másik Sátán eszköze, amely arra készteti az embereket, hogy felejtsék
el Istent és ne tiszteljék őt.
Láthatatlan Királyuk szent jelképét követve, a diadalmas menet közeledett
a fővároshoz. Azután az ének hangos felcsendülése azt követelte a falakon álló
őröktől, hogy nyissák ki a szent város kapuit:
Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók; hadd
menjen be a dicsőség királya.
Az énekesek és a zenészek csoportja ezt válaszolta:
Kicsoda ez a dicsőség királya?
Egy másik csoporttól ez a felelet jött:
Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr.
Százak hangja egyesülve zengte a diadalmi éneket:
Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd
menjen be a dicsőség királya!
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Ismét hallatszott az örvendező kérdés: „Kicsoda ez a dicsőség királya?” A
nagy sokaság hangja a „sok vizek zúgásához” hasonlóan elragadtatva válaszolta:
A seregek Ura, ő a dicsőség királya (Zsolt 24:7-10).
Azután kitárták a kapukat. A menet bevonult és a frigyládát tiszteletteljes
félelemmel elhelyezték az előre elkészített sátorba. A szent sátor előtt oltárokat
emeltek az áldozat bemutatására. Az égő- és hálaáldozatok füstje és a tömjén
füstje Izrael dicséretével és könyörgésével a mennybe szállt. Az istentisztelet
befejeződött, a király maga mondott áldást népére. Azután királyi bőkezűséggel
étel- és bor-ajándékok szétosztását rendelte el a sokaság felüdítésére.
Az istentiszteleten minden törzs képviseltette magát és megünnepelte Dávid
uralkodásának legszentebb eseményét. Az isteni ihletés lelke nyugodott meg
a királyon, mert amikor a lenyugvó nap utolsó sugarai megszentelt fényben
világították meg a sátort, Dávid hálaadással emelte fel szívét Istenhez azért, hogy
az ő jelenlétének áldott jelképe most már egészen közel van Izrael trónjához.
Így elmélkedve tért vissza saját palotájába „[...] hogy megáldja az ő háznépét
is” (2Sám 6:20). Volt azonban valaki, aki Dávid szívét betöltő örvendező jelenetet
egészen más lelkülettel szemlélte. „[...] mikor az Úr ládája Dávid városába ért,
Mikál, Saulnak leánya kinéz vala az ablakon, és látván, hogy Dávid király ugrál
és táncol az Úr előtt, megútálá őt szívében” (2Sám 6:16). Szenvedélyének
keserűségében nem tudta kivárni, míg Dávid visszatér a palotába, hanem
kiment, hogy találkozzék vele és férje kedveskedő üdvözletére a keserű szavak
áradatát zúdította rá. Éles és metsző gúny áradt beszédéből Dávid felé:
„[...] Mily dicsőséges vala ma Izráel királya, ki az ő szolgáinak szolgálói előtt
felfosztózott vala ma, mint ahogy egy esztelen szokott felfosztózni!”(2Sám 6:20).
Dávid úgy érezte, hogy Mikál megveti és becsmérli az Isten szolgálatát, ezért
szigorúan ezt felelte: „Az Úr előtt, ki inkább engem választott, mint atyádat és
az ő egész házanépét, hogy az Úr népének, Izráelnek fejedelme legyek, igen, az
Úr előtt örvendezém. Sőt minél inkább megalázom magamat és minél alábbvaló
leszek a magam szemei előtt: annál dicséretreméltóbb leszek a szolgálók előtt,
akikről te szólasz.” Dávid feddését az Úr is jóváhagyta: „Ennekokáért Mikálnak,
Saul leányának” - ezért a büszke és vakmerő beszéde miatt - „nem lőn soha
gyermeke az ő halálának napjáig” (2Sám 6:21-23).
Az ünnepélyes szertartások, amelyek a frigyláda elhozatalát kísérték, tartós
benyomást tettek Izrael népére. Mélyebb érdeklődést keltettek a népben a
szentély szolgálata iránt és újra lángra lobbantották Jahvéért való buzgalmukat.
Dávid a hatalmában levő minden eszközzel igyekezett ezeket a benyomásokat
még jobban elmélyíteni. Az éneket az istentisztelet állandó alkotórészévé tette.
Zsoltárokat írt nemcsak a szolgálatukat végző papok, hanem a nép számára
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is, akik az évenkénti ünnepek alkalmával megjelentek a nemzeti oltár előtt.
Az ily módon végzett istentisztelet hatása nemcsak a helybeliekre, hanem
a vidéken élőkre is jó hatással volt. Ennek eredményeként a nép felhagyott
a bálványimádással. A körülöttük élő népek közül sokan Izrael jólétét látva,
elkezdtek kedvezően gondolkodni és nyilatkozni Izrael Istenéről, aki ilyen nagy
dolgokat cselekedett népéért.
A Mózes által épített sátor minden felszerelésével együtt, amelyek a
szentély szolgálatához tartoztak, - a frigyláda kivételével - még Gibeában voltak.
Dávidnak az volt a szándéka, hogy Jeruzsálemet teszi meg a nép vallási életének
központjává. A maga számára már épített palotát. Úgy érezte, nem méltó, hogy
Isten ládája továbbra is sátorban legyen. Elhatározta, nagyszerű templomot épít
számára, amely pompájában bizonysága lesz annak, hogy Izrael értékelni tudja azt
az előjogot, amellyel Királyuk, Jahve közöttük való jelenlétével megajándékozta
őket. Szándékát közölte Nátán prófétával, akitől bátorító választ kapott: „Eredj, s
valami a te szívedben van, vidd véghez, mert az Úr veled van” (2Sám 7:3).
Ugyanazon az éjszakán az Úr Nátán prófétán keresztül üzenetet küldött
a királynak. Isten Dávidtól megvonja azt a kiváltságot, hogy házat építsen.
Ugyanakkor biztosította őt kegyelméről, amely vele, utódaival és Izrael országával
van: „Ezt mondja a Seregeknek Ura: Én hoztalak ki téged a kunyhóból, a juhok
mögül, hogy légy fejedelem az én népem felett, az Izráel felett; És veled voltam
mindenütt, valahová mentél, és kiirtottam minden ellenségeidet előtted; és nagy
hírnevet szerzettem néked, mint a nagyoknak hírneve, akik e földön vannak.
Helyet is szerzék az én népemnek Izráelnek, és ott elplántálám őt, és lakozék
az ő helyében, és többé helyéből ki nem mozdíttatik, és nem fogják többé az
álnokságnak fiai nyomorgatni őt, mint annakelőtte” (2Sám 7:8-10).
Mivel Dávid szeretett volna Istennek házat építeni, ezt az ígéretet kapta
az Úrtól: „És megmondotta néked az Úr, hogy házat csinál néked az Úr [...]
feltámasztom utánad a te magodat [...] Az fog házat építeni az én nevemnek, és
megerősítem az ő királyságának trónját mindörökké” (2Sám 7:11-13).
Azt, hogy Dávidnak miért nem szabad templomot építeni, Isten így indokolja
meg: „Sok vért ontottál, és sokat hadakoztál; ne építs az én nevemnek
házat, mert sok vért ontottál ki a földre én előttem. Ímé fiad lészen néked,
akinek csendessége lészen, mert nyugodalmat adok néki minden körüle való
ellenségeitől; azért neveztetik Salamonnak, mert békességet és nyugodalmat
adok Izráelnek az ő idejében. ő csinál az én nevemnek házat” (1Krón 22:8-10).
Bár szíve vágyának végrehajtását Isten megvonta tőle, Dávid mégis hálával
fogadta az üzenetet: „Micsoda vagyok én, Uram Isten! és micsoda az én házam
népe, hogy engem ennyire elővittél? És ez még csekélynek tetszett néked, Uram
Pátriárkák és Próféták, 657-663. (Dávid működése-részlet)
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Isten! hanem ímé szólasz a te szolgádnak háza felől messze időre valókat; és ez
törvény az emberre nézve, Uram Isten!” (2Sám 7:18-19).
Dávid tudta, hogy tisztességet szerezne nevének és dicsőséget uralkodásának,
ha végrehajtaná azt a munkát, amelyet eltervezett szívében, de kész volt
alárendelni akaratát Isten akaratának. Az ilyen lemondás megnyilvánulása
ritkán látható a keresztények között. Nagyon gyakran megtörténik, hogy
azok, akik már túlhaladtak emberi erejük csúcspontján, még mindig valami
nagy munka elvégzésén fáradoznak, amely munkának a befejezésére pedig
már nem alkalmasak. Hozzájuk is szól Isten gondviselése - mint ahogy Isten
prófétája Dávidnak - és kijelenti nekik, hogy azt a munkát, amelyet ők gondoltak
elvégezni, nem rájuk bízták. Az ő feladatuk most, hogy készítsék az utat más
számára, aki majd elvégzi azt. Sokan ahelyett, hogy hálásan alávetnék magukat
az isteni utasításnak, mellőzöttként és elvetettként visszavonulnak. Azzal az
érzéssel a szívükben élnek tovább, hogy ha nem tehetik meg azt az egy dolgot,
amelyet szerettek volna megtenni, akkor nem fognak tenni semmit. Sokan
kétségbeesetten ragaszkodnak olyan felelősségekhez, amelyeket nem képesek
elhordozni. Sokan hiába igyekeznek megoldani olyan feladatokat, amelyeknek a
megoldásához nincs képességük, míg azt a feladatot, amelyet megoldhatnának,
elhanyagolják. A részükről való együttmunkálkodás hiánya miatt nagyobb
munkák elvégzését akadályozzák és hiúsítják meg.
Dávid a Jonathánnal kötött szövetségben megígérte, hogy amikor nyugalma
lesz ellenségeitől, akkor irgalmasságot gyakorol Saul háza iránt. Jóléte idején
megemlékezett erről a szövetségről és ezt kérdezte: „Maradt-é még valaki a Saul
házanépe közül, hogy irgalmasságot cselekedjem ő vele Jonathánért?” (2Sám
9:1). Megmondták, hogy Jonathánnak van egy fia, Méfibóset, aki gyermekkorától
fogva sánta. Saulnak a filiszteusoktól Jezréelnél elszenvedett veresége idején
ennek a gyermeknek a dajkája menekülés közben leejtette őt és így egész
életére nyomorékká vált. Dávid most a királyi udvarba hívta a fiatalembert és
nagyon kedvesen fogadta őt. Saul magántulajdonait visszaadta neki családja
eltartására. Jonathán fia állandó vendége lett a királynak, és naponta ott ült
a királyi asztalnál. Dávid ellenségeitől származó uszítás hatására Méfibósetnek
erős előítélete volt a királlyal szemben, akit trónbitorlónak tartott. A nagylelkű
és udvarias fogadtatás azonban, amelyben az uralkodó részesítette, valamint
kedvessége hamarosan megnyerték a fiatalember szívét. Méfibóset éppen
olyan erősen kötődött Dávidhoz, mint apja, Jonathán. Úgy érezte, hogy érdeke a
király érdeke, akit Isten választott királynak.
Dávid azzal, hogy megerősítette helyzetét Izrael trónján, azt is elérte,
hogy a nép hosszú időn át békében élt. A körülöttük élő népek, miután látták
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Izrael országa erejét és egységét, bölcsebbnek vélték, ha elállnak minden
ellenségeskedéstől. Dávid pedig országa megszervezésével és felépítésével
volt elfoglalva; nem támadta meg őket. Mégis háborúba keveredett Izrael ősi
ellenségével, a filiszteusokkal és a moábitákkal. Sikerült neki mindkettőjüket
legyőzni és adófizetőivé tenni.

>>> vissza a 9. tanulmányhoz

10. Tanulmány javasolt olvasmány
Pátriárkák és Próféták, 663-666. (Dávid működése-részlet)
Azután az Izraelt körülvevő népek nagy szövetséget hoztak létre Dávid
országa ellen, amely uralkodásának legnagyobb háborújához és legnagyobb
győzelméhez, hatalmának nagyobb kiterjedéséhez vezetett. Ezt az ellenséges
szövetséget, amelyet valójában Dávid növekvő hatalma iránt táplált féltékenység
hozott létre, nem Dávid idézte elő. A körülmények, amelyek létrehozták azt,
ezek voltak:
Jeruzsálembe az a hír érkezett, hogy Náhás, az ammoniták királya, - aki
kedves volt Dávidhoz, amikor Saul haragja elől hozzá menekült, - meghalt. Most
szerette volna kifejezni hálás megbecsülését, értékelését a nyomorúságban
iránta tanúsított jóindulatnak, ezért Dávid részvétnyilvánítással követeket
küldött Hánonhoz, az ammonita király fiához és utódjához. „És monda Dávid:
Irgalmasságot teszek Hánonnal, Náhás fiával, miképpen az ő atyja is velem
irgalmasságot tett” (2Sám 10:2).
Udvarias cselekedetét azonban rosszul értelmezték. Az ammoniták gyűlölték
az egy igaz Istent és elkeseredett ellenségei voltak Izraelnek. Náhás látszólagos
kedvessége Dávid iránt, Saul, Izrael királya elleni gyűlölete miatt volt. Dávid
üzenetét Hánon tanácsosai félremagyarázták: „Mondának az Ammon fiainak
vezérei Hánonnak, az ő uroknak: Vajon becsüli-é Dávid ezzel előtted a te
atyádat, hogy hozzád vigasztalókat küldött? Vajon Dávid nem inkább azért
küldötte-é hozzád szolgáit, hogy a várost megszemléljék és kikémleljék és
teljesen elpusztítsák” (2Sám 10:3). Fél évszázaddal előbb Náhásnak is a
tanácsosai mondták, hogy kegyetlen feltételeket szabjon Jábes-Gileád lakóinak,
amikor ők békét kértek tőle. Náhás azt követelte, hogy mindnyájuk jobb szemét
kinyomhassa. Az ammoniták élénken emlékeztek arra, hogy Izrael királya miként
akadályozta meg kegyetlen tervük végrehajtását és miként mentette meg azt a
népet, amelyet meg akartak alázni és csonkítani. Izrael iránt érzett ugyanez a
gyűlöletük még mindig sarkalta őket. Nem tudták megérteni azt a lelkületet,
Pátriárkák és Próféták, 663-666. (Dávid működése-részlet)
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amely Dávidot az üzenet elküldésére késztette. Amikor Sátán uralja az emberek
elméjét, akkor irigységet és gyanút akar ébreszteni, amely félremagyarázza
mások legjobb szándékát is. Tanácsosaira hallgatva Hánon kémeknek tartotta
Dávid hírnökeit, gúnnyal és sértéssel illette őket.
Isten megengedte az ammonitáknak szívük gonosz szándékainak akadály
nélküli véghezvitelét, hogy Dávid előtt teljesen világossá váljon igazi jellemük.
Isten akarata nem az volt, hogy Izrael szövetségre lépjen ezzel a hűtlen pogány
néppel.
Az ősi időkben éppen úgy, mint ma a követek tisztét sérthetetlennek
tekintették. A nemzetek egyetemes törvénye védelmet biztosított számukra
mindenféle személyüket érintő erőszakkal és sértéssel szemben. A követ
mindenütt uralkodója képviselőjeként jelent meg. Bármiféle megaláztatás,
amelyben a követet részesítették, azonnali megtorlást követelt. Tudták ezt az
ammoniták is, hogy ezért a sértésért, amelyet a követek ellen elkövettek, Izrael
bosszút fog állni és ezért felkészültek a háborúra. „Látván pedig az Ammon fiai,
hogy tisztességtelen dolgot cselekedtek vala Dáviddal, küldének Hánun és az
Ammon fiai ezer tálentom ezüstöt, hogy fogadjanak szekereket és lovagokat
Mesopotámiából, siriai Maakából és Sóbából. Fogadának azért magoknak
harminckétezer szekeret [...]Az Ammon fiai is összegyűlének az ő városaikból és
jövének az ütközetre” (1Krón 19:6-7).
Ez a szövetség igen számottevő volt, mert az Eufrátesz folyó és a Földközitenger között elterülő országok szövetségre léptek az ammonitákkal.
Kánaánt északról és keletről felfegyverzett ellenség vette körül, akik Izrael
megsemmisítésére egyesültek.
A héberek nem várták meg, hogy országukba törjenek. Hadseregük Joáb
vezetése alatt átkelt a Jordánon és megindultak az ammoniták fővárosa felé.
Amikor a héber vezető seregével a célt elérte, ilyen szavakkal lelkesítette őket:
„Légy erős, sőt legyünk bátrak mindnyájan a mi népünkért és a mi Istenünk
városaiért; az Úr pedig cselekedje azt, ami néki tetszik” (1Krón 19:13). A
szövetségesek egyesült haderői az első ütközetben vereséget szenvedtek. De
nem adták fel a küzdelmet. A következő évben ismét kiújult a háború. Szíria királya
összegyűjtötte seregét és hatalmas erővel lépett fel Izrael ellen. Dávid felfogta,
hogy nagyon sok függ ennek a küzdelemnek a kimenetelétől, ezért a csatát
személyesen vezette és Isten segítségével vereséget mért a szövetségesekre.
Az ellenség teljes vereséget szenvedett. A szíriaiak Libanontól az Eufráteszig
nemcsak elálltak a harctól, hanem Izrael adófizetőivé lettek. Az ammoniták
ellen Dávid eredményesen tovább folytatta a háborút, míg erődítményeik mind
el nem estek és az egész terület Izrael uralma alá nem került.
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Azok a veszélyek, amelyek a nemzetet a teljes megsemmisítéssel fenyegették,
Isten gondviselése útján eszközök voltak, melyekkel oly naggyá emelte választott
népét, mint soha azelőtt. Megemlékezve ezekről a csodálatos szabadításokról,
Dávid így énekelt:
Él az Úr és áldott az én kősziklám; magasztaltassék hát az én idvességemnek
Istene! Az Isten, aki bosszút áll értem, és népeket hajlít alám; Aki megment
engem ellenségeimtől. Még az ellenem felkelők fölött is felmagasztalsz engem,
az erőszakos embertől megszabadítasz engem. Azért dicsérlek téged, Uram,
a nemzetek között, és éneket zengek a te nevednek. Nagy segítséget ád az
ő királyának és irgalmasságot cselekszik az ő felkentjével, Dáviddal és az ő
magvával mindörökké” (Zsolt 18:47-51).
(Zsolt 51:18-19)
Dávid énekeiben az a gondolat, hogy Jahve volt erősségük és szabadítójuk,
mély benyomást tett népére.
„Nem szabadul meg a király nagy sereggel; a hős sem menekül meg nagy
erejével; Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg” (Zsolt
33:16-17).
(Zsolt 32:5.7)
„Te magad vagy az én királyom óh Isten! Rendelj segítséget Jákóbnak! Általad
verjük le szorongatóinkat; a te neveddel tapodjuk le támadóinkat. Mert nem az
ívemben bízom, és kardom sem védelmez meg engem; Hanem te szabadítasz
meg minket szorongatóinktól, és gyűlölőinket te szégyeníted meg” (Zsolt 44:5-9).
„Ezek szekerekben, amazok lovakban bíznak; mi pedig az Úrnak, a mi
Istenünknek nevéről emlékezünk meg” (Zsolt 20:8).
(Zsolt 72:4-8.17).
Izrael országa elérte most terjedelmében azt a földet, amelyet Isten előbb
Ábrahámnak, majd később Mózesnek megígért: „A te magodnak adom ezt a
földet Egyiptomnak folyóvizétől fogva, a nagy folyóig, az Eufrátes folyóvízig”
(1Móz 15:18). Izrael hatalmas nemzet lett, amelyet a szomszédos népek mind
becsültek, és amelytől féltek. Saját országában Dávid hatalma igen nagy volt.
Felkeltette népe szeretetét és ragaszkodását, amit kevés uralkodó volt képes
megtenni. Tisztelte Istent és Isten tisztelte őt.
A jólét közepette azonban ott leselkedett a veszély. Élete legnagyobb külső
győzelmének az idején Dávid a legnagyobb veszélyben volt és a legnagyobb
vereségét élte át.

>>> vissza a 10. tanulmányhoz

Pátriárkák és Próféták, 663-666. (Dávid működése-részlet)
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Pátriárkák és Próféták, 667-677. (Dávid bűne és bűnbánata)
A Bibliának kevés elismerő szava van az emberekről. Kevés helyet biztosít a
legjobb emberek erényeinek felsorolására, akik valaha is ezen a földön éltek. A
Biblia ezt szándékosan teszi. Ez az eljárás tanítást tartalmaz. Minden jó tulajdonság,
amellyel az emberek rendelkeznek, Isten ajándéka. Jócselekedeteiket Isten
kegyelmével Krisztus által viszik véghez. Mivel mindent Istennek köszönhetnek,
egyedül őt illeti a tisztelet mindazért, amivé lettek és amit tesznek; ők csak
eszközök kezében. Sőt mi több - mivel a Biblia történetének minden leckéje
tanítja - veszélyes dolog dicsérni vagy felmagasztalni az embereket; mert
ha valaki szem elől téveszti az Istentől való teljes függősége tényét és saját
erejében bízik, biztos, hogy elbukik. Az ember olyan ellenségekkel küzd,
amelyek erősebbek nála. „Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk,
hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének
világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak” (Ef
6:12). Lehetetlen számunkra saját erőnkkel megállni a küzdelemben. mindaz,
ami eltereli gondolatainkat Istenről, ami önmagunk felmagasztalásához, vagy
önmagunktól való függőségünkhöz vezet, az vereségünk útját készíti számunkra.
A Biblia az emberi erőben való bizalmatlanságot igyekszik belénk nevelni és arra
bátorít, hogy bízzunk az isteni erőben.
A magabiztosság és önmagasztalás lelkülete készítette elő a Dávid bukásához
vezető utat. A hízelgés, hatalom és a pompa csábítása hatással volt rá. A
szomszédos nemzetekkel való kapcsolatai is rossz befolyással voltak. A keleti
uralkodók között érvényes szokások szerint azok a gonoszságok, amelyeket nem
tűrtek el büntetés nélkül az alattvalóknál, büntetlenül maradtak a királyoknál.
Az uralkodónak nem kellett ugyanolyan önmegtartóztatást gyakorolnia, mint
alattvalóinak. Mindez hajlamossá tette Dávidot arra, hogy csökkenjen érzéke a
bűn súlyossága iránt. Ahelyett, hogy alázatosan Jahve hatalmára támaszkodott
volna, saját bölcsességében és hatalmában kezdett bízni. Abban a pillanatban,
amikor Sátán el tudja választani a lelket az Istentől, az erő egyetlen biztos
forrásától, felébreszti az ember testi természetének szentségtelen vágyát.
Az ellenség nem váratlanul, nem mindjárt a kezdetben, hirtelen és meglepő
módon végzi munkáját; az alapelvek erődítményeit titokban ássa alá. Látszólag
kis dolgokkal kezdi munkáját; az Istenhez való hűség és a reá támaszkodás
elhanyagolásával, a világ szokásainak és gyakorlatának követése iránti hajlammal.
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Az ammonitákkal való háború befejezése előtt Dávid Joábra hagyta a
hadsereg vezetését és visszatért Jeruzsálembe. A szíriaiak már alávetették
magukat Izraelnek és az ammoniták teljes veresége is bizonyosnak látszott.
Dávidot a győzelem gyümölcsei és a bölcs, kiváló képességű uralkodónak kijáró
megtiszteltetés vették körül. Amikor átadta magát a pihenésnek és nem őrködött
éberen magára, a kísértő megragadta az alkalmat és elfoglalta elméjét. Az, hogy
Isten szoros kapcsolatban volt Dáviddal és igen nagy jóindulatot nyilvánított
iránta, a legerősebb ösztönző erő kellett volna legyen jelleme szeplőtlen
megőrzésére. Amikor azonban kényelmében és biztonságában elengedte Isten
kezét, engedett Sátánnak és bűnnel szennyezte be lelkét. Dávid, akit az ég jelölt
ki népe vezéréül, akit Isten választott ki törvénye végrehajtására, megtörte az Úr
parancsolatát. A gonosztevők megfélemlítője kellett volna legyen, és ehelyett
most saját cselekedetével erősítette meg őket.
Korábbi élete veszedelmei között tudatos becsületességgel mindig rá tudta
bízni ügyét Istenre. Az Úr keze teljes biztonsággal vezette a számára elkészített
megszámolhatatlan csapdák mellett. Most azonban a bűnös és bűnbánat nélküli
Dávid nem a mennyből kérte a segítséget és a vezetést, hanem saját maga
igyekezett kiszabadítani magát azokból a veszedelmekből, amelyekbe bűne
sodorta. Bethsabé, akinek szépsége csapdának bizonyult számára, a Hitteus
Uriásnak volt a felesége. Uriás egyike volt Dávid legbátrabb és leghűségesebb
tisztjeinek. Senki sem tudta előre, hogy mi lenne a következménye annak, ha a
bűn kitudódik. Isten törvénye a házasságtörő bűnére halálbüntetést mondott ki.
Az volt a kérdés, hogy ez a becsületes, büszke katona, akinek a becsületébe ilyen
szégyenletes módon belegázoltak, vajon nem a király életének elvételével, vagy
pedig a nép fellázításával áll-e bosszút a rajta esett sérelemért?
Dávid minden erőfeszítése, amit bűne eltitkolása céljából elkövetett,
hiábavalónak bizonyult. Kiszolgáltatta magát Sátán hatalmának. Veszedelem
vette körül. A halálnál keserűbb becstelenséggel kellett szembenéznie. Úgy tűnt,
hogy a menekülésnek csak egy útja van. Kétségbeesésében sietett gyilkossággal
tetézni a házasságtörést. Az, aki végrehajtotta Saul megsemmisítését, most arra
törekedett, hogy Dávidot is romlásba döntse. Bár a kísértések különbözők voltak,
mégis mind Isten törvényének az áthágásához vezettek. Dávid úgy okoskodott,
hogyha Uriás a csatában esnék el az ellenség kezétől, akkor halálának bűne
nem tudódna ki, s nem terhelné a királyt. Így Bethsabé szabad lenne, és Dávid
feleségül vehetné. Ezzel minden gyanú elhárulna róla és a tisztessége meg lenne
őrizve.
Így lett Uriás saját halálos ítéletének átadójává. ő maga adta át a király
parancsát tartalmazó levelet. „Állassátok Uriást legelöl, ahol a harc leghevesebb
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és háta mögül fussatok el, hogy megölettessék és meghaljon” (2Sám 11:15).
Joáb, akit egy szándékos emberölés bűne már beszennyezett, nem vonakodott
engedelmeskedni a király utasításának, és Uriás az Ammon fiainak kardjától
esett el.
Mind ez ideig Dávid, mint uralkodó olyan életet élt, amelyhez hasonlót
kevés uralkodó élt. Azt írták róla, hogy „[...] az egész nép között ítéletet és
igazságot” (2Sám 8:15) szolgáltatott. Becsületessége megnyerte a nép bizalmát
és hűségét. Amikor azonban elpártolt Istentől és átadta magát a gonosznak,
akkor egy időre Sátán eszköze lett; mégis még mindig megtartotta rangját és
tekintélyét, amit Isten adott neki, és ezért engedelmességet követelt azoktól,
akiknek a lelkét veszélybe sodorta engedelmességük által. És Joáb, aki inkább
engedelmeskedett a királynak, mint Istennek, áthágta Isten törvényét, mert a
király parancsolta azt.
Dávidnak Isten adta a hatalmat, ezt azonban csak az Isten törvényével
összhangban gyakorolhatta. Amikor valami olyat parancsolt meg, ami ellentétben
állt Isten törvényével, akkor a parancsának való engedelmesség bűn volt. „[...]
amely hatalmasságok vannak, az Istentől rendeltettek” (Róm 13:1), de nekünk
nem szabad engedelmeskednünk azoknak a hatalmasságoknak, amelyek azt
parancsolják meg, ami Isten törvényével ellentétes. Pál apostol a korinthusiakhoz
írt levelében kifejti azt az alapelvet, amelynek az életünket kormányoznia kell.
Azt mondja: „Legyetek az én követőim, mint én is a Krisztusé” (1Kor 11:1).
A végrehajtott parancsról értesítést küldtek Dávidnak, és oly gondosan
szövegezték meg, hogy nem keverték bele az ügybe sem Joábot, sem a királyt.
Joáb ezt mondta a követnek: „Ha az ütközetnek egész lefolyását teljesen előadtad
a királynak [...] Akkor mond meg: A te szolgád a Hitteus Uriás is meghalt. Elméne
azért a követ, és mikor megérkezett, elbeszélé Dávidnak mindazt, amivel
megbízta volt őt Joáb” (2Sám 11:19-22).
A király válasza ez volt: „Ezt mondjad Joábnak: Ne bánkódjál amiatt; mert a
fegyver úgy megemészt egyet, mint mást. Fokozzad azért támadásodat a város
ellen, hogy elpusztítsad azt. Így bíztasd őt” (2Sám 11:25)
Bethsabé a gyász szokásos napjait megtartotta férjéért. E napok eltelte után
„érette külde Dávid és házába viteté őt és lőn néki felesége, és szüle néki egy fiat”
(2Sám 11:27). Az, akinek lelkiismerete és tisztességérzete még életveszélyben
sem engedte meg, hogy kinyújtsa kezét az Úr felkentje ellen, most olyan mélyre
süllyedt bűnében, hogy rosszat tudott tenni egyik leghűségesebb és legbátrabb
katonájának, sőt megölette, és még azt remélte, hogy zavartalanul élvezi majd
bűne jutalmát. Sajnos, hogy „[...] meghomályosodott az arany, elváltozott a szép
színarany” (JSir 4:1).
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Sátán kezdettől fogva a törvényszegésből eredő nyereséggel kecsegtette az
embereket. Így csábította el, így vitte bűnre az angyalokat. Így vezette bűnre
Ádámot és Évát. Így téríti le még ma is az emberek sokaságát Isten ösvényéről.
A törvény áthágásának útját kívánatosnak tünteti fel, de a „vége a halálra menő
út” (Péld 14:12). Boldogok azok, akik - megkockáztatva az ezen az úton való
járást - megtanulták, hogy milyen keserűek a bűn gyümölcsei és kellő időben
letértek a bűn útjáról. Isten nagy irgalmasságában nem hagyta, hogy Dávidot a
bűn csalóka jutalmaival teljes romlásba döntse.
Izrael érdekében is közbe kellett lépnie Istennek. Az idő múlásával
ismeretessé lett Dávid bűne, amelyet Bethsabéval követett el. Egyre inkább
erőre kapott az a gyanú, hogy Uriás halálát Dávid okozta. Ezzel meggyalázta
az Urat. Isten pártfogolta és felmagasztalta Dávidot, bűne azonban hamisan
mutatta be Isten jellemét és meggyalázta az ő nevét. Izraelben a kegyesség
mértéke egyre alacsonyabb szintre süllyedt. Sokak elméjében csökkent a bűntől
való irtózás, míg azok, akik nem szerették és nem félték Istent, vakmerőbbek
lettek törvényének áthágásában.
Isten megparancsolta Nátán prófétának, hogy dorgáló üzenetet adjon át
Dávidnak. Az üzenet a maga szigorúságában rettenetes volt. Kevés uralkodónak
adhattak át ilyen feddést úgy, hogy a dorgálónak ne kellett volna életével
fizetnie. Nátán megingathatatlanul továbbította Isten ítéletét olyan mennyei
bölcsességgel, hogy elnyerte a király rokonszenvét, felébresztette lelkiismeretét
és kimondatta önmaga feletti ítéletét. Nátán úgy fordult Dávidhoz, mint népe
jogainak Istentől kijelölt oltalmazójához. A próféta egy történetet mondott el
neki a rosszról és az elnyomásról, amely elégtételt követelt.
„Két ember vala egy városban,” - mondta - „egyik gazdag, a másik szegény.
A gazdagnak felette sok juhai és ökrei valának. A szegénynek pedig semmije
nem vala egyéb egy kis nőstény báránykájánál, amelyet vett és táplált vala, s
felnevelkedett nála gyermekeivel együtt; saját falatjából evett és poharából ivott
és keblén aludt, és néki olyan vala, mintegy leánya. Mikor pedig utazó vendége
érkezett a gazdagnak: sajnált az ő ökrei és juhai közül hozatni, hogy a vendégnek
ételt készítsen belőle, aki hozzá ment vala; hanem elvevé a szegénytől az ő
bárányát, és azt főzeté meg a vendégnek, aki hozzá ment” (2Sám 12:1-4).
A király haragja felgerjedt és így kiáltott fel: „Él az Úr, hogy halálnak fia az az
ember, aki azt cselekedte. A bárányért pedig négy annyit kell adnia, mivelhogy
ezt mívelte, és annak nem kedvezett” (2Sám 12:5-6).
Nátán, a szemeit a királyra szegezve, jobb kezét az égre emelve ünnepélyesen
kijelentette: „Te vagy az az ember! [...] Miért vetetted meg az Úrnak beszédét,
oly dolgot cselekedvén, mely utálatos ő előtte?” (2Sám 12:7.9). A bűnös
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megkísérelheti, amint Dávid is tette, hogy elrejti elkövetett bűnét az emberek
elől. A bűnösök arra törekedhetnek, hogy bűnös tetteiket örökre elrejtsék az
emberek elől, de „[...] mindenek meztelenek és leplezetlenek annak szemei
előtt, akiről mi beszélünk” (Zsid 4:13). „[...] Mert nincs oly rejtett dolog, ami
napfényre ne jőne: és oly titok, ami ki ne tudódnék” (Mt 10:26).
Nátán kijelentette: „Én kentelek fel téged, hogy király légy Izrael felett, és
megszabadítottalak téged a Saul kezéből [...] Miért vetetted meg az Úrnak
beszédét, oly dolgot cselekedvén, mely utálatos ő előtte. A Hitteus Uriást
fegyverrel ölted meg, és az ő feleségét magadnak vetted feleségül; [...] Ímé
én éppen a saját házadból bocsátok reád csapásokat, és feleségeidet szemed
láttára veszem el, és adom más felebarátodnak [...] Mert te titkon cselekedtél;
de én az egész Izráel előtt és napvilágnál cselekeszem azt” (2Sám 12:7-12).
A próféta dorgáló szavai érintették Dávid szívét. Lelkiismerete felébredt. Bűne
a maga teljes szörnyűségében jelent meg lelki szemei előtt. Remegő ajakkal
mondta: „Vétkeztem az Úr ellen!” Mindaz a rossz, amit mások ellen cselekszünk,
a megsértettről mindig Istenre hat vissza. Dávid súlyos bűnt követett el úgy
Uriás, mint Bethsabé ellen, és ezt mélyen át is érezte. Végtelenül nagyobb volt
azonban az, amit Isten ellen követett el.
Bár Izraelben nem találhatott volna senkit, aki végrehajtotta volna a halálos
ítéletet az Úr felkentjén, Dávid mégis remegett, hogy Isten gyors ítélete által
elveheti életét. Isten még nem bocsátott meg neki, bármelyik pillanatban
lecsaphat rá. Isten azonban a prófétával újabb üzenetet küldött neki: „Az Úr is
elvette a te bűnödet, nem fogsz meghalni” (2Sám 12:13). De igazságot kellett
szolgáltatni. A halálbüntetést Isten áthárította Dávidról a bűnből született
gyermekre. Így Isten alkalmat adott Dávidnak a bűnbánatra. Gyermeke halála,
mint büntetésének egy része, számára sokkal keserűbb volt, mint amilyen saját
halála lett volna. A próféta ezt mondta: „Mindazáltal, mivel alkalmat adtál a
gyalázásra az Úr ellenségeinek e dologban: a te fiad is, aki lett néked, bizonnyal
meghal” (2Sám 12:14).
Amikor gyermeke megbetegedett, Dávid böjtöléssel és mély megalázkodással
könyörgött a gyermek életéért. Levetette királyi ruháit, félretette a koronát és
éjszakáról éjszakára a földön feküdt és a fájdalomtól megtört szívvel könyörgött
Istenhez az ő bűnéért ártatlanul szenvedő gyermekéért. „Felkelének azért az
ő házának vénei és menének ő hozzá, hogy felemeljék őt a földről: de nem
akará” (2Sám 12:17). Gyakran megtörtént, hogy amikor ítéletet mondtak ki egy
személyre vagy városra, a megalázkodás és a bűnbánat elhárította a csapást és
az Örökkévaló Irgalmasság gyorsan megbocsátott és elküldte békekövetét. Ettől
a gondolattól felbátorodva Dávid kitartott könyörgésében mindaddig, amíg a
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gyermek meg nem halt. Amikor megtudta, hogy a gyermek halott, csendesen
alávetette magát Isten akaratának. A megtorlásnak ez az első csapása így sújtott
le rá és ezt a csapást ő maga is igazságosnak tartotta. Dávid azonban, mivel
bízott Isten kegyelmében, nem maradt vigasztalás nélkül.
Nagyon sokan, akik már elolvasták Dávid bukásának történetét, megkérdezték:
Miért kellett ezt a feljegyzést nyilvánosságra hozni és az emberek elé tárni?
Isten miért látta helyesnek a világnak nyíltan megmutatni olyan valaki életének
sötét szakaszát, akit a menny igen magasra becsült? A próféta Dávidhoz intézett
feddésében ezt jelentette ki bűnéről: „[...] mivel alkalmat adtál a gyalázásra az Úr
ellenségeinek e dologban” (2Sám 12:14). Az Istenhez hűtlenekké vált emberek
az egymást követő nemzedékek élete folyamán gyakran mutattak Dávid
jellemének erre a sötét foltjára és diadallal, csúfolással így kiáltottak fel: „Íme
az Isten szíve szerint való ember!” Így hoztak szégyent a vallásra, káromolták
Istent és az ő szavát, lelküket megkeményítették a hitetlenségben és sokan a
kegyeskedés álruhájában merészek lettek a bűnben.
Dávid története azonban nem nyújt támogatást a bűnnek. Dávidot akkor
mondták Isten szíve szerint való embernek, amikor még Isten tanácsa szerint
járt el minden dolgában. Mikor azonban a bűn útjára lépett, megszűnt igaznak
lenni, mindaddig, amíg bűnbánattal vissza nem tért az Úrhoz. Isten szava
világosan kijelenti: „De ez a dolog, amelyet Dávid cselekedett, nem tetszék az
Úrnak” (2Sám 11:27). Az Úr azt mondta neki a próféta útján: „Miért vetetted
meg az Úrnak beszédét, oly dolgot cselekedvén, mely utálatos ő előtte? [...]
Most azért ne távozzék el a fegyver soha házadból, mivel megutáltál engem”
(2Sám 12:9-10). Bár Dávid megbánta bűnét és Isten megbocsátott neki és
elfogadta őt, de az általa elvetett mag kikelt kártékony gyümölcsét neki kellett
learatnia. A személyén és házán végrehajtott ítélet bizonyítja Isten bűntől való
irtózását.
Eddig Isten gondviselése megőrizte Dávidot ellenségei összes cselszövéseitől,
ez Saul megfékezésében mutatkozott meg a legjobban. E bűnnel, Dávid
megváltoztatta Istenhez való viszonyát. Az Úr semmiképpen sem nézhette
el bűnét. Hatalmát nem használhatta fel arra, hogy Dávidot megvédje a bűn
következményeitől, mint ahogy megvédte őt Saul gyűlölködésétől.
Dávidban nagy változás ment végbe. Lelkileg megtört bűne tudatától
és annak messzire kiható következményeitől. Megalázottnak érezte magát
alattvalói szemében. Befolyása gyenge lett. Jólétét eddig annak tulajdonították,
hogy lelkiismeretesen engedelmeskedett az Úr parancsainak. Most azonban
alattvalói, mivel tudomást szereztek bűnéről, maguk is szabadabban vétkeztek.
Tekintélye - hogy tiszteletet kapjon fiaitól - saját családjában is lecsökkent.
Pátriárkák és Próféták, 667-677. (Dávid bűne és bűnbánata)
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Bűnének tudata csendben maradásra késztette akkor, amikor a bűnt kárhoztatnia
kellett volna. Erőtlen lett ahhoz is, hogy saját családjában, érvényt szerezzen az
igazságnak. Rossz példája befolyást gyakorolt fiaira és Isten nem lépett közbe,
hogy a következményeket elhárítsa. Hagyta, hogy a dolgok a maguk természetes
módján folyjanak, és Dávid szigorúan meg lett büntetve.
Elbukása után Dávid egy egész évig látható biztonságban élt. Isten
nemtetszésének nem volt semmi külső jele. Az isteni ítélet azonban állandóan a
feje fölött lebegett. Az ítélet és a megtorlás napja gyorsan és biztosan közeledett,
amelyet semmiféle bűnbánat nem háríthatott el. Gyötrődés és szégyen volt az, ami
beárnyékolta földi életét. Azok, akik Dávid példájára való hivatkozással próbálják
bűnüket kisebbíteni, tanulják meg a Biblia feljegyzéséből, hogy Isten törvénye
áthágásának, a bűnnek az útja bizony nagyon kemény. Bár a bűnösök éppen
úgy, mint Dávid, elfordulhatnak a gonoszság útjáról, a bűn következményeinek
elhordozását még ebben az életben keserűnek és keménynek találják.
Dávid elbukásának történetét Isten figyelmeztetésnek szánta, mert még
azok sem érezhetik magukat biztonságban, akiket Isten felettébb megáldott és
pártfogolt, ha elhanyagolják az éberséget és az imádkozást. E lecke áldásnak
bizonyul azok részére, akik Istentől jövő tanulságként szívükbe fogadják.
Nemzedékről nemzedékre ezrek ismerték fel, hogy veszedelmük a kísértő
hatalmából származik. Dávid elbukása - akit az Úr nagyon becsült - felébresztette
bennük az önmaguk iránt való bizalmatlanságot. Megérezték, hogy egyedül Isten
tarthatja meg őket hatalmával, hitük által. Ha tudatában vannak annak, hogy
egyedül Istenben van az erejük és biztonságuk, akkor félnek Sátán területére
lépni.
Mielőtt kimondták az isteni ítéletet Dávid ellen, már aratni kezdte
törvényszegése gyümölcseit. Lelkiismerete nem volt nyugodt. Lelki gyötrődése
látható a harminckettedik zsoltárban, amelyben ezt mondja: „Boldog az, akinek
hamissága megbocsáttatott, vétke elfedeztetett.
Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében csalárdság
nincsen. Míg elhallgatám, megavultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt.
Az ötvenegyedik zsoltár Dávid bűnbánatának a kifejezése, mikor Isten
feddéséről szóló üzenete eljutott hozzá:
Könyörülj rajtam én Istenem a te kegyelmességed szerint; irgalmasságodnak
sokasága szerint töröld el az én bűneimet! Egészen moss ki engemet az én
álnokságomból, és az én vétkeimből tisztíts ki engemet; Mert ismerem az
én bűneimet, és az én vétkem szüntelen előttem forog. Egyedül te ellened
vétkeztem, és cselekedtem azt, ami gonosz a te szemeid előtt; hogy igaz légy
beszédedben, és tiszta ítéletedben. Ímé én vétekben fogantattam, és bűnben
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melengetett engem az anyám. Ímé te az igazságban gyönyörködöl, amely
a vesékben van, és bensőmben bölcsességre tanítasz engem. Tisztíts meg
engem izsóppal, és tiszta leszek; moss meg engemet, és fehérebb leszek a
hónál. Hallass örömet és vigasságot velem, hogy örvendezzenek csontjaim,
amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat az én vétkeimtől, és töröld el minden
álnokságomat. Tiszta szívet teremts bennem, óh Isten, és az erős lelket újítsd
meg bennem. Ne vess el engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd
el tőlem. Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség
lelkével támogass engem. Hadd tanítsam a bűnösöket a te útaidra, hogy a
vétkezők megtérjenek hozzád. Szabadíts meg engemet a vérontástól, óh Isten,
szabadításomnak Istene! hogy harsogja nyelvem a te igazságodat”.
E szent énekben - amelyet nyilvánosan kellett énekelni a nép nagy
összejövetelein az udvar, a papok, a bírák, a fejedelmek és a harcosok jelenlétében,
és mely ének megőrzi a legutolsó nemzedékig bukásának történetét - Izrael
királya elbeszélte bűnét, bűnbánatát és reménységét az Isten irgalmassága
útján elnyerhető bocsánatban. Ahelyett, hogy elrejtette volna bűnös voltát, azt
akarta, hogy bukásának szomorú története másokat útbaigazítson.
Dávid bűnbánata őszinte és mély volt. Nem tett semmi kísérletet arra, hogy
elfedezze bűnét. Nem igyekezett megszökni a fenyegető ítélet elől, ez inkább
imára késztette. Látta Isten ellen elkövetett bűne szörnyűségét; beszennyezett
lelkét; undorodott a bűntől. Nem csak bocsánatért, hanem szíve tisztaságáért
is könyörgött. Dávid kétségbeesésében nem adta fel a küzdelmet. Bűneiket
megbánó bűnösöknek adott isteni ígéretben meglátta Isten bocsánatát ez és
biztosíték volt, hogy neki is megbocsát.
„Mert nem kívánsz te véresáldozatot, hogy adnék azt, égő áldozatban sem
gyönyörködöl. Isten előtt kedves áldozatok: a töredelmes lélek; a töredelmes és
bűnbánó szívet óh Isten nem veted te meg!”
Bár Dávid elbukott, az Úr felemelte őt. Ezután, mint bukása előtt, teljes
összhangban volt Istennel és embertársaival. Szabadításának örömében így
énekelt:
„Vétkemet bevallám néked, bűnömet el nem fedeztem. Azt mondtam:
Bevallom hamisságomat az Úrnak - és te elvetted rólam bűneimnek terhét. Te
vagy oltalmam, te mentesz meg veszedelemtől; végy körül engem a szabadulás
örömével!
Sokan zúgolódnak és igazságtalannak tartják azt, hogy Isten megkímélte
Dávidot, akinek olyan nagy volt a bűne; Sault pedig, akinek a bűne sokkal kisebb
volt, elvetette. Dávid azonban megalázkodott és megvallotta bűnét, míg Saul
megvetette a feddést és bűnei meg nem bánásával megkeményítette szívét.
Pátriárkák és Próféták, 667-677. (Dávid bűne és bűnbánata)
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Dávid történetének e szakasza nagy jelentőségű a bűnbánó bűnös számára.
E, az emberiség harcáról, kísértéseiről, az Isten előtti őszinte bűnbánatról
és a mi Urunk Jézus Krisztusban való hitről adott egyik legerőteljesebb
szemléltetés. Évszázadokon át a bűnbe esett és vétkük terhe alatt küzdő lelkek
számára bátorításul szolgált. Isten gyermekeinek ezrei, akik bűnbe estek és
kétségbeesésükben már-már feladták a küzdelmet, megemlékeztek arról,
hogy Dávid őszinte bűnbánatát és beismerését Isten miként fogadta el, noha
szenvedett törvényszegéséért; és így bátorságot merítettek a bűnbánatra és
erőt kaptak ismét Isten parancsolatainak útján járni.
Mindenki, aki Isten dorgálása alatt bűnbánattal és bűnvallással megalázza
lelkét, amint Dávid is tette, biztos lehet abban, hogy van remény számára. Aki
hittel elfogadja Isten ígéreteit, bocsánatot nyer. Az Úr egyetlen őszinte lelket
sem vet el. Isten ezt az ígéretet adta: „[...] fogja meg erősségemet, kössön békét
velem, békét kössön velem!” (Ésa 27:5). „Hagyja el a gonosz az ő útát, és a bűnös
férfiú gondolatait, és térjen az Úrhoz, és könyörül rajta, és a mi Istenünkhöz,
mert bővelkedik a megbocsátásban” (Ésa 55:7).

>>> vissza a 11. tanulmányhoz
12. Tanulmány javasolt olvasmány
Pátriárkák és Próféták, 678-688. (Absolon lázadása-részlet)
„A bárányért pedig négy annyit kell adnia” (2Sám 12:6) - hangzott Dávid
önmagára akaratlanul kimondott ítélete, miután meghallgatta Nátán próféta
példázatát. Saját döntése szerint lett megítélve. Négy fiának el kellett esnie.
Mindegyikük elvesztése atyjuk bűnének következménye volt.
Az elsőszülött Amnon szégyentelen bűnét Dávid megdorgálatlanul és
büntetlenül hagyta. A törvény halálos ítéletet mondott ki a házasságtörőre.
Amnont természetellenes bűne kétszeresen bűnössé tette. Dávid azonban, akinek
önmagát is kárhoztatnia kellett saját bűnéért, nem tudta az igazságszolgáltatás
elé állítani a törvény megsértőjét. Absolon, aljasul megrontott húga természetes
védelmezője, két teljes esztendeig titkolta bosszúállási szándékát csak azért,
hogy biztosan sújthasson le. A király fiainak lakomáján az ittas, vérfertőző
Amnont, testvére parancsára megölték.
Kétszeres csapás volt ez Dávid számára. Ezt a rettenetes hírt hozták neki:
„Mind megölte Absolon a király fiait, egy sem maradt meg közülök. Akkor felkele
a király, megszaggatá ruháit, és a földre feküvék, és az ő szolgái mindnyájan
megszaggatott ruhában állanak vala előtte” (2Sám 13:30-31). A király fiai,
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miután aggodalmak közepette visszatértek Jeruzsálembe, feltárták atyjuk előtt
az igazságot: Egyedül Amnont ölték meg; és „[...] szavokat felemelvén, sírának;
és maga a király is és az ő szolgái mindnyájan felette igen sírának” (2Sám 13:36).
Absolon pedig elmenekült Talmaihoz, Gessur királyához, anyja apjához.
Dávid többi fiaihoz hasonlóan, Amnont is meghagyta önző élvezeteinek
gyakorlásában. Amnon szíve minden gondolatának és vágyának eleget akart
tenni és nem vette tekintetbe Isten követelményeit. Nagy bűne ellenére Isten
még sokáig hosszútűrő volt vele. Két évig Isten számos lehetőséget adott neki a
bűnbánatra. Amnon azonban folytatta bűnös életmódját, a vérfertőzés bűnével
együtt ragadta el a halál, hogy majd az ítélet bírói széke előtt feleljen tettéért.
Dávid semmibe vette azt a kötelességét, hogy Amnon bűnét megbüntesse. Az
atyának e hűtlenségéért és Amnon bűnbánat-nélküliségéért Isten megengedte
a dolgok természetes menetét és nem tartotta vissza Absolont. Amikor a szülők
és az uralkodók semmibe veszik a bűn megbüntetésének kötelességét, akkor
Isten maga veszi kezébe az ügyet. Fékező erejét bizonyos mértékig visszavonja
a gonosz eszközeitől úgy, hogy a körülmények sorozata jön létre, amely bűnt
bűnnel büntet.
Dávid igazságtalan, helytelen engedékenységének gonosz következményei
Amnonnal kapcsolatban nem értek véget, mert éppen ez volt az a pont, ahol
Absolon atyjától való elidegenedése elkezdődött. Miután Gessurba menekült,
Dávid úgy érezte, fia büntetést érdemel, és azzal büntette meg, hogy nem
engedte hazatérni. Ez az intézkedés inkább növelte, mint csökkentette azokat
a gonoszságokat, amelyek ennek következményeként a királyra zúdultak.
Az erélyes, becsvágyó és alapelvek nélküli Absolon, miután száműzetése
kirekesztette az ország ügyei intézésében való részvételből, veszedelmes
cselszövésre adta magát.
A második év végén Joáb elhatározta, hogy kibékíti az apát a fiúval. E cél
érdekében a tékoai bölcs asszony segítségét vette igénybe. Joáb utasításának
megfelelően ez az asszony özvegyasszonyként ment el Dávidhoz. Elmondta,
hogy férje halála után két fia lett egyetlen vigasza és támasza. Egy veszekedés
alkalmával ezek közül az egyik megölte a másikat, és most a család rokonai mind
azt követelik, hogy az életben maradt fiút adják át a vérbosszulónak. „[...] Így
akarják eloltani a kicsiny szikrácskát” - mondta - „amely nékem megmaradott,
hogy az én férjemnek ne maradjon se neve, se maradéka a föld színén” (2Sám
14:7). Ez a kérelem érintette a király szívét és biztosította az asszonyt, hogy fia
számára megadja a királyi védelmet.
Miután ismételten ígéreteket kért és kapott a fiatalember biztonságára,
esedezni kezdett a király elnézéséért. Kijelentette, hogy valójában úgy
Pátriárkák és Próféták, 678-688. (Absolon lázadása-részlet)
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beszélt, mint aki zavarban van és hibát követett el. Tulajdonképpen a király
száműzöttéhez kellene neki ezt az ígéretet hazavinnie. „Mert bizonyára
meg kell halnunk” - mondta - „és olyanok vagyunk, mint a víz, mely a földre
kiöntetvén, fel nem szedhető, és az Isten egy lelket sem akar elvenni, hanem
azt a gondolatot gondolja magában, hogy ne legyen számkivetve előtte az
eltaszított sem” (2Sám 14:14). Isten szeretetének ez a gyengéd és megkapó
ábrázolása a bűnös iránt - amely Joábtól, a durva katonától eredt - meglepő
bizonyítéka annak, hogy az izraeliták mennyire ismerték a megváltás nagy
igazságát. A király, aki maga is szükségét érezte Isten kegyelmének, nem állt
ellent a kérésnek. Parancsot adott Joábnak: „[...] Eredj el, és hozd haza az én
fiamat, Absolont” (2Sám 14:21).
Dávid megengedte Absolonnak, hogy visszatérjen Jeruzsálembe, de nem
engedte meg, hogy megjelenjék a királyi udvarban, hogy találkozzék vele. Dávid
kezdte meglátni gyermekei iránt tanúsított engedékenysége gonosz kihatásait.
Bár gyengéden szerette ezt a szép és tehetséges fiát, de szükségesnek tartotta,
hogy tanulságként Absolon és a nép számára kinyilvánítsa az ilyen bűn iránt
érzett utálatát. Absolon két évig élt saját házában, de a királyi udvarban
nem jelenhetett meg. Húga is vele lakott, és az ő jelenléte elevenen tartotta
emlékezetében az Amnontól elszenvedett, jóvátehetetlen sérelmet. A nép
szemében azonban Absolon inkább hős volt, mint bűnös. Élt is ezzel az előnnyel
és elhatározta, hogy megnyeri magának a nép szívét. Személyes megjelenése
olyan volt, hogy elnyerte minden hódolójának csodálatát. „Nem vala pedig
az egész Izráelben olyan szép ember, mint Absolon, ki dicséretre olyan méltó
volna; tetőtől fogva talpig őbenne semmi hiba nem vala” (2Sám 14:25). A király
részéről nem volt bölcs dolog, hogy Absolont - ezt a becsvágyó, szenvedélyes és
lobbanékony jellemű férfiút - két évig hagyta vélt sérelmén tűnődni. És Dávid
azzal a tettével, hogy megengedte néki a Jeruzsálembe való visszatérést, de
ugyanakkor elutasította, hogy színe előtt megjelenhessék, a nép rokonszenvét
fia mellé állította.
Isten törvényének áthágása mindig előtte volt, s ez erkölcsileg bénulttá,
gyengévé és határozatlanná tette. Bűne elkövetése előtt bátran és határozottan
döntött minden kérdésben. Most befolyása a népre egyre gyengült. Mindez
kedvezett gonosz fia szándékainak.
Joáb befolyására Absolon ismét találkozhatott atyjával. Noha látszólag
megbékültek, de a fiú folytatta becsvágyó terveit. Úgy viselkedett, mint király
és királyi udvartartást tartott fenn. Nagyon sok szekere és lova volt, ötven férfi
futott előtte. Miközben a király egyre inkább hajlott és vágyott a visszavonulásra
és magányra, addig Absolon serényen kereste a nép kegyét.
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Dávid közömbössége és határozatlansága alattvalóira is átterjedt.
Nemtörődömség és késlekedés jellemezte az igazságszolgáltatást. Absolon
az elégedetlenség minden okát mesterien a maga javára fordította. Napról
napra ez a nemes magatartású férfi a város kapujában volt látható, ahol a
folyamodók tömege várakozott jogorvoslásra benyújtott sérelmeikre. Absolon
közéjük keveredett és meghallgatta panaszaikat, kifejezte a szenvedőkkel
való együttérzését és sajnálkozott a kormányzat alkalmatlan voltán. Miután
meghallgatta egy-egy izraelita történetét, Absolon ezt mondta válaszként: „Ímé
a te beszéded mind jó és mind igaz; de senki sincs, aki téged meghallgatna a
királynál [...] Vajha valaki engem tenne ítélőbíróvá e földön, és én hozzám jőne
minden ember, akinek valami ügye és pere volna, igazat tennék néki. Mikor pedig
valaki hozzá megy és fejet hajt vala néki, azonnal kezét nyújtja, és megfogván,
megcsókolja vala őt” (2Sám 15:3-5).
Absolon művészi hízelgései által ösztönzött emberek körében gyorsan terjedt
a kormányzattal való elégedetlenség. Absolon dicsérete hangzott mindenkinek
az ajkáról. Általában őt tekintették a királyság örökösének. A nép büszkeséggel
tekintett fel rá, mint aki méltó a magas állásra és lángra lobbant az a kívánság,
hogy már most elfoglalhatná a trónt. „[...] Így Absolon az Izráel fiainak szíveiket
alattomban megnyeri vala” (2Sám 15:6). A királyt azonban vakká tette a fia
iránt érzett szeretete és semmit sem gyanított. A hercegi udvartartást, amit
Absolon létrehozott, Dávid úgy tekintette, hogy ezzel fia csak a királyi udvarnak
szándékozott tiszteletet adni a megbékülésük felett érzett öröme kifejezéseként.
Amikor a nép elméje már elő volt készítve, Absolon titokban kiválasztott
embereit elküldte az összes törzshöz, hogy beszéljék meg a lázadást. ő pedig
árulása leplezésére a vallás palástját öltötte magára. Absolon még száműzetése
előtt fogadalmat tett, amit Hebronban kellett teljesítenie. Most azt mondta
a királynak: „Hadd menjek el, és teljesítsem Hebronban azt a fogadást,
melyet fogadtam az Úrnak; Mert fogadást tett a te szolgád, mikor Gessurban
laktam, mely Siriában van, ezt mondván: Ha valóban hazavezérel engem az Úr
Jeruzsálembe, az Úrnak szolgálok” (2Sám 15:7-8). A szerető atyát megnyugtatta
a kegyességnek ez a bizonyítéka és áldásával bocsátotta el Absolont. Ezzel az
összeesküvés teljesen megérett. Képmutatását Absolon azzal a cselekedetével
koronázta meg, amit nemcsak a király elvakítására tervelt ki, hanem arra is, hogy
teljesen elnyerje a nép bizalmát és így fellázíthassa őket az Isten által választott
király ellen.
Absolon elindult Hebronba. Vele „együtt kétszáz férfi is elméne Jeruzsálemből,
kiket meghívott, kik jóhiszeműleg menének, semmit nem tudván a dologról”
(2Sám 15:11). Ezek a férfiak elmentek Absolonnal és nem gondolták, hogy a
Pátriárkák és Próféták, 678-688. (Absolon lázadása-részlet)
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fiú iránti szeretetük lázadásba vezeti őket az atya ellen. Miután megérkeztek
Hebronba, Absolon azonnal magához hivatta Akhitófelt, Dávid egyik
főtanácsosát, aki nagyon bölcs ember hírében állott, és akinek a véleményét
éppen olyan biztosnak és bölcsnek tartották, mint egy jóshely jövendölését.
Akhitófel csatlakozott az összeesküvőkhöz és az ő támogatása biztos sikernek
tüntette fel Absolon ügyét. Neve és tekintélye nagyon sok befolyásos embert
vonzott a zászló alá az ország minden részéből. Amikor megszólaltak a felkelésre
hívogató trombiták, Absolon kémei az egész országban elterjesztették a hírt,
hogy Absolon lett a király és sok ember gyülekezett hozzá.
Időközben a hír eljutott Jeruzsálembe is a királyhoz. Dávidot felriasztotta és
megdöbbentette a hír, hogy trónja közvetlen közelében lázadás van kitörőben.
Saját fia, az a fia, akit szeretett és akiben megbízott, elragadja tőle a koronát és
kétségtelenül elveszi az életét is. Ebben a nagy veszélyben Dávid lerázta magáról
levertségét, amely olyan régóta rátelepedett és a korábbi évek lelkületével
felkészült, hogy szembeszálljon e rettenetes veszedelemmel. Absolon
megszemlélte haderőit Hebronban, csak húsz mérföld távolságra Jeruzsálemtől.
A lázadók hamarosan ott lehetnek Jeruzsálem kapuinál.
Palotájából Dávid kitekintett és megszemlélte fővárosát - „Szépen emelkedik
az egész föld öröme [...] a nagy királynak városa” (Zsolt 48:3). Megborzongott
arra a gondolatra, hogy ezt a szép várost kitegye a vérontásnak és pusztításnak.
Vajon segítségül hívja-e azokat az alattvalóit, akik még hűségesek maradtak
trónjához, és védelmezze meg a várost? Vajon megengedje-e, hogy vér árassza
el Jeruzsálemet? Döntött. A háború borzalmai nem érhetik az Isten által
kiválasztott várost. Elhatározta, elhagyja Jeruzsálemet és azután próbának teszi
ki népe hűségét azzal, hogy alkalmat ad nekik az ő megsegítésére. Ebben a
nagy válságban az volt a kötelessége Isten és népe iránt, hogy fenntartsa azt a
tekintélyt és hatalmat, amellyel Isten ruházta fel. Az összeütközés kimenetelét
Istenre bízta.
Dávid megalázkodva és szomorúan ment ki Jeruzsálem kapuján - elkergetve
trónjáról, kikergetve palotájából, elválasztva Isten frigyládájától és mindezt
dédelgetett fia lázadása cselekedte vele. A nép hosszú, szomorú temetési
menethez hasonlóan követte. Dávid testőrsége a Kereteusok, a Pelateusok
és a Gitteusok hatszázan Gáthból, Ittai parancsnoksága alatt mind elkísérték
a királyt. Dávid azonban jellegzetes önzetlenségében nem tudott beleegyezni
abba, hogy ezek az idegenek, akik egykor a védelmét kérték, belekeveredjenek
ebbe a szerencsétlenségbe. Kifejezte vele szembeni áldozatkészségük iránti
meglepetését. A király azután ezt mondta a gitteus Ittainak: „Miért jössz el te
is mivelünk? Menj vissza, és maradj a királynál, mert te idegen vagy és vissza
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is költözhetel szülő helyedre. Csak tegnap jöttél, és már ma zaklassalak téged,
hogy velünk jöjj? Én megyek oda, ahová mehetek; te pedig térj vissza, és vidd
vissza testvéredet is? irgalmasság és igazság legyen veled” (2Sám 15:19-20).
Ittai ezt válaszolta: „Él az Úr és él az én uram a király, hogy valahol lesz az én
uram, a király, mind halálában, mind életében, ott lesz a te szolgád is” (2Sám
15:21). E férfiak a pogányságból tértek át Jahve imádására és most nagyszerűen
bizonyították Istenük és királyuk iránti hűségüket. Dávid hálás szívvel fogadta
odaadásukat veszendő ügyéhez, és átkelt a Kidron patakán, útban a puszta felé.
A menet ismét megállt. Szent ruhába öltözött csoport közeledett hozzájuk.
„És ímé vele vala Sádók is, és a Léviták mind, akik az Isten szövetségének
ládáját hordozzák vala” (2Sám 15:24). Dávid követői jó jelként tekintettek erre
a találkozásra. A szent jelkép jelenléte megszabadulásuk és végső győzelmük
záloga volt. Arra ösztönözte az embereket, bátorsággal gyülekezzenek a
királyhoz. A frigyláda távolléte Jeruzsálemből rettegést hoz Absolon támogatói
számára.
A frigyláda látványa egy rövid pillanatra örömmel és reménységgel töltötte
be Dávid szívét. Hamarosan azonban más gondolatai támadtak. Mint Isten
örökségének kijelölt kormányzója, ünnepélyes felelősség nehezedett rá. Nem
személyes érdekeinek, hanem Isten dicsőségének és Isten népe jólétének a
szolgálata kellett, hogy a király előtt legyen. Isten, aki a kérubok között lakozott,
ezt mondta Jeruzsálemről: „Ez lesz nyugvóhelyem örökre” (Zsolt 132:14). Isteni
felhatalmazás nélkül nem volt joga sem a papnak, sem a királynak arra, hogy
Isten jelenlétének jelképét eltávolítsa onnan. Dávid tudatában volt annak,
hogy szívének és életének összhangban kell lennie az isteni utasításokkal,
különben a frigyláda a szerencsétlenség eszköze lesz inkább, mint a siker
biztosítéka. Nagy bűne folyton szeme előtt volt és az összeesküvésben Dávid
már felismerte Isten igazságos ítéletét. Azt a kardot, amelynek nem szabad
soha eltávoznia a házából, már kihúzták a hüvelyéből. Nem tudta, hogy a
küzdelemnek mi lesz majd az eredménye. Isten nem bízta meg azzal, hogy a
választott nép városából elhozza Isten szent törvényét, amely kinyilvánította
az Úr szent akaratát, amely magában foglalta a királyság alkotmányát és az
ország jólétének alapját.
Dávid ezért ezt parancsolta Sádóknak: „Vidd vissza az Isten ládáját a városba,
ha én az Úr előtt kedves leszek, engem ismét hazahoz, megmutatja nékem
azt, és az ő sátorát. Ha pedig azt mondja: Nem gyönyörködöm benned: Ímhol
vagyok, cselekedjék velem úgy, amint néki tetszik” (2Sám 15:25-26).
Dávid hozzátette: „Nemde nem próféta vagy-é te? Azért menj haza
békességben a városba. Akhimás is, a te fiad és az Abjátár fia, Jonathán, a ti két
Pátriárkák és Próféták, 678-688. (Absolon lázadása-részlet)
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fiatok, veletek együtt. Lássátok, ímé itt időzöm, ennek a pusztának sík mezején,
míg tőletek hír jő, és nékem izentek” (2Sám 15:27-28). A városban a papok
jó szolgálatot tehetnek neki azzal, hogy megtudják a lázadók mozdulatait és
titokban közlik ezeket a királlyal, Akhimás és Jonathán útján.
Mikor a papok visszafordultak Jeruzsálem felé, mély árnyék esett a
menekülő tömegre. A király menekült volt, ők maguk száműzöttek és Isten
szövetségének a ládájától is elválasztva. A jövendő sötét volt, tele rettegéssel
és rossz előérzettel. „Dávid pedig felméne az olajfáknak hegyén, mentében
sírva, fejét beborítva, saru nélkül ment, és az egész nép, mely vele volt, kiki
beborította fejét, és mentökben sírának. Megizenék azonközben Dávidnak,
hogy Akhitófel is a pártosok között van Absolonnal, és monda Dávid: Kérlek,
óh Uram, hiúsítsd meg az Akhitófel tanácsát” (2Sám 15:30-31). Ebben a
szerencsétlenségben Dávid ismét kénytelen volt felismerni saját bűnének
a következményeit. Akhitófelt, aki a legravaszabb és legügyesebb politikus
vezéregyéniség volt, a családján esett szégyen miatti bosszúvágy sarkallta
elpártolásra. Bethsabé ugyanis az unokája volt.
„És monda Dávid: Kérlek, óh Uram, hiúsítsd meg az Akhitófel tanácsát” (2Sám
15:31). Miután felértek a hegy tetejére, Dávid imádkozva borult le és Istenre
vetette lelkének terhét, alázatosan könyörgött isteni irgalmasságért. Úgy látszott,
Isten azonnal válaszolt imájára. Az Árkeából való Khúsai, bölcs és alkalmas
tanácsos, aki Dávid hűséges barátjának bizonyult, jött hozzá megszaggatott
ruhában és földdel a fején, hogy osztozzék a trónjától megfosztott és menekülő
király sorsában. Isteni világossággal látta Dávid, hogy ez az ember hűséges és
igazszívű, éppen az a valaki, akire legnagyobb szüksége van, hogy szolgálja a
király érdekeit a városban. Dávid kérésére Khúsai visszatért Jeruzsálembe, hogy
felajánlja szolgálatait Absolonnak és meghiúsítsa Akhitófel ravasz tanácsait.
Ezzel a fénysugárral a sötétségben a király és követői folytatták útjukat az
Olajfák hegyének a keleti lejtőjén lefelé, a sziklás és elhagyott pusztaságon,
a vad szakadékokon át, a köves és meredek ösvények mentén a Jordán felé.
„Elméne azután Dávid király Bahurimig, és ímé onnan egy férfi jöve ki, a Saul
nemzetségéből való, kinek neve Sémei vala, Gérának fia, és kijövén szidalmazza
vala őket. És kővel hajigálá Dávidot és Dávid királynak minden szolgáit, jóllehet
az egész nép és az erős férfiak mindnyájan az ő jobb és balkeze felől valának. És
így szitkozódott Sémei: „Eredj, eredj te vérszopó és istentelen ember! Megfizet
most az Úr néked Saul egész házanépének véréért, aki helyett te uralkodol? és
adta az Úr az országot a te fiadnak, Absolonnak: és ímé te nyomorúságban vagy,
mert vérszopó ember vagy!” (2Sám 16:5-8).
Dávid jóléte idején Sémei sem szóval, sem cselekedettel nem mutatott
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hűtlenséget királya iránt. De a király nyomorúságában ez a benjáminita
kinyilvánította igazi jellemét. Megadta a tiszteletet Dávidnak míg a trónján ült, de
megaláztatásában átkozta. Aljas és önző módon úgy tekintett másokra, mintha
azoknak is éppen olyan jelleme lett volna, mint az övé, és Sátán által ösztönözve
arra zúdította gyűlöletét, akit Isten megbüntetett. Az a lelkület, amely arra
ösztönzi az embert, hogy diadalmaskodjék olyan valaki felett, becsméreljen
vagy megszomorítson olyan valakit, akit szerencsétlenség ért, az Sátán lelkülete.
Sémei Dávid ellen felhozott vádjai teljesen hamisak, aljasak és rosszindulatú
rágalmazások voltak. Dávid nem követett el semmi igazságtalanságot Saul vagy
háza ellen. Amikor Saul teljesen a hatalmában volt, és megölhette volna őt, csak
a ruhája szélét vágta le, és később még ezért is szemrehányást tett magának,
hogy ilyen módon tiszteletlenséget tanúsított az Úr felkentje iránt.
Dávid szent megbecsüléssel tekintett az emberi életre. Ennek bizonyítékát
akkor adta, amikor őt magát is ragadozó állatként üldözték. Amikor Adullám
barlangjában rejtőzködött, gondolatai visszatértek gyermekkora zavartalan
szabadságának időszakára. Emlékei hatása alatt így kiáltott fel: „Kicsoda hozna
nékem vizet innom a bethlehemi kútból, mely a kapu előtt van?” (2Sám 23:1317). Bethlehem abban az időben a filiszteusok kezében volt. Dávid csoportjának
azonban három bátor katonája áttört az őrök védelmi vonalán és vizet hoztak
Bethlehemből uruknak. Dávid azonban nem tudta meginni: „Távol legyen
tőlem Uram” - mondta - „hogy én ezt míveljem: avagy azoknak az embereknek
vérét igyam-é meg, kik életöket halálra adva mentek el a vízért?” (2Sám
23:17). Azután tisztelettel Istennek felajánlott áldozatként kiöntötte a vizet a
földre. Dávid hadakozó ember volt. Életének nagy részét harcokban töltötte
el erőszakos jelenetek között. Azok, akik ilyen megpróbáltatásokon mentek
át, kevesen tartották maguktól távol a harci cselekmények megkeményítő és
erkölcsromboló befolyását, mint Dávid.
Dávid unokaöccse, Abisai, aki vezérei közül egyike volt a legbátrabbaknak,
nem tudta türelmesen hallgatni Sémei sértő szavait. „Hogyan szidalmazhatja ez
a holt eb az én uramat, a királyt? Majd én elmegyek és fejét veszem”. A király
azonban megtiltotta neki, hogy ezt tegye: „Ímé az én fiam, ki az én ágyékomból
származott, kergeti az én életemet: hogyne cselekedné tehát e Benjáminita?
Hagyjatok békét néki, hadd szidalmazzon; mert az Úr mondotta néki. Netán reá
tekint az Úr az én nyomorúságomra, és jóval fizet még ma nékem az Úr az ő átka
helyett” (2Sám 16:9-12).
Lelkiismerete keserű és megalázó igazságokat mondott Dávidnak. Miközben
hűséges alattvalói csodálkoztak szerencséje balrafordulásán, nem volt titokzatos
dolog a király előtt. Egy ilyen órának az előérzete gyakran betöltötte szívét.
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Csodálkozott, hogy Isten ilyen hosszú ideig elnéző volt bűneivel szemben és
késlekedett a kiérdemelt büntetéssel. Most pedig, amikor sietve és szomorúan,
mezítláb és királyi köntösét zsákruhára cserélve menekült; amikor követőinek
csak a siralmait visszhangozták a halmok, most mégis szeretett városa járt
az eszében - amely bűnének színhelye volt bűnének - megemlékezett Isten
jóságáról és béketűréséről, és nem vesztette el reménységét. Érezte, Isten még
mindig kegyelmesen cselekszik vele.
Sok gonosztevő mentegette már a saját bűnét Dávid bukására való
hivatkozással, de milyen kevesen vannak, akik tanúbizonyságot tesznek Dávid
bűnbánatáról és megalázkodásáról is. Nagyon kevesen hordozzák el olyan
türelemmel és állhatatossággal a feddést és megtorlást, mint ahogy azt ő
tette. Dávid megvallotta bűnét és évekig igyekezett Isten hűséges szolgájaként
teljesíteni kötelességét. Szorgalmasan munkálkodott országa felépítése
érdekében és uralkodása alatt országa olyan erőt és jólétet ért el, amilyent
sohasem sikerült elérnie azelőtt. Az Isten háza felépítésére szánt szükséges
kinccsel raktárakat töltött meg, és most élete minden munkája semmivé lett,
elfújta volna a szél, elsöpörte volna a szélvihar? Vajon a megszentelt törekvések
eredményei, a rendkívüli képesség és az odaadás, államférfiúi műve át kell
kerüljön meggondolatlan és pártütő fiának kezébe, aki nem kereste sem Isten
dicsőségét, sem Izrael jólétét? Nagyon is természetesnek látszott volna mindenki
számára, ha Dávid nagy nyomorúságában elkezdett volna zúgolódni Isten ellen.
Dávid azonban a saját bűneiben látta a baj okát. Mikeás próféta szavai
ugyanazt a lelkületet fejezik ki, mint amely Dávid szívét ösztönözte: „[...] Elestem
ugyan, de felkelek, mert ha még a setétségben ülnék is, az Úr az én világosságom!
Az Úr haragját hordozom, mert vétkeztem ellene; mindaddig, amíg leperli
peremet és meghozza ítéletemet” (Mik 7:8-9). Az Úr nem hagyta el Dávidot.
Tapasztalatainak ez az a fejezete, amikor a legkegyetlenebb igazságtalanságok és
sérelmek közepette alázatosnak, önzetlennek, nagylelkűnek és engedelmesnek
mutatkozott, és ezért ez a fejezet élettapasztalatának egyik legnemesebb
része. Izrael uralkodója a menny szemében soha nem volt oly nagy, mint külső
megaláztatásának ebben az órájában.
Ha Isten megengedte volna Dávidnak, hogy minden feddés és megtorlás
nélkül továbbmenjen előre a bűnben, megszegve az isteni törvényeket, és
békében, jólétben maradjon trónján, akkor a kételkedők és hűtlenek mentséget
találhatnának hasonló lépéseikre. Azok a tapasztalatok, amelyeket Dávid
szerzett, világosan bizonyítják, hogy Isten nem tűri el és nem mentegeti a bűnt.
Dávid története megérteti velünk azt a véget, amelyet Isten szem előtt tart a
bűn kezelését illetően; képessé tesz bennünket arra, hogy nyomon kövessük
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még a legsötétebb ítéleteken át is Isten kegyelmes és jótékony szándékainak
megvalósulását. Isten megfenyítette Dávidot, de nem pusztította el; a fenyítés
tüzes kemencéje megtisztít, de nem emészt meg. Az Úr azt mondja: „Ha az
én rendeléseimet megtörik, és meg nem tartják az én parancsolatimat: Akkor
vesszővel látogatom meg az ő bűnöket, és vereségekkel az ő álnokságukat. De
az én kegyelmemet nem vonom meg tőle, és az én hűséges voltomban nem
hazudom” (Zsolt 89:32-34).

>>> vissza a12. tanulmányhoz
13. Tanulmány javasolt olvasmány
Pátriárkák és Próféták, 688-707. (Absolon lázadása-részlet; Dávid utolsó évei)
ABSOLON LÁZADÁSA – RÉSZLET
Nem sokkal azután, hogy Dávid elhagyta Jeruzsálemet, Absolon és
serege bevonult a városba és minden küzdelem nélkül birtokba vette Izrael
erődítményét. Khúsai az elsők között volt, akik üdvözölték az újonnan
megkoronázott uralkodót. Absolon meglepődött és végtelenül megörült, hogy
atyja öreg barátja és tanácsosa is felkereste és üdvözölte. Absolon biztos volt
sikerében. Tervei eddig beváltak. Trónja megerősítése és a nép bizalmának
biztosítása érdekében Khúsait kedvesen meghívta az udvarba.
Absolont most már nagy hadsereg vette körül, ez a hadsereg azonban
nagyrészt olyan emberekből állt, akiket nem képeztek ki harcra, s eddig még
nem ütköztek meg ellenséggel. Akhitófel jól tudta, hogy Dávid helyzete távolról
sem volt reménytelen. A nép nagy része hű volt hozzá. Kipróbált harcosok
vették körül, akik hűségesek voltak királyukhoz; hadseregét pedig alkalmas és
tapasztalt hadvezérek vezették. Akhitófel tudta, hogy a lelkesedés első kitörése
után, amit az új király kegyének elnyerése váltott ki a többségből, hamarosan
bekövetkezik a visszahatás. Ha a lázadás kudarcba fullad, Absolon képes az
atyjával való kibékülésre. Ebben az esetben azonban Akhitófelt, mint Absolon
fő tanácsadóját tartanák a legbűnösebbnek a lázadásért és a legsúlyosabb
büntetésben őt részesítenék. Ezért annak érdekében, hogy Absolon ne
mehessen vissza azon az úton, amelyen elindult, Akhitófel olyan tanácsot
adott, amely az egész nép szemében teljesen lehetetlenné tenné Dávid és
Absolon megbékélését. Ördögi ravaszsággal ez az elvnélküli államférfi arra
sarkallta Absolont, hogy a pártütés bűnét egészítse ki a vérfertőzés bűnével.
Egész Izrael szeme láttára Absolonnak magához kellett vennie atyja ágyasait - a
keleti népek és uralkodók szokása szerint - így nyilvánítva ki azt, hogy ő követte
Pátriárkák és Próféták, 688-707. (Absolon lázadása-részlet; Dávid utolsó évei)
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atyját a trónon. Absolon végrehajtotta ezt az aljas tanácsot. Így teljesedett
be Isten szava, amelyet prófétája által adott Dávidnak: „Ímé én éppen a saját
házadból bocsátok reád csapásokat, és feleségeidet szemed láttára veszem el,
és adom más felebarátodnak, és hál a te feleségeiddel fényes nappal. Mert
te titkon cselekedtél; de én az egész Izráel előtt és napvilágnál cselekeszem
azt” (2Sám 12:11-12). Nem Isten indította ezeknek a gonosz cselekedeteknek
az elkövetésére Absolont, de Dávid bűne miatt nem használta fel hatalmát a
cselekedetek elkövetésének megakadályozására.
Akhitófelt nagy becsben tartották bölcsességéért, de nélkülözte az Istentől
jövő megszentelődést. „A bölcsességnek kezdete az Úrnak félelme” (Péld 9:10).
Ez a bölcsesség nem volt meg Akhitófelben, mert ha rendelkezett volna ezzel,
akkor az árulás sikerét nem a vérfertőzés bűnére alapozta volna. A romlott szívű
emberek gonoszságokat tervelnek ki, mintha nem lenne isteni gondviselés,
amely meghiúsítja terveiket. „Az egekben lakozó neveti, az Úr megcsúfolja őket”
(Zsolt 2:4). Az Úr kijelenti: „Nem engedtek az én tanácsomnak; megvetették
minden én feddésemet. Esznek azért az ő útjoknak gyümölcséből, és az ő
tanácsokból megelégednek. Mert az együgyűeknek pártossága megöli őket, és
a balgatagoknak szerencséje elveszti őket” (Péld 1:30-32).
Miután Akhitófelnek sikerült saját biztonságát megerősíteni az
összeesküvésben, arra buzdította Absolont, hogy azonnal vegye üldözőbe
Dávidot: „Engedj kiválasztanom tizenkétezer embert, hogy felkeljek, és üldözzem
Dávidot ez éjjel. És megtámadom őt, míg fáradt és erőtlen kezű; megrettentem
őt, és megfutamodik az egész nép, mely vele van; és a királyt magát megölöm.
És visszavezetem tehozzád az egész népet, mert az egésznek visszatérése attól
a férfiútól függ, akit te üldözöl; és akkor az egész nép békességben lesz” (2Sám
17:1-3). Ezt a tervet a király többi tanácsosai is helybenhagyták. Ha azonban
követik a tervben foglalt tanácsokat, akkor bizonyos, hogy Dávidot csak Isten
közvetlen közbelépése mentheti meg. Az eseményeket azonban olyan valaki
irányította, akinek a bölcsessége nagyobb volt Akhitófel bölcsességénél. „Az Úr
parancsolta vala pedig, hogy az Akhitófel tanácsa elvettessék, mely jó vala, hogy
veszedelmet hozzon az Úr Absolonra” (2Sám 17:14).
Khúsait nem hívták meg a tanácskozásra, ő pedig hívatlanul nem tolakodott
oda, nehogy a kémkedés gyanúját keltse maga ellen. A tanácskozás befejezése
után azonban maga Absolon közölte vele Akhitófel tervét. Khúsai látta, hogyha
az ajánlott tervet követnék, akkor Dávid elveszne. Ezért így szólt: „Nem jó tanács
az, amelyet Akhitófel ez egyszer adott. És monda Khúsai: Tudod magad, hogy a
te atyád és az ő emberei igen erős vitézek és igen elkeseredett szívűek, mint a
kölykeitől megfosztott medve a mezőn. Annakfelette a te atyád igen hadakozó
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ember, ki nem alszik a néppel együtt. Ilyenkor ő valami barlangban lappang,
vagy valami más helyen” (2Sám 17:7-9). Azután azzal is érvelt, hogyha Absolon
haderői üldöznék Dávidot és nem tudnák elfogni a királyt, és így kudarcot
szenvednének, akkor ez bizony elcsüggesztené őket és mindez nagy kárt okozna
Absolon ügyének: „[...] mert az egész Izráel tudja, hogy a te atyád igen erős
vitéz, és azok is, akik vele vannak, erős vitézek” (2Sám 17:10). Másik tervet
tanácsolt, amely vonzó volt a hiú és önző természetű Absolon számára, aki
vágyott kimutatni erejét. „Én azért azt tanácsolom, hogy gyűjtsd magadhoz az
egész Izráelt Dántól fogva mind Bersebáig, oly számban, mint a tenger partján
való föveny; és magad is menj el a hadba. Akkor aztán támadjuk meg őt azon
a helyen, ahol található, és úgy lepjük meg őt, miként a harmat a földre esik,
hogy se közüle, se azok közül, akik vele vannak, egy se maradjon meg. Ha pedig
városba szaladna, mind az egész Izráel köteleket húzzon a város körül, és vonjuk
azt a patakba, hogy még csak egy kövecskét se találjanak ott.”
És monda Absolon és Izráelnek minden férfia: Jobb az Arkeabeli Khúsainak
tanácsa az Akhitófel tanácsánál (2Sám 17:11-14). Volt azonban valaki, akit Khúsai
tanácsa nem csapott be, aki világosan meglátta Absolon végzetes tévedésének
eredményét. Akhitófel már tudta, hogy a lázadó ügye elveszett. Azt is tudta,
hogy bármi lehet is majd Absolon sorsa, de annak a tanácsosnak a számára nem
volt semmi remény, aki felbujtotta őt a legnagyobb bűnre. Akhitófel bátorította
fel Absolont a lázadásra. Az ő tanácsa vette rá a legundorítóbb gonoszság
elkövetésére, atyjának megszégyenítésére. ő tanácsolta Dávid megölését és
tervelte ki ennek teljesítését. ő vágta el az utolsó lehetőségét is annak, hogy
Absolon kibékülhessen a királlyal. Most pedig Absolon más valakit részesített
előnyben. Az irigy, haragos és elkeseredett Akhitófel pedig „[...] megnyergelé
szamarát, és felkelvén elméne házához, az ő városába; és elrendezvén
háznépének dolgát, megfojtá magát, és meghala” (2Sám 17:23). Ez lett az
eredménye egy olyan ember bölcsességének, aki igen magas szellemi adottságai
ellenére nem Istentől kért tanácsot. Sátán az embereket hízelgő ígéretekkel
csábítja el. Végül azonban minden lélek rájön arra, hogy „a bűn zsoldja a halál”
(Róm 6:23).
Khúsai nem volt bizonyos abban, hogy az ingadozó király majd követi-e
tanácsát. Ezért időt nem vesztegetve azt üzente Dávidnak, hogy késlekedés
nélkül keljen át a Jordán túlsó partjára. A papoknak, akik üzenetét a fiaik útján
közvetítették, azt mondta: „Ilyen s ilyen tanácsot adott Akhitófel Absolonnak és
Izráel véneinek; én pedig ilyen s ilyen tanácsot adtam. Azért sietve küldjetek el,
és izenjétek meg Dávidnak ilyen szóval: Ne maradj ez éjjel a pusztának mezején,
hanem inkább menj át, hogy valamiképpen el ne nyelettessék a király és az
Pátriárkák és Próféták, 688-707. (Absolon lázadása-részlet; Dávid utolsó évei)
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egész nép, mely vele van” (2Sám 17:15-16).
Az üzenetet vivő ifjakra gyanakodtak és üldözőbe is vették őket, de sikerült
teljesíteniük küldetésüket. A menekülés első napjának végén Dávid a fáradságtól
és fájdalomtól kimerülve, megkapta azt az üzenetet, hogy még az éjjel át kell
kelnie a Jordánon, mert fia az életére tör.
Milyen érzései lehettek az atyának és királynak, akit ilyen kegyetlen
igazságtalanság ért a fia részéről, és aki ebbe a szörnyű veszélybe került? A
hatalmas, erős embert, a háborúkban edzett férfit, a királyt, akinek a szava törvény
volt, akit szeretett fia árult el, - akinek sok mindent elnézett és akiben balgán
megbízott - akivel igazságtalanul bántak és elhagyták azok az alattvalói, akiket
a tisztelet és a hűség legerősebb szálai kötöttek hozzá - vajon milyen szavakban
önthette ki most Dávid lelkének érzéseit? Legsötétebb megpróbáltatásának
órájában Istenben bízott és így énekelt:
„Uram! mennyire megsokasodtak ellenségeim! Sokan vannak a reám
támadók! Sokan mondják az én lelkem felől: Nincs számára segítség Istennél.
De te, óh Uram! paizsom vagy nékem, dicsőségem, az, aki felmagasztalja az én
fejemet. Felszóval kiálték az Úrhoz, és ő meghallgata engemet az ő szentsége
hegyéről. Én lefekszem és elalszom; felébredek, mert az Úr támogat engem.
Nem félek sok ezernyi néptől sem, amely köröskörül felállott ellenem. Kelj fel
Uram, tarts meg engem Istenem, mert te verted arcul minden ellenségemet;
a gonoszok fogait összetörted. Az Úré a szabadítás; legyen a te népeden a te
áldásod” (Zsolt 3:2-9).
Dávid és minden csapata - harcosok és államférfiak - öregemberek és
fiatalok, asszonyok és gyermekek, az éjszaka sötétségében átkeltek a mély és
sebes sodrású folyón. „[...] míg megvirrada; egy sem hiányzék, aki által nem
ment volna a Jordánon” (2Sám 17:22).
Dávid és haderői Mahanáimba vonultak vissza, amely annak idején Isbóset
királyi székhelye volt. Ez erősen megerősített város volt, amelyet hegyes terület
vett körül és így kedvező menedékhelynek bizonyult háború esetén. Élelemmel
jól ellátott vidék volt és a lakói barátságosan viszonyultak Dávid ügyéhez. Itt még
sokan csatlakoztak hozzá, miközben a törzs gazdag tagjai bőségesen ellátták
őket élelemmel és más terményekkel, amelyekre szükségük volt.
Khúsai tanácsa elérte célját, alkalmat szerzett Dávid megszabadulására. A
meggondolatlan és indulatos Absolon azonban nem tudta sokáig fékezni magát
és hamarosan felkerekedett atyja üldözésére. „[...] átkele Absolon a Jordánon,
ő és Izráelnek férfiai mindnyájan ővele” (2Sám 17:24). Absolon Amasát, Dávid
húgának, Abigailnak a fiát tette meg haderői főparancsnokává. Serege nagy volt,
de gyakorlatlan és fegyelmezetlen, nagyon szegényesen volt felkészülve ahhoz,
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hogy megállja a helyét atyja kipróbált katonáival szemben.
Dávid három csapatba osztotta seregének harcosait Joáb, Abisai és a Gitteus
Ittai parancsnoksága alatt. Az volt a szándéka, hogy ő maga vezeti majd a
hadsereget a harcba. E szándéka ellen azonban a hadsereg vezetői, a tanácsosok
és az emberek hevesen tiltakoztak. „Ne jöjj” - mondták - „mert ha netalán mi
megfutamodunk is, velünk nem gondolnak, és ha felerészben meghalunk is,
velünk semmit sem gondolnak; de te teszesz annyit, mint mi tízezeren: jobb
azért, hogy te a városból légy nékünk segítségül. Monda azért nékik a király: Ami
néktek jónak tetszik, én azt mívelem” (2Sám 18:3-4).
A város falairól teljes hosszában jól láthatók voltak a felkelő hadsereg
arcvonalai. A trónbitorlót hatalmas sereg kísérte, amelyhez képest Dávid serege
csak maroknyi volt. Amikor a király az ellenséges seregre tekintett, elméjében
elsősorban nem a koronára és az országra gondolt, sem a saját életére, amely a
csata kimenetelétől függött. Az atya szíve megtelt szeretettel és sajnálkozással
lázadó fiáért. Amikor pedig serege kivonult a város kapuján, Dávid ott állt és
bátorította hűséges katonáit, bátran menjenek előre és bízzanak, mert Izráel
Istene nekik adja a győzelmet. Még itt sem tudta azonban Absolonért érzett
szeretetét feledni. Amikor Joáb, aki az első csoportot vezette, elhaladt a király
mellett, akkor ez a kiváló katona, aki a csataterek százairól mindig győztesen tért
vissza, megállt egy pillanatra és meghajtotta büszke fejét, hogy meghallgassa
uralkodója utolsó utasítását. Dávid pedig remegő hangon ezt mondta neki:
„Az én fiammal, Absolonnal én érettem kíméletesen bánjatok” (2Sám 18:5).
Abisai és Ittai szintén ezt a megbízatást kapták: „Kíméljétek, bárki legyen, az
ifjút, Absolont” (2Sám 18:12). A király aggályoskodása azt látszott kijelenteni,
hogy Absolon drágább volt királyságánál, drágább a trónjához hűségesnek
megmaradt alattvalóinál. Dávidnak e fia iránt kinyilvánított szeretete azonban
csak növelte a katonák méltatlankodását és ellenszenvét Absolon iránt.
A csatatér a Jordán közelében egy erdős területen feküdt. Ez a terület nem
volt éppen előnyös Absolon számára katonái nagy létszáma miatt. Az erdő
sűrűségei és mocsaras helyei között a képzetlen és fegyelmezetlen katonák
csoportjai összezavarodtak és irányítatlanná váltak. Ennek tulajdonítható, hogy
„[...] megvereték ott az Izráel népe a Dávid szolgái által, és nagy veszteség
volt ott azon a napon, mintegy húszezer emberé” (2Sám 18:7). Absolon,
amikor látta, hogy ez a nap számára elveszett, megfordult, hogy meneküljön.
Feje azonban dús hajánál fogva fennakadt egy terebélyes fa ágai között és az
öszvére, amelyen ült, kiszaladt alóla. Tehetetlenül ott maradt a fán függve,
zsákmányul kiszolgáltatva ellenségeinek. Ebben az állapotban bukkant rá
egy katona, aki a király nemtetszésétől félve megkímélte Absolon életét, de
Pátriárkák és Próféták, 688-707. (Absolon lázadása-részlet; Dávid utolsó évei)
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jelentette Joábnak, amit látott. Joábot, nem fékezte semmiféle lelkiismeret
furdalás. Valamikor pártolta Absolont, két alkalommal kibékítette Dáviddal, de
Absolon szégyentelenül visszaélt bizalmával. Ha Joáb közbenjárása útján nem
kerül Absolon előnyös helyzetbe, akkor ez a lázadás, minden borzalmával együtt
sohasem következett volna be. Most Joáb hatalmában volt, hogy egyetlen
csapással e gonosznak a felbujtóját megsemmisítse. „[...] és vőn három nyilat
kezébe és Absolonnak szívébe lövé, minthogy még élt a cserfán [...] Absolont
pedig felvevék, és veték őt az erdőn egy nagy verembe, és igen nagy rakás követ
hányának reá” (2Sám 18:14.17).
Így pusztult el a lázadás felbujtója Izraelben. Akhitófel önkezével vetett véget
életének. A herceg Absolon, akinek ragyogó szépsége Izrael büszkesége volt
ifjúsága virágában, nem a harcmezőn esett el dicsőségesen, hanem egy fa ágain
függve érte utol a halál szégyenletes módon. Holttestét egy gödörbe dobták
és halom kővel takarták le az örök szégyen jeleként. Absolon még életében
költséges emlékoszlopot emeltetett maga számára a király völgyében. Az
egyetlen emlékmű, amely sírját megjelölte, a kőrakás a pusztában.
A lázadás vezérét megölték. Joáb a trombita hangjával visszarendelte
hadseregét a menekülő sereg üldözéséből és azonnal hírnököket küldött a
királyhoz, hogy közöljék vele a hírt a harc kimeneteléről.
A város falán álló őr, amikor kitekintett a csatatér irányába, felfedezte, hogy
egy férfi egyedül fut a város kapuja felé. Hamarosan egy másik férfi és láthatóvá
vált. Amikor az első férfi közelebb ért, az őr így szólt a királyhoz, aki a kapu mellett
várakozott: „Amint látom, az elsőnek olyan a futása, mint Akhimásnak, a Sádók
fiának; és monda a király: Jó ember az, és jó hírrel jő. Kiáltván azért Akhimás,
monda a királynak: Békesség! És meghajtá magát arccal a földre a király előtt, és
monda: Áldott az Úr a te Istened, ki kezedbe adta az embereket, kik felemelték
kezeiket az én uram ellen, a király ellen. Monda akkor a király: Hogy van Absolon
fiam” (2Sám 18:27-29). E kérdésre Akhimás kitérő választ adott.
A második hírnök sírva érkezett: „Ezt izenik a királynak, az én uramnak, hogy
az Úr megszabadított ma téged mindeneknek kezéből, akik ellened támadtak
volt. Monda a király Kúsinak: Hogy van Absolon fiam?” A hírnök képtelen volt
elrejteni a súlyos hírt és azért így válaszolt: „Úgy legyenek az én uramnak, a
királynak minden ellenségei, és valakik te ellened gonoszul feltámadnak, mint
a te fiad” (2Sám 18:31-32). Dávidnak ez elegendő volt, nem kérdezősködött
tovább, hanem lehajtott fejjel „[...] felméne a kapu felett való házba, és síra
és ezt mondja vala mentében: Szerelmes fiam, Absolon! édes fiam, édes fiam
Absolon! bár én haltam volna meg te helyetted, Absolon, édes fiam, szerelmes
fiam!” (2Sám 18:33).
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A győztes hadsereg a csatatérről visszatérőben megközelítette a várost,
diadalittas kiáltásaiktól visszhangzottak a halmok. Amikor azonban bevonultak
a város kapuján, elhalt a kiáltás, zászlóikat leengedték, lehajtott fővel és a
földre szegezett tekintettel meneteltek. Inkább hasonlítottak a vereséget
szenvedtekhez, mint a győzőkhöz. A király nem várt rájuk a kapuban, hogy
üdvözölje és megdicsérje őket, hanem a kapu felett lévő kis helyiségből
hallatszott jajgató sírása: „Szerelmes fiam, Absolon! édes fiam, édes fiam,
Absolon! bár én haltam volna meg te helyetted, Absolon, édes fiam, szerelmes
fiam!” (2Sám 18:33).
„És gyászra fordult a szabadulás azon a napon az egész népre nézve, mert
a nép azon a napon hallja vala, hogy beszélik: Így bánkódik a király az ő fián.
És belopózkodék a nép azon a napon, bemenvén a városba, mint lopózkodni
szokott a nép, mely szégyenli magát, hogy a harcból elmenekült” (2Sám 19:2-3).
Joáb méltatlankodott. Isten a diadalra és a boldogságra adott nekik okot.
A legnagyobb lázadást, amely valaha is volt Izraelben, leverték, és ezt a nagy
győzelmet ünneplés helyett gyásszá változtatták azért a királyfiért, akinek
bűne az emberek ezreinek vérébe került. Ezért ez a faragatlan és nyers fővezér
a királyhoz ment és merészen ezt mondta: „Megszégyenítetted e mai napon
minden te szolgáidnak orcáját, kik e mai nap a te lelkedet megszabadították,
és a te fiaidnak és leányaidnak lelkeit, és feleségidnek lelkeit, és ágyasidnak
lelkeit; Szeretvén azokat, akik téged gyűlölnek és gyűlölvén azokat, akik téged
szeretnek; mert kijelentetted ma, hogy előtted a vezérek és szolgák mind
semmik; mert tapasztaltam ma, hogy csak élne Absolon, ha mi mindnyájan
meghaltunk volna is ma, jobbnak tetszenék néked. Azért most kelj fel, menj
ki, és szólj kedvök szerint a te szolgáidnak; mert esküszöm az Úrra, hogy ha ki
nem jössz, ez éjjel egy ember sem marad melletted, és ez gonoszabb lesz reád
nézve mindama nyomorúságnál, mely veled történt ifjúságodtól fogva, mind e
mai napig” (2Sám 19:5-7).
Nyers és kegyetlen volt a beszéd a megtört szívű király számára, de Dávid
nem neheztelt meg érte. Tudta, hogy hadvezérének igaza van, ezért lement a
kapuhoz és bátorító, dicsérő szavakkal üdvözölte katonáit, amint azok elvonultak
előtte.
DÁVID UTOLSÓ ÉVEI
Absolon veresége és halála nem hozott azonnali békét az ország számára. A
nemzet oly nagy része vett részt a felkelésben, hogy Dávid a törzsek meghívása
és tekintélyének visszaállítása nélkül nem akart visszatérni a fővárosba. Abban
a zűrzavarban, amely Absolon vereségét követte, nem indítottak azonnali
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és határozott lépést a király visszahívására. Amikor Júda elhatározta Dávid
visszahívását, felkeltette a többi törzsek féltékenységét, amelyet viszont
ellenforradalom követett. Ezt azonban gyorsan elfojtották és a béke visszaállt
Izraelben.
Dávid életének története a legnagyobb tanulság, amelyet valaha is kaptunk
a lelkünket fenyegető veszedelmekről; a hatalom, a gazdagság, a világi
dicsőség, vagyis azon dolgokról, amelyek a legkívánatosabbak az emberek
között. Kevesen mentek át olyan eseményeken, amelyek alkalmasak lettek
volna arra, hogy felkészítsék őket az ilyen próbák elhordozására. Dávid ifjúkori
élete, amelyet pásztorként töltött el, az alázatosságra, a türelemre, kitartásra
és a nyájról való gyengéd gondoskodásra tanította meg. A természettel való
bensőséges kapcsolata a hegyek magányosságában kifejlesztették zenei
és költői képességét és gondolatait a Teremtőre irányították. A pusztában
eltöltött életének fegyelmezése, bátorsága, ereje, türelme Istenben való hitét
erősítette. Mindezek elhordozása és megvalósítása által Isten előkészítette
Izrael trónjára. Dávid Isten szeretetéről értékes tapasztalatot szerzett és ő
gazdagon megajándékozta Szentlelkével is. Saul történetében meglátta az
emberi bölcsesség értéktelenségét. A világi siker és dicsőség azonban annyira
legyengítette Dávid jellemét, hogy a kísértő ismét legyőzte.
A pogány népekkel való kapcsolatának egyik következményeként vágyat
érzett szokásaik követésére, és ez lángra lobbantotta becsvágyát, törekvését a
világi nagyság megszerzésére. Izrael népét Jahve népeként kellett tiszteletben
tartani és megbecsülni. A büszkeség és magabízás azonban megnövekedett
és az izraeliták nem elégedtek meg ezzel a kiváltsággal. Sokkal inkább azzal
törődtek, hogy milyen helyzetet tudnak elfoglalni a többi népek között. Ez
a lelkület kísértésre adott alkalmat. Azzal a céllal, hogy hódításait az idegen
népekre kiterjessze, Dávid elhatározta, hogy megnöveli hadserege katonáinak
létszámát, mégpedig úgy, hogy katonai szolgálat teljesítését követeli meg
mindazoktól, akik elérték a megfelelő életkort. Ennek a tervnek a végrehajtása
érdekében népszámlálást kellett tartani. A büszkeség és a becsvágy volt az, ami
a királyt erre indította. Az ország lakosságának megszámlálása mutatta meg,
milyen gyenge volt a királyság Dávid trónra lépésekor és milyen erős és nagy
lett jóléte az ő uralkodása alatt. Ez persze igyekezett még tovább növelni a király
és a nép már túlságosan is nagy önbizalmát. A Szentírás ezzel kapcsolatban ezt
írja: „Támada pedig a Sátán Izráel ellen, és felindítá Dávidot, hogy megszámlálja
Izráelt” (1Krón 21:1). Izrael jóléte Dávid uralkodása alatt inkább Isten áldásainak
volt köszönhető, mint királya képességének vagy a hadsereg erejének. A katonai
erőforrásoknak ez a növelése azonban azt a benyomást keltette volna az Izraelt
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körülvevő népekben, hogy Izrael bizalma nem Jahve hatalmában, hanem saját
hadseregében van.
Bár Izrael népe büszke volt nemzeti nagyságára, mindazáltal nem fogadták
jóindulattal Dávidnak a katonai szolgálatot nagyobb mértékben kiterjeszteni
akaró tervét. A megfelelő életkorban levő férfiak katonai szolgálatra való
besorozásának javaslata nagy elégedetlenséget váltott ki a nép körében.
Szükségesnek gondolták, hogy a besorozással katonatiszteket bízzanak meg
a papok és a tisztviselők helyett, akik előzőleg a népszámlálást intézték. Ez
az intézkedés éles ellentétben állt az Isten-uralom alapelveivel. Még Joáb
is óvást emelt a sorozás és annak lebonyolítása ellen, pedig eddig eléggé
gátlástalan embernek mutatkozott. Azt mondta: „Sokasítsa meg az Úr, a te
Istened a népet, s adjon még százannyit, mint amennyi most van, és lássák
azt az én uramnak, a királynak szemei: de miért akarja ezt az én uram, a
király? Azonban hatalmasabbb volt a királynak szava a Jóábénál és a többi
főemberekénél. Kiméne azért Joáb és a többi vezérek a király elől, hogy
megszámlálják a népet, az Izráelt. [...] És mikor bejárták az egész országot,
hazamenének Jeruzsálembe, kilenc hónap és húsz nap múlva” (2Sám 24:34.8). A népszámlálás még be sem fejeződött, amikor Dávid már meggyőződött
bűnéről. Önmagát kárhoztatva fordult Istenhez „[...] és monda Dávid az
Úrnak: Igen vétkeztem abban, amit cselekedtem. Azért most, óh Uram, vedd
el, kérlek, a te szolgádnak álnokságát; mert felette esztelenül cselekedtem!”
(2Sám 24:10). A következő reggel Gád próféta üzenetet hozott Dávidnak: „Ezt
mondja az Úr: Három dolgot adok elődbe, válaszd egyiket magadnak ezek
közül, hogy aszerint cselekedjem veled. [...] Akarod-é, hogy hét esztendeig
való éhség szálljon földedre? Vagy hogy három hónapig ellenségeid előtt
bujdossál és ellenséged kergessen téged? Vagy hogy három napig döghalál
legyen országodban? Most gondold meg és lásd meg, micsoda választ vigyek
annak, aki engem elküldött” (2Sám 24:12-13).
A király válasza ez volt: „Felette igen szorongattatom; de mégis, hadd essünk
inkább az Úr kezébe, mert nagy az ő irgalmassága, és ne essem ember kezébe”
(2Sám 24:14).
Az országot pestis sújtotta, amely elpusztított hetvenezer férfit Izraelben.
Isten csapása még nem érte el a fővárost. „Akkor Dávid felemelé az ő szemeit,
és látá az Úr angyalát állani a föld és az ég között, kivont kardja a kezében,
amelyet Jeruzsálem ellen emelt vala fel. Leesék azért Dávid és a vének is, zsákba
öltözvén, az ő orcájokra!” A király pedig így emelt szót Istennél Izrael érdekében:
„Nemde nem én számláltattam-é meg a népet? Én vagyok, aki vétkeztem és
igen gonoszul cselekedtem! De ez a nyáj mit tett? óh én Uram Istenem forduljon
Pátriárkák és Próféták, 688-707. (Absolon lázadása-részlet; Dávid utolsó évei)
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ellenem a te kezed és az én házam népe ellen, és ne legyen a te népeden a
csapás” (1Krón 21:16-17).
A népszámlálás ellenérzést, elégedetlenséget váltott ki az emberek között.
Azonban ők maguk is ugyanazokat a bűnöket dédelgették, amelyek Dávidot erre
a cselekedetre ösztönözték. Amiként az Úr Absolon bűne által látogatta meg
ítéletével Dávidot, úgy most Dávid tévedése által bűntette meg Izrael bűneit.
A pusztító angyal útja során megállt Jeruzsálem előtt a Mórija hegyén „[...]
a Jebuzeus Ornán szérűjén” (1Krón 21:18). A próféta által irányítva Dávid
felment a hegyre és „[...] oltárt építe ott Dávid az Úrnak, és áldozék egészen égő
és hálaáldozattal; és megkegyelmeze az Úr a földnek, és megszűnék a csapás
Izráelben” (2Sám 24:25).
Azt a helyet, amelyen az oltárt emelték, ettől kezdve szent területnek
tekintették. Ezt a helyet Ornán ajándékként kínálta fel a királynak. A király
azonban nem volt hajlandó elfogadni Ornántól. „Nem úgy” - mondta Dávid „hanem igaz áron akarom megvenni tőled; mert ami a tied, nem veszem el tőled
az Úrnak és nem akarok égőáldozattal áldozni néki a máséból. Ada azért Dávid
Ornánnak a szérűért hatszáz arany siklust” (1Krón 21:24-25). Ez a hely arról
nevezetes, hogy Ábrahám ezen a helyen építette fel azt az oltárt, amelyen fiát
akarta megáldozni. Most pedig Izraelnek ez a nagy szabadulása szentelte meg.
Később Salamon ezt a helyet választotta ki a templom felépítésére.
Még egy másik árnyék vetődött Dávid életének utolsó éveire. Dávid elérte a
hetvenedik évét. Vándorlásai, élete nehézségei, veszélyei, háborúinak sokasága,
későbbi éveinek gondjai és szerencsétlenségei kimerítették életerejét. Bár elméje
megtartotta tisztaságát és erejét, mégis gyengesége és öregsége az elvonultság
után való vágyódásukkal megakadályozták abban, hogy gyorsan fel tudja fogni
mindazt, ami az országban történik. Közvetlenül a trón árnyékában ismét kitört a
lázadás. Dávid atyai engedékenységének, elnézésének gyümölcse ez alkalommal is
megmutatkozott. Az, aki most vágyakozott a trón után és törekedett megszerezni
a maga számára - Adónia volt. ő is „[...] igen szép férfi volt” (1Kir 1:6), de személyét
és magatartását illetően ugyanakkor elvnélküli és féktelen volt. Ifjúságában
nem korlátozták, „Kit az ő atyja soha meg nem szomoríta, ezt mondván: Miért
cselekszel így?” (1Kir 1:6). Adónia most fellázadt Isten tekintélye és hatalma ellen,
aki Salamont választotta és jelölte ki a trónra. Természeti adottságok és a vallásos
jellem tekintetében Salamon idősebb testvéreinél sokkal alkalmasabb volt arra,
hogy Izrael uralkodója legyen. Ámbár Isten ezt világosan jelezte, Adónia mégsem
vallott kudarcot, amikor vele rokonszenvezőket keresett. Talált ilyeneket. Joáb, aki
mindeddig hűséges volt a trónhoz, most csatlakozott az összeesküvőkhöz Salamon
ellen. Abjáthár pap is közöttük volt.
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A lázadás megérett a kitörésre. Az összeesküvők egy nagy ünnepen
összegyülekeztek a városon kívül, hogy Adóniát királynak kiáltsák ki. Terveiket
azonban meghiúsította néhány hűséges személy azonnali közbelépése, akik
a következők voltak: Sádók pap, Nátán próféta és Bethsabé, Salamon anyja.
Jelentették a királynak az ügyek alakulását és emlékeztették őt arra az isteni
utasításra, amely szerint Salamonnak kell követnie atyját a trónon. Dávid
azonnal lemondott a trónról Salamon javára, akit felkentek és kikiáltottak
királynak. Az összeesküvés szétzúzódott, fő cselekvői halálbüntetést kaptak.
Abjáthár életét megkímélték tisztségére való tekintettel és Dávid iránt tanúsított
eddigi hűségért, de főpapi állásától megfosztották. Ezt a tisztséget Sádók házára
ruházták át. Joáb és Adónia életét is megkímélték egy ideig, de Dávid halála
után megkapták büntetésüket. Dávid fián végrehajtott ítélettel betöltötték azt a
négyszeres ítéletet, amely Isten utálatát bizonyította bűne iránt.
Dávid uralkodásának kezdetén a legdédelgetettebb terve volt, hogy templomot
épít az Úrnak. Bár Isten nem engedte meg neki szándéka megvalósítását, mégis
buzgón és komolyan dolgozott ennek a tervnek érdekében. Gondoskodott a
legdrágább építési anyagok bőségéről: arany, ezüst, ónix kövek és különböző
színű kövek; márvány és a legértékesebb fák gondosan elraktározva várakoztak
a felhasználásra. Most ezeket az értékes kincseket, amelyeket ő gyűjtött össze,
át kellett adni másnak. Mert másnak kellett házat építeni a frigyládának, Isten
jelenléte jelképének.
Amikor Dávid érezte, hogy életének vége közel van, magához hívta Izrael
főembereit, az ország minden részéből való képviselőkkel együtt, hogy
átadja nékik ezt a feladatot, mint szent megbízatást. Dávid biztosítani akarta
beleegyezésüket és támogatásukat a nagy mű számára. Testi gyengesége miatt
nem lehetett személyesen jelen az átadásnál. Isten Lelke szállott reá és sokkal
több buzgalommal és erővel, mint ezelőtt, képes volt arra, hogy még egyszer
szóljon a néphez. Elmondta nekik, hogy ő szerette volna felépíteni a templomot.
Az Úr azonban azt parancsolta neki, hogy ezzel a munkával Salamont, fiát kell
megbíznia. Az isteni ígéret így szólt: „Salamon a te fiad építi meg az én házamat
és az én pitvarimat; mert én őt magamnak fiamul választottam, és én is néki atyja
leszek. Megerősítem az ő királyságát mindörökké; ha az én parancsolataimat
és ítéleteimet szorgalmatosan megtartándja, amint e mai napon. Most azért az
egész Izráelnek, az Úr gyülekezetének szeme előtt és a mi Istenünk hallására:
őrizzétek s keressétek az Úrnak a ti Istenteknek minden parancsolatit, hogy
bírhassátok e jó földet, és hogy örökségül hagyhassátok fiaitokra is magatok
után mindörökké” (1Krón 28:6-8).
Dávid saját tapasztalatából tanulta meg, hogy nagyon kemény annak
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az embernek az ösvénye, aki elpártolt Istentől. Átérezte a megtört törvény
kárhoztatását, aratta a törvény áthágásának gyümölcseit és egész lelkét
megrendítette az aggodalom, hogy vajon Izrael vezetői hűségesek lesznek-e
Istenhez, és Salamon engedelmeskedik-e Isten törvényének és elkerüli-e azokat
a bűnöket, amelyek megingatták atyja tekintélyét, hatalmát, megkeserítették
életét és meggyalázták Istent? Dávid tudta, hogy a szív alázatosságára, az
Istenben való állandó bizalomra és meg nem szűnő éberségre van szüksége
fiának ahhoz, hogy ellen tudjon állni a kísértéseknek, amelyek bizonyára
Salamont is megtámadják majd kiemelt helyén, mert éppen az ilyen kiemelt
személyek jelleme különleges célpontjai a Sátán nyilainak. Ezért Dávid odafordult
fiához, akit már elismertek utódjának a trónon és így szólt hozzá: „Te azért, fiam,
Salamon, ismerd meg a te Atyád Istenét, és szolgálj néki tökéletes szívvel és jó
kedvvel; mert az Úr miden szívbe belát és minden emberi gondolatot jól ért.
Hogyha őt keresénded, megtalálod; ha ellenben őt elhagyándod, ő is elhagy
téged mindörökké. Most azért, mivelhogy az Úr választott téged, hogy néki
szent házat építs: légy erős és készítsd meg azt” (1Krón 28:9-10).
Dávid részletes utasítást adott Salamonnak a templom építésére. Minden
részére terv készült és az istentisztelethez szükséges eszközöket is mind felsorolta,
mégpedig pontosan úgy, ahogy megmutatta neki Isten Lelke. Salamon még fiatal
volt és visszariadt a súlyos felelősségtől, ami reá hárult a templom felépítésében
és Isten népének kormányzásában. Dávid ezért ezt mondta fiának: „Légy bátor
és erős, és kezdj hozzá, semmit ne félj és ne rettegj; mert az Úr Isten, az én
Istenem veled lészen, téged el nem hagy, tőled el sem távozik, míglen elvégzed
az Úr háza szolgálatának minden művét” (1Krón 28:20).
Dávid azután újból a gyülekezethez fordult és így szólt: „Ím látjátok, hogy
egyedül az én fiamat, Salamont választotta Isten, aki még gyermek és gyenge;
a munka pedig nagy, mert nem emberé lészen az a ház, hanem az Úr Istené. Én
pedig teljes tehetségem szerint az én Istenem háza számára bőségesen szereztem
aranyat az arany szerszámokra, ezüstöt az ezüst szerszámokra, rezet a rézre,
vasat a vasra, fákat a fákra; ónixköveket, foglalni való köveket, veres köveket,
különb-különbszínű köveket; mindenféle drágaköveket; márványköveket is
bőséggel. Ezenfölül, mivel nagy kedvem van az én Istenem házához, ami kincsem,
aranyam és ezüstöm van, oda adom az én Istenem házának szükségére, azok
mellett, amelyeket szereztem a szent ház számára. Háromezer tálentom aranyat
Ofir aranyából, és hétezer tálentom tiszta ezüstöt, a házak falainak beborítására
[...] És ha valaki még adni akar, szabad akaratja szerint, töltse meg a kezét ma és
adjon, amit akar az Úrnak” (1Krón 29:1-5).
A nép készségesen válaszolt Dávid felhívására: „Azért szabad akaratjok
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szerint adának ajándékokat az atyák fejedelmei, az Izráel nemzetségeinek
fejedelmei, az ezredesek, századosok és a király dolgainak fejedelmei. És
adának az Isten házának szükségére ötezer tálentom aranyat és tízezer dárikot;
tízezer tálentom ezüstöt és tizennyolcezer tálentom rezet és százezer tálentom
vasat. És valakinél drágakövek találtatának, adák az Úr házának kincséhez
[...] mert tiszta szívökből adakozának az Úrnak; Dávid király is nagy örömmel
örvendezett” (1Krón 29:6-9).
„Hálákat ada azért Dávid az Úrnak az egész gyülekezet előtt, és monda Dávid:
Áldott vagy te, Uram, Izráelnek, a mi atyánknak Istene, öröktől fogva mind
örökké! Óh Uram, tied a nagyság, hatalom, dicsőség, örökkévalóság és méltóság,
sőt minden, valami a mennyben és a földön van, tied! Tied, oh Uram, az ország,
te magasztalod fel magadat, hogy légy minden fejedelmek felett! A gazdagság
és a dicsőség mind te tőled vannak, és te uralkodol mindeneken; a te kezedben
van mind az erősség és mind a birodalom; a te kezedben van mindeneknek
felmagasztaltatása és megerősíttetése. Most azért, óh mi Istenünk, vallást
teszünk előtted, és dicsérjük a te dicsőséges nevedet; Mert micsoda vagyok
én, és micsoda az én népem, hogy erőnk lehetne a szabad akarat szerint való
ajándék adására, amint tettük? Mert tőled van minden, és amiket a te kezedből
vettünk, azokat adtuk most néked. Mert mi csak jövevények vagyunk te előtted
és zsellérek, amint a mi atyáink is egyenként; a mi életünk napjai olyanok e
földön, mint az árnyék, melyben állandóság nincsen. Óh mi Urunk Istenünk!
mindez a gazdagság, amit gyűjtöttünk, hogy néked és a te szent nevednek házat
építsünk, a te kezedből való és mindazok tiéid! Jól tudom, óh én Istenem, hogy
te a szívet vizsgálod és az igazságot szereted.
Én mindezeket tiszta szívemből, nagy jó kedvvel adtam, s látom, hogy a
te néped is, amely itt jelen van, nagy örömmel, szabad akaratja szerint adta
ezeket néked. Óh Uram, Ábrahámnak, Izsáknak és Izráelnek, a mi atyáinknak
Istene, tartsd meg mindörökké ezt az érzést a te néped szívében, és irányítsd
az ő szívöket te feléd! Salamonnak pedig, az én fiamnak adj tökéletes szívet,
hogy a te parancsolataidat, bizonyságtételeidet és rendeléseidet megőrizhesse,
s hogy mindazokat megcselekedhesse, s felépíthesse azt a házat, amelyet én
megindítottam. És szóla Dávid az egész gyülekezethez: Kérlek, áldjátok az Urat,
a ti Isteneteket. Áldá azért az egész gyülekezet az Urat, az ő atyáik Istenét; s
leborulván, tisztelék az Urat és a királyt” (1Krón 29:10-20).
A király a legmélyebb érdeklődéssel gyűjtötte a templom építésére és
dicsőítésére való gazdag anyagot. ő szerezte azokat a gyönyörű dicséreteket,
amelyek évekkel később ott visszhangzottak a templom udvaraiban. Szíve
most boldog volt az Úrban, mert Izrael főemberei és fejedelmei ilyen nemesen
Pátriárkák és Próféták, 688-707. (Absolon lázadása-részlet; Dávid utolsó évei)
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válaszoltak felhívására és magukat is felajánlották az előttük álló fontos
munkára. Amikor odaadták önmagukat, hajlandók voltak arra, hogy ennél
még többet tegyenek. Növelték az adományokat azzal, hogy még a maguk
tulajdonából is adtak a kincstárba. Dávid mélyen átérezte saját érdemtelenségét
az Isten házához szükséges anyag összegyűjtésében. Annak viszont örült, hogy
az Istenhez való hűség abban is kifejezésre jutott, hogy az ország nemesei
készségesen válaszoltak felhívására, amikor teljes szívvel felajánlották kincseiket
Jahvénak és odaszentelték magukat szolgálatára. Isten maga volt azonban az,
aki ezt a hajlandóságot létrehozta népében. Ezért a dicsőség Istent illette meg és
nem az embereket. Isten volt az, aki ellátta az embereket a föld gazdagságaival.
Isten Lelke késztette őket, hogy értékes tárgyaikat vigyék el a templom számára.
Minden az Úrtól volt. Ha az ő szeretete nem indította volna meg a nép szívét,
akkor a király minden erőfeszítése hiábavaló lett volna és a templom soha sem
épült volna fel.
Minden, amit az emberek Isten jótékonyságából kapnak, továbbra is Isten
tulajdona marad. Amit Isten a föld értékes és szép dolgaiban adott, mindazt az
ember kezébe helyezte, hogy azokat vizsgálva, az Isten iránti szeretet mélységét
és kegyelmének értékelését hirdessék. Legyenek azok a földi gazdagság kincsei,
vagy az emberi értelem értékei - önkéntes adományként Jézus lábaihoz kell
tenniük. Az adományozó pedig Dáviddal együtt mondja: „[...] amiket a te
kezedből vettünk, azokat adtuk most néked” (1Krón 29:14).
Dávid, amikor érezte halála közeledését, még mindig Salamonért és
országáért aggódott, melynek jóléte királyának hűségétől függött. „Parancsot
ada Salamonnak az ő fiának, ezt mondván: Én elmegyek az egész földnek útján;
erősítsd meg megad és légy férfiú. És őrizd meg az Úrnak a te Istenednek
őrizetit, hogy az ő útain járj, és megőrizzed az ő rendeléseit, parancsolatit és
ítéleteit, és bizonyságtételeit, amint meg van írva a Mózes törvényében: hogy
előmented legyen mindenekben, amelyeket cselekedéndesz, és mindenütt,
valamerre fordulándasz. Hogy megteljesítse az Úr az ő beszédét, melyet szólott
nékem, mondván: Ha megőrizéndik a te fiaid az ő útjokat, járván én előttem
tökéletességgel, teljes szívök és teljes lelkök szerint; ezt mondván, mondom:
Soha el nem fogy a férfiú te közüled az Izráel királyi székiből” (1Kir 2:1-4).
Dávid „utolsó szavai” - amelyeket feljegyeztek - ének: a bizalom, a
legmagasabb alapelv és a soha el nem múló hit éneke:
Dávidnak, Isai fiának szózata, annak a férfiúnak szózata, aki igen
felmagasztaltaték, Jákób Istenének felkentje és Izráel dalainak kedvence. Az
Úrnak lelke szólott én bennem, és az ő beszéde az én nyelvem által. Izráelnek
Istene szólott, Izráelnek kősziklája mondá nékem: Aki igazságosan uralkodik az
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emberek felett, aki Isten félelmével uralkodik: Olyan az, mint a reggeli világosság,
mikor a nap feljő, mint a felhőtlen reggel; napsugártól, esőtől sarjadzik a fű a
földből. Avagy nem ilyen-é az én házam Isten előtt? Mert örökkévaló szövetséget
kötött velem, mindennel ellátva és állandót.
Mert az én teljes idvességemet és minden kívánságomat nem sarjadoztatja-é?”
(2Sám 23:1-5)
Nagy volt Dávid bukása, de mély volt bűnbánata is. Szeretete izzó és hite erős
volt. Neki sokat bocsátott meg Isten, ezért „igen szeretett” (Lk 7:47).
Dávid zsoltárai a bűnbe süllyedt és önmagát elítélő ember tapasztalatait,
a legbensőségesebb hitet és az Istennel való mély összeköttetést tükrözik.
Élettörténete hirdeti, hogy a bűn csak szégyent és fájdalmat hozhat az emberre,
Isten szeretete és irgalma pedig a legmélyebb mélységbe is elér. A bűnbánó
lelket a hit emeli fel az istenfiúságban való részesedés magasságába. Minden
biztosíték és ígéret közül, amelyet Isten szava tartalmaz, az tesz a leghatásosabban
bizonyságot Istenről, amely Istennek az emberek iránt gyakorolt hűségéről,
igazságáról, irgalmasságáról szól.
Az ember olyan „[...] mint az árnyék és nem állandó” (Jób 14:2). „Az Úr
kegyelme öröktől fogva való és örökkévaló az őt félőkön, és az ő igazsága a
fiaknak fiain; Azokon, akik megtartják az ő szövetségét és megemlékeznek az ő
parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék” (Zsolt 103:17-18).
„[...] valamit Isten cselekszik, az lesz örökké” (Préd 3:14).
Ragyogóak az ígéretek, amelyeket Isten Dávidnak és házának adott. Olyan
ígéretek ezek, amelyek az örökkévalóságra mutatnak előre és Krisztusban
találják meg beteljesedésüket. Az Úr ezt mondja:
[...] megesküdtem Dávidnak, az én szolgámnak [...] Akivel állandóan vele lesz
az én kezem, sőt az én karom erősíti meg őt [...] És vele lesz az én hűségem és
kegyelmem, és az én nevemmel magasztaltatik fel az ő szarva. És rávetem az ő
kezét a tengerre, és az ő jobbját a folyóvizekre. ő így szólít engem: Atyám vagy
te; én Istenem és szabadításom kősziklája! Én meg elsőszülöttemmé teszem őt
és felebbvalóvá a föld királyainál. Örökké megtartom néki az én kegyelmemet,
és az én szövetségem bizonyos marad ővele.
És az ő magvát örökkévalóvá teszem, és az ő királyi székét, mint az egeknek
napjait (Zsolt 89:4-30).
„Legyen bírája a nép szegényeinek, segítsen a szűkölködőnek fiain, és törje
össze az erőszakoskodót. Féljenek téged, amíg a nap áll és ameddig a hold
fénylik, nemzedékről nemzedékre [...] Virágozzék az ő idejében az igaz és a béke
teljessége, amíg nem lesz a hold. És uralkodjék egyik tengertől a másik tengerig,
és a nagy folyamtól a föld határáig [...] Tartson neve mindörökké; viruljon neve,
Pátriárkák és Próféták, 688-707. (Absolon lázadása-részlet; Dávid utolsó évei)
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míg a nap lesz; vele áldják magokat mind a nemzetek, és magasztalják őt.”
„Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő
vállán lészen, és hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek,
örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének!” (Ésa 9:6). „Ez nagy lészen, és
a Magasságos fiának hivattatik; és néki adja az Úr Isten a Dávidnak, az ő atyjának,
királyi székét; És uralkodik a Jákób házán mindörökké; és az ő királyságának vége
nem lészen!” (Lk 1:32-33).

>>> vissza a 13. tanulmányhoz
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