
Konferencia Sámuel 1. és 2. könyvéről

Nagyvárad, 2020. március 15.

Radu Gavriluț

1. Bátorítás bizonyságtételre

Mivel a férfiak többsége itt van, újra elmondom mit mondott nekem egy testvér a hitéletem
kezdetén. Mindnyájan különböző helyzetekben vagyunk. Ezekben a helyzetekben, amelyekbe az Úr
helyez bennünket, időről időre megtapasztalhatjuk valamilyen módon az Úr érintését. Amikor azt
mondom, az Úr érintését, arra utalok, hogy innen lentről fel vagyunk emelve abba a helyzetbe,
ahova  Isten  helyezett  minket  Krisztusban.  Amikor  pedig  oda  lettünk  helyezve,  akkor  nagyon
örülünk, és azt nevezzük az Úrral való tapasztalatnak. És amikor ilyen magtapasztalásom van az
Úrral, akkor kérem az Úrtól – úgy, ahogy nekem is mondták, amikor fiatal voltam –, hogy adjon
nekem néhány Igét a mellé, amit megtapasztaltam. És így azt, amit megtapasztaltam, el tudom
mondani a testvéreknek, azzal kapcsolatban, amit az Úr munkált az én életemben.

 Nem normális dolog, hogy hallgassunk az összejöveteleinken. Ha csak hallgatunk, és nincs
semmi megtapasztalásunk az Úrral, az évek meg telnek, az azt jelenti, hogy valami súlyos dolog
történik velünk, testvérek. Ez a bukás előtti állapot. Senki nem mehet így folyamatosan nagyon
hosszú ideig. Egy adott pillanatban el fog bukni.

 A  nőtestvéreknek  is  megvan  a  részük;  nekik  is  lehetnek  tapasztalataik  az  Úrral.  Ők  is
elmondhatják itt, mit éltek meg az Úrral; de nekik nem kell ehhez igeverseket hozzáadniuk, hanem
csak egyszerűen elmondják, amit az Úrral megtapasztaltak.

 Semmi,  de  semmi  mentségünk  nincs,  hogy  ne  így  legyen.  Valaki  gondolhatja:  nekem
nagyon sok dolgom van, nem látszom ki a munkából! Nem tudok mit tenni, nem vagyok képes
többre, amikor ide jövök, ki vagyok merülve. Nincs igazad! Időt kell találnod a sok munkád mellett
is. Dolgozhatsz huszonhárom órát a huszonnégyből, de egy órára meg kell  állnod; kapcsold ki a
telefonodat, zárd be az ajtót, ne válaszolj senkinek, és tanulmányozd a Bibliát. Ha így jársz el, meg
vagyok győződve, hogy Isten megadja azt, ami szükséges. Testvérek, ne múljon el úgy az idő, hogy
ez kicsússzon a kezünk közül!

 Azért gyűltünk most össze, hogy Dávid életéről  beszéljünk a Sámuel könyvei  alapján. A
legfontosabb  célt  elértük,  s  ez  az  volt,  hogy  a  testvérek  ösztönözve  érezzék  magukat,  hogy
olvassanak.  Kedden  ezt  folytatjuk,  akkor  természetesen  a  többieknek  is  lesz  lehetőségük
elmondani, amit megláttak.

 Szeretném, ha ezzel kezdenénk. Pénteken olvastam a Máté 16-ból. Ott van egy igevers,
amely ezt mondja: „ha valaki jönni akar én utánam, tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét
naponként –  teszi  hozzá  Lukács  –,  és  kövessen  engem.”  Ez  az  ige  egy  nagyon  meghatározott
szövegkörnyezetben íródott. Milyen szövegkörnyezetben szerepel ez a mondat? Beszélhetünk erről
az igeversről, és elemezhetjük sokféleképpen. De ha nem értjük, milyen összefüggésben hangzott
el, akkor elveszítünk valami nagyon fontosat. Elveszítjük a motivációt, amiért ez íródott. Most nem
erről beszélünk, de azt akarom mondani, a Sámuel könyveiben Dávid élete egy vörös fonalat követ,
amely Mózes első könyvétől  indul,  és eljut egészen odáig, hogy megszületik az Úr Jézus. Tehát
szeretném, ha elsősorban erről beszélnénk, de természetesen, ha valaki valami másról szeretne
szólni, annak is van helye. 



2.

Átmenet a kegyelem korszakából a királyság korszakába

Ma a kegyelem időszakát éljük, de ez a kegyelmi időszak véget fog érni, és belépünk az
ezeréves  királyság  időszakába  –  bizonyos  fontos  eseményeken  keresztül.  Ekkor  a  kegyelem
elvétetik.  Most  azonban  még  ezt  a  kegyelmi  korszakot  éljük.  A  királyságba  való  átlépés  pedig
bonyolult és nehéz lesz, mert sok esemény övezi. Röviden szeretnék szólni erről.

 Izráel történetében fordulópontot jelentett, amikor Ruth könyvében Boáz feleségül veszi
Ruthot. Azért volt ez fordulópont, mert ebből a kapcsolatból született Obed, Isai és végül Dávid.
Nagyon fontos esemény ennek a kapcsolatnak a létrejötte Ruth életében. Azelőtt csak kalászokat
szedegetett Boáz földjén, és így elegendő élelmet gyűjthetett össze ahhoz, hogy anyósával együtt
fenntartsák magukat. De egyszer csak történt valami: Boáz és Ruth összeházasodtak. A házasság
előtt Ruth annyit mondhatott: milyen gazdag Boáz! De a házassága után az mondhatta: milyen
gazdag vagyok én!

 Nézzétek,  mit  mond  Pál  az  1Korinthus  3,21-23-ban:  „Azért  senki  se  dicsekedjék
emberekkel, mert minden a tiétek. Akár Pál, akár Apollós, akár Kéfás akár világ, akár élet, akár
halál,  akár  jelenvalók,  akár  következendők,  minden  a  tiétek.  Ti  pedig  Krisztusé,  Krisztus  pedig
Istené.” Nagyon nagy fordulópontot jelentett tehát Ruth életében a Boázzal való házassága. Mit
jelent ez? Testvérek, ez azt jelenti, hogy már nem úgy van, mint addig, hogy kegyelemből élsz, és ez
elégséges neked és az anyósodnak; nehezen túléled a dolgokat, mész tovább, de nincs bővölködő
életed.

 Végül tehát megszületett a király. Ahhoz azonban, hogy a király megszülethessen, lenniük
kellett bizonyos személyeknek, akik elkészítették ezt az átmenetet a Bírák könyvéből, amely egy
időleges  helyzet  volt,  egy  véglegesbe,  amely  a  királyság.  Szükség  volt  olyan  emberekre,  akik
átmentek ezeken a rendkívüli harcokon, amelyen Anna is átment, mire át tudott adni mindent az
Úrnak, és megszületett Sámuel. Sámuel az anyaméhtől fogva názír volt. Názírnak lenni azt jelenti,
hogy nem örülhetsz annak, aminek a világ örül, és tekintély alatt kell élned. Ezt jelentette az, hogy
nem vághatta le a haját; fennhatóság alatt kellett élnie. És nem kellett a hústest irányítása alatt
élnie. Ez volt Sámuel. Ilyen embereket használ Isten erre az átállásra.

 Mi most azt az időszakot éljük, amikor a kegyelemből a királyságba való átmenet zajlik.
Jelenleg a kegyelem uralkodik. Tudjátok a királyságban mi fog uralkodni? Az igazság. Akkor nem lesz
kegyelem, akkor igazság lesz. Éppen így történt, mikor Salamon trónra került: Simeit meg kellett
büntetni, Jóábot ki kellett végezni, és mindent rendbe kellett tenni. Most a kegyelem időszaka van,
de ennek vége lesz.  Dávid bemutatta nekünk az életét.  Királyi  életet kellett élnie már a trónra
jutása előtt.

 Mi szeretnénk Krisztussal  együtt uralkodni;  szeretnénk,  hogy fennhatóságunk legyen tíz
város fölött, hogy fennhatóságunk legyen öt város fölött – szeretnénk fontos személyek lenni a
királyságban.  De  testvérek,  most  van  az  az  idő,  amikor  az  Úr  fel  akar  készíteni  bennünket  a
királyságra!  Nem  lehetünk  olyanok,  mint  a  többiek!  A  helyzetekben  és  a  körülményekben,
amelyekben élünk, mindannyiunknak meg kell  tanulnunk, hogy ezt a győzelmes életet éljük. Az
iskolában, a munkahelyen, a gyülekezetben. Senki sem hozhat olyan helyzetbe, hogy azt mondd: a
testvérek fáradtak.  Valaki  elmondta nekem, hogy amikor nem voltam itthon,  az alkalmon nagy
csend  volt.  És  ez  a  testvér,  aki  ezt  elmondta  nekem,  így  szólt:  „sajnálom,  hogy  én  tegnap,



szombaton, nem csináltam semmit, mert azt hittem, hogy te itthon vagy. És ha te itthon vagy, akkor
én lazíthatok.” De mi soha nem lazíthatunk.

 Mikor Kit testvér jön hozzánk, nagyon keveset alszik. Én erre képtelen vagyok, ő ugyanis
felkel három-négy órakor. Nem is tudom, mit csinál éjjel. Én nyugodtan pihenhettem volna, de azt
mondtam  magamban:  most  is  felkelek  ugyanabban  az  időpontban,  mint  máskor.  Nem  akarok
lustálkodni, azt mondani: hiszen itt van Kit, úgyis ő fog szolgálni. Ott akarok lenni mellette, azok
mellett, akik szolgálnak, és imádkozni akarok ez alatt az idő alatt, hogy az Úr akarata megvalósuljon.

 Testvérek, Dávid megmutatja nekünk, milyen az az ember, aki trónra fog jutni. Megmutatja
azt, hogy nem juthatunk a trónra, ha nem megyünk itt át azon az időszakon, amikor szenvedések
által  felkészülünk,  megedződünk.  Jonatán  nagyon  szerette  Dávidot.  Együtt  sírtak,  átölelték
egymást,  együtt  szenvedtek.  Jonatán  azonban  visszament  a  palotába,  a  kényelembe,  a  jó
körülmények  közé,  ahol  a  király  fiai  éltek.  Dávid  meg  visszatért,  és  a  barlangokban  lakott.  És
valószínűleg napok teltek el, míg megmosakodhatott. Nem volt egyszerű élete.

 Az életnek, amelyet ma élünk, győzelmes életnek kell lennie minden helyzetben. Senki sem
fog kényszeríteni, hogy másként járjunk el, mint mások. Az egyetlen dolog, ami kényszeríthet, a
Krisztus szeretete. Mi másként tegyük a dolgokat! Mindig azt tegyük, amit kell. Ez a Dávid élete; és
az ilyen ember fog a trónra kerülni. És ilyen emberek fognak Krisztussal együtt uralkodni: ha ma
ezekben a speciális körülményekben, melyekben élünk, másként élünk, mint a többiek. 

3.

Dávid életének titka

Amikor Dávidot a pusztába küldték juhokat őrizni,  teljesen egyedül volt ott, mindenkitől
elhagyatva. Ebben az időben történt, hogy átadta a szívét az Úrnak. Az ő életének titka az volt,
ahogyan  a  Csel  13-ban  olvassuk:  „találtam  szívem  szerint  való  férfit,  Dávidot,  az  Isai  fiát.”
Megtalálta  őt  Isten,  „mert  az  Úr  szeme körbejár  az  egész  földön,  hogy  hatalmát  megmutassa
azoknak, akik teljes szívvel ragaszkodnak hozzá” ( 2Krónika 16,9).

 Ha tehát ma van valaki, aki teljes szívvel, tökéletes szívvel ragaszkodik az Úrhoz, akkor azzal
Isten elkezd munkálkodni. Mit gondoltok, amikor Dávid kiállt Góliát ellen harcolni, akkora bajnok
volt, hogy olyan bátran beszélt, és a nagy hőst alakította? Nem, hanem amikor átadta a szívét az
Úrnak, és száz százalékig az Úr felé fordult, akkor, abban a pillanatban megnyílt a szíve az Úr előtt,
és az Úr is megnyitotta a szívét Dávid előtt. Onnantól fogva, bár Dávid még nagyon fiatal volt, a
közöttük levő kapcsolat az évek során szívtől-szívig való kapcsolattá vált. Ez volt azonban a kezdet.
És mivel  ez volt  a  kezdet,  Isten a pusztában felkészítette őt a  különféle események által  –  így,
amikor  oda  jutott,  hogy  Góliát  ellen  harcoljon,  már  fel  volt  készítve.  Megvolt  a  maga  rejtett
története  a  háttérben,  ugyanúgy,  mint  ahogyan  egy  embernek  vannak  gyökerei.  Nem  tudta
megmagyarázni ezt még a testvéreinek sem, akik ott voltak a filiszteusok elleni harcban, és Saulnak
sem. Ahhoz, hogy Saul el tudja fogadni, hogy harcolhasson, olyan dolgokat kellett elmondania neki,
amit korábban senkinek nem mondott el. De előre fel volt készítve.

 Amikor Isten el akar küldeni bennünket valahova, Ő előre elkészít, hogy kialakuljon a Vele
való elrejtett életünk. Ez az élet így kezdődik: „adjad fiam, a te szívedet nekem.” Kell egy olyan



pillanatnak lennie az életemben, amikor nemcsak egyszerűen az eszemmel teszem meg ezt, hanem
azért, mert megérintett az Úr szeretete, és mert láttam az Urat úgy, ahogyan Dávid is látta.

 Dávidot a saját szülei is annyira elhanyagolták, hogy egyszerűen figyelembe sem vették. Ő
ott volt a juhokkal, a többiek meg a harcban. Ott volt Dávid, mindenkitől elfelejtve, de ekkor az Úr
felé fordította a szívét. Ez a titok: hogy megtaláljuk az Urat. Ha tanulmányozzuk a Zsoltárokat, Dávid
zsoltárait, látjuk, miket élt meg ebben az időszakban. Neki mindig voltak bizonyos világos, konkrét
megtapasztalásai az Úrral. Ez nemcsak úgy volt, hogy amikor elment Nóbba, és utána ott az összes
papot megölték (Élinek a leszármazottjait ölték meg, hogy beteljesedjen a prófécia), és Dávid is ott
volt, és azt mondta: igen, én vagyok a hibás. Nem csak ennyi volt, neki nagyon mély kapcsolata volt
az Úrral. Mindazokban a helyzetekben, amelyeken átment, megtapasztalta: az Úrhoz kiáltottam, és
az Úr meghallgatott! Kiáltok az Úrhoz és Ő meghallja! És mindaz, ami később kibontakozott, annál a
pontnál kezdődött, hogy Dávid ilyen szívvel volt az Úr iránt.

 Mit jelent a tökéletes szív? A tökéletes szív nem jelenti azt, hogy nem tévedünk. Dávidnak
voltak tévedései. Időről időre láthatjuk az emberi oldalát, a gyengeségeit, azt is, hogyan tettette
magát. Amikor Uriást megölette, azt mondja: hát igen, ilyen a harc, megöl mikor egyet, mikor mást,
miközben ő volt az.

 Még  egy  dolgot  szeretnék  mondani.  A  2Sámuel  5,6-7-ben  látjuk,  hogy  mit  tett  Dávid
legelőször, miután király lett: „felment embereivel Jeruzsálembe a jebúsziak ellen, akik azt a földet
lakták, ők azonban azt mondták Dávidnak: Nem jössz be ide, hiszen még a sánták és a vakok is
elűznek téged! Ezzel azt akarták mondani, hogy Dávid nem tud bemenni oda. Dávid mégis bevette
Sion várát, és az immár Dávid városa.”

 Tudjátok, hogy az arabok nagyon gyűlölik a Sion szót. Cionistáknak mondják a zsidókat.
Tudjátok miért gyűlölik a Sion szót? Miért nem nevezik a zsidókat inkább a Mórija hegyéről? Miért
a  Sionról  vannak  elnevezve?  Mi  a  különbség Mórija  és  Sion  között?  A  Mórija  hegyén épült  a
templom. Ott volt a frigyláda, ami az Úr jelenlétét jelképezi. A Sion hegyén volt a Dávid vára, és mi
volt ott? A trón. Dávid trónja. Tehát a trón a hatalomról, az autoritásról szól. Autoritás és jelenlét –
ez  a  kettő  az  Úrról  beszél.  E  miatt  Sion  mindig  gyűlöletes.  Az  ellenség  célja,  hogy  ne  éljünk
trónushoz méltó életet. Ismerhetjük, mit jelent az Úr jelenléte – de az Ő uralma..? 

Ha elolvassátok a Zsoltárokat, és megnézitek, ahol Siont említi, meglátjátok, hogy ott Isten
uralmáról van szó. Ő az Úr. A Sion a Dávid vára volt. A mi számunkra fontos, hogy ne csak azt
tudjuk,  mit  jelent  a  jelenlét,  ne  csak  azt  tudjuk,  mit  jelent  a  frigyláda.  Közeledjünk  a  rossz
lelkiismerettől megtisztított, tiszta szívvel a kegyelem trónusához, és ismerjük meg azt is, mit jelent
az Ő uralma! Ő a király. Uralkodni akar.

A 2Krónika 12-13-ban sok olyasmit olvashatunk, amiről semmit nem ír a Sámuel könyve. De
az 1Krónika könyvében is felfedezhetünk olyan dolgokat, hogy emberek hogyan adják át az életüket
Dávidnak, és hogyan rendelik alá magukat az ő uralmának. Ez az az időszak, amit mi élünk ma. Ez
egy átmeneti időszak. De ebben az átmeneti időszakban az Úr munkálkodik, hogy egyre többen
legyenek akik átadják az életüket Neki, hogy Ő legyen Úr az életükben. És akkor, mikor Ő eljön, azt
mondja: „ti mindvégig velem voltatok az én szenvedéseimben.” Nem azok leszünk, akik az utolsó
pillanatban  csatlakoznak  Hozzá,  hanem  azok,  akik  még  azelőtt  Őhozzá  jöttek.  Ha  a  Jelenések
könyvét olvassuk, láthatjuk milyen helyzete van az Úrnak ott, a menyben. És annak ellenére, hogy
eljött erre a földre, itt élt, jót tett, semmi rosszat nem tett, mégis az emberek megfeszítették. Ma is
ez a helyzet. Azt várja, amit Péter mond: „és szenteljétek meg Krisztust mint Urat a ti szívetekben”.
Ő legyen Úr, nemcsak a dolgainkban, hanem a szívünk legmélyebb rejtekeiben is.    


