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 Csak néhány dolgot szeretnék mondani azzal kapcsolatban, amit a Krónikák első könyvében 
olvastunk. Az Ószövetségben Dávid bizonyos tekintetben az Úr Jézus előképe. Volt két személy, akik 
nagyon ellenálltak annak, hogy Dávid trónra kerülhessen: kívülről Góliát, belülről pedig Saul. Nézzétek, 
mit mondott Saul, amikor nagyon nyilvánvalóvá lett, hogy ő Dávid ellen van. „Akkor felgerjede Saulnak 
haragja Jonathán ellen és monda neki: te elfajult, engedetlen gyermek! Jól tudom, hogy kiválasztottad 
az Isainak fiát a magad gyalázatára és anyád szemérmének gyalázatára. Mert mindaddig, míg Isainak 
fia él a földön, nem állhatsz fenn sem te, sem a te királyságod, most azért küldj érette és hozasd ide őt 
hozzám, mert ő a halál fia. Akkor Saul utána dobta dárdáját, hogy általüsse őt. És megérté Jonathán, 
hogy atyja elvégezé, hogy megölje Dávidot. És felkele Jonathán az asztaltól nagy haraggal, és semmit 
sem evék az újholdnak második napján, mert bánkódott Dávid miatt, mivel atyja gyalázattal illeté őt” 
(1Sám 20, 30-34). 

Saul valamit képvisel, ami bennünk is megvan. Saul nem egy külső ellenség, hanem belső. De 
tudjátok honnan kezdődött Saul bukása? Onnan, amikor Dávid megölte Góliátot. Akkor kezdett Dávid 
mind jobban előtérbe kerülni. És láttuk ebben a történetben, hogyan kezdett meginogni Saul minden 
elgondolása a királysággal kapcsolatban, mert ezt mondta: "mert mindaddig, míg Isainak fia él a földön 
nem állhatsz fenn sem te, sem a te királyságod." És éppen így van. 

Ma elgondolkoztam, olvasva a történetet, ahogy az Úr Jézus lejött erre a földre és itt élt az 
emberek között, de az emberek nem ismerték. Szemtől szembe találkoztak vele, Ő volt a testet öltött 
Isten, és nem ismerték Őt. A két tanítványnak, akik mentek az Úrral Emmaus felé, égett a szívük, 
annyira megérintette őket az, amit Ő mondott és egyszeriből, a kenyér megtörésénél a szemeik 
megnyíltak és láttak. Van egy pillanat, mikor Isten megnyitja a szemeidet, hogy láthass. Mentek vele az 
úton és megérintette őket az, amit az Úr mondott nekik az írásokból, amik Őrá vonatkoznak. 

Amikor a kő Góliát fejébe hatolt, attól a pillanattól a dolgok kezdtek meginogni és elkezdett 
meginogni Saul királysága is, amiről ő azt hitte, hogy meg lesz erősítve és nyugalom lesz, és Jonathán 
lesz az utóda. De minden megváltozott. És éppen így történik a mi életünkben is. Amikor a gonosz kap 
egy halálos ütést, egyszeriből minden dolog meginog. Lehet, hogy már készítettünk terveket: hogy 
lesz, mint lesz, mit teszek, hogy lesz az életem. De egyszer csak minden meginog, mert az Isai fiának 
kell uralkodnia. Ez nem azt jelenti, hogy ha az Úrhoz jöttél, akkor automatikusan történnek meg ezek a 
dolgok. Nem, hanem Ő munkálkodni akar. 

Szeretném megkérdezni: Mit gondoltok, mi a feltétele annak, hogy egy ember életében 
gyümölcs teremjen? Mert mindnyájan szeretnénk, hogy legyen termés, hogy látható legyen a bennünk 
levő élet. Tőlünk függ ez? Igen! Az emberek látják a te nyugalmadat, örömödet? Az emberek figyelnek. 
Bár a keresztények ellen beszélnek, mégis fájlalják, ha nem úgy élünk, mert ők látni akarnak valamit. 

A Máté evangélium 13. részében olvassátok el a magvető példázatát. Ott láthatjátok a 
különböző talajt. A magvető szórja a magot. Isten Igéje olyan, mint egy mag, amelyben ott van az élet. 
De ahhoz, hogy a mag termést hozzon, jó talajra kell találnia. Ha nem talál jó talajt, nem hoz termést. 
Mi sokszor hallgatjuk Isten Igéjét, egyes dolgok fel is lelkesítenek - és még sincs termés. Mert a Szellem 
gyümölcse közül melyik az első? A Galata levél 5. részében kell keresnünk a választ. Az első a szeretet, 
a második az öröm. Mi örülni akarunk és vannak is helyek, ahol provokálják ezt - de nem ilyen örömről 



van szó, hanem a belső örömről. Azután békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, 
mértékletesség. Azt mondhatja valaki: én nem tudok jóságos lenni ezzel vagy azzal a személlyel. De a 
jóság a Szellem gyümölcse. Mi a feltétele annak, hogy a jóság láthatóvá váljon általam? A feltétel a jó 
talaj. Az, hogy a mennyei mag a jó talajba hulljon, növekedjen és termést hozzon. 

Engem tudjátok mi érintett meg a Krónikák első könyvében? Hogy a templomban minden 
dolog sokkal nagyobb és fenségesebb volt, mint a sátorban. Mert eljön az idő, amikor Isten dolgainak 
megértése nagyon nagy lesz (Ézs. 11,9). A sátorban például volt egy réz-medence, ahol a papok 
mosakodtak. A templomban viszont egy sokkal fenségesebb réz tenger volt. Ma valamilyen szinten 
értékeljük Krisztus váltságművét, de eljön az idő, amikor a valós értékében fogjuk látni. Krisztus 
meghalt a mi bűneinkért az írások szerint. Mit kaptunk mi? Mi a mi örökségünk? A királyságban 
meglátjuk teljes mértékben, hogy mit örököltünk, amikor a tíz város fölött uralmat kapunk (Luk. 
19,17). 


