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 „Dávid zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, 
és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja [megeleveníti, megújítja], az igazság 
ösvényein vezet engem az Ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a 
gonosztól, mert te velem vagy, a te vessződ és botod, azok vigasztalnak [biztonságot adnak] engem” 
(Zsolt 23,1-4). A vessző biztonságot ad. „Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztod 
fejem olajjal, csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem 
minden napján, s az Úr házában lakozom hosszú ideig” (5-6. v.).  

Van némi különbség a 23. zsoltár fordításaiban. Ezek az árnyalatnyi különbségek nagyon 
fontosak, mert mélyebb dolgokra mutatnak rá. 

Ismertem embereket, akik az Úrtól való bizonyos dolgokba próbáltak belekapaszkodni. Nem 
mondom, hogy ez rossz dolog, de nem ugyanaz, mint amiről Dávid beszél. Mikor Dávid azt mondta: az 
Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, annak volt alapja. Arra alapozott, amit ő megtapasztalt. 
Nemrégen találkoztunk azzal a házaspárral, akinek a fiuk meghalt. Az asszony elmondta, hogy 
beszélgetett valakivel, akinek nagyon súlyos betegsége volt. Az orvosok tehetetlenek voltak, nem 
tudták mit tegyenek, milyen kezelést alkalmazzanak. Azt mondta ez a testvérnő annak a személynek: 
az Úr jó. Én pedig azt mondtam ennek a testvérnőnek: ha te ezt mondtad, hogy az Úr jó, te, akinek a 
gyermeke 31 évesen meghalt, ez azt jelenti, hogy az Úr valóban jó, és munkálkodni fog ennek az 
embernek az életében. Persze, maradt a kérdés: Hogy lehet jó az Úr, amikor egy ilyen nehéz 
problémában vagy? Azt mondta ez a testvérnő annak a személynek: imádkozni fogunk érted, hogy az 
Úr munkálkodjon. Imádkoztak, és a következő vizsgálaton az orvosok megállapították, hogy a rés, amin 
keresztül a folyadék szivárgott, elzáródott. Tanácstalanok voltak, és keresték a magyarázatot. Nem 
tudjuk milyen hatással lesz erre az emberre, hogy: az Úr valóban jó. 

Amikor Dávid azt mondta, hogy az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, számára ezek nem 
csak szavak, hanem személyes megtapasztalások voltak. Voltak Dávidnak nehéz időszakai? Voltak. És 
mégis, ezek a szavak megmaradtak, mert megtapasztalta őket. Azt mondta még, hogy az Úr füves 
legelőkön nyugtatja. Láttatok már juhokat, akik füves legelőkön nyugszanak, miután a pásztor odavitte 
őket, és ettek, és jól laktak? Ott pihennek. 

Az Úr Dávidot sokféle helyre vezette, sok viszontagságon ment keresztül. A szívében egyáltalán 
nem volt elégedetlenség a helyzete miatt, mert egy adott pillanatban (mikor a pusztában elhagyatott, 
mellőzött, szüleitől, testvéreitől elfeledett volt) az Úr felé fordította a szívét, és meglátta az Úrban a 
Nagy Pásztort, aki füves legelőkre viszi. Megtapasztalni azt, hogy megelégedett legyél azokban a 
helyzetekben, amelyekben vagy, amelyek lehetnek kellemetlenek néha a mi számunkra, és nem csak 
hogy kimenj a füves legelőkre, hanem megpihenj a füves legelőkön - ez nagy dolog.  

Azt mondja Dávid: csendes vizekhez terelget engem. Ha valaki ezekhez a csendes vizekhez 
megy, abban megláthatja a saját arcát. Megláthatod, és megértheted, hogy ki vagy te. Nagyon sokan 
nagyon jó véleménnyel vannak magukról, mert nem jutottak el még oda, hogy meglássák, kicsodák 
valójában. 



Mik ezek a csendes vizek? „…élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Ezt pedig mondja 
vala a Szellemről, amelyet veendők valának az ő benne hívők, mert még nem vala Szent Szellem, 
mivelhogy Jézus még nem dicsőítteték meg” (Jn 7,38-39). Isten Szelleme, amely bennük van, 
megmutatja és kijelenti: először azt, hogy kik vagyunk, aztán látva magunkat a víz tükrében, 
megértjük, hogy kicsoda Ő. Ő csendes vizekhez terelget. Természetesen, mi nem szeretjük felfedni, 
hogy kik vagyunk. Mert amikor meglátjuk, hogy kik is vagyunk önmagunkban, akkor másokkal 
szemben engedékenyebbeknek kellene lennünk. De ha még nem lelepleződött le igazán a valódi 
énünk, akkor jó véleményünk van önmagunkról, és nem vagyunk elnézőbbek azokkal szemben, akik 
mellettünk vannak. 

„Lelkemet megvidámítja [megeleveníti], az igazság ösvényein vezérel engem az Ő nevéért” 
(3. v.). Megeleveníti a lelkemet. Mikor nyomott vagy, mikor gyötörnek bizonyos helyzetek, egy adott 
pillanatban jön az Úr, és megeleveníti a lelkedet. Vannak helyzetek, amikor kívülről nem látszik semmi, 
de Ő egyszerűen megvidámítja a lelket. Aztán azt mondja: az igazság ösvényein vezet az Ő nevéért. 
Tudjátok, hogy vezeti a pásztor a juhokat? Úgy, hogy megy előttük, és a juhok követik, és ismerik a 
hangját. A juhok olyanok, hogy nem tudnak tájékozódni. Ha nincs pásztor, ők el vannak veszve. Ilyenek 
vagyunk mi is. 

Egyszer egy testvér a következő igeverset idézte: „…vigyázzatok mert a ti ellenségetek, az 
ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit elnyeljen:” (1Pét 5,8). Azt mondta: nem gond, ha 
elnyel, mert majd kivet. Nem mondom, hogy ez nem igaz. De ismeritek Jónás történetét, hogy az Úr 
iránti engedetlensége miatt a hal gyomrába került. Én nem akarok engedetlen lenni az Úr iránt. Nem 
akarok a hal gyomrába kerülni, és abból az abszurd közegből kiáltani az Úrhoz, hogy kivessen onnan. 
Én szeretnék hallgatni az Úrra. Az én juhaim hallják az én hangomat, és követnek engem. Az Úr Jézus 
sokszor mondta azoknak, akik Őhozzá jöttek: kövess engem! Hallgass rám! Az én juhaim ismerik az én 
hangomat. Egy juhnak ismernie kell a gazdája hangját.  

Valaki egy megható történetet mesélt, ami az interneten jelent meg. Egy férfi hazatért a 
háborúból, és telefonált a szüleinek: rendben megérkeztem a háborúból, és egy rokkant valakivel 
érkezem. A szülei azt mondták: ne, ne hozzál senkit magaddal. Mi szeretnénk veled együtt örülni, 
nekünk nincs szükségünk arra, hogy egy rokkant ember is ide jöjjön. De igazából ő volt az a rokkant. 
Nemsokára a szülők olvasták az újságban, hogy egy rokkant ember leugrott a tömbház felső 
emeletéről és meghalt. Példaként hozták ezt, hogy az emberek szívét meglágyítsák. De tudjátok mi az 
az egyetlen dolog, ami képes az ember szívébe hatolni? Isten Igéje. Nincs semmi más. Sirathatod az 
életedet, láttam már ilyet, de láttam már olyat is, hogy a sírás nem volt valóságos. 

Az én juhaim hallgatnak az én szómra. Ő az igazság útján vezeti őket, az Ő nevéért. Az igazság 
útjai tudjátok mik? És adatott annak- a menyasszonynak –, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér 
gyolcsba, mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei (Jel 19,8). Vezet bennünket a Gazda, 
aki előttünk megy, és ha hallod az Ő hangját, és követed Őt, Ő olyan helyeken vezet, ahol fel kell 
öltöznöd Krisztust. Ő nem pazarolja a körülményeket. Ő nem visz reménytelen körülményekbe, hogy 
sirassuk magunkat. Ő olyan helyzetekbe visz, ahol felöltözhetjük Krisztust. 

A zsoltárok titka az, hogy azok az emberek, akik a zsoltárokat írták, megtapasztaltak valamit. 
Gondoljatok Kóré fiaira. Ezek az emberek (Kóré fiai) látták az ő szüleiket, amint a föld megnyílt, és 
elevenen szálltak alá. Ekkor ők az Úrhoz közeledtek. Közülünk, ha valaki nagy bajban szenvedne, talán 
egész életében arról beszélne. 

Testvérek, nagy hatással volt rám egy dolog most, amikor úton voltunk. Találkoztunk egy 
asszonnyal, akit fiatal korában súlyos sérelem ért egy férfi részéről. Beszélgettünk, és megkérdeztem, 
hogyan tért meg. Elmesélte, szabadon beszélt a múltjáról. Nagyon csodálkoztam, mert a keserűségnek 
nyoma sem volt a szívében. Nem is rejtegetett semmit. Örvendezett. A hitélet elején van, a férje még 



nem tért meg. Nyomást gyakorolnak rá, hogy vasárnap alkalomra kell menni, ott kell lenni. Egyelőre 
ahhoz nincs ereje, hogy keresse és kövesse a Pásztort, és hallgasson rá, amikor füves legelőre akarja 
vinni. Nagyon csodálkoztam, hogyan tud egy ember életében így munkálkodni az Úr, hogy: tudjon 
bízni; menni Vele előre; hogy meglássa, semmi jó nincs bennem; és megtapasztalja az Urat. 

A zsoltárok minden titka ez, hogy akik a zsoltárokat írták, megtapasztalták az Urat. Nem észbeli 
dolgokat mondanak, hanem azt mondják, amit megtapasztaltak. Például: „Mert általad táboron is 
átfutok, és az én Istenem által kőfalon is átugrom” (Zsolt. 18,3o). Ez egy lehetetlenség, de ő ezt 
megtapasztalta. Van két zsoltár, amely olyan helyzetekben beszél Dávidról, amiket meg is találunk, 
olvashatunk a Bibliában. Miután minden ellenségétől megszabadult, akkor írta ezeket a szavakat: 
"Uram, te vagy az én kősziklám, te vagy az én szabadítóm" (18. Zsolt), amelyeknek igen nagy súlyuk 
van. Természetesen ezek az Úr szavai, de ezek a szavak átjárták Dávidot, mert ő ezeket megtapasztalta. 

Lehet, hogy sok dolog nehéznek tűnik, mint például Absolon története. Amikor Dávid menekült 
előle, az valami nagyon szomorú dolog volt. Olvashatjuk, hogy milyen volt Dávid ez idő alatt. Azt 
mondja: "én lefekszem és elalszom, nyugodt vagyok, mert az Úr velem van" (3. Zsoltár). Ez nagy 
bátorítás a számunkra. Mikor nehézségen megyünk keresztül, megtapasztalhatjuk az Urat ilyen módon 
is, hogy lefekszünk, elalszunk és reggel nyugodtan felébredünk. Az Úr vizsgálja meg a szíveinket. 


