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Apostolok Cselekedeti 13,20-25:  „És azután mintegy négyszázötven esztendeig adott bírákat
mind Sámuel prófétáig. Annakutána pedig királyt kérének maguknak, és adá nékik az Isten Sault, a Kis
fiát, a Benjámin nemzetségéből való férfiút negyven esztendeig. És mikor őt elveté, támasztá nékik
Dávidot királyul, kiről bizonyságot is tőn és monda: találtam szívem szerint való férfiút, Dávidot, a
Jesse  fiát,  ki  minden  akaratomat  véghez  viszi.  Ennek  magvából  támasztott  Isten,  ígérete  szerint,
Izráelnek szabadítót, Jézust. Minekutána előbb János az ő eljövetele előtt a megtérésnek keresztségét
prédikálta Izráel egész népének. És mikor be akará végezni János az ő tisztét, monda: Kinek gondoltok
engem? Nem én vagyok [az], hanem íme én utánam jő, kinek nem vagyok méltó megoldani lábainak
saruját.” És ha végig elolvassuk Pál beszédét, abban teljes történelmi összefoglalót találunk. Nagyon
érdekes az, amit mond; de most csak a 22. és a 23. versekre szeretnék utalni: „támasztá nékik Dávidot
királyul, kiről bizonyságot is tőn és monda: Találtam szívem szerint való férfiút, Dávidot, a Jesse fiát,
ki  minden  akaratomat  véghez  viszi.  Ennek  magvából  támasztott  Isten,  ígérete  szerint,  Izráelnek
szabadítót, Jézust.”

Zsoltár 19,8-15: „Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket, az Úrnak bizonyságtétele
biztos, bölccsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet, az Úrnak
parancsolata  világos,  megvilágosítja  a  szemeket.  Az  Úrnak  félelme  tiszta,  megáll  mindörökké,  az
Úrnak ítéletei változhatatlanok s mindenestől fogva igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, még a
sok  szín-aranynál  is,  és  édesebbek  a  méznél,  még  a  szín-méznél  is.  Szolgádat  is  intik  azok,  aki
megtartja  azokat,  nagy  jutalma  van.  Ki  veheti  észre  a  tévedéseket?  Titkos  bűnöktől  tisztíts  meg
engemet. Tartsd távol a te szolgádtól a szándékosságot [más fordításban: büszkeséget] ne uralkodjék
rajtam, akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek sok vétektől. Legyenek kedvedre valók szájam mondásai,
és az én szívem gondolatai előtted legyenek, oh Uram, kősziklám és megváltóm.”

Nem csak azért imádkozik, hogy: „legyenek kedvedre valók szájam mondásai”, hanem azért is,
hogy: „az én szívem gondolatai előtted legyenek”. Mert lehetséges, hogy a szavaink helyesek, de a szív
teljességéből szól a száj. És megtörténhet, hogy a szívünk nem egyenes [román: igaz]. Ezért imádkozik
így Dávid:  „legyenek kedvedre valók az én szájam mondásai,  és  az én szívem gondolatai előtted
legyenek.”

Amikor újra és újra elolvasom Sámuel könyvét, mindig találok valamit, amit addig nem láttam.
Amikor néhány napja ismét kezembe vettem, azt láttam meg, hogy Saul király lenyűgöző ember volt.
Mindenkinél egy fejjel magasabb volt, és a legszebb férfi Izráelben. Képzeljük ezt el! Ezt írja róla a
Biblia. Sámuelre is hatással volt, mert így mutatta be őt Sámuel: „Nézzétek, a ti királyotok!” Minden
tekintetben különleges volt.  És tudjuk, mi történt. Miután Dávid harcolt Góliáttal,  és visszatértek a
városba,  az  asszonyok azt  énekelték,  hogy Dávid  megölt  tízezreket,  Saul  meg csak  ezreket.  Ez  a
helyzet pedig olyan dolgokat hozott felszínre, amikre senki nem gondolt volna. 

Hogy dicsérjenek, és te ne fogadd el, az nagyon nagy dolog. A száddal lehet, hogy azt mondod,
ugyan, ez semmiség, de ez nem ilyen egyszerű. Mert Isten olyan helyzetekbe visz bennünket, amelyek
kihozzák azt,  ami a szívünkben van.  Saul király volt,  Dávid pedig szolga,  akit  az  Úr megáldott  a
Góliáttal való harcban; ez az esemény pedig felszínre hozta azt, ami Saul szívében volt. Látjuk, hogy
van egy helyzet, amelyben milyen különbözően reagálnak. Saul esetében előjön a szívében lappangó
féltékenység, és attól  kezdve nagyon megváltozik Dáviddal szemben, akiről  viszont  nem olvassuk,
hogy hatással lett volna rá, hogy az asszonyok neki tulajdonították a tízezrek megölését.

Velünk  is  előfordulhat,  hogy  egy  adott  helyzetben  nem  mondunk  semmit;  visszafogjuk
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magunkat;  vagy  elhallgatjuk,  hogy  van  valami  a  szívünkben.  Tehát  a  szavaink  helyesek,  igazak,
csakhogy Isten  a  szíveket  nézi,  és  a  szívekben  munkálkodik.  Ezért  mondja  Dávid  a  15.  versben:
„legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted legyenek”. Testvérek,
ha  a  szívünk  nem  egyenes,  a  szavainknak  semmi  értéke  nincs.  Az  Úr  által  készített  helyzetek,
körülmények tulajdonképpen előhozzák a szívünk állapotát.

Az 1Sámuel 16,1-7 és 10-12. versek Saul engedetlensége után hangoztak el: „És monda az Úr
Sámuelnek: ugyan meddig bánkódol még Saul miatt, holott én elvetettem őt, hogy ne uralkodjék Izráel
felett? Töltsd meg a te szarudat olajjal és eredj el, én elküldelek téged a Betlehemben lakó Isaihoz, mert
fiai közül választottam magamnak királyt. Sámuel pedig monda: hogyan menjek el? Ha meghallja Saul,
megöl engemet, és monda az Úr: 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  mondok néked. És Sámuel megcselekedé,  amit az Úr mondott  néki,  és elment
Betlehembe.  A város  vénei  pedig  megijedének,  és  eleibe  menvén,  mondának:  békességes-é  a  te
jöveteled? Ő pedig felele: békességes, azért jöttem, hogy áldozzam az Úrnak. Szenteljétek meg azért
magatokat,  és jertek el  velem az áldozatra.  Isait  és az ő fiait pedig megszentelé,  és elhívá őket az
áldozatra. Mikor pedig bemenének, meglátta Eliábot [hasonlított Saulra], és gondolá: bizony az Úr előtt
van az ő felkentje! Az Úr azonban monda Sámuelnek: ne nézd az ő külsejét, se termetének nagyságát,
mert megvetettem őt. Mert az Úr nem azt nézi, amit az ember, mert az ember azt nézi, ami szeme előtt
van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van (…) és így elvezeté Isai Sámuel előtt mind a hét fiát, Sámuel
pedig mondá Isainak: nem ezek közül választott az Úr. Akkor monda Sámuel Isainak: mind itt vannak-é
már az ifjak? Ő pedig felele: hátra van még a kisebbik, és ímé ő a juhokat őrzi. És monda Sámuel
Isainak: küldj el és hozasd ide őt, mert addig nem fogunk elülni, míg ő ide nem jön. Elkülde azért, és
elhozatá őt (ő pedig piros vala, szép szemű és kedves tekintetű). És monda az Úr: kelj fel és kend fel,
mert ő az.”

Dávidról megfeledkeztek a szülei,  figyelmen kívül hagyták őt.  Mit hozott  ez a helyzet elő?
Megmutatta Dávid szívét. Egyszerűen megelégedett azzal, ami történt, és nem az emberekre nézett,
hanem az Úrra, és szíve egyenes, igaz volt. Az Apostolok Cselekedetei 13,22. versében olvassuk is,
hogy „találtam szívem szerint való férfiút, Dávidot, a Jesse fiát, aki minden akaratomat véghez viszi.”
A pusztában, a szüleitől megvetve, szívét az Úr felé fordította, és elfogadta, hogy az Úr megérintse a
szívét. 

Testvérek, ha az Úr nem érinti meg a szívünket, nem leszünk egyenes (igaz, őszinte) szívűek.
Meglehet, hogy a szavaink szépen hangzanak, az Úr mégis azt mondja: elvetettem őt, nem lelem benne
kedvemet. Mert a körülmények, amelyekben élünk, nem tesznek mást, mint hogy felszínre hozzák, ami
a szívünkben van.

2Sámuel 16,5-11:  „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  szóla Sémei szitkozódása közben:  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! Monda pedig Abisai, Sérujának fia, a királynak: hogyan szidalmazhatja ez a holt
eb az én uramat, a királyt? Majd én elmegyek és fejét veszem. Monda pedig a király: mi közöm van
veletek, Sérujának fiai? Hadd szidalmazzon, mert az Úr mondotta néki: szidalmazzad Dávidot, és ki
mondhatja néki: miért míveled ezt? És monda Dávid Abisainak és minden szolgáinak: 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.” 

Absolon elűzte Dávidot (de vitézei és Sérujának fiai mellette voltak), Sémei pedig szidalmazta,
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és kővel dobálta. Láttuk Abisai reakcióját: „hogyan szidalmazhatja ez a holt eb az én uramat, a királyt?
Majd  én  elmegyek  és  fejét  veszem.”  De  Dávid  azt  mondta,  hogy  ne  törődjetek  vele,  hadd
szidalmazzon, mert az Úr mondta neki, hogy tegye. 

Az Urat kell meglátnunk minden dologban. De csak akkor tudjuk Őt meglátni, ha a szívünk
egyenes,  tiszta.  Velünk  semmi  sem  történik  véletlenül:  sem  a  szófogadatlan  gyermekek;  sem  a
testvérek, akikről rosszat mondhatnánk; sem a feleség, akivel ne lehetnénk elégedettek; vagy a főnök,
aki nem úgy jár  el  velünk,  ahogyan kellene  – egyik sem véletlen.  Ezek mind olyan körülmények,
melyek felszínre hozzák, ami a szívünkben van. Ha a szívünk nem egyenes, akkor a szavainkat nem
fogják elfogadni.  És ha a szívünk nem őszinte,  tudjátok,  mi történik? Megsértődünk. Meg leszünk
bántódva azokban a helyzetekben, melyek körülvesznek minket.

A Máté 5,8. versben azt mondja az Ige:  „Boldogok akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent
meglátják”. Ha a szíved tiszta, akkor meg kell látnod Istent, ahogy Dávid is tette. Sémei szidalmazta,
de meglátta, hogy ezt Isten mondta neki. 

Tovább azt mondja a 12. vers:  „Netalán reá tekint az Úr az én nyomorúságomra és jóval fizet
még ma nékem az Úr az ő átka helyett.” Mindezek a helyzetek – beleértve azt is, hogy Absolon elűzte –
Dávid bűne után történtek. Láttuk, hogy amikor a bűnt elkövette, még abban a helyzetben is az Úr felé
fordult. Nem csüggedt el, nem zavarodott össze, hanem azt mondta: „egyedül Te ellened vétkeztem.”
Tehát az Absolonnal és a Sémeivel történt eset is egyaránt felszínre hozta, ami Dávid szívében volt. 

A 13-14. versben ezt  olvassuk:  „és megy vala Dávid és az ő népe az úton,  Sémei pedig a
hegyoldalon átellenben menvén, mentében átkozódik és köveket hajigál vala ő ellenébe és port hány
vala.  Eljuta annakutána a király és az egész nép, amely vele vala,  Ajefimbe és ott  megnyugovék.”
Figyeljük meg, hogy mindez egy hosszabb útszakaszon történt, ahol menet közben Sémei állandóan
szidalmazta és kövekkel dobálta Dávidot, amiről az nem vett tudomást.

Watchman Nee egyik  könyvében olvastam,  hogy egy testvér  a  következőt  mondta:  ha  egy
„kicsi” testvér bánt meg, azt meg tudom bocsátani, de ha egy „nagy” testvér bánt meg, azt már nem. Ez
azért volt, mert a „nagy” testvér előhozta azt, ami a szívében volt, míg a „kicsi” testvér nem. Nagyon
sokan megbántódnak, és nem felejtenek, mert a szívük nem egyenes. Ha bizonyos körülményekben
megbántódunk, ez azért  van, mert a szívünk nem egyenes, nem őszinte.  Láttuk, hogy mit mondott
Dávid: „az Úr mondta neki, hogy szidalmazzon”. Ha az Úr munkálkodik, felfedi a szívünk dolgait. Ha
például a mellettem levő testvért megdicsérik, és engem kevésbé dicsérnek meg, akkor a szívemben
előjöhet valami. Ha nem állok komolyan az Úr előtt,  akkor mondhatom egyszerűen azt, hogy nem
foglalkozom vele. De testvérek, ez azt bizonyítja, hogy a szívem nem egyenes. 

Mert nézzétek, mit mond például az 1Péter 1,22-25 (Vida ford.): „a lelketeket tisztítsátok meg
az  igazság  iránti  engedelmességben  a  kétszínűség  nélküli  testvér[szeretet]re,  egymást  szívből
szeressétek  figyelmesen  (huzamosan),  akik  újjá  lettetek  nem  romlandó  magból,  hanem
romolhatatlanból, Istennek élő és maradandó Igéje által, mivel minden (hús)test olyan, mint a fű, és
minden dicsősége olyan, mint a fű virága. Megszárad a fű, és a virága lehull, az Úr beszéde pedig
megmarad  a  (világ)korszakra.  Ez  pedig  a  beszéd,  amelyet  örömüzenetként  hirdettek  nektek.”  Itt
mindenki  meg  szokott  állni,  de  továbbolvasva,  a  2.  fejezet  1.  verse  ehhez  az  igeszakaszhoz
kapcsolódik: „Tegyetek félre [azért] minden rosszaságot, minden csalást és kétszínűséget irigységeket
és minden megszólást”.

Testvérek, ha a szívünk nem egyenes, akkor nem tudjuk egymást teljes szívünkből szeretni, és
kibeszéljük egymást. Jelen voltam valahol, és a testvérek rosszat mondtak valakiről, de megmondtam
nekik, hogy nincs igazuk. És tudjátok miért? Mert ha szeretünk valakit, ha hőn szeretjük… Mondjátok,
milyen módon dorgáljuk meg? Milyen módon dorgálunk meg valakit, akit szeretünk? Úgy gondolom,
hogy  jól  meggondoljuk  a  szavainkat,  hogy  meg  ne  sértsük.  „Lelketeket  az  igazság  iránt  való
engedelmességben képmutatás nélkül való atyafiúi szeretetre tisztítván meg.” A léleknek az éntől való
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megtisztulása,  ami  uralkodik  felette,  egy  folyamat.  Az  Úr  megérinti,  ráteszi  ujját  a  szívünkre.
Vándorlásunk során ki ne vett  volna észre dolgokat a  szívében? Testvérek,  tudjátok,  hol  van nagy
áldás? Ott, ahol sikerül szeretned azt a testvért, aki neked ellenszenves. Természet szerint egyesekhez
közelebb állunk, másokhoz kevésbé; egyeseket kedvelünk, másokat nem. De ha megtanulunk közeledni
ahhoz a testvérhez, akit természet szerint nem kedvelünk, abból nagy áldás származik.

A magvető  példázatával  kapcsolatban szeretnék még valamit  mondani.  Olvassuk el  a  Máté
13,22. versét: „amely [mag] pedig a tövisek közé esett, ez az, aki hallja az igét, de e világnak gondja és
a gazdagságnak csalárdsága elfojtja az igét, és gyümölcsöt nem terem.” Elég, ha nézzük a híreket, és
felmerül  bennünk  a  kérdés:  Mi  lesz?  Hogy  lesz?  És  azonnal  elkezdünk  aggodalmaskodni.  Nem
feltétlenül  az  aktuális  helyzet  miatt,  hanem általában  a  körülöttünk  levő  dolgok miatt.  És  e  világ
gondja, a gazdagság csalárdsága elfojtja bennünk az Igét, és nem terem gyümölcsöt. Hallhatjuk az Igét,
örülhetünk is neki, de mint ahogy a tövisek közé esett magot megfojtották a felnövekedett tövisek, úgy
a hallott Ige sem hoz termést, ha a szívünk nem olyan, mint amilyennek lennie kell.  „Minden féltett
dolognál jobban őrizd meg a szívedet, mert abból indul ki minden élet.” Őrizd meg, nehogy e világ
gondjai  vagy  a  gazdagság  csalárdsága  elfojtsa  az  Igét  a  szívedben,  és  ne  tudj  örülni.  Mert  az
aggodalmaskodás  is  bűn,  még  ha  úgy  is  gondoljuk,  hogy  csak  a  nagy  bűnök,  a  gyűlölet  vagy  a
rosszindulat ilyen. De a gazdagság csalárdsága és e világ gondjai nagyon eltávolíthatnak az Úrtól.

Ma mondta valaki: Jaj, mi lesz, hogy lesz? Én nem tudom hogyan lesz, de azt gondolom, hogy a
fiatalabbaknak nagyon komolyan kell közeledni az Úrhoz, hogy ne sodródjanak el. Láttuk, ahogy az
emberek  elmennek,  elmenekülnek.  Rendkívüli  dolgok  történnek.  Egyszerűen  minden  meginog.
Lehetséges, hogy még soha nem volt ilyen, mint ami manapság történik. A szívünknek egyenesnek,
igaznak kell lennie. Engedjük meg az Úrnak, hogy megérintsen, amikor a szívünket felfedi. Szeressük a
testvéreket teljes szívből, buzgón. Ha szereted a testvéreket, meglátod, mi történik: más ember leszel.
Mondhatjuk valakiről, hogy szeretjük. De ha egy testvérről rosszat mondasz, kibeszéled, nem szereted
őt. Erről van szó. 

Az Úr munkálkodjon,  és Dávid imádsága legyen a mi imádságunk is.  Ne csak a szavaink,
hanem a szívünk gondolatai is legyenek az Úr előtt. Ámen. 
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