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VELE VAN AZ ÚR 

Olvasmány: 1 Sámuel 16,14-23       Alapige: Kol 3,15-16 

Szoros kapcsolatban a múlt heti igével folytatódik Dávid története, de nem csak azért mert a 

felolvasott szakasz közvetlen folytatása a legutóbbinak. Sokkal inkább azért, mert az ige múlt heti 

üzenetére építve, azt tovább kifejtve hangzik a mai üzenet, melyet Dávid és Saul király egymás mellé 

állításából merítünk: micsoda különbség van az Istennel járó és az Isten jelenlétét nélkülöző ember 

között! 

Kezdésként lássuk azt, miért tűnik meglepőnek számunkra időnként ez az állítás. Olyan egyformák 

vagyunk, olyan hasonlóak vagyunk, mi emberek. Nem szeretünk kitűnni a tömegből. A keresztyének 

is hasonlóak, vagy talán inkább hasonulnak a környezetükhöz. Amikor egy munkahelyi közösségben 

éveken át nem derül ki, hogy a másik is Isten gyermeke, csak épp egy másik gyülekezetbe jár. Vagy 

amikor a hasonulás olyan sikeres, hogy már a nem keresztyének is megbotránkoznak azon, hogy ez az 

ember templomba jár? 

Valami nincs rendben! Különösképp, amikor az Ige tanításában azt látjuk, hogy számottevő 

különbség van az Istennel járó és az ő jelenlétét nélkülöző ember között. Dávid és Saul történetét 

egymás mellé téve erre látunk példát. 

Kivel találkozunk itt az Igében? Az Úr Lelkével. Mit is jelent ez? Az Isten jelenlétét az Ő Lelke 

munkálkodása jelentette és jelenti ma is. Amikor azt olvassuk, hogy Dávidra szállt, továbbá, hogy 

Sault elhagyta az Úr lelke, akkor tudjuk: Dávid életében jelen volt az Isten, Saultól pedig eltávozott. 

Ma is: Isten az övéiben Szentlelke által van jelen, így munkálkodik. 

Látjuk Sault, akitől elpártol az Úr Lelke. S mit olvasunk? Nem maradt üresen a szív. Isten helyét 

más foglalta el: a gonosz lélek, aki gyötörte, nyomasztotta őt, testi gyötrelmekkel és lelkiekkel 

egyaránt: háborúság, békétlenség. Jézus is említ ilyet példázatai között: a megtisztított helyre is betér a 

Gonosz, és sokkal nagyobb pusztítást okoz, mint előtte. Mert nem marad üresen az ember lelke: ha 

nem az Úr tölti el, akkor a Gonosz kezd uralkodni. 

S látjuk, Saul emberei találnak valakit. Az ifjút, aki megoldást hozhat erre a bajra, a király 

gyötrelmeire. Sok jó tulajdonságát sorolják, s a végén külön még egy jellemzője: vele van az Úr. A 

szolgák állítják Dávidról! Talán olyan jól ismerték volna? Vagy inkább ennyire látszott rajta, hogy 

Isten Lelke irányítja az életét? Kézzelfogható valóságként állt mindenki előtt nyilvánvalóan, hogy 

ennek az embernek az életében jelen van Isten. Mi több, a tapasztalatok szintjén is megmutatkozott: 

amint Saul mellé kerül, a király megkedveli őt; s amikor gyötrelmei voltak, Dávid ihletett 

hangszerjátéka enyhülést hozott számára. 

Az Isten Lelkének látható munkája, amely gyógyítóan hat: a békesség, mely – ahogy Pál írja – a 

keresztyén ember sajátja, kihatással van. Ha Krisztus békessége uralkodik benned, és az ő szava lakik 

szívedben, az meglátszódik: gyógyító erőként, békesség eszközeként. Ámen. 

 

HIRDETÉSEK 
 

1. Alkalmaink 

Kedden 18 órakor presbiteri gyűlést tartunk a korábban kiment meghívó tárgysorozata alapján. 

Várjuk presbiter testvéreinket! 

Szombaton, június 25-én 10 órakor egyházmegyei férfi-konferencia veszi kezdetét Alapon, A férfi a 

család papja címmel tart előadást Dányi Zoltán, délután úrvacsorás istentisztelettel zárul a program. 

Vasárnap 10 órakor úrvacsorás istentiszteletre gyülekezünk egybe. 
 

2. Megtartottuk a héten a nyári táborra való első felkészülésünket. Idén 26 gyermek mellé várjuk 

azok jelentkezését, akik szívesen segítenek akár a gyermekek mellett, akár a konyhai munkában. A 

konyhai felajánlásokkal kapcsolatban Gémesi Sándorné, Ibolyát lehet keresni. 



 

Jövő vasárnap az istentisztelet után várjuk egyeztetésre azokat, akik az ifjúsági táborra készülődnek. 

Eddig 15 fiatal jelezte részvételét. 

Támogató perselybe dobott adományainkkal (eddig 12.600 Ft) e két tábor szervezését segítjük. 

Köszönet az adományokért! 
 

3. Már csak néhány hely van az egyházmegyei ifjúsági táborba való jelentkezéshez! A tábor július 

18-22. között Gyenesdiáson lesz a 13-18 éves korosztálynak. Korlátozott számban lehet még 

jelentkezni. 
 

4. Megérkezett a Csendes Percek következő száma. A kijáratnál más kiadványok mellett 

megtalálható. 
 

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünk és életünk őriző pásztora! 

 


