
Heti biztató üzenetek 2.10. - amire érdemes odafigyelni 3. 

„...elűztek engem, hogy ne tartozzam az Úr örökségéhez, és ezt mondták: Eredj, szolgálj más 
isteneknek! ” 1 Sámuel 26, 19b

Saul  és  Dávid
párharcának
kiemelkedő  pillanatai,
amikor  kétszer  is
megkíméli  Dávid  Saul
király életét. Kétszer is
lenne  alkalma  megölni
Dávidnak  az  életére
törő  királyt,  kétszer  is
megadja  neki  Isten
ehhez  a  hatalmat,  a
Biblia  nyelvén
fogalmazva  kétszer  is
kezébe  adja,  de  Dávid
nem  él  a  lehetőséggel.
Mindkétszer
figyelmezteti,  hogy lett
volna  alkalma  arra,

hogy megölje,  de  nem tette  meg,  ezzel  is  bizonyítva  hűségét  Istenhez  és  Isten  fölkentjéhez,  a
királyhoz, azaz üldöztetése teljességgel méltatlan.

Második alkalommal azonban kifakad. Elüldöztek engem, távol kerültem az Ő örökségétől, idegen
földre kellett mennem, idegen istenek ege alá. Elüldöztettem a Szentföldről. És Dávidnak ez fáj a
legjobban,  hogy  nincs  helyem  ott,  ahová  tartozom.  Sorozatunk  kezdetén  szó  volt  az  érzelmi
fixpontjainkról. Egy ilyen fixpont is a mi identitásunk. 

Az identitásunknak pedig fontos eleme a származásunk, a kultúránk, a hátterünk, amelyből jövünk.
Dávid számára az a kis darab föld, amely a családjáé, az a kis ország, amelyet népének adott az Úr,
ahol minden helynél erősebben érzi Isten jelenlétét, többet jelent mindennél. Talán az életénél is.
Milyen sokat jelent nekünk a ház, ahol születtünk, a családi otthon, akár az a parányi lakás, ahonnan
indult  az  életünk!  Milyen  sokat  jelent  a  templom,  ahol  hallottuk  Isten  igéjét  talán  először
életünkben! Milyen sokat jelent a lelkész, aki először tanított az Úr útjára! Milyen hálásak lehetünk
azért a családtagunkért – ha volt ilyen –, aki először tanított bennünket az ima szavára! 

Bennük és általuk éreztük és érezhettük meg az istenkapcsolat, a hit bensőségességét, intimitását.
Ők azok,  akik megmelengették számunkra az evangélium tanítását,  akik kötődést  alakítottak ki
bennünk! Fontos, hogy ezekhez ragaszkodjunk, mert ez az érzelmi iránytű nem téved és pontosan
mutatja sokszor az irányt, mikor talán kevésbé látjuk tisztán, hogy merre is van előre! 

Saul és Dávid ebben a konfliktusban teljesen kifárad. Dávid  kiakad, Saul sír és megszólal benne az
a  tiszta  lélek,  melyet  eltorzított  a  gonosz  és  amely  egy  pillanatra  alázatosan  meghajlik  Isten
nyilvánvaló akarata előtt. Fontos, hogy legfárasztóbb küzdelmeinkben se szakadjunk el attól, ahová
tartozunk,  ahová  Isten  helyezett,  mert  ott  lehetünk  igazán  önmagunk,  annak  a  gyökereibe
kapaszkodva, annak önazonosságát megélve. 


