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„Saultól viszont eltávozott az Úr lelke, és rossz szellem kezdte gyötörni,
amelyet az Úr küldött. ... És valahányszor megszállta Sault Istennek

az a rossz szelleme, fogta Dávid a lantot, és pengette a kezével.
Saul ilyenkor megkönnyebbült, jobban lett, és a rossz szellem eltávozott tőle.”

1Sám 16,14-23

Szeretett Testvéreim
az Úr Jézus Krisztusban!

Erich Maria Remarque egyik idézete 
így szól: „Élj úgy, hogy halálod pil-
lanatában ne bánd meg azt, ahogyan 
éltél.“ Öngyilkos halála pillanatában 
Saul királynak elég sok megbánnivaló-
ja lehetett volna, ha lett volna rá ideje. 
Saul életének a példája nem győz min-
ket eléggé figyelmeztetni arra, hogy az 
ember élete nem jelentéktelen, annál in-
kább nem, ha kiválasztott emberről van 

szó. Saul király kiválasztott volt, mi is 
kiválasztottak vagyunk Krisztusban. Is-
tentől azonos életirányt kaptunk Saullal 
együtt, ő azonban eljátszotta azt. De a 
fent elhangzott idézet minket is gon-
dolkodásra ösztönöz: nem Saul példáját 
vagyunk-e hajlamosak utánozni olykor? 
Ha azonban netán mi is bonyadalmak, 
vagy hibáink és annak következményei 
labirintusába kerülnénk, Isten arra biz-
tat minket, hogy ilyen helyzetekben is 
kegyelmesen kezet nyújt nekünk, hogy 
azokból kivezessen.

I. Saul jelleme
Először Saul király jellemére szeretnék 
összpontosítani és a közegre, amelyből 
színre lépett, hogy ne úgy szemléljük őt, 
mint egy bibliai hőst vagy ellenhőst, ha-
nem mint egy hozzánk hasonló egysze-
rű embert. Saul azon kívül, hogy vonzó 
külseje volt, semmi különlegeset nem 
tudott felmutatni. Nyugodt, rendezett 
életet élt, apjának segített a vagyont ke-
zelni, jómódú családból származott, nem 
sok gondja lehetett. Soha nem találkozott 
kihívásokkal, úgy látszik, inkább vissza-

fogottan éltek, mivel családja, ahogyan 
a sorok között olvasható a Szentírásban, 
nem volt különösebben tekintélyes. Így 
tehát Saul nem nagy öntudattal rendel-
kezett, azt is mondhatnánk, kisebbségi 
komplexusban is szenvedhetett, amire 
olykor gyáva megnyilvánulásaiból lehet 
következtetni. Nem is volt nagyon önál-
ló. Mindig Sámuel próféta „szoknyája 
mögé bújt”, sorsvetés nélkül nemigen 
tudott határozottan dönteni, elhamar-
kodottan szólt és cselekedett. Amikor 
királlyá választották, elbújt, amikor már 
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királyi pozícióban kigúnyolták, szótla-
nul elviselte. Felvetődik tehát a kérdés, 
miért olyan emberre bízta az Úr a leg-
nagyobb feladatot, miért őt választotta, 
amikor e feladatra nyilvánvalóan elég-
telenek voltak a képességei? De ezzel 
egyidejűleg azt is kérdezhetjük: meny-
nyire különbek vagyunk mi Saulnál? 
Miért vagyunk mi választottak? Szeret-
jük a magunk családi kényelmét, nem 
szeretjük a konfliktusokat, nem szívesen 
vállallunk sorsdöntő feladatokat, mégis, 
minket is kiválasztott Isten és Ő nem 
azért hív el valakit, hogy az illető csak 
úgy magának éldegéljen. Mert igent 
mondani Istennek nem csak azt jelenti, 
hogy hiszem, hogy Ő létezik, hanem azt 
jelenti, hogy szolgálatába állok.
II. Rossz szellem
Saulnak sajnos ez a szolgálat emészthe-
tetlen falattá vált, ugyanúgy, ahogyan 
sokszor nekünk is úgy tűnhet, hogy nem 
győzzük elvégezni az Istentől kapott 
feladatokat és kiállni a próbákat. Mi is, 
úgy mint Saul, elmulaszthatjuk a lehető-
ségeinket, tanácstalanságunkban, hitbeli 
gyengeségünkben, bizonytalanságunk-
ban és tehetetlenségben fulladozunk. De 
ismerve Saul életének kimenetelét már 
másképp viszonyulhatunk az egészhez. 
Saul alapvető problémája - mint a mai 
keresztyének sok esetében is - egy volt: 
számos lehetőség és válaszutak közt nem 
jutott eszébe az egyetlen igazán járható 
megoldás: Istenbe kapaszkodni. Nem 
bízott Istenben. Nem kereste az Urat. 
Nem imádkozott Hozzá. Egyetlen egy-
szer sem olvasunk erről a Szentírásban. 
A segítséget látóknál, sorsvetésekben és 
álmokban kereste és csodálkozott, hogy 

a kapcsolat az Úrral nem így működik. 
Kérdés: nekünk hogyan működik az Úr-
ral való kapcsolatunk? Mikor keressük, 
hogyan keressük, amikor cselekednünk, 
lépnünk kell, amikor jönnek a lehetősé-
gek, kihívások, a harcok, az élet Góli-
átjai? Félreállunk mondván, hogy majd 
valahogyan megoldódik, majd jön vala-
ki, mint a fiatal Dávid, aki tálcán hozza 
a megoldást, aki megmondja, mit te-
gyek?… Saul csak ritkán vette saját ke-
zébe a lehetőségeket, a nehéz próbákat, 
csak akkor tette azt meg, amikor valaki 
más ösztönözte, hogy MOST kell valamit 
tenni. De önállóan,  Istenbe vetett bizo-
dalommal képtelen volt cselekedni, nem 
látva a történések mögött Isten hatalmas 
kezét. Mindig valaki vagy valami más 
irányította életét és most ez figyelmezte-
tés számunkra is, hogy az „Isten válasz-
tottja” címke alatt ne bújjunk passzivi-
tásba. Mert:  végeredményként mit hoz 
ez a passzivitás? Saulnak csak súlyos 
depressziókat és lelkiismeretfurdalást, 
amelyeket a Biblia az Úrtól küldött 
rossz szellemnek nevez. Saul nem le-
hetett boldog, mert életének a valódi 
minősége nem volt összhangban azzal, 
amire elhívást kapott. Érezte, hogy el-
hagyta az Úr, de az Úr nem tud sokáig 
sikeresen olyasvalakivel kommunikálni, 
aki nem akar, vagy nem tud kommuni-
kálni vele. És ezt az Úr utáni ürességet 
lelki üresség, depresszió váltotta fel. 
Mivel Saul nem imádkozott, nem érez-
hette a támogatást, és mivel nem érezte 
az Úr támogatását, nem hitt a sikerben. 
Az Úrtól kapott feladat egyúttal próba is 
volt, hogy lássa az Úr, hogyan fog Saul 
választani élete fordulópontjain. Saul az 
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Úr egyik legnagyobb csalódásává vált. 
Véleményem szerint Saul profiljából 
nagyon jól előrajzolódik sok olyan em-
ber arca, akiknek valami tudomásuk van 
az Úrról, képesek komolyan venni Őt, 
de egyébként tanácstalanul hányódnak 
különböző élethelyzeteikben, amelyek-
ben nem tudnak hogyan dönteni, vagy 
nem tudnak jól dönteni és életük csak 
egy nagy szomorúság és probléma. Saul 
tehát nem bibliai „rossz alak“, hanem az 
egész emberiség tanácstalan helyzeté-
nek a kiábrázolása, hogy az Úr nélkül 
valóban nem tehetünk semmit, kegyel-
me nélkül el vagyunk veszve.
III. Kegyelem
De vajon Saul életében hol találjuk a 
kegyelem mozzanatait, amikor életében 
csak engedetlenségéről, háborúról, vér-
ről, féltékenységről, gyilkolásról, ellen-
ségeiről olvasunk? Úgy látszik Saul is 
csak ezt látta. És lehet, hogy többnyire 
mi is hajlamosak vagyunk csak ezt látni, 
úgymond „balsorsunkra” koncentrálni 
és ezért kikerülik figyelmünket Isten 
kegyelmének a bizonyítékai. Saulnak a 
kegyelem első hírét Sámuel tolmácsol-
ta, ironikus módon ezekkel a szavakkal: 
„Nem leszel többé király!“ Igen, van 
benne ítélet, de ugyanakkor e szavakban 
benne van a megértés is Saul helyzete 
iránt. Nem lesz király, mert ez a feladat 
meghaladta képességeit. Az Úr bizony 
nem kér tőlünk többet, mint amennyire 
képességeink elégségesek, bár szüksé-
ges hozzátenni, hogy Saul saját képes-
ségeit soha nem próbálta ki. Nem adta 
meg magának a lehetőséget, hogy lás-
sa, hol vannak saját képességeinek ha-
tárai és hol kezdődnek Isten határtalan 

lehetőségei. Saul Isten iránti bizalma 
hiányában csak saját korlátozottságát 
láthatta, amelyből nem tudott kilépni, 
ami nagyon ismert jelenség a mai hívők 
életében is.
Isten kegyelme Saul iránt azonban még 
világosabban abban nyilvánult meg, 
hogy elküldte hozzá Dávidot barátként, 
védelmezőként és vigasztalóként, ami-
kor Saul lelki mélységében megfenek-
lett. Dávidot, aki annyiszor megmentette 
Saul életét, aki mindvégig megadta neki 
a tiszteletet, kész volt bármit megtenni 
érte és aki egyedül sírt Saul halála hírén. 
Dávidot, akiből Saul ellenséget csinált 
magának, bár ezt többször megbánta. 
Emberi tulajdonságaival Dávid király 
valaki másnak az előképe: Jézus Krisz-
tusnak, akit az evangéliumokban úgy is 
neveznek, hogy „Dávid fia”, akit a mi 
tanácstalanságainkban, elveszettségünk-
ben hozzánk is elküldött az Atya, akit 
sokan ellenségnek tekintettek, mint pl. 
Pál apostol, akit – micsoda irónia - ere-
deti néven Saulnak hívtak. A mi helyze-
tünkben is elhangzik felénk az ítélet és a 
kegyelem szava egyaránt: Nem lesztek 
többé királyok a magatok élete felett, 
mert nem győzitek, nincs rá erőtök, de 
adok nektek egy új királyt, akinek ne-
vében győzhettek, mert Ő mindenben és 
minden felett, a halál felett is, győzött. 
Saulnak Dávid sokat segíthetett volna, 
ha segítségét Saul elfogadta volna; ne-
künk Jézus az egyetlen és legnagyobb 
segítőnk, amikor már minden csúszik ki 
a kezünkből, csak ezt meg kell látni és 
elfogadni azt, hogy helyzetünkben más 
nem segít. Ott, ahol az emberi erő kudar-
cot vall, ott Krisztus ereje segít betölteni 
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szolgálatunkat, hasznosan kihasználni 
napjainkat lelki nyugtalanság, depresz-
szió és aggodalom nélkül. Mindennek 
summájaként már csak egy Igét szeret-
nék felolvasni a Zsidókhoz írt levélből, 
amely önmagáért beszél és szükségtelen 
emberi szavakkal kommentálni: „Mivel 
tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az 
egeken, Jézus, az Isten Fia, ragaszkod-
junk hitvallásunkhoz. Mert nem olyan 
főpapunk van, aki ne tudna megindul-

ni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki 
hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett 
mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk te-
hát bizalommal a kegyelem trónusához, 
hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet 
találjunk, amikor segítségre van szüksé-
günk.“ (Zsid 4,14-16) Ámen!

(Elhangzott 2012. szeptember 30-án,
az Igét Š.A. hirdette.) 
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Kedves Üzenet-olvasó,

mivel a gyülekezet két évvel  
ezelőtt létrehozott levelező-
listája (e-mail cím-gyűjteménye) 
gondozás hiányában időköz-
ben elavult, úgy döntöttük,  
belevágunk egy új levelezőlista 
kialakításába.

A cél az, hogy alulról építkezve, „add-tovább, ha  
tetszik” módon alakítsunk ki egy élő levelezőlistát. 
A további ok, hogy az Üzenet olvasói között is jócs-
kán akadnak olyanok, akik nem tagjai a prágai gyüle-
kezetnek, de valamilyen módon kötődnek hozzá. Íme 
egy lehetőség a közelebbi kapcsolattartásra.

A levelezőlista céljai nagyjából a következők:

•	 Imaközösségek kezdeményezése,
•	 Igehirdetések terjesztése, megbeszélése,
•	 Keresztyén és egyéb közhasznú filmek megosztása,
•	 Tanács- és segélykérés (hitélet/magyarság/ 

család...)

Amennyiben úgy érzed,  szeretnél tagja lenni  ennek  
a közösségnek, kérlek jelezd igényedet az 

uzenet@reformata.cz 

e-mail címen. Minden további ötletet köszönünk!
   

    az Üzenet szerkesztősége
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Gyülekezeti
Alkalmak

Istentisztelet (IT): 
Vasárnap 17.00 órától. (Prága 1, Kli-
mentská 18, 3. em. gyülekezeti terem.) 
Úrvacsora:
Vasárnapi iskola: az istentisztelet alatt, 
a fenti címen.  
Konfirmációi felkészítés: érdeklődni a 
lelkésznél lehet.
Házi  IT, házi  úrvacsora, lelkigondozói 
beszélgetés: a gyülekezet lelkészével 
egyeztetendő. 
A lelkész elérhetőségei: Éles György, 
cím: Třeboradická 45, Prága 8 – 
Kobylisy, telefon: +420-776-387179, 
e-mail: eles.gyorgy@gmail.com.
Énekkari próbák: kedden 18.30-tól, 
Nemzetiségek Háza, magyar kisebbség 
irodája (Vocelova 3, Prága 2).
Pilzen: A következő istentisztelet hely-
színe és időpontja egyelőre ismeretlen.  
Brünn: A következő istentisztelet 
időpontja egyelőre ismeretlen. Cím: 
Radlická 8. („Krokodilos ház”).
Lovosice: A következő istentisztelet 
helyszíne és időpontja egyelőre isme-
retlen. 

Egyéb információ:  www.reformata.cz

Gyülekezetünk 
életéből
– Előzetes tervek szerint 
a SzRKE Zsinati Elnök-
sége prágai tartózkodása 
során, október 21-én, a vasárnapi is-
tentiszteletet követő presbiteri ülésen 
szeretne találkozni a prágai gyüleke-
zet tagjaival és presbitereivel.

Egyházunk életéből
– Szeptember 29-én Rimaszombatban 
megalakult a Szlovákiai Magyar Refor-
mátus Presbiteri Szövetség. A presbiteri 
szövetség ideiglenes elnöke egyházunk 
főgondnoka, Fekete Vince lett; a másik 
két elnökségi tag pedig Farkas Gáspár 
komáromi gondnok és Urbán Károly 
kassai presbiter.       (www.reformata.sk)

Vasárnapi
Iskola

A hitoktató távollé-
te miatt a vasárna-
pi iskolai foglal-
kozás november 18-ig szünetelni fog. 

Október 14-én rendhagyó zenés 
istentiszteletre kerül sor 

15.00 órától a Klimentská utcai 
templomban, amelyen 

a zenei szolgálatot a Firesz 
Cantate Domino kórusa végzi. 


