
Sault Isten parancsára kente fel Sámuel próféta Izrael

fejedelmévé, hogy ő szabadítsa meg a népet a filiszteusoktól:

„Felkent téged az Úr. Jelek fognak bekövetkezni rajtad,

amelyekből kétségtelenül meggyőződhetsz arról, hogy Isten

téged választott ki, és veled lesz.”

Egy éve volt már király Saul, és volt már háromezer

katonája. A filiszteusoknak harmincezer harci kocsija volt,

hatezer lovasa, és sok nép.

Isten segíteni akarta népét

„Júda házához azonban irgalmas leszek, és megsegítem

őket, mint Uruk, Istenük. De nem íjjal, karddal és harccal, nem

lovakkal és lovasokkal segítem őket.” (Hós 1,7) Ezzel tanította

őket arra, hogy egy ilyen helyzetben is képesek legyenek

hinni: elég bízni Istenben.

Az 1Sámuel története szerint az izraeliek amikor látták,

hogy bajban vannak, üregekben rejtőzködtek el, sőt a

Jordánon túlra menekültek. Akik maradtak, riadtan sorakoztak

fel Saul mögé. Várták Sámuelt hét napig. Csoda, hogy várták,

de a hét nap legalább valamiféle biztos kapaszkodó volt.

Amikor nem jött a próféta, végképp bizonytalanná vál-

tak. A nép széledezni kezdett Saultól.

Annak idején Gedeonnal legalább megbeszélte a dolgot

az Úr, szépen elmagyarázva neki, hogy miért kell elparancsol-

ni maga mellől a katonákat.

Saul azt gondolta, hogy mindjárt rátörnek a filiszteusok.

Miközben fogyott a remegő serege, gondolkodott, járt az

agya, és olyan következtetésre jutott a látottak alapján, hogy

beleremegett a szíve. Itt a láthatatlanokra nem is számított.

Ekkor hibázott.

Néha a képzelet szülte veszélyek meggyőzőbbnek

tűnnek, mint a biztos ígéretek.

Amikor Izrael Szihón országához ért, ezt üzente neki:

„Szeretnék átvonulni országodon! Mindig csak az úton

megyek. Ennivalót pénzért veszek tőled. Innivalót is. Éppen

csak át szeretnék gyalogolni!” Ilyen becsületes ajánlatot ritkán

kap az ember. Erre Szihón bizalmatlan lett, aggódott, félt,

reszketett, nem akarta átengedni őket, hanem kivonult ellenük.

Várták Sámuelt hét napig

Mindig van egy Istentől meghatározott idő, egy Istennek

megfelelő idő, és erre kell várni a hívő embernek. Bár

hosszúnak tűnhet ez az idő. „A hosszú várakozás beteggé teszi

a szívet, de a beteljesült reménység életnek a fája” – olvasható

a Péld 13,12-ben.

A hit hatalma tartja az embert Istentől függő viszonyban.

Minden külső körülmény ellenére tudunk várni Istenre, mert

tudjuk, hogy eljön az ő ideje.

Isten számára a legkedvezőbb idő az, amikor az ember a

végső pontjára jut. Mindez azért van, hogy a végén Isten di-

csősége legyen nyilvánvaló.

Egyszer Isten beszélgetett így a népével: „Ne gondold,

hogy a te nagy erőd – a kánaániak az erősebbek –, sem a te

igazságodért adott győzelmet az Úr.”

Meg sem érdemled. Aztán hét esetet

sorol fel a nép életéből – volt ott min-

denféle lázadás (5Móz 9,4. skk).

Ábrahám százéves volt, amikor

Izsák született. Felesége nyomására

nem tudja kivárni Isten idejét. Siettetni

akarta Istent. Aztán „megoldotta” Isten

helyett: „megáldotta magát”.

Sára azt mondta: „Íme, az Úr

nem engedett szülnöm, menj be a szol-

gálómhoz, talán az ő révén lesz fiam.

És hallgatott Abrám Száraj szavára”

(1Móz 16,2). „Az Úr elmulasztotta

ígérete beváltását. Elkésett az Isten.

Talán az egyiptomi szolgálóm ki fog

segíteni a bajból” – gondolta Sára.

Jákób és anyja sem tudta tétlenül

végignézni, hogy elvesszen a megígért

áldás.

Amikor elveszítjük a hitünket,

mindenféle butaságba képesek

vagyunk belemenni.

Saulnak ezt kellett hallania:

„Ostobaságot követtél el! Nem tel-
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jesítetted Istenednek, az Úrnak a parancsát, amelyet paran-

csolt neked, pedig most véglegesen megerősítette volna az Úr

Izraelben a királyságodat” (1Sám 13,13).

Olyankor szinte minden elképzelhetőt megteszünk, hogy

minél előbb elérjük emberi céljainkat, és teljesen feloldjuk az

Istentől való függésünket. Ezek a lépések soha nem erősítik

meg a hitünket. A hit útja nagyon egyszerű és nagyon kes-

keny út.

A mi szívünk olyan, hogy inkább keres valamilyen más

utat, tervet készít, segítséget kér, mint hogy várnia kelljen.

Más dolog hinni, és más dolog várni

Ha én megígérek valamit a gyermekemnek, elhiszi. De

újra meg újra türelmetlenül kérdezi: – De, apa, mikor, de

hogyan, de meddig kell még várni?

Ábrahám szépen vizsgázik hitből az 1Mózes 15.

részében leírtak szerint, de elbukik türelemből a 16. részben, a

Hágárral történtek miatt.

Milyen szépen együtt látja a zsidókhoz írott levél a hitet

és a türelmet: „…ne legyetek restek, hanem kövessétek azokat,

akik hit és türelem által öröklik az ígéreteket” (Zsid 6,12).

Nem elég csupán a hit, és nem elég csupán várni.

Saul életében ez egy próba volt

Mielőtt Isten végleg neki és családjának adta volna a

királyságot, tesztelte, hogy hívő vagy hitetlen. Aki nem tud a

végsőkig bízni, várni Istenre, nem alkalmas arra, hogy vezesse

Isten népét.

Ha már elrontottuk a dolgokat, hajlamosak vagyunk

arra, hogy másra hárítsuk a felelősséget.

Sára így hárít Ábrahámra: „Miattad ért engem sérelem”

(1Móz 16,5).

Saul is hárít Sámuelre: „…így felelt: Amikor láttam,

hogy a nép széledezni kezd tőlem, te pedig nem érkeztél meg a

megállapított időre, de a filiszteusok már összegyűltek

Mikmászba…” (1Sám 13,11). Saul nem bízott abban, hogy

Isten vele van. Azt hitte, hogy az áldozattal kell meghívni őt.

Pedig mindig ott van, csak bizalommal kell lenni iránta. 

A maga idején megmutatkozik Isten segítsége

Még soha senki nem várt hiába Istenre. Isten azt paran-

csolta Saulnak: Várj! De Saul nem teljesítette ezt.

Végül kibontakozott a harc. „Azok a héberek is, akik

azelőtt a filiszteusokkal tartottak, és mindenfelől velük együtt

vonultak táborba, azok is Izraelhez csatlakoztak, tehát

Saulhoz és Jónátánhoz” (1Sám 14,21). Mindig odaállnak,

ahol emberileg remélhető a győzelem.

„Amikor az Efraim hegyvidékén elrejtőzött izraeliek

meghallották, hogy menekülnek a filiszteusok, ők is utánuk

eredtek a harcba.” (1Sám 14,22)

Akkor jön meg a bátorságuk, amikor már emberileg is

látszik a győzelem. A hit ereje tartja az embert Istentől függő

viszonyban.

Egyedülálló kijelentés ez az Úrról. Látszólag botránkoz-

tató is. Jézus ugyanis elvárja az emberektől, főleg pedig

tanítványaitól, hogy bízzanak benne, ő azonban ezt nem vi-

szonozza. A tapasztalatokban gazdag istenfélők gyakorta

tanácsolják nehéz helyzet idején a félénkeknek, hogy bízzanak

az Úrban. Viszont az emberek az egymás iránti bizalom

erősítését is szükségesnek tartják. Azonban a rossz tapasztala-

tok körültekintésre intenek, mert az óvatlan ember a

megelőlegezett bizalommal kiszolgáltathatja magát a biza-

lomra méltatlan ismeretlennek. Isten helyett, Isten ellenében

pedig senki ember fiában, még előkelőkben sem szabad bízni,

mert nem tarthatnak meg. Zsarolt javakban bízni is csak any-

nyit ér, mint emberkéz alkotta hitvány bálványokban!

Tébolyodott idők jártak akkor, midőn Jeremiás óva intett,

hogy még a testvér vagy a felebarát is csak megcsalni akar.

Mikeás próféta, aki különös ügyek intézésére is kaphatott

felkéréseket, óvott a „jó ismerősök” előtti intim megnyi-

latkozástól, de még asszonyod előtt is, kit magadhoz ölelsz –

mondta –, vigyázz, hogy mit mondasz! – Mindezeket látva,

hallva sem vonhatjuk meg bizalmunkat vezetőinktől, rájuk

hallgatni, tanácsaikra ügyelni szükséges és kell, mert ők

vigyáznak lelkünkre (Zsid 13,17).

Már most eléggé megokoltnak tűnik, hogyha Jézus nem

bízza magát az emberekre. Jézusnak azonban nem voltak

rossz tapasztalatai semmilyen tekintetben sem! Őt ugyanis

sem a közvetlen sátáni ravaszkodások, kísértések, sem a

törvények ismerői által kieszelt csapdák, trükkök, a kétértelmű

okoskodások sem bírták botlásra, bűnre vinni, azon egyszerű

oknál fogva, hogy tudta, mi lakik az ember/ek/ben! Urunk

szavainak, tetteinek mindig az előre tudás, sohasem a múltbe-

li okulás volt a meghatározója. Nem előítéletek vagy

feltételezések alapján szólt és cselekedett. Másrészről ő a

Megtartó, akiben bízni egyedül érdemes. Az elveszett és

bűnben veszteglő ember sem magát, de másokat sem képes

megmenteni. Az ilyenek számára az egyetlen lehetőség:

megragadni a hozzájuk közeledő mentő kezet!

Megváltónk földi életének két jól elkülöníthető sza-

kasza volt. Az első szakasz 30 évre tehető, míg a második

három-négy évre. A kezdeti éveket Isten különös oltalma alatt

töltötte el. Nem bízhatta őt mennyei Atyja és földi szülei sem

Heródes királyra és katonáira. A keleti bölcsek (akiket később

az emberi képzelet királyi rangra emelt) csak hozzájárulhattak

kincseikkel az előállt gondok enyhítéséhez. Ez bizonyosan

nagy segítség volt. Isteni irányítás nélkül azonban a földi

szülők nem tudták volna feladataikat betölteni. A sürgős

menekülést sem ők találták ki. A kényszerű fogságból vissza-

térve is a felülről történő iránymutatásra támaszkodva cse-

lekedtek és telepedtek le Názáretben. Urunk életének ebben az
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