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Az 1 Sámuel 15-ben találjuk meg az Úr szavának való engedetlenség árának a 
történetét. Izrael elsı királyát, Sault Isten arra utasította, hogy "menjen és támadja meg 
az amálekitákat, és romboljon le mindent, amijük csak van, és ne kíméljen semmit" (3. 
vers). Saul hallotta, mit mondott neki Isten, ennek ellenére azt látjuk, hogy csak 
részben engedelmeskedett a parancsnak. Ha végigolvassuk a fejezetet, akkor 
felfedezzük, hogy Saulnak és az ı népének "a jó dolgokhoz való ragaszkodás" miatt 
kellett nagy árat fizetni. 
 
Amikor az Úr elküldte Sámuel prófétát, hogy feddje meg Sault az engedetlensége 
miatt, azt látjuk, hogy Saul azt bizonygatta, hogy ı valóban engedelmes volt az Úrnak. 
İ azonban megtévesztett állapotban volt, az amálekiták jó dolgai ugyanis becsapták 
ıt. Észre fogjuk venni azt is, hogy Saul szellemi természető dolog mögé rejtızött 
annak kinyilvánításával, hogy a jó dolgokat az „Úrnak való áldozat” céljára kímélte 
meg (15. vers. Milyen érdekes, hogy az emberi természet az Isten iránti engedetlenség 
magyarázataként olyan kibúvót keres magának, hogy az engedetlenségének az 
eredményét az „Úr számára” kínálja fel!!! Istent azonban nem lehet megcsúfolni. 
Istent nem lehet becsapni a mohóságunk és a „jó dolgokhoz való ragaszkodás” iránti 
vágyunk miatt. 
 
Ezt írja a Biblia errıl: 
 
"Saul és a nép azonban megkímélte Agágot (az amálekiták királya) és a juhoknak, 

barmoknak és másodszülötteknek javát; a bárányokat és mindazt, ami jó volt, nem 

akarták azokat elpusztítani, hanem ami megvetett és értéktelen dolog volt, mindazt 

elpusztították."    (1 Sámuel 15:9). 
 
Ennek eredményeként Isten azt mondta Sámuel prófétának: 
 

„Megbántam, hogy Sault királlyá tettem, mert eltávozott tılem, és beszédeimet nem 

tartotta meg.”    (1 Sámuel 15.11). 
 
Saul óriási árat fizetett az engedetlenségért azon a napon: 
 

1. Elveszítette a felkenetését 
2. Elveszítette a tiszteletét, és 
3. Elveszítette a királyságát (uralkodó hatalmát). 

 
Saul számára a dolgok már attól a naptól fogva megváltoztak a büszkesége miatt, 
mivel azt gondolta, hogy ı okosabb, mint Isten. Mint a legtöbb engedetlen vezetı, ı is 
a népet hibáztatta az Úr szava elleni lázadásáért. 
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Azok a "jó dolgok", amikhez ragaszkodott, a "juhbégetésbıl" derül ki. (14. vers)! 
Jézus a ’Hegyi-beszédben’ elmondott üzenetének lényegét így foglalta össze a 
hallgatósága számára: 
 

"Miért mondjátok pedig nékem: Uram! Uram! ha nem cselekszitek, amiket 

mondok?" (Lukács 6:46). 
 
Ezt követıen a bölcs és a bolond emberrıl beszélt nekik. A bölcs ember azért volt 
bölcs, mert hallgatott Jézusra, engedelmeskedett neki és megcselekedte azt, amit 
mondott. A bolond ember ezzel szemben hallotta, hogy mit mondott Jézus, de nem 
cselekedte meg azt. A különbség a két ember között, hogy a bölcs ember sikeres volt, a 
bolond ember pedig mindent elvesztett. A bolond ember talán "a jó dolgokhoz 
ragaszkodott", mint Saul is tette? 
 
A bolond ember nagyon nagy árat fizetett büszkeségéért! 
 
Ma ez egy óriási kihívás és lecke minden keresztyén számára. Közülünk olyan sokan 
vágynak arra, hogy az élet „jó dolgait” birtokolják. Ha azonban Isten arra kér 
bennünket, hogy áldozzuk fel azokat İ érte, akkor nekünk meg kell tenni azt, mert 
Isten mindig a legjobbat akarja nekünk. İ a legjobbal akar megörvendeztetni 
bennünket, de az İ módszere szerint akar gondoskodni arról, hogy abban İ dicsıüljön 
meg. Ez az üzenet részben magyarázatot ad arra, hogy miért olyan erıtlen az egyház 
ezekben a napokban: nem sok a kenet, a tisztelet és az erı. Ragaszkodunk azokhoz a jó 
dolgokhoz, amikrıl Isten akarja, hogy İ érte mondjunk le. Megalkudunk a világ 
útjával, amiért nagy árat kell fizetni. A keresztyénség nem "a világ legjobb dolgainak 
és Isten dolgainak egyidejő birtoklásáról” szól! Ez lehetetlen! Isten elvisz bennünket 
egy helyre, hogy megpróbáljon bennünket, bízunk-e teljesen benne. Akármit is mond, 
nekünk kérdezés nélkül engedelmeskednünk kell, mert tudjuk, hogy "az Úr szava 
igazság" és semmi sem biztosabb és pontosabb, mint amit İ mond. Bíznunk kell 
benne és engedelmeskedni annak, amit mond, különben nem fogjuk meglátni a nekünk 
tett ígéreteinek beteljesedését! Ez teles elkötelezettséget igényel, akármit is kér Isten. 
 
ISTEN MEGVIZSGÁLJA AZ ELKÖTELEZETTSÉGÜNKET 
 
Tudnunk kell, hogy Isten megvizsgálja az elkötelezettségünket. Amikor azt mondjuk, 
hogy İ az elsı az életünkben, akkor İ meg fog vizsgálni bennünket, hogy valóban az 
elsı helyre tettük-e İt mindenki és minden más elé. Amikor bebizonyítjuk Istennek, 
hogy valóban az ELSİ az életünkben és mindennél többre értékeljük İt, akkor 
megbíz bennünket feladatokkal, amikben egyértelmően meglátszik Isten keze-
munkája, amit természetfeletti jelek és csodák kísérnek. 
 
Nézzünk szembe vele: 
 
Ha Jézus Krisztus feltámadott -, természetfeletti élete van bennünk, akkor annak 
bennünk és rajtunk keresztül természetfeletti módon kell megnyilvánulni!!?? 



 3 

A világnak elege van a vallásosságból. A világ a feltámadt, élı Úr Jézus Krisztus 
bemutatásáért kiált, hogy megnyilvánulni lássa az İ népében és az İ népe között. Ha 
nem tanuljuk meg ezt a leckét, akkor Saul útját fogjuk járni és semmit sem fogunk 
tudni bemutatni az életünkben az örök értékekbıl. 
 
Engedjük, hogy Isten beszéde vezessen el bennünket minden igazságra és egy teljesen 
elkötelezett életre, ami miatt nem kell szégyenkeznünk! 
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