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ZSOLT 23

„Dávid zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. 
Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. 

Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. 
Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te

velem vagy: vessződ és botod megvigasztal engem. 
Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. Megkened fejemet

olajjal, csordultig van poharam. 
Bizony, jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az Úr

házában lakom egész életemben.”
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BEVEZETÉS A SOROZATHOZ

Ki az a Dávid – akiről sorozatot kezdünk?  Ki az a Dávid,
akinek  utolsó mondatait, imáját és halálának leírását  hallhattuk
mai  Olvasmányunkból.  Nehéz  egy  ember  életét  összefoglalni.
Zavarba ejtő ez például temetéseken… [**]
 Egy régen élt ember…?   Egy nagy történelmi alak…?  

Egy király…?  Egy nagy harcos…?  Egy jeles férfi…?   Egy
bukdácsoló  bűnös…?   Egy apa,  akinek  annyi  mindent  kellett
kibírnia…?  Egy kiemelkedő üdvtörténeti alak?  A Biblia egyik
legtöbbet említett szereplője (ha beírjuk a keresőbe, 744 találot
kapunk)?   Jézus  családfájának  kiemelkedő  alakja…?  Hiszen
Máté így kezdi evangéliumát: „Jézus Krisztusnak, Dávid fiának,
Ábrahám fiának nemzetségkönyve. ”  (Mt 1,1)    Valaki,  akire
Jézusnál is hivatkozni lehet, akivel valahogy összekapcsolódik a
megígért Megváltó?  Mt 15,22: „És ekkor egy kánaáni asszony,
aki  arról  a  környékről  jött,  így  kiáltozott:  Uram,  Dávid  Fia!
Könyörülj rajtam!”  Vagy egy gyógyulást  váró vak is így kiált
Jézus után:  „Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így
kiáltott fel: Dávid Fia, Jézus, könyörülj rajtam!” (Mk 10,47)  A
Mt 21,9-ben pedig így olvassuk Virágvasárnap történetében: „Az
előtte  haladó  és  az  őt  követő  sokaság  pedig  ezt  kiáltotta:
Hozsánna  Dávid  Fiának!  Áldott,  aki  jön  az  Úr  nevében!
Hozsánna a magasságban! ” Maga Jézus is hivatkozik Dávid egy
tettére: „Nem olvastátok, hogy mit tett Dávid, amikor kísérőivel
együtt  megéhezett?”  (Mt 12,3)   Sőt  egy vitában  is  utal  Dávid
szavaira  Jézus,  amit  aztán  az  ApCsel-ben  Pünkösdkor  is
megismétel  Péter:  „Hiszen  maga  Dávid  mondja  a  Zsoltárok
könyvében: „Így szólt az Úr az én Uramhoz: Ülj a jobb kezem
felől,”  (Lk  20,42)  Lukács  evangéliumában  József  esetében
hangsúlyozza  az  angyal,  hogy  Dávid  házából  való,  Bethlehem
pedig  „Dávid  városa”;  majd  az  angyalok  így  örvendeznek:
„üdvözítő  született  ma  nektek,  aki  az  Úr  Krisztus,  a  Dávid
városában. ”  A  Jel  22,16-ben  pedig  így  szól  a  győztes Jézus
(„Júda oroszlánja”): „Én vagyok Dávid gyökere és új hajtása, a
fényes hajnalcsillag.” 
 Kicsoda  tehát  Dávid?  Egy  zenész  (lantos),  egy  költő…

Akinek  nemcsak  a  története,  a  szavai,  az  „eredményei”,
emlékezete állhat előttünk, hanem a dalai is! Zsoltárokat hagyott
ránk.  Ezek  a  dalok  IMÁDSÁGOK.  Ezekben  pedig  a  lelkébe
nyerünk betekintést. A  benső történéseibe enged be minket, az
Istennel való kapcsolatának szent helyére,   a „belső szobájába”
léphetünk be.  Te beengednél  ide  másokat? Kérdezem ezt  ma,
amikor a közösségi hálón sok mindent megosztunk magunkról –
de a legbennsőnket…?  A  szégyen,  a takargatás a bűneset  óta
velünk van… Ma már talán az ember a testét nem takarja el, de a
lelkét igen:  „ahhoz senkinek semm köze nincsen”! Sokszor alig
merünk egymás előtt magunkról beszélni (csak a történésekről, a

külső  dolgokról  talán  igen,  de  nem  a  lelkünkről!).  Talán
imádkozni  is  nehéz  egymás  előtt…,  főleg  őszintén…  Vállalva
szégyeneinket,  bűneinket,  kétségeinket,  sebeinket,  félelmeinket,
vágyakozásainkat…

Dávid mindezt megmutatja. Dávid, a király, az üdvtörténet
nagy alakja… A Biblia felvállalja Dávidot mindenestől –  nincs
kirakat,  nincs retusálás…  A  Dávidnak  tulajdonított  zsoltárok,
imádságok  fontos  „ablakok” Dávid  személyének,
küszködéseinek,  örömeinek,  hangsúlyainak,  küldetésének
megismerésében. (Talán a leginkább látható ez az összefüggés az
51. Zsoltár esetében, mely a Bethsabéval történt bűnláncolat és a
Nátán prófétával való leleplező beszélgetés mély belső reflexiója,
megrendítő  imádsággá  formált  bűnbánatként!)   Ezek  olvasása
nélkül nem érthetjük meg őt, lényének lényegét. Énekes, zenész,
költő lelke ezekben árad,  kiált,  hív és megragad minket!  Ezek
segítenek  az  1Sám  és  2Sám  történeteit,  egy-egy  imádságát,
párbeszédét belülről látni, Dávid lelke, Istennel való kapcsolata
felől. Tehát ne felülről, a „lelátóról” bíráljunk egy előttünk járt
embert, Isten szolgáját, hanem azzal a töredelemmel, hogy Dávid
nem volt tökéletes, voltak hibái bűnei (ahogy nekünk is), mégis
„útján  mellé  szegődve”  tanulhatunk tőle  –  életének  szép  vagy
éppen  szégyelnivaló  részleteiből.  Dávid  behív  a  lelkébe,  szíve
közepig – mert ott Isten van, Isten elhívása. Csak ezért érdekel
minket ebben a sorozatban Dávid személye – túllátva rajta, Istent
lássuk;  miközben  meglátva  Dávidot,  tükrében  magunkra
ismerjünk.

DÁVID BIZONYSÁGTÉTELE: NÉHÁNY SZÓ A 23. ZSOLTÁRRÓL

Lássuk most az egyik  legszebb, legmélyebb és  legismertebb
bizonyságtételét annak a Dávidnak, aki olyan sok mindent élt át,
magasságot és  mélységet – mi az ő  summája, imádsága;  hogy
dalol minderről?
1.)    „Pásztorom van”    Az  Ezékiel 34-ben (ahogyan később Jézus
szavaival  a  Jn  10-ben is)  olyan  szép  leírást  találunk  a  Jó
Pásztorról:  „Én  legeltetem  juhaimat,  és  én  keresek  nekik
pihenőhelyet  –  így  szól  az  én  Uram,  az  Úr.  Az  elveszettet
megkeresem, az eltévedtet visszaterelem, a sérültet bekötözöm, a
gyengét erősítem, a kövérre és az erősre vigyázok; úgy legeltetem
őket,  ahogy kell.”   Dávid  ilyennek ismerte  meg a  Gondviselő
Istent  [**].  Élete  erről  beszél!  És te…? És  a  tiéd…?  Neki,  a
királynak, népe hatalmas és gazdag emberének is pásztorra volt
szüksége  –  ezt  ki  meri  mondani:  „Fölöttem  is  van  valaki”,
„nekem  sem  megy  segítség  nélkül”!   Ahogy  a  királyságról
tanultunk múlt  héten  [**],  bizony ez  nagy és  fontos  hangsúly
akkor és ott! Ám  itt  és most  is kérdés:  te mint apa, anya, férj,
feleség, főnök, beosztott, egyáltalán, mint bizonyos tapasztalattal
rendelkező ember, ki tudod ezt mondani? Tudsz Erre a Pásztorra
hagyatkozni? Milyen jó hallani a Jelenések könyvében, hogy ez a

Pásztor  Odaát is pásztorunk lesz:  „...mert  a Bárány  [!**],  aki
középen a trónnál van, legelteti őket, elvezeti őket az élet vizének
forrásaihoz,  és Isten letöröl szemükről minden könnyet.  ” (Jel
7,17)  A  Dávid-zsoltár  6.  versét mi  már  ilyen  értelemben  is
érthetjük: „Bizony,  jóságod  és  szereteted  kísér  életem  minden
napján, és az Úr házában lakom egész életemben.”
2.)   „A mélységben is velem van”   Mennyi mélységet látunk Dávid
élettörténetében. Azt a fajta mélységet is, amit saját maga okoz
magának, (1.) a saját bűnével (ezek is feljegyzésre kerültek); (2.)
és  azt  is,  amikor  mások miatt  kényszerül  a  „halál  árnyékának
völgyébe”  (hiszen  Saul,  vagy  éppen  Absolon  fia vagy  a
filiszteusok „gondoskodtak erről”). Ezekben az a tapasztalata: „te
velem  vagy:  vessződ  és  botod  megvigasztal  engem ”.  Így  is
összegezhetnénk: „utánam  nyúl  az  Isten”.  A  lejegyzett
mélységek – ahogy a mi életünkben lévők is – azért vannak, hogy
(1.) ezekben Istent megismerjük mint hűséges Pásztorunkat; azért
is,  hogy  (2.) ezekben  megismerjük  magunkat,  mint  gyenge,
gyarló  és  sebezhető  gyermeket;  és  azért  is,  hogy  (3.) lássuk,
Istennel  milyen,  mit  tud  „kihozni  belőlünk”,  Benne  hogy
fejlődhetünk,  formálódhatunk.  A te élettörténeted beszél  erről?
Imáidban  megérezni  ennek  az  ízét,  illatát?  Mersz  erről  szólni
másoknak? A búnökben,  fizikai- és lelki mélységeidben jussanak
eszedbe Dávid sorai: mert Ugyanaz a te Istened is, mint az ővé!
Engedd, lásd, ahogyan Isten megbizonyítja magát életedben, és
használd  ezt  a  tapasztalatod  a  következő  mélységben,
kísértésben!
3.) „Egy    nyáj     tagja vagyok”    A bárány soha sincs egyedül.  Egy
nyáj  tagja.  Ászáf egy zsoltárában  Isten mint  „Izráel  pásztora”
jelenik  meg  (Zsolt  80).  Dávid  megtapasztalásai  Istennel  benne
gyökereztek és bele is épültek egy nép évszázados tapasztalatába:
Isten Ábrahám óta terelgeti, vezeti, óvja népét, és ha kell, pásztor
módra fegyelmezi is. Ennek ereje van! Az egyén tapasztalata nem
a  „semmiben  lóg”, nem  valami  „csak  neked,  csak  most”
élettapasztalat – ez egy közösség lüktetésében, örökségében lesz
az Dávidé. Ez nagyon fontos a  mi saját Isten tapasztalatainkra,
imáinkra,  bizonyságtevésünkre nézve!  Isten  a  „mi  Atyánk”:
vannak  elődeim,  útitársaim,  közösségem –  közösségi
tapasztalásunk. Ez tanít, bátorít, keretet szab és megvéd a túlzott
individualizmustól, önhittségtől.  „Az Úr az én pásztorom” is –
az  enyém is.  Megtapasztalásunk,  imánk  és   bizonyságtételünk
egészen  személyes  részünk, de  nem  magánügy,  egy  közösség
része.  Egyesével  –  de  külön-külön  is  juhai  vagyunk!  Olyan
szépen írja ezt le Ézsaiás az Úrról:  „Mint pásztor, úgy legelteti
nyáját,  karjára  gyűjti  a  bárányokat,  ölébe  veszi  őket,  az
anyajuhokat  szelíden  terelgeti.”  (Ézs  40,11)  Dávid  testvérünk
élete  is  része  Isten  népe  széles  nagy  folyamú  bizonységtétel
áradatának!         sóskuti zoltán
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