
ELSŐ ÉS MÁSODIK SÁMUEL

Első üzenet

Sámuel első és második könyvének központi gondolata
és az eszerint a két könyv szerint feltáruló Isteni Háromság

Igeolvasmány: 1Sám 1,3. 7. 10-11. 19-24; 2,11. 35; 3,9-11. 21;
7,3-6; 8,4-22; 16,1-3. 13; 2Sám 23,1-3; 24,25

I. Sámuel első és második könyvének a központi gondolata, hogy Isten
ökonómiája beteljesítéséhez szükség van az ember együttműködésére 3
a megtestesülés alapelve:

A. A megtestesülés alapelve az, hogy Isten belép az emberbe, és elegyíti
Magát az emberrel, hogy az embert Önmagával eggyé tegye; így Isten
az emberben van, az ember pedig Istenben úgy, hogy egy életük és egy
életvitelük van – Jn 15,4-5; Gal 2,20.

B. Mély benyomást kell tennie ránk annak a ténynek, hogy Isten ökonómi-
ája beteljesítéséhez szükség van az együttműködésünkre; az Istennel
való együttműködésünk azt jelenti, hogy össze vagyunk kötve Istennel
– 1Kor 6,17; Jn 15,4-5; 2Kor 6,1; 1Kor 3,9; 16,10. 16.

C. Az 1–2 Sámuelben az Istennel való együttműködést Sámuel anyjának
(Annának), Sámuelnek és Dávidnak a története szemlélteti a pozitív
oldalról, valamint Éli és Saul története a negatív oldalról.

D. A megtestesülés alapelve által megvalósuló együttműködés Istennel
a jó földnek – amely a mindent tartalmazó és mindenre kiterjedő
Krisztust jelképezi – a személyes élvezetével kapcsolatos – 5Móz 8,7-10:
1. Sámuel első és második könyve, Józsué, a Bírák és Ruth könyvének

a folytatásaként, közli a részleteket az Isten által adott jó föld
élvezetét illetően.

2. Az 1–2 Sámuelben lévő előképek megmutatják nekünk, hogy az
újtestamentumi hívők hogyan tudják élvezni és hogyan kellene
élvezniük Krisztust mint az Isten által kiosztott osztályrészüket
Isten királysága létrehozásához, ami a gyülekezet – Kol 1,12; Mt
16,18-19; Róm 14,17:
a. Az 1–2 Sámuelben a jó föld, amit azok élveztek, akik együtt-

működtek Istennel, Isten királyságává lett.
b. Az Istennel való együttműködésünkben olyan mértékben

kell élveznünk Krisztust, hogy a Krisztus-élvezetünk Isten ki-
rályságává legyen, amelyben életben uralkodunk Krisztussal
– Róm 5,17; 14,17.

II. Látnunk kell az Isteni Háromságot, ahogyan az Sámuel első és második
könyve szerint feltárul:

A. Isten célja az Ő kiválasztott népe számára nem csupán az volt, hogy
legyőzzék az ellenségeket, és teljesen birtokba vegyék a jó földet, hanem
az, hogy alapítsanak egy királyságot a földön:



KIKRISTÁLYOSÍTÁSI TANULMÁNY VÁZLATOK

Első üzenet (folytatás)

1. Ahhoz, hogy Isten megvalósítsa a szándékát, hogy legyen egy kife-
jeződése, szüksége van egy királyságra, egy tartományra, amelyben
Ő kifejeződik – 1Sám 10,25; Mt 6,10; Lk 1,33.

2. Izrael fiait kihozta Egyiptomból, és átvitte a pusztán, ahol meg-
építették a szent sátrat Isten számára; ezután beléptek a jó földre,
és Isten minden törzsnek kiosztotta a föld egy részét azért, hogy
lehessen Neki egy királysága a földön – Józs 13,1 – 22,34.

3. Sámuel első és második könyve kulcsfontosságú a királyság beve-
zetéséhez – 1Sám 8,4-22; 10,25; 13,14; 15,28; 16,1-3. 13.

B. A Bírák könyvében lévő nyomorúságos helyzet miatt sürgős és két-
ségbeesett szükség volt egy olyan valakire, mint Sámuel – 1Sám 2,35;
3,21:
1. Sámuel nazireus, pap, próféta és bíra volt; ez a négyszeres státusz

alkalmassá tette Sámuelt, hogy az a valaki legyen, aki be tudta
vezetni a királyt, és meg tudta alapítani a királyságot.

2. Nem az volt Isten célja, hogy Sámuel nazireus, pap, próféta és bíra
legyen; Isten szándéka az volt, hogy megalapítson egy királyságot
egy királlyal – 8,7; 13,14.

C. Sámuel első és második könyve felfedi, hogy a király bevezetése
és a királyság megalapítása az Isteni Háromságnak a népével való
közreműködésétől függött:
1. Ahhoz, hogy támadjon egy olyan valaki, mint Sámuel, és véghez

vigye a megbízatását, szükség volt az Isteni Háromságra – 1Sám
1,10-11. 20; 10,1. 6; 16,1-3.

2. Ezért az 1–2 Sámuelben van egy részletes, finom kĳelentés az Isteni
Háromságról; az 1–2 Sámuelben feljegyzett történelemnek az a
kulcsfontosságú pontja, hogy szükség volt az Isteni Háromságra –
2Sám 22,1-3; 23,1-3; 24,25.

D. Az Isteni Háromság és az Úr szuverén keze feltárul az 1Sámuel 1-ben:
1. A megromlott Izrael káoszának közepette Elkána és Anna meg-

maradtak az élet útján, amit Isten rendelt el az örökkévaló céljáért
– 1-5. 10-11. 20. 24. vers.

2. Minden évben Elkána elment a családjával Isten házához, a szent
sátorhoz, ami Silóban volt abban az időben, hogy imádják Jehovát,
és áldozatokat ajánljanak fel Neki – 3. 21-24. vers:
a. A 3-7. 10-11. 20. és 24. versben az áldozatok Krisztust jelképe-

zik mint az összes áldozati felajánlást; a tulkok, a liszt és a
bor azt a Krisztust jelképezik, akit megtapasztalunk és Isten
házához viszünk, hogy felajánljuk Neki.

b. Jehova a nagy Vagyok, és Jehova háza Krisztus mint Isten
megtestesítése, hogy Isten lakóhelye legyen az Ő népe között
– 10-11. vers.
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c. Ez a szakasz elsősorban Isten házát mint a Háromegy Isten
megtestesítését és az áldozati felajánlásokat mint módot arra,
hogy belépjünk Isten megtestesítésébe, vagyis a megváltást
mutatja meg nekünk; ennélfogva ezekben a versekben Isten
megtestesítését és Isten teljes megváltását látjuk – vö. Jn 1,14.
29; Lk 1,68; 2,38; Ef 1,7.

3. Mivel Jehova bezárta a méhét, Anna arra volt kényszerítve, hogy
elimádkozzon egy kétségbeesett, odaszánt és odaszánó imádságot;
Istentől szuverén módon és titkon motiválva egy olyan fiúgyer-
mekért imádkozott, aki abszolút lesz az Úrhoz – 1Sám 1,5. 10-12.
15.

E. Az 1–2 Sámuelben láthatjuk, hogy a Háromegy Isten a megtestesí-
tésével és a megváltásával teljesen közreműködött Sámuel és Dávid
világrahozatalában, hogy Isten királyságát be lehessen vezetni:
1. Az Isteni Háromság feltárul Dávid királlyá való felkenésében –

1Sám 16,1-3. 13:
a. Ezekben a versekben a Háromegy Istent Jehovaként, a Há-

romegy Isten Szellemét pedig Jehova Szellemeként látjuk –
13. vers.

b. Az olaj Isten Szellemét, a feláldozott üsző pedig Krisztust
mint az áldozati felajánlást jelképezi; így az Isteni Háromság
Dávid felkenésében közreműködött, Izrael feletti királlyá téve
őt – Zsolt 89,20.

2. Dávid Jehovához szóló énekének szavai a 2Sámuel 22,1-3 igesza-
kaszban Jehovát az ő kősziklájaként, kőváraként, Szabadítójaként,
erősségeként és pajzsaként, valamint az üdvössége szarvaként
említi; a 47. versben Dávid kĳelenti, „Él Jehova és áldott az én
kősziklám. Magasztaltassék az Isten, üdvösségem kősziklája.”

3. A 2Sámuel 23,1-3 szakaszban – ezek Dávid utolsó szavai – Jehova
Szelleme rajta keresztül szólt, és Izrael kősziklája szólt hozzá – 2-3.
vers:
a. Ezekben a versekben a Kőszikla: Krisztus mint Isten számára

az alap arra, hogy kegyelemben részesítse a népét.
b. Jehova Szelleme a Háromegy Istennek a Szelleme – 1Sám

10,6; 16,13.
c. Ezekben a versekben Isten héberül Elohim, ami a Háromegy

Istenre utal.
4. A 2Sámuel 24,25-ben [Magyar Biblia Tanács] az égőáldozatok

Krisztust jelképezik Isten megelégedésére, a békeáldozatok pedig
Krisztust jelképezik az Isten és a népe közötti békéért.
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III. A jelenlegi helyzetünk és az Úr szüksége ma elvben ugyanaz, mint a
Sámuel idejében lévő helyzet és szükség 3 1Sám 8,4-22:

A. Sürgető szükség van arra, hogy imádkozzanak néhányan győzedelmes,
hatékony imákat Isten céljáért, amint azt Anna tette, valamint, alkalmas
személyekért, akik olyanok, mint Sámuel – nazireus, pap, próféta és az
utolsó bíra –, akit Isten arra használt, hogy véget vessen a zűrzavaros
helyzetnek Isten népe körében, és bevezesse a királyt és a királyságot –
2,35:
1. Ahhoz, hogy imádkozzunk Isten mai szükségének kielégítéséhez,

szükségünk van Krisztusra mint a Háromegy Isten megtestesítőjé-
re és mint az összes áldozati felajánlás valóságára, és szükségünk
van a Találkozás Sátora – ami a gyülekezet mint Isten lakóhelye –
beteljesülésére – Kol 2,9-10; Ef 2,21-22; Héb 8,1-2; 10,8-10.

2. Bizonyos értelemben Krisztus, a Királyunk, még nincs itt, és még
továbbra is zűrzavaros helyzetben vagyunk, mint a bírák korában
– Bír 21,25.

3. Isten királyságának beteljesülése a királyság eljövetelét jelenti,
amit az Úr Jézus fog bevezetni, de szükség van olyanokra is,
mint Sámuel, hogy együttműködjenek az Isteni Háromsággal a
királyság bevezetése által – Mt 6,33; 1Kor 6,17; 16,10; 2Kor 6,1.

4. Fel kell ismernünk, hogy milyen nagy mértékben szükség van az
Isteni Háromságra ahhoz, hogy győzedelmes, hatékony imákat
imádkozzunk, és hogy bevezessük a királyságot – Mt 6,10. 13; Jel
1,4-7; 8,3-5.

B. A Háromegy Isten – a megtestesítésével, a megváltásával és a Szel-
lemével – hasznos személyekké alakít minket az eljöveteléért és a
királyságáért – 2Kor 13,13.

C. Kulcsfontosságú meglátnunk, hogy a Háromegy Isten ma közreműkö-
dik velünk – munkálkodik bennünk, hogy megvalósítsa az akaratát,
beteljesítse a célját, és kielégítse az Ő szívének a vágyát – Fil 2,13; Héb
13,21; Ef 1,5. 9. 11; 5,17; Kol 1,9; Róm 12,2; Jel 4,11:
1. Ha meglátjuk ezt, akkor ez a látás forradalmasítani fogja a felfo-

gásunkat arról, hogy mit jelent keresztyénnek lenni – Csel 26,19;
Róm 12,7-8; 2Kor 5,14-15; Ef 3,16-17.

2. A keresztyén életről vallott természeti, vallásos, kulturális, erkölcsi
és etikai felfogásainkat fel kell váltani a teljes mértékben közremű-
ködő Háromegy Isten látásával – Mt 28,19; 2Kor 13,13; Ef 4,4-6; Jel
1,4-7.
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