
ELSŐ ÉS MÁSODIK SÁMUEL

Ötödik üzenet

Harc az amálekitákkal

Igeolvasmány: 1Sám 15; 2Móz 17,8-13; Gal 5,16-17. 24

I. Az 1Sámuel 15. Saulnak az amálekiták legyőzésénél elkövetett engedet-
lenségéről számol be:

A. Legyőzte az ellenséget, de egyáltalán nem fogadott szót Istennek – 7-9.
vers.

B. Itt Saul teljesen és tökéletesen lelepleződött, ezután pedig Isten és
Sámuel is lemondott róla – 14-26. vers.

C. Ebben a fejezetben egy fontos lecke van ma a számunkra.

II. A tipológiában az amálekiták a hústestet 3 a bukott embert 3 jelképezik 3
2Móz 17,8-16:

A. Amálek, a hústest, a főellenség az Úrral való továbbhaladásunk akadá-
lyozásával – 8. vers; 5Móz 25,17-18:
1. Az Amálek név jelentése „harcias”, ami azt mutatja, hogy a hústest

harcias, pusztító és zavaró.
2. A keresztyén élet legnagyobb pusztítója a hústest – 1Pt 2,11.
3. Az a tény, hogy Isten állandó harcban áll Amálekkel, felfedi, hogy

Isten gyűlöli a hústestet, és a megsemmisítését kívánja – 2Móz
17,16; Gal 5,17.

B. A hústest a bukott óember teljes egészét, a teljes bukott lényünket,
jelenti – 1Móz 6,3; Róm 7,18a; Gal 2,16:
1. A hústest az óember kiélése és kifejeződése – Róm 6,6.
2. A hústest ellenségeskedés Isten ellen, a hústest nem esik Isten

törvénye hatálya alá, és a hústest nem képes alávetni magát Isten
törvényének – 8,7.

C. A hústest Isten ellenségének a tábora, és az ő munkájához a legnagyobb
bázis – Gal 5,19-21:
1. Az egész világegyetemben Isten egyedülálló ellensége, gyakorlati

értelemben, nem a Sátán, hanem a hústest – Róm 8,7.
2. A hústest, a bukott ember, teljes mértékben egy a Sátánnal, és a

hústestet használja a Sátán az Isten elleni harcához – Mt 16,23; Gal
5,17.

3. A hústest az első az ellenségeink között, megelőzve a bűnt, a
világot és a Sátánt, hogy harcoljon ellenünk – Róm 8,3.

4. Isten ugyanolyan módon gyűlöli a hústestet, mint a Sátánt, és
ugyanolyan módon el akarja pusztítani a hústestet, mint a Sátánt –
2Móz 17,16; 5Móz 25,17-19; 1Sám 15,2-3.

D. Amálekkel van egy kéz az Úr trónja ellen – 2Móz 17,16 [angol ford.];
1Sám 15,22-23:
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1. Amálek megpróbálta megdönteni Isten trónját éppúgy, ahogy a
Sátán egyszer megpróbálta – 2Móz 17,8. 16.

2. Magához a Sátánhoz hasonlóan, a hústest Isten hatalma ellen van
– Ésa 14,12-14:
a. A hústest lázadásban van Isten és az Ő trónja ellen.
b. Bármit is tesz Isten kormányzatilag, annak a hústest ellensze-

gül.
3. A hústestünk Isten hatalmának egy ellensége, és Isten kormányzati

igazgatása elleni lázadásban van:
a. A hústest a legundorítóbb, mert szemben áll Isten trónjával,

igazgatásával és tervével – Jel 4,2; 5,6; Ef 3,11.
b. A hústestünk minden szempontja, legyen az jó vagy gonosz,

Isten hatalmának az ellensége.
c. Bármi, ami a hústestből való, szemben áll Isten trónjával; a

Sátán, az alattomos, Isten ellensége, pedig használni fogja,
hogy akadályozza Isten célját – 2Kor 2,11.

E. A hústest szemben áll a királyi uralommal:
1. Ahol a hústest van, ott Istennek nem lehet királysága.
2. Ezért kíméletlenül el kell bánni a hústesttel, mielőtt Isten királysága

eljöhetne.

III. Az 1Sámuel 15,2-ben Jehova kĳelentette, hogy meg fogja büntetni az
amálekitákat azért, amit Izraellel tettek, amikor Izrael ellen harcoltak:

A. Amálek Izrael fiai ellen harcolt, miközben ők azért vonultak, hogy
elérjék Isten célját – 2Móz 17,8-16; 1Sám 15,2-3:
1. A 2Mózes 17,8-16 szakaszban leírt Amálek elleni harcban Mózes a

halom tetején állt Isten pálcájával a kezében, Józsué pedig kiment
választott férfiakkal, hogy megütközzön, és legyőzze Amáleket.

2. Miközben Józsué harcolt, Mózes imádkozott.
3. Miután Józsué legyőzte Amáleket, Isten kĳelentette, hogy harca

lesz Amálek ellen nemzedékről nemzedékre (16. vers); ez meg-
mutatja, hogy Isten mennyire komolyan vette az amálekiták által
okozott akadályoztatást.

B. A 2Mózes 17,8-13 megmutatja nekünk, hogyan harcoljunk Amálek
ellen:
1. Amálek ellen a közbenjáró Krisztus és a harcoló Szellem által

harcolunk – Róm 8,34; Héb 7,25; Gal 5,17:
a. A hegytetőn a kezét felemelő Mózes a mennyekben közbenjá-

ró mennybement Krisztust jelképezi – 2Móz 17,9. 11.
b. Az Amálek ellen harcoló Józsué a hústest ellen harcoló,

bennünk lakozó Szellemet jelképezi – 9. 13. vers.
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c. Egyesülésben kell lennünk a közbenjáró Krisztussal ahhoz,
hogy együttműködjünk a harcoló Szellemmel – Kol 3,1-3. 5;
Róm 8,34. 13; Gal 5,24. 17.

2. Az Amálek elleni csatában együtt kell működnünk az Úrral imád-
kozás és a hústest halálra adása által – Lk 18,1; 1Thessz 5,17; Róm
8,13; Gal 5,24:
a. Amikor imádkozunk, egyek vagyunk a közbenjáró Krisztus-

sal – Róm 8,34.
b. Amikor halálra adjuk a hústestet, egyek vagyunk a harcoló

Szellemmel – Gal 5,17.
c. Egyrészt, imádkoznunk kell Krisztussal; másrészt, meg kell

ölnünk a hústestet a harcoló Szellem által – 24. vers.
d. Az óember megfeszítése Isten felelőssége volt; a hústest meg-

feszítése pedig a mi felelősségünk – Róm 6,6; 8,13; Gal 5,24.

IV. Isten azt parancsolta Saulnak, hogy verje meg Amáleket, és pusztítsa el
mindenét, és ne kedvezzen neki, de Saul nem engedelmeskedett Jehova
parancsának 3 1Sám 15,3-9:

A. Saul megölte az amálekitákat, de megkímélte Agágot, a királyt, és a
juhoknak, barmoknak és másodszülötteknek javát, a bárányokat és
mindazt, ami jó volt – 7-9. vers.

B. Az, hogy Saul és a nép megkímélte azoknak a dolgoknak a legjavát,
amiket teljesen el kellett volna pusztítaniuk, azt a tényt ábrázolja, hogy
– tapasztalatilag – a hústestünk, a természeti életünk, jó szempontjait
becsben tartjuk, és nem óhajtjuk elpusztítani:
1. Bármi is, amit nem Isten kegyelmével és nem úgy teszünk, hogy

Őtőle függünk és Őbenne bízunk, a hústestből való – Fil 3,3-4.
2. A hústest minden szempontja, legyen az jó vagy gonosz, szem-

ben áll a kegyelemmel és Isten királyságával, és visszatart minket
Krisztus élvezésétől; ennélfogva a hústest minden szempontját gyű-
lölnünk kell, és abszolútnak kell lennünk a hústest elpusztításában
– Róm 8,13; Gal 3,3; 5,2-4.

C. Isten nem akarta, hogy Saul a jószág javát Neki szóló áldozatként
felhasználja – 1Sám 15,15:
1. Bármi Istennek bemutatott és feláldozott dolog, aminek az eredete

a hústestben van, gonosz az Ő szemében – 19. vers.
2. A saját akaratunk szerint ajánlani fel valamit Istennek elbizakodott

és bűnös – 1Móz 4,5; Mt 7,22-23.

V. Jót tenni a saját akaratunk szerint valójában egy olyan cselekedet, ami
lázadás Isten trónja és az Ő ökonómiája ellen 3 1Sám 15,22-23; 2Móz 17,16:
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A. Saul engedetlensége leleplezte, hogy ő Isten elleni lázadó és Isten
ellensége – 1Sám 22,17.

B. Saul teljesen lázadó volt Isten irányában; nem volt alárendelve Istennek,
és nem tette Istent a Királyává és Fejévé.

C. Az alkotóeleme lázadás volt, ami ugyanolyan gonosz, mint a bálványok
imádata – 15,23.

D. Amit Saul tett, ugyanolyan gonosz volt, mint kapcsolatba lépni egy
gonosz szellemmel azon szellem szándékának, nem pedig Isten szán-
dékának, véghezvitele céljából – 23. vers.

E. Minden lázadás elbizakodottsággal kapcsolatos, azzal, hogy valaki
Isten nélkül merészel dolgokat megtenni.

VI. Saul azért veszítette el a királyi uralmát, mert nem pusztította el teljesen
Amáleket 3 26. 28. vers:

A. Ha nem vagyunk abszolútak a hústestünkkel való leszámolásban,
Saulhoz hasonlóan mi is elveszítjük a királyi uralmunkat – 1Pt 2,9; Jel
1,6; 5,10.

B. A Saul engedetlenségéről szóló beszámoló egy figyelmeztetés, ami
megmutatja, hogy Isten királyságában semmit sem szabadna tennünk
a hústestünk által; mindenben meg kell feszítenünk a hústestünket, és
hűségesen gyakorolnunk kell a szellemünket, hogy kövessük az Urat,
aki a szellemünkben lakozó, megelevenítő, kiteljesedett Szellem, és aki
egy velünk – 1Kor 15,45; 6,17; 2Tim 4,22; Gal 5,16. 25.

C. Amikor Amálekkel elbánnak, Isten királysága azonnal eljön – 2Móz
18,1-26:
1. Isten királysága Isten hatalmát jelenti, amely által minden alávet-

tetik Istennek – Márk 1,15; Jn 3,3. 5; Jel 11,15; 12,10; Dán 2,44.
2. Mivel a hústest szemben áll a királyi uralommal, teljesen el kell

bánni a hústesttel, mielőtt Isten királysága eljöhetne – 1Kor 6,9-10;
Ef 5,5.

D. Ha követjük az Úr szavát, hogy teljesen elpusztítsuk a hústestet, és a
szellem szerint éljünk és járjunk, miénk lesz a király uralom, és Isten
királyságában leszünk – Róm 8,4; 14,17; Gal 5,19-21; 2Pt 1,5-11.
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