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„És összegyűjték a Filiszteusok seregeiket a harcra, és összegyűlének Sokónál, mely Júdában 
van, és táborozának Sokó és Azéka között, Efes-Dammimnál. Saul és az Izráeliták pedig 
összegyűlének, és tábort ütének az Elah völgyében; és csatarendbe állának a Filiszteusok 
ellen. És a Filiszteusok a hegyen állottak innen, az Izráeliták pedig a hegyen állottak túl-
felől, úgy hogy a völgy közöttük vala. És kijöve a Filiszteusok táborából egy bajnok fér-
fiú, a kit Góliáthnak hívtak, Gáth városából való, kinek magassága hat sing és egy arasz 
vala. Fején rézsisak vala és pikkelyes pánczélba volt öltözve; a pánczél súlya pedig ötezer 
rézsiklusnyi vala. Lábán réz lábpánczél és vállain rézpaizs volt. És dárdájának nyele olyan 
volt, mint a takácsok zugolyfája, dárdájának hegye pedig hatszáz siklusnyi vasból volt; és 
előtte megy vala, ki a paizst hordozza vala. És megállván, kiálta Izráel csatarendjeinek, és 
monda nékik: Miért jöttetek ki, hogy harczra készüljetek? Avagy nem Filiszteus vagyok-é én 
és ti Saul szolgái? Válaszszatok azért magatok közül egy embert, és jőjjön le hozzám. Ha 
azután meg bír velem vívni és engem legyőz: akkor mi a ti szolgáitok leszünk; ha pedig én 
győzöm le őt és megölöm: akkor ti legyetek a mi szolgáink, hogy szolgáljatok nékünk.”

1 Sám 17,1-9  (Károli ford.)

Kedves testvérek!

Tagadhatatlan, mindig is szerettem azo-
kat a történeteket, ahol jó és rossz mér-
kőzik össze, s végül természetesen győz 
a jó. S ha belegondolunk, minden ilyen 
történetnek van egy hőse. Talán azok-
ra a hősökre emlékszünk leginkább, 
akikkel gyerekkorunkban találkoztunk.  

S most nem olyan hősökre gondolok, 
mint mondjuk Superman, aki mindenki-
nél gyorsabb, aki képes hatalmas épüle-
tekre nagy sebességgel felrepülni. Ami-
re én gondolok, azt máshol kell keresni. 
A mai történetünk bizonyára mindany-
nyiunk számára régóta ismeretes. A 
történet Dávidról és Góliátról szól. A 

filiszteusok élén az óriás Góliát, Izráel 
népe között pedig egyelőre megbújva 
ott van valahol Dávid. Ha most végigol-
vasnák e részletesen leírt történetet, lát-
nánk, hogy két erős nép a Filiszteusok 
ill. Isten népe állnak, egyikük az egyik 
hegyen, velük szemben a másikon a má-
sik csapat, csatára felkészülve.
Mindkét csapatnak egyenlő esélyt ad-

nánk, míg a színen meg nem jelenik a 
Filiszteusok Góliátja, aki a leírás szerint 
9 láb magas, ami bizony tisztességes 
magasság. S elhangzik a felhívás, álljon 
ki valaki vele harcolni, s aki győz, an-
nak a csapata/népe győztes lesz a másik 
csapat felett. A gond csak az, hogy nem 
akad ellenfele Góliátnak, nincs Izráel 
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népe között senki, aki ki merne állni el-
lene. Azt olvassuk a 24. versben, hogy 
„Amikor az izráeli férfiak meglátták azt 
az embert, mindnyájan elfutottak előle, 
mert nagyon féltek.” 
Majd a következő versekben felbukkan 
Dávid. A pásztorfiú, valószínűleg na-
gyon fiatal, akinek az idősebb testvérei 
ott voltak a felsorakozott seregben. Ez a 
Dávid megy, mert elküldte az apja, hogy 
vigyen ennivalót a bátyjainak. Ekkor jön 
elő Góliát. 
A mi Dávidunk pedig megy Saulhoz, a 
királyhoz, és Dávid ezt mondta Saulnak: 
Senki se csüggedjen el emiatt, elmegy a 
te szolgád, és megvív ezzel a filiszteussal. 
De Saul ezt mondta Dávidnak: Nem me-
hetsz, mert még fiatal vagy, Góliát pedig 
harcedzett férfi fiatal kora óta. Dávid 
azonban így felelt Saulnak: Pásztor vol-
tam apám juhai mellett, és ha jött egy 
oroszlán vagy medve, és elragadott egy 
bárányt a nyájból, utánamentem és ki-
ragadtam a szájából, leterítettem, és 
megöltem. Így jár majd ez a filiszteus is, 
mint azok közül bármelyik, mivel csúfol-
ta az élő Isten seregét. Ezután azt mond-
ta Dávid: Az ÚR, aki megmentett engem 
az oroszlán és a medve karmától, meg 
fog menteni ennek a filiszteusnak a ke-
zéből is. Saul így felelt Dávidnak: Menj, 
az ÚR legyen veled! (1Sám 17, 32-37)
Mi ez, ha nem a legjobb példája a jó 
és a gonosz csatájának? Sőt, nagyon jó 
példa arra, hogy hogyan bízzuk életün-
ket az Úr Istenre. S ha belegondolunk, 
mindannyiunknak van, sőt gyakran van-
nak Góliátjai. Aki le akar győzni, aki elé 
bizony előbb utóbb oda kell állni, meg 
kell mérkőzni vele. 

A kérdés most hangzik mindannyiunk 
felé: Mi az életed Góliátja? Más szóval 
mi az, amit Isten elétek adott, s az nek-
tek teljesen lehetetlenségnek tűnik. 
Ne keressünk feltétlenül személyeket, 
keresünk talán egy régi rossz szokást. 
Valami egészen személyeset, ami aka-
dályoz az Úr Isten szolgálatában. Talán 
egy szenvedély, mely felett nem tudsz 
győzedelmeskedni. De a mi Góliátunk 
lehet a távolság is. Elküld az Úr, hogy 
tegyünk az evangélium ügyében, s mi 
úgy ítéljük meg, hogy nincs annak értel-
me, sem semmi esélye, hogy oly távol 
van, ahová küld. Talán egy-egy feladat 
ijesztőnek tűnő nehézsége a mi Góliá-
tunk. S meg is fogalmazódik bennünk, 
hogy könnyű volt Dávidnak, mert tudta/
látta, ki ellen kell harcolnia. Azt olvas-
suk az Ef.6:12-13-ban 
„Mert a mi harcunk nem test és vér ellen 
folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a 
sötétség világának urai és a gonoszság 
lelkei ellen, (…) Éppen ezért vegyétek 
fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenáll-
hassatok, és mindent leküzdve megáll-
hassatok.”
Mi az a valami, amire kért az Isten, de 
ami számodra lehetetlennek tűnik? 
Az Úr Istennek nem érdeke, hogy ma-
gunkra hagyjon bennünket, függetlenül 
attól, hogy frissen megtértek, vagy már 
hosszú éveken keresztül az ő tanítványai 
vagyunk. Ő meg akarja változtatni az 
életünket, ez pedig csak úgy lehetséges, 
ha Dávidhoz hasonlóan, szembenézünk 
a feladatokkal. Az Úrban bízva nekilá-
tunk, még ha lehetetlennek tűnik is.
Mert bizony sok minden van az éle-
tünkben, amit tényleg nem tudunk vég-
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hezvinni, hacsak nem az Úr segítségét 
kérve. Hányszor mondtuk már azt, ha 
kérdeztek, hogy sajnos nem volt időm 
rá, hogy nem volt erőm, hogy megcsi-
náljam, s hogy egyszerűen, nem volt 
alkalmam. De ha így is volt, hányszor 
kértük előtte az Úr Isten segítségét? 
Nézzünk mélyen magunkba, hisz aho-
gyan a Pál apostol mondja, az úgy igaz: 
„Mindenre van erőm a Krisztusban”
Ennek volt tudatában Dávid, amikor ki-
állt az óriás Góliát ellen. Micsoda hite 
volt! Ez pedig a bizonyosság abban, 
amit hiszünk, akit emberi szemmel nem 
látunk. Vagyis hinni Istenben nem azt 
jelenti, hogy elhisszük, hogy létezik, ha-
nem ennél sokkal többet. Hinni Istenben 
azt jelenti, hogy bízok az Ő segítségé-
ben még a leglehetetlenebb körülmé-
nyek között is.
Valaki egyszer azt mondta, „ha csak 
olyan dolgokat teszel, amelyeket saját 
erődből is meg tudsz enni, azzal még 
nem fogsz Istennek tetsző életet élni”. 
Az Úr Isten igazán hívő gyermekévé 
csak úgy válhatunk, ha nap, mint nap 
elcsendesedünk, s imádságban elkérjük 
Tőle a számunkra elkészített feladato-
kat, s a hozzá szükséges erőt is. Mert ha 
a cselekedeteinkhez nem szükséges az 
Isten ereje, akkor bizony az életünk egy 
nagyon is kényelmesen berendezett élet. 
Melyhez nem szükséges hit, de nem is 
jár nekünk az örök élet ígérete. 
Ezt értette meg Dávid. Hajlandó a töb-
biek szemében lehetetlennek tűnő dol-
gokra, hajlandó az erőfeszítésre, és ami 
nagyon fontos, hagyja, hogy az Isten 
használja őt. Ha eddig nem tettünk vol-
na hasonló Istennek tetsző dolgokat, ak-

kor jó volna, ha elgondolkodnánk azon, 
hogyan lehetnénk mi is oly bátrak, mint 
a mi történetünk Dávidja? Hogyan le-
hetne akkor hitünk, mint neki volt?
Hogyan tudnánk minden ellenkezés nél-
kül elfogadni az Úrtól kapott feladata-
inkat, hogyan tudnánk mindehhez erőt 
kérni, s Benne bízva harcba indulni.  
Dacolva minden evilági nézettel.
Ha kicsit odafigyelünk a történetre lát-
hatjuk, hogy van benne két dolog, ami 
rombolja a hitet, de van benne három 
dolog, mely sokkal inkább erősíti azt. 
Vegyük ezeket most sorra.
Mindenek előtt a hit legnagyobb rom-
bolója a FÉLELEM, hogy is olvastuk: 
„Amikor az izráeli férfiak meglátták azt 
az embert, mindnyájan elfutottak előle, 
mert nagyon féltek.” Nyugodt szívvel 
mondhatjuk, hogy a félelem egy telje-
sen természetes dolog, s nincs is ezzel 
semmi baj. A baj ott van, amikor a fé-
lelem által megkötözve, nem teszünk 
semmit, nem teszünk semmit az Istentől 
kapott feladatainkkal. Mindannyian tud-
nánk mondani példákat, amikor félelem 
miatt nem tettünk meg valamit, ami he-
lyes lett volna. Az emberek nem hagy-
ják abba az alkohol fogyasztását, mert 
félnek a valóságtól, melyet az alkohol 
hatása alatt sokkal könnyebb elviselni. 
De nem menjünk ilyen messzire. Nem 
hirdetjük az evangéliumot a körülöttünk 
élő embereknek, mert félünk attól, hogy 
nem fogadják azt be, félünk az elutasí-
tástól.
De legyen előttünk az Ige: „légy erős és 
bátor. Ne félj, és ne rettegj, mert veled 
van Istened, az ÚR, mindenütt, amerre 
csak jársz.” (Józs 1,9)
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A hit második rombolója a KÉTELKE-
DÉS. Hányszor kérdeztük már meg ön-
magunktól, valamilyen kisebb vagy na-
gyobb lépés előtt azt hogy: „De mi van 
akkor ha ...” Ez az, amit Dávid is megta-
pasztalt a körülötte lévő emberek részé-
ről. A saját bátyja mondja neki: „Minek 
jöttél ide, és kire bíztad azt a néhány ju-
hot a pusztában? Tudom, hogy vakmerő 
vagy, és rosszban töröd a fejed. Csatát 
akarsz te látni, azért jöttél ide.” (28.v.)
Vagy maga Saul király is ezt mondja 
neki: „Nem mehetsz el, hogy megvívj ez-
zel a filiszteussal, mert még fiatal vagy, ő 
pedig harcedzett férfi fiatal kora óta.” S 
ha megfigyeljük. Amikor végre rászán-
juk magunkat, amikor erőt veszünk a 
félelmeinket, a kételyeinket, mindig van 
valaki, aki megpróbál lebeszélni róla. 
Amikor rászánjátok magatokat, hogy 
elgyertek egy-egy istentiszteletre, akkor 
akad valaki a családban, a baráti körben, 
aki jobb programot talál, mondjuk az 
időjárásra való tekintettel, vagy hogy ők 
ne maradjanak addig egyedül. Vagy ha 
valami munkát vállaltunk el, hányszor 
hallottuk a reakciókat, hogy „Hiányzik 
az neked, az a plusz munka?” közben el 
ne feledjük, hogy az üdvösségünk függ 
tőle.
Ez az, aminek Dávid nem engedett, már-
mint annak, hogy lebeszéljék. Elindul 
az Úrban bízva és győzedelmeskedik. 
Ennek fényében nézzük most meg azt a 
három dolgot, ami viszont építi, erősíti 
a hitet.
1. Mindenek előtt az Úr Istenben való 
bizonyosság. Azt mondja Dávid: „Az 
ÚR, aki megmentett engem az oroszlán 
és a medve karmától, meg fog menteni 

ennek a filiszteusnak a kezéből is.” Ha 
bele tudjuk helyezni életünket az Úr Is-
ten kezébe, az a legnagyszerűbb és leg-
hasznosabb dolog.
Az Úr Isten tartja kezében ezt az egész 
világot, ez a mi biztosítékunk, történjen 
bármi, legyenek bármennyire rosszak a 
körülmények, a dolgok végkimenetele, 
az életünk folytatása biztos. Hisz az Úr 
Isten kezében vagyunk mindannyian. 
Futhatsz és körömszakadtig küzdhetsz, 
akarhatod teljes erődből és kívánhatod, 
álmodozhatsz róla, furakodhatsz és elő-
re mehetsz a sorban, de egyet ne felejts, 
minden döntés és végrehajtás Isten ke-
zében van!
Sokan gondolják azt, hogy ezt a bizton-
ságot megteremthetjük mi magunknak 
is. De a végén majd mindannyian tuda-
tosítjuk, hogy amit mi magunk erejéből 
tenni tudunk, az mind evilági, gyarló 
emberi dolog. Ha bízunk az Úrban, ha 
életünket a kezébe tesszük, az még nem 
azt jelenti, hogy ezentúl semmi rossz 
nem történik velünk, hanem azt, hogy 
Ő megtartja az ígéreteit, azt pedig végső 
soron elegendő, sőt meg sem érdemel-
jük azt a sok jót.
Ha az emberiség történelmét nézzük, 
mind-mind ezt igazolja, hisz hányan 
haltak már meg Krisztus ügyéért, hány-
szor volt már a keresztyéneknek üldöz-
tetésben részük. De mint ennek tanúi 
lehetünk, az Ő Igéje mindmáig hirdet-
tetik, milliónyi helyén ennek a földke-
rekségnek.
A mi Dávidunk írja később a 144. zsol-
tárban: Az Úr az én erősségem! Az Úr az 
én váram és megmentőm, Istenem, kő-
sziklám, nála keresek oltalmat, Ő az én 
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pajzsom, hatalmas szabadítóm.
Hatalmas és csodálatos Istenünk van. Ő 
az akibe bizalmunkat vethetjük.
2. A hit második építője a mi egész 
életünk folyamata. Amikor Dávid azt 
mondja Saulnak: Pásztor volt a te szol-
gád apja juhai mellett, és ha jött egy 
oroszlán vagy medve, és elragadott egy 
bárányt a nyájból, utánamentem, lete-
rítettem, és kiragadtam a szájából. Ha 
pedig ellenem támadt, megragadtam a 
szakállánál fogva, leterítettem, és meg-
öltem. Leterítette a te szolgád az orosz-
lánt is, a medvét is: Mindez azt bizonyít-
ja, hogy Dávid sem egy éjszaka alatt lett 
harcos, aki megbirkózik a vadállatokkal 
is, hanem ez egy folyamat. A hitünk erő-
södéséhez is időre van szükség.
Hol tartunk mi ebben a folyamatban? 

Van-e olyan az életedben, amire úgy 
tudsz emlékezni, hogy az egy igazán hi-
tet építő esemény volt. Úgy jössz-e ebbe 
a templomba, azzal a reménnyel jössz-e 
hogy a te hited erősödni fog? 
3. A hit harmadik erősítője az a tu-
dat, hogy a végső győzelem az Úré, s 
általa a miénk is. Dávid bizonyossága 
az Úrban volt. Hisz Góliát igazán sok-
kal nagyobb volt mint Dávid. Ő viszont 
tudta, hogy az Úr Istennél viszont sok-
kal kisebb. Bármennyire is fenyegetőek 
a körülmények a mi bizodalmunk is ab-
ban van, hogy a mi Urunk, mindennél 
nagyobb, mindenhatóbb és erősebb.
Soha ne feledjük, a végső döntés az Ő 
kezében van.   Ámen!

(Tóbiás Attila (USA) igehirdetése, 
2012. május 6.) 



6

„TekinTeTeM  
A HeGyekRe eMeleM: 

HonnAn jön  
seGíTsÉGeM?
seGíTsÉGeM  

Az ÚRTól jön,  
Aki Az eGeT  
És A földeT  

AlkoTTA.” 

zsolt 121,1-2

iMAóra
Gyülekezetünkért

szerda esténként, 20.00-tól. Add tovább!
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– FIGYELEM!!! 
Keresztelő miatt a május 
20-i istentiszteleti alkalom 14.30-kor 
kezdődik! Kérjük tájékoztassák isme-
rőseiket, barátaikat.
– A február 29-presbiteri gyűlésen 
a presbitérium Ft. Géresi Róbert 
püspökhelyettes jelenlétében megvitat-
ta az  Éles György lkp. gyülekezetben 
végzett munkájával tavalyi év végén 
felmerült kifogásokat (melyek miatt a 
gyülekezet gondnoka és két presbiter le-
mondott) és  az együttműködés jelen-
legi színvonalát. A gyülekezet vezetése 
úgy döntött, hogy a SzRKE segítségét 
kérve megpróbálkozik a Református 
Egyház csehországi bejegyeztetésével. 
A döntés értelmében levelet intézett az 
SzRKE-hez, melyben kérte annak támo-
gatását (jogász, tárgyalások a ČCE-vel a 
hivatalos székhelyet illetően, stb.).
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kező foglalkozások témái (a hitoktató a 
„műsorváltozás” jogát fenntartja):
Május 13.:
Az erős Sámson (Bírák 13-16)
Május 20.:
Anna kisbabája (I. Sámuel 1-6)


