
Elbánni a hatalmasokkal 
 
 

Textus: 1 Sám. 17, 1- 11, 16. vers, 32. vers, és 41- 47 
 
A jelzett igeszakaszok elmondják azt a történetet és annak részleteit, amit a legtöbb 
bibliaolvasó ember ismer. Az izraeli és filiszteus csapatok már 40 napja szemben állnak 
egymással, teljes fegyverzetben. A felszültség hatalmas, hiszen minden nap előjön egy 
hatalmas filiszteus harcos, aki becsmérli az izraelieket az ő Istenükkel együtt. A látvány, 
riasztó senki nem mer jelentkezni a párbajra, mindenki vár és fél. Igazából senki sem tudja, 
hogy mi lesz a kimenetele ennek a dolognak. Ekkor kerül a képbe Dávid, aki a bátyjainak 
hozott élelmet, és hírt kellett vinnie atyjának a harc állásáról. 
 
A félelmetes Góliát, a rettegett ellenség, élvezi a helyzetet, ennek tudatában támadólag lép 
fel. Győztes harcai, és a megjelenése okozta rémület, magabiztossá teszi őt. Nézzük, hogy 
kicsoda ez az ember, és hogy néz ki! 
 
Néhány adat:  
magassága:   293 cm 
súlya:    nincs megírva, de ehhez a magassághoz kb. 250 kg tartozik 
páncélja súlya: 57,5 kg 
dárda hegye:  6,9 kg 
A pajzsot pedig egy másik ember vitte előtte. 
 
A viselkedése feltűnő. Fitogtatja erejét, szidalmazza az Isten népét, fitymálja az izraeli 
harcosokat. Már negyven napja teszi ezt, vajon meddig lehet még eltűrni a gyalázatot? 
Amikor megjelenik, félelem száll a katonákra, néhányan futásnak is erednek, és elrejtőznek.  
 
Góliát fegyverzete: fején réz sisak, mellkasán pikkelyes páncél, lábán lábpáncél, és egy réz 
pajzs a vállán, van egy hatalmas pajzsa, amit egy ember visz előtte, egy nagy dárdája, és 
egy méretes kardja. Bízik saját fegyvereiben, tapasztalataiban, megveti Dávid fegyvereit, és 
őt magát is, mert tapasztalatlan gyereknek tartja, aki nem is méltó őhozzá. 
 
Dávid fegyverzete: a pásztorbotja, öt sima kövecske és egy parittya. Az 
összehasonlításban ez eléggé szerény „fegyverzetnek” tűnik a másik arzenálhoz képest. De 
az ő igazi fegyvere nem az, ami itt most látszik. Az ő fegyvere a Seregek Urának Neve! Ezt 
a fegyvert ő jogosan használja, mert elrejtett mély, és személyes kapcsolata van az Úrral! 
Prófétikus kijelentést tesz a győzelemről! Ami ott és abban a helyzetben egy kamasz 
hősködésének is tűnhetett. A harc kimenetele mégis őt igazolta. Vajon miért? 
 
A tapasztalat  és győzelem bátorít az újabb harcban! 34-37/a versek 
„És felelt Dávid és ezt mondta Saulnak: Pásztor volt a te szolgád, atyjának juhai mellett, és 
ha eljött az oroszlán és a medve, és elragadott egy bárányt a nyáj közül. Elmentem utána és 
levágtam, és kiszabadítottam szájából, ha pedig ellenem támadt, megragadtam a szakállánál 
fogva, és levágtam és megöltem őt. A te szolgád mind az oroszlánt, mind a medvét megölte. 
Úgy lesz azért e körülmetéletlen filiszteus is, mint azok közül egy, mert gyalázattal illette az 
élő Istennek seregét. És mondta Dávid: Az Úr, aki megszabadított engem az oroszlánnak és 
a medvének karmából, meg fog szabadítani a filiszteusnak kezéből is”. 
 
Dávid emlékeztette önmagát, azokra a bizonyságokra, amelyeket korábban már átélt, 
amikor a nyájat védelmezte. Olyan ragadozók ellen kellett felkelnie, amelyek ereje messze 
meghaladta az ő erejét. Az oroszlán és medve ellen emberileg nem sok esélye volt egy 
pásztornak, de ő nem nyugodott bele a bárány elvesztésébe. Neki értékes volt egy bárány. 
A király előtt is megvallja ezeket, a győzelmeit, amelyeket az Úrnak tulajdonít. Ez fontos.  



Tanuljunk Dávid hozzáállásából! A hitünket gyakoroljuk akkor, amikor felidézzük a korábbi 
győzelmeinket, amelyekről tudjuk, hogy meghaladták a mi erőnket, és csak azért győztünk, 
mert az Úr velünk volt, mert az Úr adta azt a győzelmet a mi kezünkbe! Amikor mi is azt 
tesszük, amit Dávid tett, akkor felbátorodik a mi szívünk is, hogy szellemben már 
győztesnek lássuk magunkat! Ezért merte Dávid a következőket mondani a filiszteusnak. 
„A mai napon kezembe ad téged az Úr, és megöllek téged, és fejedet levágom rólad. A 
filiszteusok seregének tetemét pedig az égi madaraknak, és a mezei vadaknak fogom adni a 
mai napon, hogy tudja meg az egész föld, hogy van Izraelnek Istene”! (46. vers) 
 
Ezek után kiment a harcra, elrepített egy kavicsot, ami homlokon találta Góliátot, aki elterült 
a földön, ő odafutott kivette a kardját, és azzal levágta a fejét! Legyőzte a legyőzhetetlent. 
Ezt látva az izraeli katonák is felbátorodtak, és harcba lendülve hatalmas vereséget mértek 
az ellenségre. Tudnod kell, hogy a te győzelmed felbátorít másokat is harcra, és ők is 
győztesekké lesznek. Észrevesszük, hogy mennyire megváltozott a helyzet Dávid győzelme 
után? A dermedtség és félelem feloldódott, és helyét a bátorság, a harci kedv, a győzni 
akarás váltotta fel. Bátorítsuk egymást, mert ugyanaz az egy ellenségünk van, a Sátán. 
 
Vannak szellemi óriások, akik félelemben tartják a magyar népet, még az Isten népét is! 
Meddig tűrjük ezt? Keljünk fel és menjünk ellene, és győzzük le! 
 
Van fegyverünk, a Seregek Urának a Neve! Ez a leghatékonyabb fegyver. Fogjuk 
használni? Vagy méregetjük magunkat az ellenség „nagyságához”? Ne tegyük ezt! 
 
Több imanapon és imaéjszakán beazonosítottuk, azokat az óriásokat, amelyekkel nekünk 
most dolgunk van. Őket kell legyőznünk az Úr nevében! Menjünk ki ellenük! Ezek, azok: 
 
Büszkeség, gőg, önzés, szűklátókörűség szelleme. Ezek szinte átitatják az egész 
társadalmat, de beszivárogtak az Isten népe közé is. Megtalálható a szolgálók körében is. 
Többféle módon fejti ki tevékenységét. Tudjuk, hogy a szellemi gőg miatt nagy ébredések is 
elhaltak, ígéretes szolgálatok kettétörtek. Az önzés miatt, több helyen az ajándékok nem 
tudtak kibontakozni, személyi kultusz alakult ki egy-egy szolgáló körül, nem növekedtek fel új 
szolgálók. A szűkkeblűség pedig megtartotta a vallásosságban a gyülekezetet, így az, 
belterjes maradt, és nem tudta betölteni az Istentől rendelt szolgálatát. 
 
Szkepticizmus és cinizmus szelleme. A társadalomban egyértelmű a jelenléte és a 
megnyilvánulása. A hívő nép között a „szelídebb” változata működik, mint kishitűség, 
kételkedés, illetve a másik fölé kerülés verbális formában. A másik lekicsinylése, lenézése. 
 
Széthúzás és megosztottság szelleme. Ezt is sokféleképpen tapasztaljuk. Elég csak a 
pártokra és társadalmi csoportokra gondolnunk. A kiásott és állandóan mélyített 
„lövészárkokra” tekinteni. A megosztottság szelleme, sok szolgáló csoportba is beférkőzött, 
több gyülekezeti vezetői csapat munkáját megakasztotta, és károkat okozott, és okoz most 
is. Több helyen szakadásokat és botránkozásokat idézett elő, ami rossz példa sokak előtt. 
 
Vakítás és bénítás szelleme.  A szellemi érzéketlenség táplálása, a fogyasztói 
kereszténység állandósítása a célja ennek a szellemnek. Ezt az óriást nem zavarja a 
liturgia, és a tradíciók, csak a Szent Szellemnek ne engedjenek a hívő vezetők és tagok. Ezt 
teszi. Szellemi vakságban tartja meg az embereket, akik vallják, hogy ők „látnak”! 
 
Okkultizmus óriásai. Ha fel akarnánk sorolni, nagyon hosszú listát kellene írnunk. Sajnos 
minden ilyen tevékenység a reneszánszát éli. Hatalmas tömegek függenek tőle. De, ami 
még ennél is veszélyesebb, hogy egyre több hatalomban lévő személy is a befolyása alatt 
áll. Okkult tanácsadók hada téveszti meg a döntéshozókat, hogy ne Isten terve valósuljon 
meg. Egyre több olyan országos rendezvény van, ahol ez az óriás működik nagy társadalmi 
támogatottsággal. Ilyenek a boszorkány konferenciák, az okkult „imaalkalmak” a Pilisben stb. 



 
Despotizmus szelleme. Ez egy fejedelemségi szintű óriás, amelynek befolyása a 
kormányzati területen érvényesül. Gondoljunk csak a nem egyeztetett döntésekre, az 
önhatalmúlag meghozott intézkedésekre. A különböző társadalmi csoportok ellenében 
ráerőltetett szabályozásokra. Az egy személyben milliók fölött diszponáló, ellenőrizetlen 
herdálásokra, a szinte sérthetetlen vezetőkre, akik akármit megtehetnek. Ez az emberek 
totális leuralása. Nem a közjót, hanem egy kisebb csoport érdekeit szolgálja. Ez tolvaj! 
 
 
Jezabel szelleme. Szintén fejedelemségi szintű óriás. Ez a szellem nagymester a 
varázslásban, a megtévesztésben, a lázadásban, a leuralásban. Legotthonosabban a 
keresztény körökben mozog, megkeserítve lelkipásztorok és szolgálók életét. Meghiúsítja az 
Istentől kapott látásuk betöltését, maga mellé állítva az elégedetlenkedőket, a kritikusokat, a 
mindig hibát, keresőket. Működése nagyon veszélyes, mert minden eszközt bevet a célja 
elérése érdekében. Álcázni is képes magát, nyájas külső mögé bújva mozgatja a szálakat. 
 
Ezek azok az óriások, akik ellen az Isten harcosainak ki kell most menniük! Amikor 
szemügyre vesszük őket, akkor úgy járhatunk, mint az Izrael fiai, hogy megrémülünk, mert 
olyan nagyok, annyira veszélyesek, és olyan régóta itt vannak már. A negyven nap helyett 
akár éveket, vagy évszázadokat is behelyettesíthetnénk. Ha viszont ez így van, akkor éppen 
ideje, hogy vége legyen! Nem fogunk úgy járni, mint az izraeliek, akkor Góliáttal! 
 
Most ellene megyünk a félelem szellemének! Ne rémüljetek meg! Bátorodjon a szívetek! 
Emlékezzetek azokra a győzelmekre, amiket már nektek adott az Úr! Ő nem változott meg! 
Ma is ugyanaz, Aki eddig volt. Jézus Krisztus, tegnap és ma, és mindörökké ugyanaz! Ő 
azért jött, hogy a Sátán munkáit lerombolja. A seregek Ura velünk van! Vegyük fel a saját 
fegyvereinket!  Dávid nem tudott a Saul ruháiban és fegyvereivel harcolni, neki azok 
kellettek, amelyekkel már gyakorlatozott, amelyekkel már győzött. Senkit nem kell 
utánoznunk! Senkit nem kell másolnunk! A Szent Szellem bölcs, és meg fogja mutatni 
kinek-kinek, hogy milyen fegyvert, mikor, és hogyan használjon! 
 
Az Úr harcol ma velünk! Az Erős Hadakozó Úr van azon a helyen, ahol te állsz, ahol vagy, 
ahol harcolsz! Ő a LEGHATALMASABB, nagyobb minden ÓRIÁSNÁL! Az oroszlánnál, a 
medvénél, Góliátnál is. Igaz, hogy Dávid egyedül ment ki Góliát ellen és győzött is, mégis azt 
ajánlom, hogy ebben a harcban többen összefogva „menjetek ki”, egymást erősítve közben, 
és jó, ha van ott egy prófétai közbenjáró is. Szervezzetek ilyen csoportokat! Áldás Rátok! 
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