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1. Vannak a Bibliának olyan fejezetei, amiről nem értjük, hogy miért kerültek bele a Szent-

írásba. Ezek a fejezetek nem túl izgalmasak és érdekfeszítőek, így amikor elérkezünk hozzájuk, 

gyorsan átlapozunk rajtuk. A 2Sámuel 23,8-39., aminek címfelirata ez: „Dávid kiváló vitézei”, 

amely fejezetben – ahogyan hallottuk – 37 hét harcos vitézségéről és hőstetteiről olvasunk, 

talán az előbb említett „nem túl izgalmas” bibliai részek sorát gazdagítja.  

Ráadásul az, amiért ezek a katonák kiváló vitézek voltak, mindaz tőlünk nagy távol áll! Hiszen 

véres csatákban legyilkolt sok száz ember tette őket halhatatlanná. A mai ember számára ez 

nem lehet érdem, és nem is értjük, hogy volt kor, amikor ilyen „hőstettek” emeltek valakit 

példaképpé!  

De ezek a bibliai részek is a Biblia részei. Valamiért Isten jónak látta, hogy olvassuk ezeknek 

az embereknek a neveit és tetteit. A kérdés csak az, hogy miért: mi közünk van nekünk az itt 

leírtakhoz? 

2. De kik is voltak ezek az emberek? A Szentírás, mielőtt bármi mást mondanak róluk, egyetlen 

dolgot emel ki velük kapcsolatban: mindannyian „Dávid vitézei” voltak. Dávid király személye 

kapcsolta tehát össze ezeket az embereket, akik talán másként nem is kerültek volna össze 

egymással. Összekötötte őket Dávid iránti szeretetük, a király iránti elkötelezettségük és hűsé-

gük. 

Honnan tudhatjuk, hogy szerették Dávidot? Két dologból: 1. Akkor csatlakoztak Dávidhoz, 

amikor érdekeik nem ezt diktálták volna. Akkor, amikor a Dávidot Saul király üldözte, vagyis 

akkor, amikor Dávidhoz csatlakozni életveszélyes dolog volt, egyenes őrültség. 2. Annak a há-

rom embernek a történetéből, akikről itt olvasunk, akik életük kockáztatása árán hoznak vizet 

Betlehemből. Akik képesek voltak áttörni ezért a filiszteusok sok ezres táborán, csakhogy ked-

vében járjanak szomjazó királyuknak.  

Honnan tudjuk, hogy elkötelezettek és hűségesek voltak? Onnan, hogy a leglehetetlenebb hely-

zetekben sem adták fel a harcot, Dávidért képesek voltak a lehetetlennel szemben is harcolni 

és győzni. 

Ez a mai első üzenet, amit hazavihetünk magunkkal! Ahogyan ez a 37 ember is nagyon különböző 

volt, ahogyan személyüket egyetlen személy: Dávid kapcsolta össze, így van ez velünk is! Sokfélék va-

gyunk, sokfelől érkeztünk ide, sokféle a történetünk, de Jézus Krisztus személye és váltsághalála mégis 

összekapcsol bennünket. A kérdés, hogy szeretjük-e úgy Jézust, ahogyan ez a 37 katona szerette Dá-

vidot? Ha megvallatják hűségünket és elkötelezettségünket, akkor kiállunk mellette úgy, ahogyan ez a 

37 katona kiállt Dávid mellett? Hűségesek vagyunk-e annyira, mint ez a 37 ember hűséges volt Dávid-

hoz, amikor Jézushoz tartozni éppen annyira őrültségnek tűnik, és egyre inkább az lesz, mint amikor 

Dávidnak menekülnie kellett Saul haragja elől? 

3. Amikor azt kérdezzük, hogy mi szükség van ilyen névlistákra a Szentírásban, mert mi nem 

találunk bennünk semmi izgalmasat, akkor erre csak annyit válaszolhatok, mert az ilyen név-

listák egy nagyon fontos dologról beszélnek! Arról, hogy Isten név szerint számontart bennün-

ket és azt sem felejti el, amit cselekedtünk!  
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Ennek a 37 katonának személyét, nevét és tetteit régen elnyelte volna a homály. Sokukról azt 

sem tudnánk, hogy életek, hogy kik voltak, mit tettek, ha Isten nem tartotta volna fontosnak, 

hogy mi évezredekkel később olvassunk róluk! 

Szerintem ez nagyon fontos! Az, hogy nem távozunk névtelenül ebből a világból. Lehet, hogy 

sehol sem állítanak emléktáblát az emlékünkre a nevünkkel, lehet, hogy nem jegyzik fel tette-

inket egyetlen könyv lapjaira sem, de Isten nem felejt el bennünket és azt sem, amit érte tet-

tünk, amíg éltünk e világban! 

Ez a mai bibliai rész második üzenete! 

4. És végül a mai bibliai rész harmadik üzenete az, hogy mi kell ahhoz, hogy képesek legyünk 

talpon maradni ebben az őrült világban. Valaki ezt a világot egy csatamezőhöz hasonlította, 

ahol állandó nyomás alatt tartanak bennünket, ahol a létünkért küzdünk, ahol egyre növekvő 

elvárásoknak kell megfelelnünk, ahol mentális és lelki egészségünk folyamatos támadások alatt 

áll. Bár nem vagyunk kardforgatók, de abban hasonlítunk Dávid vitézeire, hogy nap-nap után 

mi is megvívjuk a harcainkat! Ezért érdemes megértenünk azt, hogy Dávid katonái miként har-

colták győzelmes harcaikat!   

A bibliai részben győzelmeiknek én három fontos tényezőjét látom! 

(1) A hit – Eleázárról azt olvassuk, hogy: „Az izráeliek már visszavonultak, de ő ott maradt, és vágta 

a filiszteusokat, míg csak bele nem fáradt, és hozzá nem ragadt a keze a kardhoz.” Sammáról azt, 

hogy: „a hadinép már megfutamodott a filiszteusok elől, de ő megállt annak a darab földnek a köze-

pén, megvédte azt, és megverte a filiszteusokat.” A hős háromról azt, hogy: „a három vitéz áttört a 

filiszteus táboron, vizet merített Betlehemben a kapu melletti kútból, elhozták, és odavitték Dávidnak.” 

Benájáról azt, hogy: „Ő ment le egy verembe, és megölt egy oroszlánt, amikor egyszer hó 

esett. Ugyanő vágott le egy nagy termetű egyiptomi embert, bár az egyiptomi kezében lándzsa volt, ő 

meg csak bottal ment rá.” Ahhoz, szembe tudj nézni a lehetetlennel, hogy fel merd venni vele a 

küzdelmet, hitre van szükség. Ők heten hitték, hogy le lehet győzni a lehetetlent! Ezek a katonák 

mégsem magukban hittek, nem a saját erejükben bíztak, hanem hitték, hogy Istennel harcol-

nak, aki velük van a lehetetlenben is. Számoltak vele és őrá bízták önmagunkat. Istennel le 

lehet győzni a lehetetlent! Azt mondják a legnehezebb csatákat az ember önmagával vívja, és van is 

ebben igazság! Amikor le kellene győznünk egy-egy rossz szokásunkat, a rossz természetünket, egy 

szenvedélyünk, a lustaságunk, a gyávaságunk és ki kellene végre állni önmagunkért, ezek a legnehe-

zebb harcaink. Istent ezekben a harcainkban is segítségül hívhatjuk, és még vele sem könnyű, de ha 

elég kitartóak vagyunk, Vele nem lehetetlen győznünk ezekben a csatákban. 

(2) Az állóképesség – Ahhoz, hogy csatában kardot tudj forgatni, ahhoz állóképességre van 

szükség, nem is akármilyenre! Feltételezhetjük, hogy az itt felsorolt katonánk edzették magun-

kat, hogy képesek legyenek talpon maradni a csatákban. Az élethez is szükséges a jó állóké-

pesség, és nemcsak a testi edzettség – mondja ezt egy pocakos lelkész –, hanem a lelki állóké-

pesség, terhelhetőség. Ez a világ egy csatamező, és sokan azért adják fel, azért buknak el, mert 

életüknek azoknak az időszakaiban, amikor az átlagosnál nagyobb volt a stressz, a nyomás 

rajtuk, akkor kiderült, hogy nem volt elég lelki állóképességük. De hogyan edzheti magát a 

keresztyén ember? Nincsen lelki súlyzó, vagy nem lehet lélekben futni. A keresztyén embert az 
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Isten előtt töltött idő, az imádság és a bibliaolvasás, készítí fel a csatáira. Mert amilyen erős az 

Istennel való kapcsolatod, olyan erős a lelki állóképességed.  

(3) Kitartás – Dávid vitézei hitték, hogy legyőzhetik a lehetetlent. Kellő állóképességük volt 

ahhoz, hogy talpon maradjanak a csatában, mert kitartóak voltak. Akkor sem adták fel, amikor 

a többiek megfutamodtak és ők egyedül maradtak a túlerőben lévő ellenséggel szemben. Nem 

hátráltak meg, amikor mások meghátráltak. Ugyanerre a kitartásra biztat bennünket keresz-

tyéneket is a Biblia. Krisztust igazén követni, amikor nemcsak szájhősök vagyunk, hanem éljük 

is azt, ma sem sétagalopp. Egy olyan képmutató világban, mint amiben élünk, valódi keresz-

tyénnek lenni küzdelem. A világ más szegletében pedig a hívő ember az egzisztenciájával, a 

maga és szerettei életével játszik. Isten igéje ezért bátorít bennünket ezzel, mi sem „a meghát-

rálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk.” Zsid. 10,39.  

Hit, állóképesség, kitartás. Erre a három dologra van tehát nekünk is szükségünk, hogy talpon 

tudjunk maradni ebben a világban, a saját életünk csatamezőin.  

5. Remélem, megmutathattam nektek ezen az istentiszteleten, hogy ezek a bibliai részek sem 

véletlenül kerültek a Bibliába, mert ha az ember a mélyükre ássa magát, akkor ezek a látszólag 

érthetetlen bibliai részek is, nagyon mély üzenetekkel bírnak. S remélem, hogy most már mind-

annyian értjük azt, hogy a Szentírás ezen részeihez is nagyon sok közünk van nekünk is! 

 

 


