
Hogyan járjunk hitben 
Dávid példája

How to walk in Faith

The Example of David



A hit:

igaznak fogadom el Isten (a Szentírás) 
igazságait és ígéreteit. Örömmel 
bízom rá magam arra, amit (akit) még 
nem láttam, mert tudom, hogy 
egyszer bekövetkezik (meglátom őt). 



Egy döntés

Ebbe nem születsz bele, ez nem 
megtörténik veled. Nem. Ez egy döntés.
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A hétköznapokban 
tudok felkészülni
I can prepare through the 
common things of life



1Sámuel 17

• 15 Dávid el-elment Saulhoz, de visszatért, hogy apjának juhait legeltesse 
Betlehemben. 

• 34 Dávid azonban így felelt Saulnak: Pásztor volt a te szolgád apja juhai 
mellett, és ha jött egy oroszlán vagy medve, és elragadott egy bárányt a 
nyájból, 

• 40 Kezébe vette a botját, és kiválasztott a patakból öt sima kövecskét; 
beletette azokat a pásztortáskájába, a tarisznyájába, és parittyával a kezében 
közeledett a filiszteushoz.



Nem tudok holnap hitben járni… 

… ma kell kicsiben elkezdenem, nem csak 
aznap, amikor nagy feladat előtt állok.

I cannot walk in faith tomorrow… 

… I have to start in small today, not just 
tomorrow when I know something big is coming.



Számítsak a 
kritikusokra
Expect criticism



1Sámuel 17

• 26 Akkor ezt mondta Dávid a mellette álló embereknek: Mi történik majd azzal 
az emberrel, aki megöli ezt a filiszteust, és megmenti Izráelt a gyalázattól? Mert 
ki ez a körülmetéletlen filiszteus, hogy gyalázni meri az élő Isten seregét? 

• 27 A nép pedig elmondta neki szóról szóra, hogy mi történik azzal, aki ezt 
levágja. 

• 28 Amikor a legidősebb bátyja, Eliáb hallotta, hogy Dávid az emberekkel 
beszélget, haragra gerjedt Eliáb, és ezt mondta: Minek jöttél ide, és kire 
bíztad azt a néhány juhot a pusztában? Tudom, hogy vakmerő vagy, és 
rosszban töröd a fejed. Csatát akarsz te látni, azért jöttél ide.



40 napjuk lett volna ugyanezt megtenni… 

… gyakran azok kritizálnak, akik nem merik 
vállalni, amire te vállalkoztál.

They had 40 days to do the same… 

… often the ones afraid to do what you are 
doing will be your critiques.



Erőmet meghaladó 
akadályokkal fogok 
találkozni
I will face obstacles that are 
beyond my strength 



1Sámuel 17

• 4 Ekkor kilépett a filiszteusok seregéből egy kiváló harcos, név szerint Góliát, 
aki Gát városából való volt. Magassága hat könyök és egy arasz volt (3 méter). 
 - a körülmények, the circumstances 

• 11 Amikor meghallotta Saul és egész Izráel a filiszteusnak ezt a beszédét, 
megrettentek, és igen féltek. 
- a tapasztalat, experience 

• 33 De Saul ezt mondta Dávidnak: Nem mehetsz el, hogy megvívj ezzel a 
filiszteussal, mert még fiatal vagy (14-17 éves lehetett), ő pedig harcedzett férfi 
fiatal kora óta. 
- a felkészületlenséged, your unpreparedness



Nem látom és mégis megteszem… 

… potosan erről szól a hit

I can’t see it yet I do it… 

… that’s exactly what faith is about.





Csodálatos 
győzelmeket fogok 
aratni
I will win amazing victories



1Sámuel 17

• 46 Még ma kezembe ad az Úr, leváglak és a fejedet veszem, a filiszteusok seregének a 
hulláit pedig még ma az égi madaraknak és a mezei vadaknak adom. És megtudja 
mindenki a földön, hogy van Isten Izráelben. 

• 49 Belenyúlt Dávid a tarisznyájába, kivett belőle egy követ, a parittyájával elröpítette, és úgy 
homlokon találta a filiszteust, hogy a kő belefúródott a homlokába, és arccal a földre 
zuhant. 

• 50 Dávid tehát erősebb volt a filiszteusnál, bár csak parittyája és köve volt. Legyőzte a 
filiszteust, és megölte, pedig nem volt kard Dávid kezében. 

• 51 Azután odafutott Dávid, rálépett a filiszteusra, fogta annak a kardját, kihúzta a 
hüvelyéből, megölte vele, és levágta a fejét. Amikor látták a filiszteusok, hogy meghalt a 
vitézük, megfutamodtak.



János evangéliuma 14

• 11 Higgyetek nekem, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem van; 
ha pedig másért nem, magukért a cselekedetekért higgyetek." 

• 12 „Bizony, bizony, mondom néktek: aki hisz énbennem, azokat a 
cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi, sőt ezeknél 
nagyobbakat is tesz. Mert én az Atyához megyek, 

• 13 és amit csak kértek majd az én nevemben, megteszem, hogy 
dicsőíttessék az Atya a Fiúban.“



Dávid erősebb volt a filiszteusnál… 

… te is erősebb vagy az előtted álló 
akadályoknál.

David was stronger than the Philistine… 

… you are stronger than the obstacles you are 
facing.



A ma győzelmei nem 
garantálják a holnap 
sikereit
Today’s victories do no 
guarantee tomorrow’s 
success



1Sámuel 17

• Nábál és Abigail - Dávid majdnem kiírtja 
a családot 

• Dávid a filiszteusoknál - elmenekül, és 
hazugságban, megtévesztésben él 

• Dávid és Betsabé - erőszak és 
gyilkosság 

• Dávid és a gyermeknevelés - 
bűntudatból fakadó tétlenség 

• Dávid és a népszámlálás - 
felfuvalkodottság

• Nabal and Abigail - David almost kills 
the family 

• David at the Philistines - runs and lies 
and deceives 

• David and Bethseba - rape and 
murder 

• David and his kids - lack of action 
because of guilt 

• David and the census - pride



Nem tudok holnap hitben járni… 

… ha ma hitben járunk, attól még nem fogunk 
holnap automatikusan hitben járni.

I cannot walk in faith tomorrow… 

… walking in faith today doesn’t automatically 
mean I will walk in faith tomorrow.



A hitben járás nem 
mentesít az élet 
nehézségeitől
Walking in faith does not 
spare us of life’s troubles



1Sámuel 17

• 6 Egyszer amint hazajöttek, amikor Dávid a filiszteusok leveréséből tért vissza, 
kivonultak az asszonyok Saul király elé Izráel városaiból énekszóval, körtáncot 
lejtve, dobolva, vígan, és három húrú hangszeren játszva. 

• 7 A táncoló asszonyok így énekeltek: Megölt Saul ezer embert, Dávid meg 
tízezer embert! 

• 8 Erre igen megharagudott Saul, és nem tetszett neki ez a dolog, mert ezt 
gondolta: Dávidnak tízezret tulajdonítanak, nekem meg csak ezret 
tulajdonítanak! Még majd a királyság is az övé lesz! 

• 9 Ettől fogva állandóan rossz szemmel nézett Saul Dávidra.



Én hűséges vagyok, és Isten is az… 

… de ő soha nem fogadott hűséget, hogy 
mentesít a problémáktól.

I am faithful and so is God… 

… but He never pledged to keep us from 
trouble.



Jakab levele és 1János 16

• 2 Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, 

• 3 tudván hogy hitetek próbája állhatatosságot eredményez. 

• … 

• 2 A zsinagógákból kizárnak titeket, sőt eljön az óra, amikor mindaz, aki megöl 
titeket, azt hiszi, hogy Istennek tetsző szolgálatot végez; 3 és mindezt azért 
teszik, mert nem ismerték meg sem az Atyát, sem engem. 4 Ezeket pedig 
azért mondom nektek, hogy amikor eljön az órája, emlékezzetek rá: én 
megmondtam nektek.
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The Example of David

• A hétköznapokban tudok 
felkészülni


• Lesznek kritikusaim

• Erőmet meghaladó 

akadályokkal találkozok

• Csodálatos győzelmeket aratok

• A ma hite nem garancia a 

holnap sikereire

• Nem mentesít az élet 

nehézségeitől

• I prepare through everyday 
things


• I will have critics

• I will face obstacles bigger than 

me

• I will win amazing victories

• Today’s faith doesn’t gurantee 

tomorrow’s success

• I am not exempt of life’s 

troubles


