„Svedectvo najmladšieho“
Suspírium: „Mňa však Božia blízkosť blaží. V Pánovi, Hospodinovi, mám útočisko,
preto ohlasujem všetky tvoje skutky (Žalm 73,28).”Amen.
Pieseň: Chválospev č. 230: „Vyuč ma Hospodine ceste svojej...“
Pozdrav: „Si Boh najvyšší a najmocnejší, ktorého meno je Hospodin zástupov. Si
veľký v múdrosti a mocný v skutkoch, tvoje oči dozerajú na všetky cesty ľudských
synov (Jer 32,18b-19).“ Amen.
Suma zákona: je zapísaná vo Svätom Písme ako ju čítame v Evanjeliu podľa Matúša
v dvadsiatej piatej kapitole v štyridsiatom verši takto:
„Kráľ im odpovie: ‚Amen, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto
mojich najmenších bratov, mne ste urobili (Mt 25,40).“ Amen.
Prosím, zaujmite si svoje miesta.
Pieseň: Chválospev č. 227:1-3. verše: „Bože Otče, sláva Ti buď!“
Vzdych: „Hospodin ťa ochráni pred každým zlom, on ti ochráni život. Hospodin
bude chrániť tvoj odchod i príchod odteraz až naveky (Žalm 121, 7-8).“ Amen.
Lekcia: Prvá kniha Samuelova 17. kapitola, 12-37. veršov
Slovo Božie, ktoré dnes v Božom chráme, na týchto bohoslužbách zaznie pre
potešenie našich sŕdc, je zapísané v prvej knihe Samuelovej v sedemnástej kapitole,
od dvanásteho po tridsiaty siedmy verš nasledovne.
„Dávid bol synom toho Efraťana z judského Betlehema, ktorý sa volal Izaj a mal
osem synov. Za čias Šaula bol už starý na to, aby šiel s mužmi do boja. Traja
najstarší Izajovi synovia odišli so Šaulom do vojny. Prvorodený sa volal Eliáb,
druhý Abinadáb a tretí Šamma. Dávid bol najmladší. Traja najstarší odišli teda so
Šaulom. Dávid chodil k Šaulovi a zase sa vracal pásť otcovo stádo v Betleheme.
Štyridsať dní včasráno i večer predstupoval ten Filištínec a vystatoval sa. Raz
povedal Izaj svojmu synovi Dávidovi: „Vezmi svojim bratom efu praženého zrna a
týchto desať chlebov a bež s tým k bratom do tábora. Týchto desať hrudiek syra
zanes veliteľovi tisíciny. Navštív svojich bratov a vyrovnaj ich záloh. Šli so Šaulom
a všetkými izraelskými mužmi bojovať v údolí Ela proti Filištíncom.“Dávid
včasráno vstal, ovce zveril strážcovi, prichystal sa a odišiel, ako mu prikázal Izaj.
Do táboriska prišiel práve vtedy, keď sa vojsko zoraďovalo do boja a vydávalo
vojnový pokrik. Izrael i Filištínci sa rozostavili do boja proti sebe. Dávid dal svoj
výstroj do opatery strážcovi a rýchlo sa zaradil. Keď ta prišiel, pýtal sa bratov, ako
sa majú. Kým sa s nimi zhováral, predstúpil z radu Filištíncov ich popredný
bojovník Goliáš z Gatu a opakoval tie isté slová. Dávid to počul. Keď všetci
izraelskí muži uvideli toho muža, dali sa pred ním na útek a veľmi sa báli. Nejaký
Izraelita povedal: „Videli ste toho muža, čo vystupuje hore? Robí to preto, aby

hanobil Izrael. Kráľ bohato odmení toho, kto ho zabije, dá mu svoju dcéru a jeho
rodinu v Izraeli oslobodí od daní.“Dávid sa spýtal mužov, ktorí pri ňom stáli: „Čo
dostane ten, čo zabije toho Filištínca a sníme potupu z Izraela? Veď kto je tento
filištínsky neobrezanec, aby hanobil bojové šíky živého Boha?“Ľud mu podobne
odpovedal: „To a to dostane muž, ktorý ho zabije.“Keď jeho najstarší brat Eliáb
počul, ako sa zhovára s tými mužmi, rozhneval sa na Dávida a povedal: „Načo si
sem prišiel? Komu si zveril tých zopár oviec na púšti? Poznám tvoju namyslenosť a
zlobu srdca. Prišiel si, aby si mohol sledovať boj.“Dávid odvetil: „Čo som vlastne
urobil? Veď som sa len pýtal.“Nato sa od neho odvrátil a rovnako sa spýtal iného.
Ľud mu odpovedal takisto ako prvý raz. Dávidove slová vzbudili pozornosť;
zopakovali ich pred Šaulom a ten si ho dal predviesť. Dávid povedal Šaulovi: „Pre
neho nech nikto nestráca odvahu. Tvoj služobník pôjde bojovať proti tomu
Filištíncovi.“Šaul odrádzal Dávida: „Nemôžeš ísť k tomu Filištíncovi a bojovať
proti nemu. Si ešte len chlapec a on vojenčí od mladi.“Dávid povedal Šaulovi: „Tvoj
služobník pásaval otcovi stádo. Niekedy prišiel lev či medveď a odvliekol zo stáda
ovcu;prenasledoval som ho, bil som ho a vytrhol som mu ju z tlamy. Keď sa mi
postavil na odpor, chopil som ho za čeľusť a bil som ho, kým som ho nezabil. Tvoj
služobník zabil už leva i medveďa. Tento filištínsky neobrezanec dopadne podobne,
lebo hanobil bojové šíky živého Boha.“Dávid pokračoval: „Hospodin, ktorý ma
vytrhol z pazúrov leva a medveďa, vytrhne ma aj z ruky tohto Filištínca.“ Nato Šaul
povedal Dávidovi: „Choď a Hospodin nech je s tebou!“
Modlitba:
Vyznávame Ti, verný nebeský Otče v Ježišovi Kristovi, že naše životy sú veľmi malé
ničoty. Klesáme vo viere, keď náš kalendár znova ukazuje mesiac september. Sme
vysilení. Cítime, že i teraz potrebujeme Tvoj nebeský dar: Vieru v živého Ježiša
Krista, ktorý nás draho obdarí. Ďakujeme, že Ty nechceš, aby sme v tento školský rok
otvorili dvere do prázdnoty. Naša bolesť je pred Tebou známa a Ty dobre vieš, čo
žiadame: oživenú odvahu a prekypujúcu nádej, aby som to nevzdali. Velebíme Ťa,
lebo kto dúfa v Teba, má novú silu. Drahý Kristus! Ty si nám dal skutočný život, aby
sme ho zveľaďovali. Môžeme žiť ako Tvoje deti. Odpusť nám Pane náš, že nevieme
a nechceme bojovať za vlastné ciele. Sme vďační, že Ty sa namáhaš i dnes a bojuješ za
nás. Je to znak Tvojej lásky. Naša pozemská púť je Tvojím vedením. Kto, iný, ako Ty
sám, nás všetkých,nás, rodičov, nás, starých rodičov, nás, študentov a nás, učiteľov
povedieš i tento školský rok. Kto iný, ak nie Ty sám strpíš naše preveliké klesnutia
počas školského roka. Nekonečná láska, Všemohúci Hospodine, prosíme Ťa, oživ
nás. Nevyčísliteľná hodnota sily, Prvý a Posledný, ktorý bol mŕtvy a ožil, prosíme Ťa,
obdaruj nás ozajstnou silou vzkriesenia. Nezmerateľná nádej, Duch svätý, pridržuj sa
nás a pomôž nám zvíťaziť. Prosíme, daj nám dnes aktívny odpočinok, aby sme sa
upokojili u Najväčšieho Tešiteľa, aby sme nabrali novú silu u Najmohutnejšieho
bojovníka, Ježiša Krista. Tvojím závanom láskavého Ducha Svätého, daruj nám
pravdu, ktorá otvorí naše oči. Nie sme silní, ale nechceme ostať ani slabí, daruj nám
vieru, aby si zvíťazil tam, kde ešte zveličujú naše pochybnosti. Amen.

Prosím, zaujmite si svoje miesta
Pieseň: Žalm č. 47. 1-5 verše : Všetci v ten čas, ľudia svoj hlas....
Vzdych: „Môj Bože, vysloboď ma z ruky bezbožníka, z hrsti zvrhlíka a násilníka!Veď
ty si moja nádej, Pane, Hospodin, tebe dôverujem od mladosti (Žalm 71,4-5).“ Amen.
Text: Prvá kniha Samuelova 17. kapitola , 14. a 37. verš
Slovo Božie, na základe ktorého Vám zvestujem radostnú zvesť evanjelia skrze
Ducha svätého je zapísané v Prvej knihe Samuelovej v sedemnástej kapitole,
v štrnástom a tridsiatom siedmom verši takto:
„Dávid bol najmladší. Dávid pokračoval: „Hospodin, ktorý ma vytrhol z pazúrov
leva a medveďa, vytrhne ma aj z ruky tohto Filištínca.“ Nato Šaul povedal
Dávidovi: „Choď a Hospodin nech je s tebou!“
Toľko slov Písma Svätého
Milí bratia a milé sestry,
vďakyvzdanie prinášajúce kresťanské zhromaždenie v Pánu Ježišovi!
Ako začínal Dávid? Začal ako najmladší, popritom ako zodpovedné,
spoľahlivé a poslušné dieťa, veď „znova a znova sa vracal pásť otcove stádo
v Betleheme.“ Bol aj dobrým bratom, veď pre troch najstarších riskuje vlastný život,
nenechá ich bez pomoci a bez jedla. Obstojí vo svojich povinnostiach. Prvá mienka
Božieho slova je obstáť v rodinnom kruhu. Obstáť v povinnostiach. Obstáť doma
i v škole. Najmladší sa stáva príkladom aj popri skutočných rizikách. Milé deti, drahí
najmladší! Ako začínaš svoj školský rok 2020/2021? Pociťuješ, že je toho príliš veľa?
Myslíš si, že to nezvládneš? Máš taký názor, že si na všetko sám? Pamätaj, ako
začínal Dávid? Spomeň si, aké povinnosti mal Dávid. Otcovo stáda a ešte aj jedlo pre
bratov na bojisku. Nech je pre Teba príkladom On, pomazaný, Syn Davidov, Ježiš
Kristus, ktorý obstál vo svojej láske, bol poslušným Synom nebeského Otca, a všetko
konal nádejou. Drahé deti! „Zmýšľajte medzi sebou tak, ako Kristus Ježiš:On, hoci mal
Božiu podobu, svoju rovnosť s Bohom nepovažoval za korisť,ale zriekol sa jej, keď vzal na seba
podobu služobníka a stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za
človeka,ponížil sa a stal sa poslušným až na smrť, a to smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko
povýšil a dal mu meno nad každé meno,aby sa pri mene Ježiš zohlo každé koleno tých, čo sú na
nebi, na zemi aj v podsvetia aby každý jazyk vyznával na slávu Boha Otca: „Ježiš Kristus je

Pán.“ (Flp 2,5-11) Ježiš dokonalou láskou učinil zadosť za všetko, čo naozaj
potrebujeme. Starozákonný kráľ Dávid, a novozákonný Syn Dávidov, Kráľ kráľov
a Pán pánov, Ježiš Kristus nech sú pre Vás milé deti príkladom, aby ste obstáli ako
Božie deti. Ježiš nás miloval až na smrť. Stal sa naším spolubratom a nekonal to
z povinnosti, ale z lásky k nám. On sám dobojoval, vybojoval nám nový život.
Dávid pokračoval. Na bojisko prichádza vhodný čas. Božie deti vždy
prichádzajú vhodný čas. Vtedy, keď sa objavia nepriatelia. Prichádza a je šokovaný
nad postojom Goliáša. Ako môže človek takto rozprávať o Hospodinovi a
o vyvolenom národe, o Izraeli. Navonok všemohúci Goliáš hromží a karhá Boží ľud,
hreší proti Bohu neba i zeme. Viera najmladšieho, viera dieťaťa však nepozná slová
ako možno, asi, alebo pravdepodobne. Dieťa sa neprizerá. Najmladší s najväčšou
vierou vyznáva Boha. Bezmocný Izrael počuje vieru najmladšieho. Bezvládny
vyvolený ľud počuje vyznanie viery. To všetko príkladne na bojisku. V triede i doma
sa treba ozvať a povedať pravdu, milé deti. Nie vlastnú pravdu, ale pravdu o Bohu.
Boží ľud, i deti Božie nemôžu ostať nemí a hluchí, keď tento svet útočí na Stvoriteľa,
na Vykupiteľa, na Spasiteľa a na Utešiteľa tohto sveta, a karhá jeho ľud. Tento
školský rok, drahí rodičia, budú plné vyznania viery, tam kde opustení kresťania
majú povedať pravdu. Na bojiskách je potrebné vyznať svoju vieru. Na rodičovských
združeniach, v školských jedálňach, kde sa dieťa kresťana úprimne pomodlí,
v školských kluboch, počas prestávok, počas vyučovacích hodín vyznať komu
patríme. Na bojiskách treba povedať pravdu o Bohu. O Hospodinovi, ktorý konal,
koná, a bude konať tam, kde je prítomná viera.
Nakoniec Dávid vierou dokončil to, čo začal. On nestratí nad sebou
sebakontrolu. Dobrovoľne ide do boja. Svojou odvahou povzbudzuje aj iných, veď
kráľ Šaul mu ponúka vlastnú výzbroj. Pozadím jeho odvahy je to, že už je skúsený
bojovník. Doma, vlastné stádo ochránil. Púšť i divé zvieratá okolo Betlehema už
zakúsili živú vieru Dávida. Čo mu bolo zverené, za to bojoval, a bol to tvrdý boj, ale
s Bohom zvíťazil. Dávid bol verný v malom. (viď. Lk 16,10) V tomto boji sa však
nespoliehal na seba, ale na Boha Izraela. Víťaz bude ten, kto všetko odovzdá do rúk

Pána, ktorý lepšie vie ako, prečo, začo, načo chce použiť vlastného služobníka. Víťaz
je Dávid, ktorý verí v Boha. Verí Toho, ktorého silu už zakúsil. Verí Toho, ktorého
pomoc už prijal. Verí v Toho, ktorý mu už ukázal svoju silu. Boh už ho vytrhol
z pazúrov leva a medveďa, a to isté spraví aj teraz. Na bojisku, kresťan musí vedieť,
kto je silnejší. Medveď lev, Goliáš, alebo samotný Pán. Kto je silnejší? Kto bude
silnejší na tvojich bojiskách v školskom roku 2020/2021 kráľ zvierat, lev a jeho
pazúry-, alebo lev z Júdovho kmeňa, Dávidov výhonok? (Zjav 5,5) Kto bude silnejší
navonok vysoký a pred Tebou stojací Goliáš, alebo neviditeľný, ale konajúci
Hospodin, ktorého sila sa nemeria výškou, mohutnosťou, ale Jeho skutkami a divmi?
Viera vie, kto je silnejší. Božie deti vedia, kto je Boh. Začať školský rok 2020/2021
s dušou Dávidovou. Pokračovať v školskom roku 2020/2021 s Dávidovým spôsobom
boja. Dokončiť školský rok 2020/2021 s Dávidovým víťazstvom. Ako chcete začať
a dokončiť školský rok 2020/2021 drahé kresťanské rodiny v Kristovi? S vierou,
s láskou a nádejou v mocnom Bohu, Otcovi Ježišovi Kristovi?Amen.
Modlitba
„Podobne vy mladší, buďte poddaní starším a všetci sa zaodejte do pokory jedni voči
druhým, lebo Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť(IPt 5,5).“
„Kto takto slúži Kristovi, je príjemný Bohu a ľudia ho uznávajú. Usilujme sa preto o
to, čo slúži pokoju a vzájomnému budovaniu (R14,18-19).“
„Vedzte, že Hospodin je Boh, on nás utvoril, patríme mu, sme jeho ľud, ovce jeho
pastviny (Žalm 100,3).“
„Nepokoj v srdci ubíja človeka, láskavé slovo ho však potešuje (Prís 12,25).“
„A buďte k sebe dobrí, milosrdní, odpúšťajte si navzájom, ako aj vám Boh odpustil v
Kristovi (Ef 4,32).“
„Veď si bol pevnosťou pre chudobného, baštou pre biedneho v jeho úzkosti, úkrytom
pred búrkou, tieňom v horúčave, lebo dych tyranov je ako lejak, čo šľahá múr,ako
horúčava na suchej zemi. Umlčal si hluk cudzincov ako páľavu v tieni mraku, stlmil
si spev tyranov (Iz 25,4-5).“

„Potom spoznáte, že ja som Hospodin, keď to urobím s vami pre svoje meno, a nie
podľa vašich zlých ciest ani podľa vašich zlých skutkov, dom Izraela,‘ znie výrok
Pána, Hospodina (Ez 20,44).“
Modlitba Pánova
Ofera: „...On je dobrý aj k nevďačným a zlým (Lk 6, 35).“
Požehnanie: „Preto sa namáhame a zápasíme, lebo máme nádej v živého Boha, ktorý
je Spasiteľom všetkých ľudí, najmä veriacich (ITim4,10).” Amen.
Pieseň Chválospev č. 542. 1-5. verše: „Vstaňte bratia, Kristus volá”

