Lekcia: Ž 46

Kázeň: 1 Sam 17, 43-47

Bratia a sestry,
dnešný biblický príbeh je veľmi známy. Boj medzi mládencom Dávidom a obrovským
Filištíncom Goliášom je často obsiahnutý v detských Bibliách a je to aj vďačná téma na
detskú besiedku. Celé to začalo ako boj dvoch armád. Na jednej strane stoja Filištínci, ktorí
uctievajú viacerých bohov a na druhej strane národ Izrael, ktorý veril v Hospodina. Dávid sa
na bojisku ocitol akoby náhodou – otec ho tam poslal, aby priniesol bratom jedlo. Keď
Dávid počul reči Goliáša, boj dvoch národov sa zmenil na boj dvoch jednotlivcov.
Celé to pripomína scénu, ktorú poznáme z westernových filmov. Keď v závere dvaja
pištoľníci stoja oproti sebe na ľudoprázdnom námestí. Všade je ticho a vládne tam napätie.
Okná na budovách sú pozatvárané a ľudia spoza mierne pootvorených okeníc sledujú, ako
to všetko dopadne. Súperi sa začínajú k sebe pomaly približovať a čaká sa, kto zaútočí prvý.
Na bojovom poli sa ocitli proti sebe Dávid a Goliáš. Ich vojská stoja v pozadí a
sledujú, čo sa bude diať. Dávid a Goliáš sa k sebe pomaly približujú. Hoci je to fyzický boj,
najprv mnohých a potom dvoch, predsa Dávid prekvapivo hovorí, že to nie je boj ľudí, ale
boj Hospodinov. Proti sebe stáli Hospodin a pohanskí bohovia.
Goliáš bol skúsený bojovník. Bol vysokého vzrastu. Práve kvôli tomu nastupoval do
boja v prvej línii, aby ešte pred začatím boja vyvolal v nepriateľoch strach. Goliáš sa určite
zúčastnil mnohých bojov. Bol vyzbrojený mečom, kopijou a štítom. Dávid na sebe nemal
ani brnenie, pretože bolo pre neho ťažké. Nikdy nebojoval v žiadnej vojne. Mal pri sebe iba
palicu, prak a päť kameňov. To bola ich vonkajšia výzbroj a výstroj. Obaja však mali ešte
vnútornú výzbroj. Goliáš sa spoliehal na svojich bohov a Dávid na Hospodina.
Bratia a sestry, aj my sa môžeme ocitnúť v situácii, keď budeme stáť pred veľkým
problémom, alebo keď budú pred nami prekážky, ktoré sa nám budú javiť ako
neprekonateľné. Možno aj v súčasnosti sa niekto v takejto situácii nachádza. Život na zemi
nie je bezproblémový a veľakrát čelíme rôznym ťažkostiam. Ani kresťanom sa starosti
nevyhýbajú. Celá Biblia je svedectvom o tom, ako často boli veriaci v ťažkostiach.
Dnešný príbeh nám ukazuje, ako sa máme k problémom ako veriaci ľudia postaviť.
Dávid stál pred veľkou prekážkou. Keby si mali staviť na víťazstvo, možno ani Izraelci by
netipovali Dávida. Dávid si mohol kľaknúť a modliť sa a myslieť, že Boh sa o to postará.
On však išiel v ústrety problému. Pustil sa do boja. Čelil tomu, čo bolo pred ním. No
zároveň neišiel do boja s vierou v seba. Zápasil, ale spoliehal sa na Hospodina. Zároveň ten
boj prezentoval ako manifestáciu Hospodinovej moci, o ktorej má počuť každý v Izraely.
Pán Ježiš poslal svojich prvých učeníkov do celého sveta a zasľúbil im, že bude s nimi
-1-

až do konca dní. To zasľúbenie platí aj pre nás. Boh je s nami aj v našich problémoch. Keď
riešime nejaký problém, nezabúdajme, že Boh je pri nás. Máme modlitbu, skrze ktorú,
môžeme všetko zveriť do Božích rúk. V 1. liste Petrovom v 5. k. je napísané: „Na Neho
uvaľte všetky svoje starosti, lebo On sa o vás stará.“ Boh je s nami v našich životoch a nie
je s nami iba vtedy keď sa máme dobre. Je s nami aj v ťažkostiach, aj v pokušeniach a aj
vtedy, keď hrešíme.
Boh nám môže pomôcť aj v takých situáciách, kde už nie je žiadna nádej. Kto by
povedal, že Dávid porazí Goliáša? Kto by povedal, že Danielovi traja kamaráti budú Bohom
vytrhnutí z ruky mocného kráľa Nebukadnecara. A keď bol Ježiš na kríži, mnohí sa mu
posmievali, aby z kríža zostúpil a tak dokázal svoju moc. Ježiš síce z kríža nezostúpil, ale na
tretí deň vstal z mŕtvych. Stalo sa to vtedy, keď už tomu neverili ani Jeho učeníci. Boh má
moc vykonať viac, ako je v našich silách, ale nemusí konať podľa našich predstáv. Apoštol
Pavol napísal: „Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje!“ To však neznamená, že Boh
zázračne odstránil všetky Pavlove problémy. Viera v Ježiša ho napĺňala silou a dávala mu
nádej.
Viera v Ježiša je pre nás oporou. Dávid sa postavil Goliášovi jedine vo viere vo
Všemohúceho. Veril, že Boh nedovolí, aby zvíťazili tí, ktorí sa spoliehajú na falošných
bohov. Goliáš sa z Izraelcov posmieval, znevažoval ich. Tak sa zároveň posmieval aj z
Hospodina. Dávida nepokladal za žiadnu prekážku. Boh však nepotrebuje ľudskú silu, aby
zničil to, čo je zlé. V 1. liste do Korintu hneď v 1. kapitole je napísané: „čo je svetu slabé,
vyvolil si Boh, aby mocných zahanbil.“ V prípade Goliáša to nebolo iba zahanbenie, ale
úplná porážka. Hospodin je víťaz. Je víťaz nad všetkým, aj nad smrťou.
Boh môže poraziť goliášov aj v našich životoch. Zverme sa do Božích rúk a
nebojujme sami. Boh stojí pri nás v každej situácii a len vďaka Nemu sme ospravedlnení,
len vďaka Bohu nie sme v otroctve hriechu, ale v Kristovi sme nové stvorenia. Boh bude
bojovať aj za nás, tak ako bojoval aj za Dávida a dovedie nás do víťazného cieľa, ktorým je
Božie kráľovstvo. Amen.
Vypočujme si ešte slová vyslania, ako sú napísané v Liste Efezským v 6. k.:
„Napokon posilňujte sa v Pánovi a v moci Jeho sily. Oblečte sa do celej výzbroje Božej, aby
ste mohli obstáť proti úkladom diabla. Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti
kniežatstvám a mocnostiam, proti pánom sveta tejto temnosti, proti zlým duchom v
nebesiach. Preto vezmite na seba celú výzbroj Božiu, aby ste mohli odolať v zlý deň, všetko
prekonať a obstáť.“
Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý ľudský rozum, ten nech háji a ochraňuje vaše srdcia i
vaše mysle v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen.
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