




• Ak chceš ísť RÝCHLO, 
choď SÁM 

Ak chceš zájsť ĎALEKO, 
choďte SPOLU





1.  
“A všetci, čo uverili, boli jedno srdce a 
jedna duša, a bolo ich mnoho. A nikto 
nepokladal za svoje nič z toho, čo mu 
patrilo, ale všetko mali spoločné…"

1. Skutky 4:32



• Ak chceš ísDávidovi hrdinovia



1.  
8 Toto sú mená Dávidových hrdinov: Tachkemončan Jóšeb 
Bašebet, vodca trojky, ktorý zamával kopijou proti osemsto mužom 
a jedným šmahom ich zrazil.  
 
9 Ďalší bol Eleazár, syn Achochiovho syna Dódu. Patril k trojici 
hrdinov. Bol s Dávidom, keď vyzývali Filištíncov, ktorí sa tam zišli do 
boja. Keď Izraeliti ustupovali, 10 on sa postavil na odpor a bil 
Filištíncov, dokiaľ vládal, kým mu od meča nezmeravela ruka. V ten 
deň pripravil Hospodin veľké víťazstvo. Ľud sa potom k nemu 
vrátil, ale už len olúpiť pobitých.  
 
11 Nasleduje Ageho syn Harárčan Šamma. Raz sa Filištínci 
zhromaždili pri Lechi, kde bola časť poľa plná šošovice. Keď ľud 
utekal pred Filištíncami, 12 on sa postavil doprostred poľa, obránil 
ho a Filištíncov porazil. Tak pripravil Hospodin veľké víťazstvo. 

1. Dávidovi hrdinovia/družina 
2. Samuelova 23:8-17



• 1. Odkaz Jošeba: 
 Poznaj svoje miesto v boji



• 2. Odkaz Elezeára:  
 Neodíď z boja, aj keby ostatní ušli



• 3. Odkaz od Šamma:  
Jeden za všetkých. Všetci za jedného



•13 Raz tí traja z tridsiatich náčelníkov zostúpili počas žatvy k 
Dávidovi do jaskyne Adullám. Medzitým oddiel Filištíncov 
táboril v údolí Refájov. 14 Dávid bol vtedy v pevnosti a 
posádka Filištíncov v Betleheme. 15 Vtedy Dávid vyslovil 
želanie: Kto sa mi dá napiť vody zo studne, ktorá je pri 
Betlehemskej bráne? 16 Tí traja hrdinovia sa prebili cez tábor 
Filištíncov, načerpali vodu zo studne pri betlehemskej bráne 
a priniesli ju Dávidovi. On sa však z nej nechcel napiť, ale 
vylial ju na počesť Hospodina. 17 Povedal: Chráň ma 
Hospodin niečo také urobiť! Veď je to krv mužov, ktorí šli s 
nasadením vlastného života. Nechcel ju piť. To dokázali tí 
traja hrdinovia. 

1. Dávidovi hrdinovia/družina 
2. Samuelova 23: 13-17



1.  
“20 Neprosím však len za nich, ale aj za 

tých, ktorí skrze ich slovo uveria vo mňa; 
21 aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, si vo 
mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás, aby 

svet veril, že si ma ty poslal."

• Ján 17:20




