Dávid és Góliát

Lesz öt kicsi kövem,
áldott jó parittyám,
ez a legjobb fegyver
ellene, ki nem vár reám!”

Kiáll a filiszteus óriás,
és dörgő gyalázattal
illeti Izráel Istenét,
Az élő Isten nevéért,
Átod,
és választ nem
hall.megáldja Ő könnyes
az vetésed,
Ő nagy nevében,
suhan az a kis kő
Izráel néma és béna!
gyorsan, keményen!
Párviadalra kiállni
nem mer most senki,
Nagy Góliát porba hull,
mire lehet itt várni?
ez aztán a szégyen,
mert egy kő suhant
Hirtelen ott terem
gyorsan és keményen.
egy ifjonti gyermek,
csak testvérei ismerik,
Uramért most én is,
állnak, hogy itt termett.
az Ő nagy nevében,
kiállok ma bátran,
Állnak szégyenkezve,
mert Ő a reményem!
mit akarhat itt Dávid?
Góliát bizony ott ordít,
Egyedül az Ő nevéért
és egy lépést sem tágít:
a nagy Góliát ellenében,
kiállok most élő hittel
„Jöjjön valaki menten,
gyorsan és keményen.
Makovei János
hadd szaggassam testét,
gyalázatos népség,
ne érjétek meg az estét!”
Izráel néma és béna!
Párviadalra kiállni
nem mer most senki,
mire lehet itt várni?
Felindultan érkezik, és
szól az ifjú gyermek:
„Meg kell engednetek,
Hogy Góliáthoz menjek!

Zsoltárok 128, 2-3.
„Mind boldog az, aki féli az Urat;
aki az ő utaiban jár! Bizony, kezed
munkáját eszed! Boldog vagy és jól
van dolgod. Feleséged, mint a termő
szőlő házad belsejében; fiaid, mint
az olajfacsemeték asztalod körül.”
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Zsoltárok 127, 3-5.
„Íme, az Úrnak öröksége,
a fiak; az anyaméh gyümölcse:
jutalom. Mint a nyilak a hősnek
kezében, olyanok a serdülő
fiak. Boldog ember, aki
ilyenekkel tölti meg tegzét;
nem szégyenülnek meg, ha
ellenséggel szólnak
a kapuban.”

Márk 10, 13-16.
„Ekkor gyermekeket hozának hozzá, hogy illesse meg
őket; a tanítványok pedig feddik vala azokat, akik hozák.
Jézus pedig ezt látván, haragra gerjede és monda nékik:
Engedjétek hozzám jőni a gyermekeket és ne tiltsátok el
őket; mert ilyeneké az Istennek országa. Bizony mondom néktek: Aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint
gyermek, semmiképpen sem megy be abba. Aztán ölébe
vevé azokat, és kezét rájuk vetvén, megáldá őket.”

