Božia reformácia v živote Samsona.
Suspírium: „Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista.
Nech je požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a
Boh všetkej útechy, ktorý nás potešuje v každom našom súžení, aby sme aj my
mohli potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení, a to útechou, ktorou aj nás Boh
potešil (IIKor 1,2-4).” Amen.
Začiatočná pieseň: Chválospev č. 289: „Bože! V tme reč Tvoja skvelá…”
Vzdych: „Takto hovorí Hospodin: „Múdry nech sa nechváli svojou múdrosťou,
silák nech sa nehonosí svojou silou a boháč svojím bohatstvom. Kto sa však
chváli, nech sa chváli tým, že je rozumný a pozná mňa, lebo ja som Hospodin,
ktorý uskutočňuje milosrdenstvo, právo a spravodlivosť na zemi, veď v tom mám
záľubu,“ znie výrok Hospodina (Jer 9,22-23).”
Modlitba
Vyznávame pred Tebou, Bože náš, že sa mnohokrát neodvážime prijať vlastnú
únavu a smäd. Mlčíme a popierame i pred Tebou všetko. Prosím, Pane, vyživuj
nás a osviež nás, zbav nás obáv, ktoré Ťa držia na uzde a nepustia Ťa ďalej, lebo
dvere našich sŕdc sú uzamknuté zvnútra. Prosíme Ťa, obdaruj nás detskou
dôverou, ktorou k Tebe môžeme kedykoľvek pristupovať. Chceme aj dnes cítiť
Tvojho Ducha a porozumieť Tvojmu Slovu. Daruj nám zrkadlo, aby sme sa
skutočne videli seba i iných. Prosíme, odhaľ náš sebecký život, všetky naše
hriešne myšlienky a daruj nám vernú víziu v Tvojom Synovi. Prostredníctvom
Samsonovho príbehu preskúmajme naše manželstvo, náš sociálny vzťah, aby sme
videli toho druhého tak, ako ho vidíš ty, Pane. Pozri sa na nás, Ježišu, ktorý si
vždy sám sebou a si svetlom sveta. Buď úprimným účastníkom nášho uctievania
a nechaj, aby Tvoje Slovo zostalo prísľubom pravdy, milosti a lásky v nás. Otče
náš, drahý Spasiteľ, Ježišu, a Duchu Svätý, príď a konaj tak, aby náš život bol
skutočne vybudovaný na viere v Teba. Amen.
Textus: Kniha sudcov 16, 4-22
„Potom sa v údolí Sorék zaľúbil do ženy menom Delila. Nato prišli k nej
filištínske kniežatá a povedali jej: „Snaž sa ho zvábiť a vyzvedieť, odkiaľ má
svoju veľkú silu a ako by sme ho mohli premôcť, spútať a ovládnuť. Potom ti
každý z nás dá tisícsto šeklov striebra.“ Delila naliehala na Samsona: „Povedz
mi, v čom je tvoja veľká sila a čím ťa treba zviazať, aby ťa ovládli.“ Samson jej
povedal: „Ak ma poviažu siedmimi čerstvými, ešte nevyschnutými lukovými
tetivami, zoslabnem a budem ako ktokoľvek iný.“ Filištínske kniežatá jej
doniesli sedem čerstvých, ešte nevyschnutých lukových tetív a ona ho nimi

poviazala. Niekoľkí muži striehli v jej komore. Vtedy skríkla: „Samson, Filištínci
idú na teba!“ On však roztrhol tetivy, ako sa trhá niť z kúdele, keď sa jej dotkne
plameň, a tajomstvo jeho sily zostalo neodhalené. Vtedy Delila povedala
Samsonovi: „Luhal si mi a oklamal si ma. Teraz mi prezraď, čím ťa možno
spútať.“ On jej odvetil: „Ak ma poviažu novými povrazmi, ktoré neboli dosiaľ
použité pri práci, zoslabnem a budem ako ktokoľvek iný.“ Nato Delila vzala
nové povrazy, spútala ho nimi a zvolala: „Samson, Filištínci idú na teba!“ Zatiaľ
v komore na neho striehli. On však postrhával povrazy z ramien ako nite. Delila
vyčítala Samsonovi: „Až dosiaľ si ma podvádzal a luhal si mi. Prezraď mi, čím
ťa možno spútať.“ Odpovedal jej: „Ak spletieš sedem vrkočov z mojej hlavy s
osnovou a upevníš ich kolíkom, oslabnem a budem ako ktokoľvek iný.“ Vtedy ho
uspala, splietla sedem vrkočov z jeho vlasov s osnovou a upevnila kolíkom.
Potom zvolala naňho: „Samson, Filištínci idú na teba!“ On sa prebudil zo
spánku a vytrhol kolík s tkáčskym člnkom i s osnovou. Delila mu dohovárala:
„Ako môžeš povedať: ‚Milujem ťa,‘ keď tvoje srdce nie je pri mne? Už trikrát si
ma podviedol a neprezradil si mi, v čom je tvoja veľká sila.“ Keď ho celé dni
trápila svojimi rečami a naliehala naňho, že bol na smrť unavený, otvoril jej
svoje srdce a povedal jej: „Mojej hlavy sa dosiaľ britva nedotkla, lebo od života
matky som Božím zasvätencom. Keby ma ostrihali, sila by ma opustila a bol by
som slabý ako ktokoľvek iný.“ Delila videla, že jej úplne otvoril srdce.
Filištínskym kniežatám odkázala: „Teraz už poďte, lebo mi úplne otvoril srdce.“
Filištínske kniežatá prišli a priniesli aj striebro. Ona ho uspala na svojich
kolenách a zavolala jedného muža, ktorý mu ostrihal sedem vrkočov na hlave.
Samson začal slabnúť a sila ho opustila. Vtedy zvolala: „Samson, Filištínci idú
na teba!“ Keď sa prebudil zo spánku, pomyslel si: „Ako vždy dosiaľ, aj teraz
zhodím ich putá.“ Nevedel však, že Hospodin odstúpil od neho. Filištínci ho
chytili, vypichli mu oči a odviedli ho do Gazy. Tam ho spútali bronzovými
okovami. Vo väzení musel mlieť. Vlasy na hlave mu však po ostrihaní začali
znova rásť.”
Slávnostné kresťanské zhromaždenie, drahí bratia a milé sestry v Pánovi
Ježišovi Kristovi!
Veľa porekadiel a prísloví by sme mohli spáriť s prečítaným biblickým
textom: „Láska je slepá alebo láska tiež otvára oči.“ „Láska je len slovo.“ Všetky
vyjadrujú to, čo Samson zažil na vlastnej koži, pretože vzťah so ženou z radov
Filištíncov bol napokon pre Samsona stratou. Aká žena bola Delila? „Veľmi
túžiaca“, „túžiaca potešiť“, „dobre učesaná“, „kučeravá“ pohanská žena. Pôvod
jej mena poukazuje na jej správanie. Chce vlastniť. Tisícsto (1100) striebra bolo pre

ňu atraktívnejšie ako samotný Samson. Láska k peniazom bola atraktívnejšia ako
láska k Samsonovi. Delila mohla povedať, že nie, ale osobne išla do tejto špinavej
hry. „Účel svätí prostriedky.“ (Nicolo Macchiavelli) Miestom, kde žijú také
dievčatá, údolie Sorék, bol domov tkáčskych žien. Milovaná žena a milovaný
muž sa zahrávajú so svojou láskou. Na túto hru sa však nedá zabudnúť. Jeho
láska je pripravená obetovať svoj život. Jej krása a hodnota sa úplne strácajú. Aká
je hodnota, aká je krása Tvojho manžela a Tvojej manželky? Stále vidíte, drahí
bratia a milé sestry duchovné črty lásky a krásy, ktoré vás navzájom priťahovali?
Veď ste boli ochotní vypovedať pred tvárou Božou: „až do smrti neverne
neopustím, ale budem jej verným ochrancom / jeho vernou pomocnicou.“ Aká
dôležitá je pre vás hodnota a krása Vašej vyvolenej / Vášho vyvoleného?
Samson vôbec netuší, ako ho milovaná žena podviedla. Z tohto príkladu by
sme si mali uvedomiť: „Akí slabí sú kresťania medzi pohanmi.“ Svet sa častokrát
zahráva s našimi emóciami. Naša príťažlivosť je pevná, ale naša viera ochabla. Je
ako pleva. Len si spomeňte na Veľkú noc na učeníkov z Emauzu. Boli to zbabelí
utečenci, ktorým lenivosť sŕdc pripisuje samotný vzkriesený Kristus. Spoznali ho
len pri lámaní chleba. (Lk 23,13-35). Podobná je aj Veľká noc kresťanských žien.
Mária Magdaléna v Ježišovi vidí len hrobára a zaoberá sa len telom Kristovým,
namiesto živého Pána. Petrova Veľká noc je taktiež neistá, neodváži sa nazrieť do
hrobu zo strachu, že sa nesplní slovo Jeho Pána. To je slabosť viery. Samson je
fyzicky veľmi silný a mohutný, ale duchovne slabý. Naliehanie ženy a jej žiadosť
ho úplne valí na zem. Je pre nás požiadavka sveta dôležitejšia ako povolanie
nášho Pána? Slovo Božie sa pýta a čaká na skutočnú odpoveď. Delila padne
trikrát a Samson tiež. Delila vždy oklame Samsona, a takisto ju podvedie aj
Samson. Príklad tetív je veľmi výrečný. Delila aj Samson pretkali príbeh vlastného
života, nakoniec bez očakávania sú plní sklamania. Všetci chceli niečo celkom iné.
Delila si myslela, že Samson hovorí pravdu, a Samson veril len Delile. Áno. Ak si
osvojíme

metódy

pohanov,

vlastných

protivníkov,

hrozí

nám

veľké

nebezpečenstvo, že sa staneme im podobnými. Hrať nebezpečnú hru, a tým naše
osobné povolanie sa stáva pre nás lacným. Robiť si výsmech z najväčšieho
zázraku v našich životoch je veľmi nebezpečné. Samson pokúša Delilu mocou,
ktorú dostal od Pána. Je v pokušení a v ňom aj zotrvá. Konkuruje svetu. Chce
ukázať, akú moc dostal od Pána. Kto sa odváži i dnes postaviť pred svet a
odhodiť vyvolený dar od Pána ako už použitú a necennú hračku, len aby sa
predviedol? Samson nakoniec je prekonaný, oddáva sa ženskému naliehaniu,
zradí svojho Pána i sľub, ktorý za Neho zložila ešte v detstve jeho matka. Moc od
Boha vrhá ľahko do rúk nepriateľa. Nakoniec zvádzanie porazí i poraní aj toho
najsilnejšieho muža ako o tom píše samotný Šalamún v Knihe Prísloví: „Nech ti
srdce neodbočí na jej cesty a netúlaj sa po jej chodníkoch! Veď je mnoho obetí, čo
priviedla k pádu, a veľký počet tých, čo zmárnila. Jej dom je cesta do podsvetia,
čo zostupuje do komnát smrti.“(Pris 7,25-27) Osobne prežíva Slová Pánove:
„Nedávajte, čo je sväté, psom a nehádžte svoje perly pred svine, aby ich
nepošliapali nohami, neobrátili sa a neroztrhali vás (Mt 7,6)!”
Je to veľmi nebezpečná vec. Všetko má totiž svoju cenu! Boh opúšťa
Samsona. Jeho moc už prenechala Samsona vlastnému osudu. Pán odstúpil od
neho. Samsonova sila má tiež svoje limity. Stáva sa obyčajným človekom. Čo
musíme, dnes, v deň reformácie si uvedomiť? Vernosť Bohu je dôležitá. Musíme
zotrvať vo vernosti a v láske, nesmieme sa poddať. Božia moc zostane tvoja,
pokiaľ zostaneš v milosti, v ktorej ťa Boh povolal. Boh je verný, ale sme aj my
verní v službe? Filištínci ho chytili a vypichli mu oči a urobili z neho otroka. Boží
služobník sa stal otrokom! To je bilancia života Samsona i jeho moci. Nič nie je
samozrejmosťou. Boží služobník alebo otrok sveta?Veľké tajomstvo viery je
zásluhou Boha a nie Samsona. Jeho život vďaka nepriateľovi i jeho tajomstvo
viery nepriateľovi sa v plnosti odhalí. Slová Johna Miltona o jeho bojujúcom
Samsonovi sú veľmi pravdivé: „odhaliť tajomstvo dobrého priateľa je taká
škaredá vec, ktorá môže len vyvolať znechutenie a pohŕdanie; (...) Ale ja som

prestúpil Božie prikázanie a odhalil som jeho sväté tajomstvo v nevere, v
skazenosti a v neprávosti. “ Keď v duši človeka prebýva to, čo v skutku vykonal,
uvedomuje si to, čo Samson: „Nezradil som človeka, ale Boha! Kráľ Dávid o tom
tak nádherne svedčí, keď si uvedomí svoj hriech: „Proti tebe samému som zhrešil,
urobil som, čo pokladáš za zlé. Preto si spravodlivý v tom, čo hovoríš, čistý, keď
súdiš.”(Žalm 51,6) Vyznanie márnotratného syna je tiež dojímavé: „Otec, zhrešil
som proti nebu i proti tebe. Nie som viac hoden volať sa tvojím synom (Lk
15,21).“ Získať takúto znalosť viny je pozoruhodné a to spozoruje aj Pán. Poďme
až k Pánovi neba a povedzte mu osobne: „Odpusť mi, Pane!“ Tvoju reformáciu,
drahý Pane som už tak často zneužil, Tvoje nádherné začiatky som už toľkokrát
premárnil, pomôž mi, celkom sa oddať Tebe.“
Samsonové vlasy opäť začnú rásť. Samsonove vlasy predtým nikdy
neostrihali. Museli byť veľmi dlhé a ťažké. Vieme, že hmotnosť Absolónových
vlasov (2 Sam 14,26) bola 200 šekelov, čo je asi 3,25 kg! Samsonove vlasy tak
rýchlo rástli pod zvláštnym Božím vedením: bol to opäť znak Božej vernosti.
Samsonova služba neskončila, ani vaša nie, ale ani moja. Pán odpúšťa a obnoví
našu službu. Božia reformácia sa začína práve tu. Reformácia u Boha znamená
práve to: „Znova rastie to, čo bolo odopreté Samsonovi.“ Rastie, lebo Boh chce
vďaka osoby Samsona zachrániť svoj ľud. Boh nás učí dnes dôverovať Mu s
najväčšou silou, aby nám dovolil začať odznova. Vždy odznova. Po ťažkom
utrpení a po skúškach môžeme vstať a vyrozprávať podstatu, ktorú spievali i naši
duchovní, ktorých odviedli na galeje: „Trpím v pokoji, povzbudzujem sa v tom aj
ja, veď môj Spasiteľ viac trpel, a to dobre viem, pre moju spásu v tele. Nie som
sám na Zemi, kto je mizerný: v tomto trpí i viac ľudí!
Samson dostal znova šancu. Dostať znova dar nebies aj po celkovom páde
a odvrhnutí. Boh odchádza a Boh znova prichádza. Jeho Duch veje i dnes: Vietor
veje, kam chce; počuješ jeho hlas, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide.“ (Jn 3,8)
Božie znova, Božia re-formácia môže byť skutočnosťou aj v tvojom živote ako

vieš, čo máš urobiť po svojom osobnom páde. Možno, že aj Ty si na tom tak zle
ako Samson, ale aj Ty vieš, čo žiada od Teba i v deň reformácie Tvoj Boh: Viac
sily, viac dôvery, viac lásky od Neho a z Neho. Amen.
Modlitba
„Pravdaže, viem, že je to tak, veď ako môže byť smrteľník spravodlivý pred
Bohom? Ak sa mu zachce viesť s ním spor, z tisíc otázok mu neodpovie ani na
jednu (Jób 9,2-3).“
„Zákonník mu povedal: „Správne, učiteľ, povedal si pravdu! Jediný je a okrem
neho iného niet. a Milovať ho celým srdcom, celým rozumom i celou silou a
milovať blížneho ako seba samého je viac ako všetky spaľované a ostatné obety.“
„Keď Ježiš videl, že múdro odpovedal, povedal mu: „Nie si ďaleko od Božieho
kráľovstva (Mk 12,32-34).“
„Veď kto je Boh okrem Hospodina? Kto je Skala, ak nie náš Boh?” (Žalm 18,32)
„Nik totiž nemôže položiť iný základ než ten, ktorý je už položený, a tým je Ježiš
Kristus.“ (IK 3,11)
Ja však budem ospevovať tvoju silu, za rána budem plesať nad tvojou milosťou,
lebo si mi bol pevnosťou, útočiskom, keď mi bolo úzko.“ (Žalm 59,17)
„Nadránom, zavčasu, ešte za tmy vstal a vyšiel von. Odišiel na osamelé miesto a
tam sa modlil.“ (Mk 1,35)
Modlitba Pánova
Ofera: „Sami nás naliehavo prosili, aby sme im dopriali mať účasť na tejto milosti
a na službe svätým (IIK 8,4).”
Požehnanie: „Nech ťa Hospodin požehná a nech ťa ochráni! Nech Hospodin
rozjasní nad tebou svoju tvár a nech ti je milostivý! Nech Hospodin obráti svoju
tvár k tebe a nech ti udelí pokoj (4Mojž 6, 24-26)!”
Záverečná pieseň: Žalm 80: 11. verš: „Nezriekneme sa, Bože, Teba…”

