
Bohoslužba 16.05.2021 

Koľko je veľa a koľko je málo?

Vzdych: „Úžasné  sú  tvoje  skutky!  Taká  nesmierna  je  tvoja  moc,  že  ti  pochlebujú  tvoji
nepriatelia. Nech sa ti klania celá zem, nech ťa ospevujú, nech ospevujú tvoje meno! Poďte a
pozrite na Božie diela, úžasné sú jeho skutky pre ľudí.“ Amen (Ž 66,3-5)

Pieseň: žalm 66,1 - Nuž, poďte a v Bohu plesajte...

Vzdych:  Nech  je  zvelebený  Boh,  ktorý  neodmietol  moju  modlitbu  a  neodoprel  mi  svoju
milosť. Amen (Ž 66,20)

Suma evanjelia: Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti. (2K 12,9-10)

Pieseň: 543 - Dnes s Kristom proti hriechu choď, Boží rytieru!

Vzdych: Hospodin, zmiluj sa nad nami, očakávame ťa, každé ráno buď našou silou a v čase
súženia našou spásou. Amen (Iz 33,2)

Lekcia: Sudcov 7,1-8
1Včasráno Jerubbaal, teda Gideón, i všetok ľud, čo bol s ním, vstal a utáboril sa pri prameni
Charód. Tábor Midjánčanov bol severne od neho v doline za pahorkom More. 2 Hospodin
povedal Gideónovi: „Máš pri sebe priveľa ľudu, než aby som mu vydal Midjánčanov. Izrael
sa totiž mohol vystatovať a povedať: ‚Zachránil som sa vlastnou silou.‘ 3 Oznám teda, aby ľud
počul: ‚Kto sa bojí a chveje sa, môže sa vrátiť a z Gileádskeho pohoria odísť.‘“ Vtedy sa
dvadsaťdvatisíc mužov vrátilo a desaťtisíc ich zostalo. 4 Hospodin však Gideónovi povedal:
„Ešte stále je tých ľudí priveľa. Rozkáž im, aby zišli k vode, tam ti ich vytriedim. O kom ti
poviem: ‚Tento nech ide s tebou,‘ ten nech s tebou ide. No o kom ti poviem: ‚Tento nech
nejde s tebou,‘ ten nech s tebou nejde.“ 5 Gideón teda zaviedol ľudí dolu k vode. Hospodin mu
povedal: „Každého, kto bude chlípať vodu ako chlípe pes, postav na jednu stranu. Podobne
každého, kto si kľakne na kolená a tak sa napije, postav na druhú stranu.“ 6 Tých, čo chlípali
vodu tak, že si ju dlaňou podávali do úst, bolo tristo mužov. Ostatní z ľudu si k vode kľakli a
tak  sa  napili. 7 Hospodin  povedal  Gideónovi:  „S  tristo  mužmi,  ktorí  chlípali  vodu,  vás
zachránim a vydám ti Midjánčanov do rúk. Ostatní nech odídu každý do svojho domova.“ 8

Ľud si  vzal  potravu  a  svoje  trúby.  Gideón poslal  všetkých  Izraelitov  domov.  Pri  sebe  si
ponechal len tých tristo mužov. Tábor Midjánčanov bol pod ním v údolí.

Modlime sa:
Pane a Bože náš, radostne vyvyšujeme Tvoje meno, pretože si nám dal mocnú

nádej nanebovstúpením Ježiša Krista, ktorý sedí na Tvojej pravici a prihovára sa za
nás. Ďakujeme za povzbudenie do zápasov života, veď v Ňom máme istého vodcu a
jasný cieľ. Len keby sme neochabovali, len keby sme brali vážne, že ide nám o život
a spoločenstvo  s Tebou!  Ty vieš,  akí  sme krehkí,  nestáli,  ako  ľahko sa  zľakneme,
pochybujeme, zutekáme. Nie je víťazstvo v našich silách, prosíme, posiluj nás svojím
slovom,  svojou  prítomnosťou.  Ty  predsa  dokážeš  zvíťaziť  pomocou  mnohých  i
málopočetných (1S 14,6). 



Predkladáme Ti teda tie životné situácie,  s ktorými a v ktorých sa trápime -
zmiluj  sa  nad  nami.  Daj,  aby  sme  v nich  neuviazli,  ale  vedeli  Tebou  posilnení
napredovať po ceste k cieľu s nádejou, ktorú živí Tvoje slovo a zasľúbenia. Prosíme,
učiň  nás  preto  schopnými  prijať  Tvoju  zvesť  a podľa  nej  sa  zariadiť  aj  v našich
zápasoch, aby sme prežívali Tvoju prítomnosť a vyslobodenie. Duchom svojím nás
veď a požehnaj. Amen   

Pieseň: č. 583 - Boh je sila moja i obrana moja...

Text: Sud 7,2 

Hospodin povedal Gideónovi: 
„Máš pri sebe priveľa ľudu, než aby som mu vydal Midjánčanov. 

Izrael sa totiž mohol vystatovať a povedať: ‚Zachránil som sa vlastnou silou.‘

Milí Bratia a milé Sestry! 

Biblický príbeh o Gideónovi je natoľko známy, že iste ho netreba do detailov
zhrnúť pred tým, ako by sme sa začali venovať prečítanému oddielu. Dnes sledujeme
udalosti, ktoré predchádzali bitke s Midjánčanmi, kde ich s pomocou Božou izraelské
vojsko porazilo. Ani by sme ich nemali nazvať vojskom, však sme sa dočítali, akí to
boli chlapi - dobrovoľníci, ktorí neboli vycvičení, nemali výzbroj, nebolo ich do počtu
veľa  -  jedine,  že  neboli  odkázaní  na  seba,  ale  na  dôveru  v Hospodina,  ktorý  ich
poveril.

V detstve sme sa možno hrali také skupinové hry, kde dvaja určení vedúci si
do svojich mužstiev striedavo vyberali deti podľa sily, odvahy, šikovnosti... aby mali
väčšiu  šancu  na víťazstvo.  Lebo  sme  vypočítaví.  Počítame,  kalkulujeme,
porovnávame - a z toho vyvodzujeme úsudky a prognózy. Často to tak sedí a je to
potrebné.  Avšak tam, kde sme pozvaní k účasti  na Božom diele,  táto matematika
vôbec neplatí.  Tento príbeh nám to pekne ilustruje. Gideón, povzbudený Duchom
Božím,  zverboval  dobrovoľníkov,  ktorí  boli  ochotní  bojovať  proti  Midjánčanom.
Nebolo  to  obrovské  vojsko,  nepriateľ  mal  oveľa  viac  vycvičených,  vyzbrojených
bojovníkov.  Napriek  tomu  Gideón  nedostane  za  úlohu  zabezpečiť  ďalších
dobrovoľníkov, ale naopak. Musí si uvedomiť a aj bojovníci s ním, že tu ide o Božie
víťazstvo, ktoré im vybojuje a daruje On. Teda, že sa nemajú spoliehať na seba, veriť
v seba, ale dôverovať Jemu a plne Ho poslúchať. Hospodin im nesľubuje, že „vy to
dokážete“, ale že „ja vám dám víťazstvo“. A to je obrovský rozdiel.

Áno, Bratia a Sestry, všade vo svete sme obklopení zmýšľaním dokázať niečo
z vlastných síl, ukázať, že máme na to, že nám to ide, že sme schopní - a ten pocit
víťazstva robí človeka veľkým vo vlastných očiach. Hospodin však chce, aby Jeho
ľud videl a prežíval vždy Jeho veľkosť, Jeho moc a mal istotu, že touto mocou ich On
nosí,  vedie,  pomáha  im.  A v  zápasoch  im  daruje  víťazstvo.  A to  je  aj  Gideónov
prípad, cez ktorý chce aj nás viesť a vychovávať.



Po  siedmych  rokoch  života  plného  strasti  pod  útlakom  Midjánčanov  bol
celkom úctyhodný výsledok,  že  sa  našlo  32  tisíc  mužov ochotných riskovať  svoj
život. Oproti veľkej prevahe nepriateľa by to bolo skvelé víťazstvo, obrovský výkon.
A práve preto hovorí Hospodin Gideónovi: „Máš pri sebe priveľa ľudu, než aby som mu
vydal Midjánčanov. Izrael sa totiž mohol vystatovať a povedať: Zachránil som sa vlastnou
silou.“  Zvíťaziť  nad  prevahou  by  viedlo  k pýche  a k  falošnému sebavedomiu
a ľudskej  sláve,  nie  k vďačnosti  Bohu.  Musí  ich  byť  preto  len  toľko,  koľkí  by
v žiadnom prípade nemohli z vlastných síl ani zvíťaziť, ani prežiť v bitke. Aby po
víťazstve,  ktoré  im dá  Hospodin,  boli  si  plne  vedomí  toho,  že  na  tom víťazstve
nemajú vôbec žiadnu zásluhu. Že je to z milosti, dané od Boha, On sa tým oslávi.

Preto Gideón musí zmenšiť počet svojich ľudí. Ale nie on ich má vyberať, nie
on má rozhodovať, kto má zostať a kto sa má vrátiť domov, pravidlá určí Hospodin.
Za prvé sa majú vrátiť domov tí, ktorí sa boja. „Kto sa bojí a chveje sa, môže sa vrátiť a z
Gileádskeho  pohoria  odísť.“ Ten,  ktorý  prepadá  strachu,  nie  je  spôsobilý  bojovať,
dokonca ohrozuje aj ostatných, ktorých môže vyvolaním paniky zneistiť a dostať do
nebezpečenstva.  Hospodin  potrebuje  takých,  ktorí  sa  nedajú  premôcť  strachom.
Vtedy sa dvadsaťdvatisíc mužov vrátilo a desaťtisíc ich zostalo.  Ani 32 tisíc nebolo veľa
a teraz zostáva iba 10 tisíc. Je to skúška pre Gideóna, skúška pre tých 10 tisíc. Avšak
aj to je príliš veľa, Hospodin určuje spôsob ďalšieho zníženia počtu vojska. Pretože aj
víťazstvo tohoto počtu bojovníkov by mohlo viesť k vystatovaniu sa, nie k poznaniu
Jeho bezhraničnej moci. Preto ich treba ďalej deliť na spôsobilých a nespôsobilých.
„O kom ti poviem: Tento nech ide s tebou, ten nech s tebou ide. No o kom ti poviem: Tento
nech nejde s tebou, ten nech s tebou nejde.“ Kto je spôsobilý - to určí On.

Také  úžasné  je  vidieť,  že  Gideón  je  ticho  a je  poslušný,  nemá  žiadne
pripomienky - on skutočne dôveruje Bohu a potrebuje mať okolo seba podobných
ľudí.  Teraz po poslaní domov bojacich sa,  je  potrebné oddeliť  tých,  čo verne ctia
Hospodina  od tých,  ktorí  nie  sú  Mu  plne  oddaní,  sú  naklonení  aj  pohanským
božstvám, či majú rešpekt pred pohanskými božstvami. Hospodin vedie k víťazstvu
tých, ktorí Mu dôverujú celým srdcom a nechajú sa poslušne viesť Ním za každých
okolností. Ktorí sa nepýtajú, nemudrujú, neodvrávajú, ale konajú, čím ich poveril.
V tejto  súvislosti  máme  vnímať  ten  trochu  zvláštny  a nie  celkom  jasný  pokyn
Hospodinov, že sa majú ísť napiť k prameňu Charód, pri ktorom táborili. 

Prejavuje  sa  tu  aspekt  sebaovládania,  ostražitosti  -  ale  hlavne duchovného
oddelenia sa od pohanstva. Totiž pramene ako také boli považované za posvätné
miesta,  však  voda,  hlavne  „živá  voda“  bola  veľmi  vzácna.  Preto  sa  s  prameňmi
spájalo aj isté duchovno, nejaké božstva tam boli uctievané.  Nie je jedno teda, ako sa
ide niekto k prameňu napiť. Či padá na kolená a tým viditeľne aj v duchu preukazuje
úctu danému božstvu; či sa vie ovládať alebo sa vrhne na vodu; a či pri uspokojovaní
vlastných potrieb zabudne na všetko ostatné, alebo vie byť ostražitý.  (Môžeme tu
myslieť na zvieratá, ktoré aj pri napájadle sú v stálom pozore, či nečíha na ne nejaký
predátor). Skúma sa teda, či je ten dobrovoľník v srdci viazaný na modlárstvo, alebo
je slobodný pre konanie a prijatie Božieho  diela. Podľa Hospodinovho pokynu bude



spôsobilý  k boju  ten,  kto  nepadá  na  kolená  pred  modlami,  kto  sa  vie  ovládať
a nezabúda na boj, ktorý má viesť.

Gideónovi zostane 300 mužov z 32 tisíc. Iba hŕstka, ani nie 1%. Ale nie na nich
sa má spoľahnúť, oni budú v Božích rukách len nástrojmi k víťazstvu, a tak môžu
s údivom hľadieť na Jeho dielo, ako im On dá víťazstvo nad nepriateľmi. Aby sa Mu
tak naučili dôverovať, aby mali osobnú skúsenosť s Jeho mocou, ochranou a aby ich
to viedlo k odovzdanosti Jemu, lebo jedine On je hoden ľudskej úcty a dôvery.  

Bratia a Sestry, tento úryvok zo života Božieho ľudu pod vedením Gideóna je
pre nás motivujúci v tom, aby sme nehľadeli na počet nepriateľov, na množstvo, na
zdanlivé  prognózy,  ak  ide  o Božie  dielo,  ale  na  Neho.  Teda,  aby  sme nezabudli
počítať s Ním v istote, že nikto a nič Ho nemôže prevýšiť a Jemu sa rovnať. Čiže ak
On je  s nami,  kto  môže byť  proti  nám? Nikto!  Ak On prisľúbi  svoju  prítomnosť
a pomoc, sme dostatočne zabezpečení a nemusíme sa bát ničoho. Ak On je naša sila,
tak je druhotné, v akom počte sa postavil nepriateľ voči nám a aká je jeho výzbroj...
víťazstvo je isté, lebo On je víťaz. On nás podrží a nenechá padnúť, ani poklesnúť.
Amen

Modlime sa:
Pane náš, ako dobre nás poznáš, veď vieš, že za svoje nezdary obviňujeme

druhých,  niekedy  aj  Teba,  ale  úspechy  si pripisujeme,  ako  výsledok  našich  síl
a schopností. Dobré je, že nás v tom nenecháš, ale učíš nás hľadieť na veci inakšie
a očakávať pomoc nie na doplnenie našich síl, ale namiesto toho, že by sme si verili.
Chceme  len  v Teba  dúfať  a od  Teba  všetko  očakávať  -  ako  si v tom  vzdelával
a vychovával aj Gideóna. Prosíme, odpusť, že nám to tak nejde, že naša matematika
nie je v súlade s Tvojou. My vidíme vždy čísla, počty, množstvá namiesto toho, aby
sme sa nechali viesť Tvojimi mocnými zasľúbeniami. 

Dobre,  že  nám pripomínaš,  že  v ľudskej  moci  to  nie  je,  Boh  naša  sila  je:  skrz
modlitby a bdenie nás k víťazstvu vedie. A platí aj pre nás: Stačí ti moja milosť, lebo sila sa
dokonale  prejavuje  v slabosti.  Nech  teda  vieme  prijať  svoje  slabosti,  aby  sme  dali
priestor Tvojim mocným skutkom. 

Prosíme,  v tom daj  vzrast našej  viere.  Buď pri nás a pomáhaj nám v našich
telesných slabostiach, veď toľko nemoci, biedy, bezvládnosti je v našom živote. Ale
naše duchovné slabosti sú ešte horšie, veď pochybovanie, neistota podrýva náš vzťah
s Tebou a v sádzke je naša spása, ktorú si predraho získal. Prosíme preto, nenechaj
nás v týchto duševných hlbinách, pozdvihuj a posilňuj nás naďalej svojím slovom,
svojou láskou. Buď pre nás Gideónom, skrze ktorého zvíťazíš a zachováš svoj ľud.
Prosíme, nech nás sprevádza Tvoj pokoj. Amen  

Otče náš...

Požehnanie: Nech ťa v deň súženia vypočuje Hospodin, nech ťa ochraňuje meno Jákobovho
Boha! Amen (Ž 20,2)

Pieseň: č. 456 - Stádočko malé, nezúfaj...


