
Sobota 30. septembra 2017 

Piesne: ES č. 327, 520 

Text: Sud 6, 11 – 24 

„Anjel Hospodinov sa mu zjavil a povedal: Hospodin je s tebou, silný hrdina!“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

V období povolania Gideona („ten, ktorý borí“) za sudcu, bol Izrael sužovaný národom 

Midjáncov. Pri práci na záchrane úrody bol Gideon nečakane oslovený Hospodinovým 

anjelom slovami: „Hospodin je s tebou, silný hrdina!“ Mladý muž sa nazdáva, že sa mu anjel 

posmieva, veď v tom čase bol hocičím iným, len nie udatným mužom. Anjelská zvesť je však 

Božou prorockou zvesťou. Boh vidí viac ako len naše chyby a slabosti. Aj pre nás je veľmi 

dôležité spoznať, aké možnosti vďaka pretvárajúcej Božej moci v sebe skrývame. Gideon je 

spočiatku nesmelý a pýta sa, kde a ako môže on, slabý človek, niečo urobiť? On i jeho národ 

žili v tom čase v pocite, že Boh ich opustil. Skutočnosť však bola iná. Nie Boh opustil svoj 

ľud, ale ľud sa odvrátil od Boha, a preto sa nachádzal v kríze. To je základné poučenie aj pre 

nás: aby sme zodpovednosť za svoje ťažkosti hľadali najprv u seba. Situácia sa vyjasňuje, keď 

sám Hospodin vstupuje do deja a oslovuje Gideona: „Choď s touto svojou silou a vysloboď 

Izrael z rúk Midjáncov.“ Sám Boh dáva Gideonovi zasľúbenie svojej prítomnosti, lebo len tak 

bude schopný premôcť v sebe slabosť a neschopnosť. Nemyslel tým: Gideon, ty to zvládneš, 

ale myslel tým na silu jeho viery v Jeho zasľúbenie. Anjel Gideonovi zvestuje: „Hospodin je 

s tebou, silný hrdina.“ Bude teda môcť použiť silu, ktorú mu dá Hospodin. Pri pohľade na 

dnešný svet, v ktorom bojujú sily antikrista proti biblickým pravdám, vynára sa v nás rovnaká 

myšlienka ako u Gideona, navonok neschopného a slabého. Ani my, kresťania, nemáme 

dočinenia s telom a krvou; náš boj je proti satanským mocnostiam (Ef 6, 2). Jedinou účinnou 

zbraňou je viera v Ježiša Krista v moci Ducha Svätého. My máme neporovnateľne väčšie 

zasľúbenie: „Ajhľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta.“ Božou odpoveďou na 

našu biedu, hriešnosť a slabosť je realita Božej všemocnosti. A najúžasnejšie na celej veci je 

práve to, že Hospodin práve v momente úplnej neschopnosti a slabosti začína človeka 

prijímať do práce na svojom kráľovstve. Aj u Gideona poznávame, že k Božím plánom patrí 

dokazovať moc v ľudskej slabosti (2K 12, 9). To, čo potrebujeme najviac, nie je naše 

sebavedomie, ale viera v Božiu moc. Amen. 

 

Modlitba:  

Hospodine, ďakujeme Ti, že nás slabých a bezvýznamných posilňuješ v každom okamihu 

nášho života svojou mocou. Poslal si nám svojho Syna, aby ju dokazoval skutkami, vlievajúc 

životodarnú silu Ducha Svätého do našich duší. Ďakujeme Ti, Spasiteľu náš, za Tvoje 

povzbudenie: „Zostaňte vo mne a ja vo vás, ... pretože bezo mňa nič nemôžete činiť.“ (J 15, 4. 

5) Otče nebeský, posilňuj nás, aby sme boli živými svedkami Tvojej moci, lásky a milosti. 

Amen. 

 

Mgr. Ľudovít Muntág, evanjelický a. v. duchovný na dôchodku, Bratislava 

 

 


