Evanjelický a. v. cirkevný zbor Levice
Kázeň – ThDr. Martin Riecky
8. nedeľa po Svätej Trojici: Výstraha pred zvodmi (6. 8. 2017)
Sud 7, 1-7
Jerubbal, to jest Gideon, včasráno vstal so všetkým ľudom, ktorý mal pri sebe a utáboril sa pri
prameni Charód. Tábor Midijáncov bol severne od neho, v údolí pri pahorku Móre. Vtedy Hospodin
riekol Gideonovi: Primnoho ľudu je pri tebe, než aby som im vydal Midiáncov do rúk, Izrael by sa
mohol vyvyšovať nado mňa a povedať: Moja moc ma zachránila. Daj teda verejne vyhlásiť ľudu: Kto
sa bojí a chce, nech sa vráti! Gideon ich rýchlo preskúšal a vtedy sa z nich vrátilo dvadsaťdva tisíc
mužov a desaťtisíc ich zostalo. Ale Hospodin povedal Gideonovi: Ešte vždy je mnoho ľudí, zaveď ich
dolu k vode, tam ti ich preskúšam. O kom ti poviem: Tento nech ide s tebou, ten nech ide s tebou, ale
každý o kom ti poviem, tento nech nejde s tebou, ten nech nejde. Zaviedol ľud dolu k vode. Hospodin
povedal Gideonovi: Každý, kto jazykom chlípe vodu ako pes, toho postav osobitne, takisto každého,
kto si kľakne na kolená a tak bude piť. Tých čo dvihli ruku k ústam a tak chlípali, bolo tristo mužov,
ostatný ľud si kľakol na kolená a tak pil vodu. Hospodin riekol Gideonovi: S tristo mužmi, ktorí chlípali,
vás zachránim a vydám ti Midijáncov do rúk. Všetci ostatní nech idú domov.
Bratia a sestry
Pred týždňom sme začali sledovať príbeh Gideona, ktorého si povolal Hospodin za sudcu Izraela.
Bolo to v období, v ktorom boli Izraelci utláčaní Midijáncami a Amorejcami. Ukrývali sa pred nimi
v skalných roklinách a jaskyniach. Skrátka strach im zvieral srdce. Aj samotný Gideon sa bál o svoj
život. Navštívil ho však anjel, ktorý mu oznámil, že sa stane vodcom Izraela. Prvý odvážny skutok
ktorý urobil, bolo zbúranie oltára pohanského bôžika Baala.
Následne sa schyľovalo k bitke, v ktorej mal viesť Gideon celý Izrael proti vojskám Midijáncov
a Amorejcov. Gideon teda zhromaždil svoju armádu, ktorú tvorilo 32 000 mužov. Gideonovi sa však
zdalo, že ich je málo, veď Midijánci boli prirovnávaní ku kobylkám, ktorých bolo toľko, že sa nedali ani
spočítať. Preto si myslel, že má ešte málo mužov. Je možné, že Gideon chcel pozháňať ešte ďalšie
posily.
Vtedy Hospodin riekol Gideonovi: Primnoho ľudu je pri tebe, než aby som im vydal Midiáncov do rúk,
Izrael by sa mohol vyvyšovať nado mňa a povedať: Moja moc ma zachránila (2. v.) Predstavme si
túto situáciu. Na jednej strane Gideon sa bojí, že má málo vojakov na boj s Midijáncami. Na druhej
strane mu Pán Boh ako keby hovorí, že mu nemôže dať víťazstvo, pretože má vojakov veľmi veľa. My
z nášho ľudského pohľadu vidíme mnohé veci úplne inak, ako ich vidí Pán Boh z toho svojho pohľadu.
Pán Boh skrátka nedovolil Gideonovi tiahnuť do vojny s takým množstvom vojakov, pretože po
víťazstve by mohol Gideon, ako aj jeho armáda veľmi rýchlo spyšnieť. Možno by sa vystatovali, že
víťazstvo prišlo vďaka ich šikovnosti a taktike, ale nie vďaka Pánu Bohu.
Ľudská pýcha dokáže byť veľkou prekážkou v Božích plánoch s nami. Preto sa v Biblii píše, že Boh sa
pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Aj dnes sa boh ujíma slabých a jednoduchých ľudí, ktorí sa
môžu stať jeho nástrojmi. Nepozerá na náš pôvod, na naše rodinné zázemie, ale na naše otvorené
srdce. Napríklad prostitútka Rachab, ktorá pomohla Józuovi pri prieskume mesta Jericho, je zaradená
do rodokmeňa Pána Ježiša. Alebo starozmluvný sudca Jefte bol synom prostitútky a Pán Boh si ho
zvolil za vodcu Izraelského národa. Boh hľadí na naše úprimné srdce. Pokiaľ v ňom vidí našu pýchu,
naše zakladanie si na svojom postavení, povesti, na tom čo doteraz dokázal, potom sme nepoužiteľní
v Božích rukách. Každý deň by sme sa však mali modliť slovami: „Bože, som biedy a slabý, preto Ťa
potrebujem aj dnešného dňa. Dávaj mi poznávať svoju milosť prosím, ukazuj mi svoju svätú vôľu“.
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Pán Boh Gideonovi hovorí: Daj teda verejne vyhlásiť ľudu: Kto sa bojí a chce, nech sa vráti! Gideon ich
rýchlo preskúšal a vtedy sa z nich vrátilo dvadsaťdva tisíc mužov a desaťtisíc ich zostalo (3.v.). Neviem
či si dokážeme predstaviť, aké pocity sa zmocňovali Gideona a jeho armády, keď sa vracalo domov
22 000 vojakov a zostalo ich iba 10 000. Napriek tomu Hospodin hovorí: Ešte vždy je mnoho ľudí,
zaveď ich dolu k vode, tam ti ich preskúšam. O kom ti poviem: Tento nech ide s tebou, ten nech ide
s tebou, ale každý o kom ti poviem, tento nech nejde s tebou, ten nech nejde. Zaviedol ľud dolu
k vode. Hospodin povedal Gideonovi: Každý, kto jazykom chlípe vodu ako pes, toho postav osobitne,
takisto každého, kto si kľakne na kolená a tak bude piť. Tých čo dvihli ruku k ústam a tak chlípali, bolo
tristo mužov, ostatný ľud si kľakol na kolená a tak pil vodu. Hospodin riekol Gideonovi: S tristo mužmi,
ktorí chlípali, vás zachránim a vydám ti Midijáncov do rúk. Všetci ostatní nech idú domov (4-7 v.).
Bratia a sestry, vidíme teda, ako z 32 000 vojska odišlo najskôr 22 000 ľudí. Potom ďalších 9 700 ľudí.
Tá prvá skupinka ľudí mohla odísť domov dobrovoľne, druhú skupinu poslal preč samotný Gideon na
základe skúšky, ktorú pripravil Hospodin. Preto zostalo zvyšných 300 ľudí na strane Gideona.
Keby sme tento príbeh zobrali obrazne, vidíme na ňom krásnu lekciu Božieho vyvolenia človeka
v súvise s Božou vôľou. Pán Boh Gideonovi sľúbil, že vyberie ľudí, ktorí s ním pôjdu do boja. Ale
súčasne to urobil s ohľadom na to, ako sa oni rozhodli, ako sa k celej veci postavili.
Pán Boh v súčasnosti ponúka prostredníctvom Pána Ježiša Krista spasenie pre každého človeka, ako
dar z Božej milosti. Je to Božia ponuka, ktorú si nijako nemôžeme zaslúžiť. Každý sa rozhodujeme, či
ju prijmeme, alebo odmietneme. Boh si nás skrátka preskúšava, či sme ochotní postaviť sa za Neho
alebo nie. Podobne ako skúšal srdcia Izraelcov, ktorí chceli kráčať do vojny za Gideona a oslobodenia
Izraleského národa. Pán Boh skúma naše srdcia a dopustí situácie, kedy sa ukáže, čo v nich nosíme.
Keď príde na lámanie chleba, vtedy sa odkrývajú ľudské charaktery a ukazuje sa, čoho je človek
skutočne schopný. Či dokáže ničiť, nenávidieť, alebo skôr žehnať. Podobná skúška bola v prípade
Gideona, kedy si Hospodin prečistil bojovníkov, ktorým išlo o Božiu vec, alebo o nádej na bohatú
korisť.
Na jedných službách Božích sa stretlo 2 000 ľudí. Všetci obrátili svoj zrak na dvoch hostí, oblečených
v čiernom nesúcich v rukách samopal. Jeden z nich zvolal: „Kto si myslí, že mu Kristus stojí za to, aby
dostal ranu zo samopalu, nech ostane pokojne sedieť“. V tom momente sa spevokol vyrútil von
z kostola, dokonca aj zo zboru presbyterov niektorí utiekli. Odišla aj väčšina z prítomných ľudí.
Z 2 000 ľudí zostalo iba 20. Jeden z ozbrojencov sa pozrie na kňaza a povie: „V poriadku otče,
oslobodil som ťa od falošných a pretvarujúcich sa ľudí. Teraz môžeš začať kázať slovo Božie, prajem Ti
pekný deň.“ V tom sa obaja cudzinci otočili a odišli.
Bratia a sestry, je smiešne, ako sa každý človek chce dostať do raja bez toho, aby veril, dúfal
a rozprával podľa Biblie. Je smiešne, keď niekto povie: „Verím v Boha, ale chodí po ceste hriechu.
Klame, hreší, ohovára a podobne. Je smiešne, koľko násilia, nemravnosti, klamstiev, vtipov a klebiet
zaznie denne. Ale v školách a na pracoviskách sa ani slovíčkom nezmienime o Ježišovi. Hanbíme sa za
Neho? Je smiešne, ako sa niektorí ľudia dokážu nadchnúť počas kázne za Božie veci. Ale počas týždňa
ohovárajú, odsudzujú a klamú. Je smiešne, ako veľmi sa zaujímame o to, čo o nás hovoria druhí ľudia.
Ale nezaujímame sa pritom o to, čo si o nás myslí Pán Boh.
Nech ťa teda Boh požehná a dáva ti silu, aby si kráčal napriek všetkému zlu tohto sveta. Nech ťa Boh
odmení za to, že sa k nemu dokážeš verejne priznať. Keď ideš do reštaurácie na obed, nemáš
problém sa pomodliť pred jedlom. Nech ti dá Boh múdrosť, keď hovoríš o druhom, ako hovorí Luther
v Malom katechizme: „Všetko si máš vykladať v tom lepšom slova zmysle“. Nech Ťa Boh posilňuje,
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aby si sa za druhých modlil, dobrorečil a žehnal. Aby si sa každý deň modlil spolu s publikánom:
„Bože, buď milostivý mne hriešnemu“.
Nech nás Pán Boh očistí aj v dnešné ráno, aby sme prijímali silu od Pána Boha, očistenie
a povzbudenie v daroch svätej večere. AMEN

