
1 Gideon 

1.1. Hra 

Povedal som... – hra zameraná na poslušnosť. Jeden vedúci vydáva rozkazy, ktoré musia 

ostatní plniť. Vetu musí začínať spojením „povedal som“, ak vydá rozkaz bez toho a niekto ho 

poslúchne, vypadáva z hry. 

1.2. Téma 

Je Boh stále s nami? Prečo sa potom dejú aj zlé veci? Túto otázku si kládol dokonca aj 

náš hrdina Gideon, ktorý určite dobre poznal veľké príbehy svojich otcov, v ktorých Hospodin 

konal neuveriteľné zázraky, no on je dnes svedkom iba pustošenia krajiny okolitými národmi. 

Čo sa teda stalo, kde je problém? Musíme sa presunúť na začiatok knihy Sudcov, kde 

nachádzame odpoveď.  

Hospodin vyhnal zo zasľúbenej krajiny utláčateľov Izraela a dal im ju. Podmienkou 

bolo, aby neuzavierali dohody s okolitými národmi, teda aby neuctievali ich bohov. Avšak 

generácia, ktorá zažila tak mnoho zázrakov už zomrela a nasledujúca nemala záujem poznať 

Hospodina. Aká škoda! Ale nezapchávame si aj my niekedy uši pred Božím Slovom? 

Nevypneme naše zmysly, pretože kázeň je príliš dlhá, alebo radšej počas dorastu skontrolujeme, 

čo je nové na Facebooku? Izrael sa začal kamarátiť s okolitými národmi, no čo je horšie, aj s ich 

modlami. Bolo v nich akési prázdno a potrebovali niečo, čím by ho vyplnili. Aj my občas 

hľadáme dačo, čo by nás naplnilo, utíšilo hlad po niečom, čo ani nevieme pomenovať. A tak sa 

púšťame na rôzne miesta – do mesta na drink, dva, štyri.., skúšame nebezpečné veci, chceme 

sa „zdravo“ báť, alebo aspoň nejako potešiť. Áno, naplní nás to. Ale na ako dlho? Alkohol je 

len prchavá látka, zmysly sa otupia a hranica strachu je nestála. No stály je jedine Hospodin a 

jasne hovorí, že On je naším Bohom. JEDINÝM. Ďalšie udalosti ich prinútili spomenúť si, kto 

je skutočný Boh. Národy, ktorým sa tak túžili podobať sa ocitli v nadvláde a Izrael je opäť 

v zajatí. Avšak aj na kolenách. Vidíme, kam ich doviedla ich pohodlnosť. Zleniveli im srdcia 

a odpadli od Hospodina. Spomenuli si, až keď im bolo ťažko. Boh však nie je škodoradostný. 

Svojmu nevernému ľudu dáva Gideona – silného a poslušného hrdinu, ktorého povoláva do 

boja. Pridá sa k nemu aj množstvo ľudu, no Boh má iné plány. Z veľkého vojska necháva iba 

tristo mužov, aby nemohli víťazstvo pripísať svojej sile. Gideon poslušne konal, čo mu povedal 

Hospodin. Hoci nepriateľov bolo niekoľko stonásobne viac, Izrael pod vedením Boha víťazí! 

Našli sa aj takí, ktorí neverili a vysmievali sa, no čoskoro spoznali pravdu. Aj my sa stretávame 

s ľuďmi, ktorí neveria, že Boh existuje. Ale koľkokrát Mu my sami neveríme a hľadáme pomoc 



kdekoľvek inde? Tento boj sa oplatil, nepriatelia boli porazení, Hospodin zostal verný svojim 

sľubom. Avšak ľud je stále slepý – chce, aby im vládol ich hrdina Gideon. Vidia iba jeho 

víťazstvo a nie to Božie. Ale Gideon je skutočný Boží muž a odpovedá im: „Nebudem nad vami 

panovať, ani môj syn nebude nad vami panovať; Hospodin bude panovať nad vami.“ (Sud 8,23) 

Sláva mu nestúpla do hlavy, stále vedel, vďaka komu zvíťazili. Jeho reakcia bola správna.  

Pre nás sú tu otázky od Pavla: „Veď ktože ti prisudzuje prednosť? A čo máš, čo by si 

nebol dostal? A keď si dostal, čo sa chváliš, ako by si nebol dostal?“ (1Kor 4,7) Preto aj my 

pamätajme, že nie sami dosahujeme dobré známky a iné úspechy, ale všetko prijímame z Božej 

milosti. Nič nie je samozrejmosťou, iba ak Božia vernosť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 Samson 

2.1. Hra 

Aktivity zamerané na silu – pretláčanie, preťahovanie sa lanom... 

2.2. Téma 

Spomínate si na príbeh o Sáre a Abrahámovi, ktorí dlho nemohli mať deti? Samsonov 

príbeh sa začína veľmi podobne. 

Jeho matke sa zjavil anjel, ktorý oznámil, že bude mať syna. Tiež ju varoval, jeho hlavy 

sa nesmie dotknúť nijaká britva. Bude to veľký muž, ktorý bude vyslobodzovať Izrael spod 

nadvlády Filištíncov. Aj sa tak stalo, chlapec rástol a Hospodin ho požehnával (Sud 13,24). 

Avšak, nastal tu naoko problém – zapáčila sa mu jedna mladá Filištínka. Rodičom sa to, 

samozrejme, nepozdávalo, no vtedy ešte nevedeli, čo Hospodin plánuje. Napokon súhlasili 

a vydali sa spoločne na cestu. Ešte ani neboli v cieli a Samsonova sila sa začala prejavovať. Do 

cesty im vbehlo levíča. Nie také, aké môžeme vidieť v ZOO, skrotené a prítulné, ale divoké 

a nebezpečné. Hoci Samson pri sebe nič nemal, zabil ho holými rukami! Určite by to sám 

nedokázal, bol to začiatok Božieho konania skrze neho. Keď šiel touto cestou ďalší krát, odbočil 

a pozrel sa na telo levíčaťa. Uvidel v ňom roj včiel a med. Tento možno nie až tak významný 

fakt mu poslúžil ako základ hádanky pre jeho družbov. „Z pažravca vyšiel pokrm a zo siláka 

vyšla sladkosť.“ (Sud 14,14) Na vyriešenie im dal sedem dní. V stávke je tridsať košieľ 

a sviatočných šiat, žiadna lacná záležitosť. No hádanka je priťažká, tak posielajú jeho ženu za 

ním, aby jej prezradil, čo to znamená. Samson ale nie je hlupák, vie, o čo jej ide. Je však 

neoblomná a používa dostatočne silnú zbraň – slzy, jednoducho ho vydiera. Ako sa my snažíme 

dosiahnuť to, po čom túžime, nebýva to niekedy tiež vydieranie? Keď sa dozvie odpoveď, 

posunie ju družbom, no to, čo nasledovalo sa nedá nazvať výhrou. Samson svoj sľub dodrží, za 

správnu odpoveď im dá tridsať košieľ aj sviatočných šiat, avšak od ich bratov, na úkor ich 

životov. Mysleli si, že ho ľahko obídu. Koľkokrát aj my chceme niekomu prejsť cez rozum? Či 

už sú to ťaháky v škole, polopravdy doma, alebo pretvárky medzi kamarátmi. Bohu sa to nepáči 

a nám sa to vôbec nevypláca. Potom sa Samson zaľúbil do ženy menom Delíla. Filištínci sa 

stále nevzdávali, podplácali ju striebrom, aby z neho vymámila, v čom spočíva jeho sila. 

Viackrát sa ho pýtala, no on si len dačo vymyslel a pravdu skrýval. No bola natoľko neodbytná, 

že jej Samson prezradil tajomstvo jeho sily. V spánku ho ostrihali a s tým odišla aj jeho sila, 

prítomnosť Hospodina. Filištínci ho tak ľahko chytili, vypichli mu oči a musel ťažko pracovať 

vo väzení. Aký rýchly zvrat! Hrdina, ktorý doteraz víťazil nad zástupmi nepriateľov, je zrazu 



ich otrokom. Hoci bol silný, Boh ho požehnával, chránil, aj tento muž mal svoje slabosti. Či to 

boli ženy, slabá vôľa... Aj my máme svoje slabé miesta, možno je to netrpezlivosť, náklonnosť 

k zlému, alebo čokoľvek iné, čo nás brzdí. Samson už pri prvej žene doplatil na svoje slabosti, 

no opäť vstúpil do tej istej rieky, tento krát už s trvalými následkami. Dávajme si pozor na naše 

slabosti, pretože ešte lepšie, ako my sami ich pozná diabol. Presne vie, na ktoré miesto má 

zatlačiť. On nebude útočiť na tie miesta, v ktorých máte pevnú vôľu. Ani Samsona sa nesnažili 

prebiť silou, vedeli že je to márne. Šli na to rozumom. Diabol presne vie, v čom sme slabí 

a nedokážeme obstáť. Preto ak máme problém udržať svoj jazyk na uzde, vyhýbajme sa 

konfliktom a radšej odíďme, ako by sme mali druhým ublížiť. Ak nedokážeme udržať na uzde 

oči a máme problém so žiadostivosťou, vyhýbajme sa časopisom s nahými telami a v každej 

krízovej situácii si pripomínajme, že s tým chceme bojovať, nie sa hriechu poddať. 

Samsonov príbeh sa však nekončí vo väzení. Pri jednej bujarej oslave ho zavolali 

kniežatá ako šaša. Ľudia sa mu posmievali, no nevedeli, čo ich čaká. Samson sa naposledy 

modlil a Boh mu dal síl, takže zboril dva stĺpy, na ktorých držal celý dom. Vtedy pobil viac 

Filištíncov, ako počas celého života. Boh je milostivý a dáva nové šance. Avšak je na nás, či 

Ho milujeme a chceme s Ním žiť, alebo Ho zarmucujeme a spoliehame sa len na Jeho milosť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 Dávid 

3.1. Hra 

Dávid a Goliáš – podobne ako kameň, papier, nožnice. Dvaja hráči stoja chrbtami 

k sebe, naraz sa otočia a napodobnia buď Dávida (bol menší, teda sa prikrčí) alebo Goliáša (bol 

veľký, teda dá ruky nad hlavu). Dávid, samozrejme, vyhráva. 

3.2. Téma 

Nech nikto tebou nepohŕda pre tvoju mladosť, ale buď vzorom veriacich v reči, 

správaní, láske... Tento odkaz adresoval apoštol Pavol svojmu nasledovníkovi Timoteovi, no 

jeho slovám by sa určite potešil aj hrdina Dávid.  

V dobre kráľov, keď Samuel hľadal nového vládcu pre Izrael, Hospodin ho poslal 

k mužovi menom Izaj, spomedzi jeho synov má vybrať nového hrdinu. Izaj mu predstavil 

svojich siedmich synov, postupne od najstaršieho. Určite to boli mocní mladí muži, už pri 

prvom si Samuel myslel, že je rozhodnuté. Istotne bol vysoký, mal široké plecia, ruky 

poznačené tvrdou prácou. No Boh vraví Samuelovi: „Nehľaď na jeho výzor a na výšku jeho 

postavy; tohto som zavrhol, lebo nepozerám na to, na čo pozerá človek. Človek totiž hľadí na 

to, čo je pred očami, Hospodin však hľadí na srdce.“ (1Sam 16,7) Napokon poslali aj po 

najmladšieho Dávida. Bol pastierom oviec. Hospodin vraví Samuelovi: „To je on, tento bude 

kráľom, vstaň a pomaž ho!“ Dávid bol veľmi usilovný, šikovný a tiež poslušný. Keď bola vojna 

medzi Izraelcami a Filištíncami, otec ho poslal priamo medzi bojovníkov, aby zaniesol jedlo 

svojim bratom a zistil, aká je situácia. To chcelo riadny kus odvahy a poslušnosti! Koľkokrát 

nás rodičia požiadajú o drobnú pomoc, no my si radšej rýchlo nájdeme výhovorku, alebo tým 

poveríme niekoho iného. Dávid vzal jedlo a šiel. Situácia na bojisku bola veľmi ťažká. Medzi 

nepriateľmi bol muž, priam obor, vysoký takmer tri metre! Jeho výzbroj vážila viac ako 57 

kilogramov! Každý deň vykrikoval na Izraelcov hanlivé slová a nikto sa neodvážil vzoprieť sa 

mu. Až do chvíle, keď prišiel Dávid. Ľudia ho odhovárali, Goliáš bol predsa bojovníkom od 

svojej mladosti, odborník vo svojom remesle, zatiaľ čo Dávid bol jednoduchým pastierom 

oviec. No hoci sa zdalo, že tento mladík má viac odvahy ako skúseností, nebolo to celkom tak. 

Počas kariéry pastiera sa stretol so šelmami ako je medveď a lev. Svoje ovečky bránil vlastným 

telom a úspešne. Napokon sa postavil proti Goliášovi len s prakom a pár kamienkami. Dávid 

zvíťazil nad obrom, na ktorého sa Filištínci spoliehali. Ľudia sa často spoliehajú na niečo 

hmatateľné a ľahko dokázateľné. Spoliehajú sa na svoju silu, dobré známky, krásu, no to nie je 

všetko, skutočným víťazom je Boh. Po týchto udalostiach sa veľmi rozhneval predošlý kráľ 



Saul a začal nesmierne žiarliť na Dávida, chcel sa ho zbaviť. Dávid sa musel dať na útek. Býval 

v lesoch, jaskyniach, na púšti, jednoducho čo najďalej od nebezpečného Saula. Boh dáva 

svojim verným víťazstvá, ale aj skúšky. Keď bol Dávid na úteku, mal možnosť stretnúť sa so 

Saulom v bezpečných situáciach. Keď býval v jednej jaskyni so svojimi blízkymi, vošiel do nej 

aj Saul. Bola to skvelá príležitosť na zabitie Saula, čím by získal pokoj a slobodu. No skutočne? 

Hoci by ho už nikto neprenasledoval, ťažil by ho hriech. Dávid to mal premyslené, nuž iba 

odrezal kúsok z jeho plášťa, ale Saula sa ani nedotkol. Keď obaja vyšli z jaskyne, Dávid mu dal 

kus látky ako dôkaz, že ho nechce zabiť, ani mu ublížiť. Nasledovalo krásne zmierenie, no iba 

na chvíľu. Dávid sa opäť ocitol v koži koristi. No nie nadlho, Saul zomiera v boji s Filištíncami 

a Dávid sa oficiálne stáva kráľom.  

Jeho vládu predchádzali mnohé boje, no Hospodin mu dával tiež mnohé víťazstvá. Ak 

aj nás niečo sužuje a zdá sa nám, že sa nič nedarí, Boh práve vtedy na nás pracuje. Zoceľuje 

náš charakter, posilňuje vzťah s Ním a podnecuje nás k usilovnosti. Neboli by sme predsa leniví 

a rozmaznaní, ak by nám všetko ležalo pri nohách bez akejkoľvek námahy? 

 


