ZBOROVÝ LIST ◊ ROČNÍK XII. ◊ ČÍSLO 2 ◊ MÁJ 2021 ◊ NEPREDAJNÉ

KALVÍNČEK
GIDEON
G

ideon zodvihol cep a začal mlátiť pšenicu. Mlátenie
pšenice bola ťažká práca a Gideon bol na to sám,
teda mu to bude trvať ešte dlho, zvlášť keď to musí robiť
potajomky. Ešte že má dostatok síl. A hnev ho činil ešte
silnejším.
Gideon cítil zlosť pri pomyslení na nenávidených
Midjáncov, ktorí pustošili izraelskú krajinu. Prichádzali
na ťavách a kradli dobytok, ovce a kozy. Zničili takmer
všetku úrodu. Má šťastie, že vôbec má čo mlátiť. A hlavne
toto utrpenie od Midjáncov trvá už sedem rokov.
V tom za sebou Gideon počul kroky. Niekto sa k nemu
zozadu blížil. Neznámy sa mu pozdravil „Boh s Tebou”.
Gideon sa podivil, veď keby bol Hospodin s nimi, nemali
by také ťažkosti zo strany Midjáncov. V srdci však Gideon
vedel, prečo ich Boh opustil. Boží ľud sa prestal spoliehať
na Boha, preto sa stali ľahkou korisťou nájazdníkov.
Neznámy muž opäť prehovoril a povedal Gideonovi,
že Boh si ho vybral, aby použil svoju silu na záchranu
izraelského ľudu. Pripomenul mu, že Boh bude
s ním. Gideon bol ohromený, nevedel, či môže veriť
neznámemu mužovi. Ten mu však odpovedal, že dostane
znamenie. Neznámy muž sa dotkol koncom palice mäsa
a nekvaseného chleba, ktorý bol na skale a v ten okamih
zo skaly vyšľahol oheň, strávil mäso a chlieb a neznámy
muž zmizol v plameňoch ohňa. Musel to byť Boží anjel,
pomyslel si Gideon, a teda musí Božie prianie splniť.
Zobral obrovské vojsko, viac ako tridsať tisíc
bojovníkov bolo pripravených ísť s ním do bitky. Potom
ale Gideona odvaha opustila. Modlil sa k Bohu, aby mu
dal znamenie, že to čo robí, je správne. Povedal Bohu, že
ak si praje, aby Gideon šiel do bitky, tak položí vlnené
rúno na zem a nechá ho tam cez noc. Ak bude ráno rosa len
na rúne a zem okolo bude suchá, tak pôjde Gideon do boja.
Ráno bolo rúno mokré, ale zem bola suchá.
Avšak Gideon si stále nebol istý a tak prosil Boha,

aby mu dal ďalšie znamenie a tentokrát aby rúno zostalo
suché a rosa nech padne okolo. A tak Boh aj učinil. Boh
dal Gideonovi znamenie, ktoré potreboval. Vydal sa teda
s vojskom do boja. Hospodin povedal Gideonovi, že
má priveľa bojovníkov pri sebe a nie všetci sú statoční.
Navyše Izrael by sa mohol vyvyšovať nad Boha a nemuseli
by dôverovať Bohu, že to On ich zachránil. Nech im
teda povie, že kto nechce ísť bojovať, nech ide domov.
Cez dvadsaťtisíc mužov opustilo tábor. Potom povedal
Hospodin Gideonovi, aby zvyšných desaťtisíc mužov
zaviedol k potoku aby sa napili. Väčšina si k vode kľakne
a nechápu že nebezpečie číha všade okolo. Hospodin
povedal Giodeonovi, nech si ponechá len tých, ktorí
zostanú stáť a budú piť z dlaní.
Gideonovi zostalo len tristo bojovníkov. Nepriateľská
armáda ich mala niekoľko tisíc. Boh povedal Gideonovi,
aby sa nebál a šiel s jedným mužom obhliadnuť nepriateľský
tábor. Gideon zišiel z vrcholu kopca do tábora nepriateľa
na planine. Počul dvoch vojakov, ako sa rozprávali. Jeden
z nich hovoril druhému, že mal hrozný sen, že obrovský
peceň chleba sa kotúľal do tábora a porážal stany. Druhý
mu na to odpovedal, že to môže znamenať, že ich Gideon
porazí.
Gideon sa vrátil k svojim mužom a odrazu si už veril, že
zvíťazí. Povedal svojim mužom, že zaútočia dnes v noci.
Každý vojak si mal vziať do ruky trúbu a prázdne džbány,
v džbánoch boli ukryté fakle. Až sa priblížia k nepriateľom,
Gideon im dá znamenie, zatrúbia na trúbu, rozbijú džbán,
zdvihnú do výšky zapálenú fakľu a zakričia z plných pľúc.
V hlbokej noci sa nepriateľ zobudil na obrovský krik.
Muži zvolali, že bojujú za Boha a za Gideona. V tme a
zmätku bojovali nepriateľskí vojaci s kýmkoľvek, na koho
narazili a snažili sa z boja čo najskôr utiecť.
Týmto víťazstvom Boh a Gideon priniesli mier
izraelskej krajine.

VIETE...
1. Akú prácu vykonával Gideon potajomky?
2. Akú zver kradli Midjánci Izrealeitom?
3. Koľko rokov trvalo utrpenie zo strany Midjáncov?
4. Koľko mužov opustilo tábor po tom, čo im Gideon povedal, aby šli domov?
5. Koľko mužov zostalo Gideonovi na koniec a šiel s nimi do boja?
6. Čo sa v sne nepriateľa skotúľalo na ich tábor a zničilo stany?
7. Ktoré veci si mali so sebou zobrať mužovia do boja?
8. Koľko dní od Veľkej noci sú Svätodušné sviatky?
9. Koľko dní pred Svätodušnými sviatkami slávime Nanebovstúpenie?
10. Ktorý deň týždňa sme slávili Nanebovstúpenie?

VYMAĽUJ
1 - žltá
2 - svetlo zelená
3 - modrá
4 - tmavo modrá
5 - tmavo zelená
6 - oranžovo-hnedá
7 - tmavo sivá
8 - sivá
9 - oranžová
10 - ﬁalová
11 - hnedá

