
11. Gedeon 

Chlapci a dievčatá, nedávno skončilo jedno krásne liturgické obdobie a to Vianoce.  

• Rúcho akej farby používa kňaz počas vianočného obdobia najčastejšie? Zlaté, alebo biele. Pretože 

biela farba je oslavná. Aj dievčatá na sv.prijímanie idú v bielych šatách – čo vyjadruje radosť, oslavu. 

Keď sa nevesta vydáva, tiež má biele šaty. A my cez Vianoce slávime príchod Spasiteľa, narodenie 

Ježiša a túto radosť vyjadrujeme práve bielym rúchom.  

• Ako sa volá  to obdobie pred Vianocami? Príprava na vianoce? Advent. Áno a toto slovo znamená: 

„čakanie“ – čakáme a pripravujeme sa na príchod Pána Ježiša.  A vtedy nosíme rúcho fialovej farby. 

Fialová je farba nádeje. Aj keď je pohreb používame liturgickú farbu fialovú. My máme nádej, že ten 

človek, ktorý zomrel, sa dostal do neba, že žije večným životom.  

• Dnes máme zelenú farbu rúcha. Kedy sa používa v liturgii takáto farba? Keď skončí vianočné obdobie, 

tak používame zelenú farbu a to sa volá: „obdobie cez rok.“ My si v ňom pripomíname Ježišove 

zázraky, podobenstvá, čo učil, čo robil počas svojho života. Preto zelená farba. 

A je tu náš rodostrom.  

❖ Viete aká bola posledná postava nášho rodostromu o ktorom sme rozprávali? Jozue.  

❖ Čím bol známy Jozue. Čo urobil také veľké? Čím je známy a začo mu ďakujeme? Previedol židovský 

národ do zasnúbenej zeme, do krajiny Kanaán.  

❖ Akú rieku museli prejsť, aby sa tam dostali? Prekročili Jordán.  

❖ Jozue viedol koľko kmeňov? Dvanásť. Jozue priviedol ľud do zasnúbenej zeme, dobil jedno dôležité 

mesto tak zázračne, že ani jednu zbraň nepoužili. 

❖ Ako sa volalo to mesto, ktoré dobili tak zázračným spôsobom? Jericho.  

Potom sa usadili, tých dvanásť kmeňov si tú krajinu rozdelilo a čo sa stalo? Jozue zomrel a ten národ 

– tých dvanásť kmeňov, si začali robiť čo chceli, nepočúvali Pána Boha. Akoby zabudli nato všetko čo pre nich 

Pán Boh robil, ako bol pri nich, aké zažili zázraky, ako ich sýtil mannou na púšti, ako im dával vodu zo skaly... 

a to všetko zázraky, ktoré im dával cez Mojžiša. Dal im tiež prikázania. Ale oni sa usadili, postavili si domy, 

začali chovať ovečky, dobytok a na Pána Boha zabudli. Bolo im veľmi dobre. A tak sa stalo, že tie okolité 

národy, ktoré boli okolo nich, ich začali zotročovať. Začali ich dobíjať. Raz to boli filištínci, inokedy amalekiti, 

potom madiánčania. Stali sa pre nich korisťou, lebo neboli jednotní a nepočúvali Pána Boha. A tak sa Pán 

Boh nad nimi zľutoval a posielal im takých vodcov, aby ich obránili, aby ich zachránili. A dnes sme o takom 

vodcovi počuli v prvom čítaní, ktoré sme počuli. Jemu Pán Boh povedal: „Teba posielam, aby si vyslobodil 

môj ľud z ruky madiánčanov...“  tak sa volal jeden z národov, ktorý však už nejestvuje. My o ňom viac 

nevieme nič. Nevydržal dodnes. A ten vodca sa volal GEDEÓN.  Tak si o ňom porozprávame, len musíme 

otvoriť našu čarovnú skrinku. Dnes je trocha napchatá – po vianociach 

pribrala ako my všetci...        A tu máme obrázok Gedeóna.  

Prvý príbeh, ktorý si povieme, (potrebujem pomôcku 

a pomocníkov, ktorí mi tu pomôžu rozprestrieť deku ) bude ako sa Pán 

Boh rozhodol vyslobodiť a zachrániť Izraelitov prostredníctvom 

Gedeona. A Gedeon žiadal od neho znamenie. Povedal: „Pane Bože, ako 

viem, že práve Ty ma povolávaš? Čo keď ľudia povedia, že ja si to 

vymýšľam? Že mňa Pán Boh vôbec neposiela, že iba táram... Daj nejaké 

znamenie, že ma posielaš, aby som vyslobodil tento národ....“ A Pán Boh 

sa ho pýtal: „Čo mám urobiť?“   A Gedeon povedal: „Urob, aby rúno, 

ktoré nechám cez noc na tráve, ráno, keď vstanem – všade bude rosa, ale 

aby rúno bolo suché. „ A Pán Boh mu odpovedal: „Dobre. Urobím, ako si 

želáš.“ Gedeon ráno vstal, chytil rúno a naozaj bolo suché a tráva bola 



mokrá. A Gedeon povedal: „Prepáč Pane, ale ešte raz ťa chcem o niečo poprosiť, aby ten ľud uveril, že ma 

posielaš. Aby sa Ti nevysmial, že som si vymýšľal. Urob teraz opačne. Ja nechám cez noc to rúno na tráve 

a všade dookola tráva bude suchá a len to rúno bude mokré.“ A Pán Boh povedal: „Dobre, urobím, ako si 

želáš.“  Ráno Gedeon vstal a všetko okolo bolo suché a rúno mokré. Pán Boh urobil, ako Gedeon od neho 

chcel. A toto je aj na nálepke, ktorú dostanete – Gedeon žmýka rúno...  

Pán Boh počúval jeho žiadosť. Gedeon to nechcel pre seba. On to chcel pre tých ľudí, aby mu uverili. 

On chcel, aby sa Pánu Bohu neposmievali, aby nepovedali o ňom, že : „Tvoj Pán Boh je slabý. On nevie urobiť 

žiadny zázrak, ani dať znamenie...“ Pán Boh je silný. Preto vám to spomínam, aby sme verili v silu modlitby. 

Pán Boh vypočúva modlitby, keď ho prosíte. Nie vždy tak ako chceme, ale vždy tak, aby to bolo pre náš život 

potrebné. Nie vždy ako my chceme. Niekto povie: „Neučil som sa, ale daj Pane Bože, aby som mal z písomky 

jednotku. Odovzdám prázdny papier, ale nech sú tam dobré výsledky.“ To Pán Boh neurobí. On vypočúva 

modlitby tak, aby boli pre nás požehnaním, pre naše dobro. Keď ty dostaneš z písomky, na ktorú si sa nenaučil 

päťku, to je pre tvoje dobro. Aby si sa viac snažil, aby si sa učil. Pán Boh dal Gedeonovi znamenie, vypočul 

ho, lebo to bolo dobré pre národ, aby mu uveril a aby ho neodmietol. Tak toto je príbeh, ktorý nás učí prosiť 

Pána Boha o dobré veci.  A skutočne to, čo je pre nás dobré a potrebné.  

Druhý príbeh sme počuli v čítaní – ako Pán Boh poslal Gedeona: „Vyslobodíš môj ľud.“ A Gedeon 

zvolal veľké vojsko, aby mu pomohli proti nepriateľom, ktorí ohrozujú. Koľko bolo tých ľudí? Bolo ich viac 

ako 30tisíc vojakov. A Pán Boh povedal: „To je veľa. Pošli tých, ktorí majú strach, nech idú domov.“ A tak 

22tisíc odišlo domov. Báli sa. Prečo to Pán Boh prikázal? Aby šli domov? Urobil to preto, aby si nemysleli, že 

vyhrali sami. Aby si nepovedali: „My Pána Boha nepotrebujeme, my sme si to sami vybojovali.“ Ale Pán Boh 

povedal: „Nie, nie. Tých čo sa boja, pošli domov.“ A z 32tisíc ich 22tisíc odišlo. Ostalo ich 10tisíc. A Pán Boh 

povedal: „To je veľa. Priveď ľudí k rieke. Kto bude lízať ako pes tých nechaj a kto si kľakne k vode, nech odídu 

domov.“ Z tých 10tisíc ich ostalo 300. A s týmto počtom chlapov Pán Boh porazil veľké vojsko madiánčanov. 

Pán Boh, nie ľudia! Prečo to Pán Boh takto urobil? Aby sme vedeli, že nie vlastnou silou. Keď sa budem 

spoliehať na vlastné sily, zle dopadnem. Ale keď sa budem spoliehať na Pána Boha, On mi pomôže.  

Dnes nás Gedeon učí:  pros Pána Boha o to, čo je dobré, o to čo naozaj v živote potrebuješ. Neboj sa 

ho prosiť. Pán Boh vypočúva. Ale pros ho o také veci, ktoré sú skutočne potrebné. A to druhé:  dôveruj Pánu 

Bohu. Nikdy nie vo vlastné sily. Nikdy nehovorme: „Ja Pána Boha nepotrebujem. Ja všetko dokážem sám. 

Mne ho netreba. Aj tak sa musím sám učiť, aj tak sa musím sám trápiť...“ Ty rob čo vládzeš a ostatné nechaj 

na Neho. Ale nikdy nehovor, že Pána Boha nepotrebuješ. On Ti chce pomôcť, on chce byť pri tebe. Musíme  

mu len dôverovať, veriť, že nám chce dobre, že nám chce pomôcť... Aj tí vojaci mohli povedať: „Čo je to 300 

vojakov, oproti veľkému vojsku? Však to bude hanba, nás pobijú... utekajme preč...“ a tí chlapi dôverovali 

Pánu Bohu. Aj my keď budeme dôverovať Pánu Bohu, Pán Boh nám pomôže.  

 

 

Úloha pre deti: 

1. Medzi najslávnejších sudcov v Izraeli patril aj  ............................................. .  (Vypočítaj príklady, zapíš si výsledky 

od najväčšieho po najmenší. Písmená, ktoré sú vedľa výsledkov si vypíš a dozvieš sa, kto bol tým sudcom. 

6 x 4 = .......  G  15 – 7 = .......  O  7 – 4 = .......   N 

9 + 9 = .......   E    8 + 2 = .......   E  3 x 4 = .......   D 

 

2. Gedeon je pre nás ( ROM – VZO ) ________________________, že nikdy ( DAL – ŽIA – NE )  

__________________________ od Pána Boha nič pre seba, ale ( SLEL – MY ) _________________________na iných. 


