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Hospodin vs. Dágon 
 
 
Dnes vám chcem porozprávať starý biblický príbeh z dejín izraelského národa. 
Tento príbeh sa odohral v čase, keď izraeliti ešte nemali kráľov. Najvyššie 
postavenou osobou v krajine bol vtedy najvyšší kňaz Éli, ktorý bol súčasne aj 
sudcom. Éli nebol veľmi dobrým kňazom. V Izraeli sa vtedy dialo veľa nepekných 
vecí. Bola znevažovaná svätyňová služba, diali sa tam mnohé neprístojnosti. Ľud 
uctieval cudzie božstvá, ktoré prevzal od okolitých národov.  
Na všetky tie veci Boh upozorňoval Éliho prostredníctvom prorokov, ale Éli sa 
nesnažil o nápravu. 
 
A v tom čase sa schyľovalo k vojne medzi Izraelom a pohanským národom 
Filištínov.  
Filištíni boli pre Izraelitov známym a starým nepriateľom, už počas 
predchádzajúcich desaťročí mali s nimi viacero vojenských konfliktov. V Biblii sa 
píše, že keď Izraeliti zabúdali na Pána Boha a uctievali rôzne modly, on ich vydal 
do ruky Filištínov, aby si uvedomili, že robia zle a že sa potrebujú vrátiť k Bohu. 
A keď prosili Pána Boha o pomoc, vždy im pomohol. 
 
Takže aj teraz sa Izraeliti pripravili na boj a mysleli si, že ho určite vyhrajú. Tak 
nejako im nevadilo, že na Boha vo svojom živote zabúdajú. Boli si istí, že Boh je 
s nimi. A vy si čo myslíte, ako dopadne tento boj? Po tom, čo som vám povedal 
o stave Izraela, máte o ich víťazstve určité pochybnosti. Výsledok boja nám 
povie, či bol Boh s nimi, alebo mal iný plán. Ako teda tento boj dopadol? 
 
1 Samuel 4:2  A Filištíni sa zriadili do boja proti Izraelovi, a keď sa rozvinul boj, 
porazený bol Izrael pred Filištínmi, a pobili na bojišti, na poli, okolo štyroch tisícov 
mužov. 
 
Izraeliti tú bitku prehrali, a padlo z nich 4.000 mužov.  
Keď sa po boji vrátili do tábora, veľmi ich to trápilo a pýtali sa sami seba: Prečo 
nám dnes nedal Hospodin vyhrať nad našimi nepriateľmi? 
To je správna otázka a myslím, že presne toto Boh od nich očakával. Aby hľadali 
dôvody svojho neúspechu a aby ho našli u seba samých. Aby prestali robiť zlé 
veci, aby prestali slúžiť modlám a slúžili len Bohu. Na to všetko boli veľakrát 
upozornení, presne vedeli čo sa Bohu nepáči. Stačilo ho len poslúchnuť.  
A prišli na to? Prečítajme si, čo vymysleli. 
 
1 Samuel 4:3  Vezmime k sebe zo Síla truhlu smluvy Hospodinovej. Keď prijde 
do nášho stredu, zachráni nás a vyslobodí z ruky našich nepriateľov. 
 
Vymysleli veľmi zaujímavú vec. Ak Hospodin nebol s nimi dnes na bojisku, treba 
ho nejako prinútiť, aby tam prišiel.  
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My niečo vymyslíme, aby Boh urobil to, čo chceme my, aby urobil. Ak Boh 
nechce ísť s nami, tak my si ho tam prinesieme.  
Čo myslíte, dá sa to? Stáva sa vám niekedy, že potrebujete, aby vám Boh 
pomohol v nejakej záležitosti, ale on nič nerobí? A stáva sa vám, že vtedy 
rozmýšľate, ako by ste ho mohli nejako, nepoviem donútiť, ale použijem básnický 
výraz „primäť“, nejako zamotivovať, prehovoriť, aby urobil to čo chcete vy? 
A funguje to?  
Neviem, aké s tým máte skúsenosti, ale Pána Boha nemožno prinútiť urobiť 
niečo, čo nechce. Dá sa s ním diskutovať, dá sa mu nejako argumentovať. Ale 
nútiť ho, to sa asi nedá. 
 
Izraeliti nutne potrebovali, aby Boh použil svoju moc v ich prospech na bojisku. 
Vedeli, a mali s tým mnoho skúseností, že keď je Boh s nimi, boj sa jednoducho 
nedá prehrať. Celé ich dejiny ich to učili. Ale ako to dosiahnuť, ak im Boh 
z nejakého dôvodu práve nechce pomôcť?  
 
A ako tak uvažovali, spomenuli si na truhlu zmluvy. Bola to truhla, ktorá bola 
vyhotovená ešte za Mojžiša počas putovania z Egypta. Bola urobená podľa 
projektu, ktorý dal Mojžišovi sám Boh. Bola vyrobená z vzácneho dreva, 
a pokrytá z vnútra i zvonku čistým zlatom. A v tejto truhle boli uložené kamenné 
dosky s desiatimi prikázaniami. Táto truhla bola spojená s mnohými veľkými 
udalosťami. Vždy bola nesená vpredu pred putujúcim národom. Napríklad raz sa 
rozostúpili vody rieky Jordán, keď do nej vstúpili kňazi nesúci túto truhlu. 
A keď sa Izraeliti už usadili v zasľúbenej krajine, truhla bola uložená v meste 
Sílo, ktoré sa preto stalo hlavným bohoslužobným centrom. 
 
No a títo starší z ľudu, ktorí hľadali spôsob, ako prinútiť Hospodina, aby im 
pomohol, si spomenuli na túto truhlu zmluvy, aj na všetky zázraky, ktoré s ňou 
boli spojené. A napadlo ich, že ak by mali so sebou na bojisku túto truhlu, celkom 
určite by  museli vyhrať. Boh predsa nedopustí, aby jeho truhla padla do rúk 
pohanov. To by bolo niečo celkom nepredstaviteľné, to je úplne vylúčené.  
  
A tak poslali po truhlu, a bola prinesená na bojisko. Čo myslíte, ako reagovali 
izraelskí bojovníci, keď sa dozvedeli, že je medzi nimi truhla zmluvy? 
Prečítajme si to: 
 
1 Samuel 4:5  A stalo sa, keď prišla truhla smluvy Hospodinovej do tábora, že 
skríkol od radosti celý Izrael veľkým krikom, takže dunela zem. 
 
Izraelskí vojaci sa strašne potešili. Mali obrovskú radosť. Čítali sme, že od 
radosti tak kričali, že až dunela zem. Viete si to predstaviť? Strašne túžili vyhrať, 
a nedarilo sa im. A teraz im bolo úplne jasné, že víťazstvo je už ich. Veď je medzi 
nimi tá slávna truhla zmluvy. 
To sa inak nedalo, len oslavovať víťazstvo vopred, hoci boj ešte len mal nastať. 
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Tento veľký krik, toto dunenie zeme započuli aj ich nepriatelia, Filištíni, a divili sa, 
že čo je to tam za veľký hluk v tom tábore? 
A keď sa dozvedeli, že Izraeliti majú zo sebou truhlu Božiu, viete ako reagovali? 
  
1 Samuel 4:7  Preto sa báli Filištíni, lebo vraveli: Bôh prišiel do tábora! A 
povedali: Beda nám! Lebo také niečo sa ešte nikdy nestalo doteraz! 
8  Beda nám! Kto nás vytrhne z ruky tých slávnych bohov?! To sú tí bohovia, 
ktorí bili Egypťanov všelijakými ranami na púšti. 
   
Filištíni sa veľmi zľakli. Bolo vidieť, že o truhle veľa počuli a mali pred ňou 
rešpekt. Tiež to chápali tak, že keď majú Izraeliti zo sebou truhlu zmluvy, to je 
akoby bol s nimi sám ich boh. 
 
Až by sme čakali, že od strachu ujdú z bojiska a Izraeliti vyhrajú bez boja. Nebolo 
by to prvý raz. Ale nestalo sa tak, Filištínci sa rozhodli bojovať. A ako dopadol 
tento boj? 
 
1 Samuel 4:10  Aj bojovali Filištíni, a Izrael bol porazený, a utekali každý do 
svojho stánu. A porážka bola veľmi veliká, a padlo z Izraela tridsať tisíc mužov 
peších.  
 
Stalo sa niečo, s čím nepočítali ani Izraeliti, a dokonca ani Filištíni. Izraeliti boj 
znovu prehrali, a utrpeli veľkú porážku, ešte väčšiu ako predtým. V prvom boji 
padlo 4.000 Izarelitov, teraz však až 30.000. Musel to byť pre všetkých veľký šok. 
Tento experiment prinútiť Boha, aby robil to čo chcú oni, nevyšiel.  
Alebo Boh už nemá tú moc čo mal predtým? Aj to ich mohlo napadnúť. Možno 
Boh zoslabol a boh Filištínov je silnejší ako Boh Iztraelitov.  
Viete, ako sa volal boh Filištínov? Dágon. 
Zdalo sa teda, že že Dágon je mocnejší ako Hospodin. 
A asi máte jednu otázku. Čo sa stalo s truhlou zmluvy. Stihli ju Izraelci zobrať 
domov? Zostala ležať na bojisku? 
Prečítajme si krátky zápis v 11. verši: 
 
1 Samuel 4:11  A truhla Božia bola vzatá. 
 
Stala sa strašná vec, Božia truhla zmluvy padla do rúk pohanov. To sa ešte nikdy 
predtým nestalo. Filištíni sa strašne tešili. Veď porazili toho obávaného 
izarelského boha.  
A čo s truhlou urobili? Vzali ju do svojho mesta, ktoré sa volalo Ašdód, lebo tam 
bol chrám boha Dágona, a umiestnili ju do tohto chrámu. Symbolizovalo to 
víťazstvo Dágona nad Hospodinom. Každému bolo jasné, že Hospodin je slabší 
ako Dágon. takto to chápali aj Izraeliti, aj Filištíni. 
Už ste niekedy mali pocit, že Boh je slabší ako okolnosti alebo problémy, ktoré 
máte? Možno vám Boh preto niekedy nepomôže, lebo na to jednoducho nemá, 
lebo je slabý, tak ako  v tomto boji proti Dágonovi. Dokonca je jeho slávna truhla 
umiestnená v pohanskom Dágonovom chráme.  
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Myslíte, že by to dopustil, keby mal moc tomu zabrániť? Ale keďže sa to stalo, 
asi nemá tú moc.  
Ak vám Boh nevie pomôcť vo vašom probléme, skúste osloviť nejakého 
silnejšieho boha.  
Veľa Izraelitov asi začalo uvažovať týmto spôsobom. Vyzeralo to na koniec 
izraelského náboženstva. Boh je slabý a symbol jeho moci, truhla zmluvy, je 
v pohanskom chráme.  
Naozaj je to tak? Pozrime sa, čo sa dialo ďalej. 
 
1 Samuel 5:2  A Filištíni vezmúc truhlu Božiu dopravili ju do domu Dágonovho a 
postavili ju vedľa Dágona. 
3  No, keď na druhý deň vstali Ašdóďania skoro ráno, hľa, Dágon ležal padlý, 
tvárou obrátený k zemi, pred truhlou Hospodinovou. A vzali Dágona a postavili 
ho zpät na jeho miesto. 
 
Filištínci umiestnili truhlu zmluvy do chrámu ich boha Dágona, hneď vedľa jeho 
sochy. Ešte večer to tak bolo. Nevieme, čo sa udialo v noci, ale skoro ráno na 
druhý deň to už bolo inak. Truhla Božia stála na mieste, kde ju položili, ale socha 
Dágona ležala pred truhlou tvárou dole. 
Čo nám to hovorí o Božej moci? Naozaj je taký slabý, ako sme si už začínali 
myslieť? Boh prejavil svoju moc, ale inokedy a inak, ako si predstavovali Izraelci. 
Namiesto toho, aby po prvom prehratom boji uvažovali, či nie je chyba u nich, v 
ich vernosti voči Bohu, zvolili radšej ľahšiu cestu akože prinútenia Boha, aby 
jednal podľa nich. Na túto ich hru Boh nepristúpil, a to ani za cenu, že jeho svätá 
truhla bude v pohanskom chráme. 
Ale nenechal nikoho na pochybách, kto je mocnejším Bohom. Vlastne, Dágon 
ani nebol boh, bola to len socha, ktorú Filištínci uctievali. Kus kameňa. Nemá 
žiadnu moc.  
 
Už sa vám niekedy stalo, že keď vám Boh nepomohol podľa vašich predstáv, že 
ste skúsili niečo iné? Ak mi Bože ty nechceš pomôcť, ak ťa ku tomu neviem 
prinútiť, dobre. Zariadim sa inak. Skúsim iný spôsob, použijem iného boha, aby 
som dosiahol, to čo chcem. 
Aké máte s tým skúsenosti? Neprišli ste po čase na to, že to nebolo rozumné 
opustiť Hospodina? Že to nebolo správne ísť tvrdohlavo za svojim cieľom? 
 
Boh raz ukáže svoju moc, Vtedy a tam, kde to on považuje za najlepšie. 
V našom príbehu to bolo hneď na druhý deň. Dágon, ten kus kameňa oslavovaný 
ako víťaz nad Hospodinom, leží dole tvárou pred Božou truhlou ako najväčší 
kajúcnik prosiaci o milosť. 
 
Aké poučenie si vzali z toho Filištínci? Uvedomili si, že ich boh nie je nič, že 
kamenná socha nemôže nikdy vykonať také zázraky aké urobil Hospodin v 
minulosti pre Izraelitov. Nič také ich nenapadlo. Veď predsa oni  porazili 
Izraelského boha. Spadnutého Dágona považovali za nevysvetliteľnú náhodu 
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a postavili Dágona naspäť na jeho miesto. Stál tak tam celý deň, a zdalo sa, že 
už je všetko v poriadku. A čo zistili na druhý deň? 
 
 
1 Samuel 5:4  Ale keď opät vstali skoro ráno, na druhý deň, hľa, Dágon zase 
ležal padlý, tvárou obrátený k zemi, pred truhlou Hospodinovou, a hlava 
Dágonova aj obe dlane jeho rúk boly odrazené na prahu, iba driek Dágonov bol 
zostal na ňom. 
 
Nevieme, čo sa dialo v noci, ale ráno ležal Dágon znovu pred Božou truhlou 
a navyše mal odrazenú hlavu aj obe ruky. 
 
Po tejto udalosti si Filištínci uvedomili, že s tou truhlou to nebude také 
jednoduché. Obyvatelia mesta Ašdód totiž začali trpieť na rôzne ťažké choroby. 
Zvolali teda parlament, to znamená všetky svoje kniežatá a radili sa čo ďalej. 
A rozhodli sa, že truhlu prenesú do iného svojho mesta, do Gátu. Tam to však 
bolo to isté, obyvatelia Gátu začali mať veľké problémy. Tak truhlu preniesli do 
mesta Ekron, ale znovu to isté. Píše sa, že v meste nastalo smrteľné zdesenie, 
a všetci sa báli, že zahynú. A naozaj aj hynuli a trpeli na ťažké choroby.  
Sedem mesiacov bola truhla zmluvy vo Filištínskej krajine, a prenášali ju 
z miesta na miesto. Ale nikde ju nechceli, pretože v tom meste vždy začali ľudí 
trápiť ťažké choroby. A tak sa Filištínci nakoniec rozhodli, že truhlu vrátia späť do 
Izraela. 
Spravili nový voz, naložili naň truhlu zmluvy a zapriahli do neho dve kravy, 
ktorým zobrali teliatka. A povedali si: Ak sa kravy vrátia ku svojim teliatkam, tak 
to celé bola iba náhoda. Ale ak pôjdu do izraelskej krajiny, tak to bolo od 
Hospodina. 
Čo myslíte, kam išli tie kravy? 
 
1 Samuel 6:12  A kravy išly priamo cestou, hore cestou do Bét-šemeša, jednou 
krajinskou cestou išly pozvoľna a ručaly ani sa neuhly ani napravo ani naľavo, a 
kniežatá Filištínov išly za nimi až po chotár Bét-šemeša. 
 
Bet-šemeš bola prvá izraelská dedina hneď za hranicami. A kravy bez zaváhania 
išli priamo tam. 
A tak bola truhla Božia navrátená do Izraela, kam patrila.  
 
Je to už koniec príbehu? Ešte nie. Ešte stále sú predsa Izraeliti pod nadvládou 
Filištíncov, keďže prehrali s nimi vojnu. 
Na začiatku som povedal, že príbeh sa udial v dobe, keď bol najvyšším kňazom 
a sudcom Éli, za doby ktorého Izrael prepadol modloslužbe. Ale teraz, po 
siedmych mesiacoch, to už nie je pravda. Éli bol už starý, a zomrel, keď sa 
dozvedel, že truhlu vzali nepriatelia. Po ňom sa stal kňazom a sudcom mladý 
Samuel. Prešlo ďalších dvadsať rokov, počas ktorých bol Izrael pod nadvládou 
Filištíncov. Potom Samuel vyzval ľud k náprave. Prečítajme si o tom: 
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1 Samuel 7:3  A Samuel povedal celému domu Izraelovmu a riekol: Jestli sa 
celým svojím srdcom obraciate k Hospodinovi, odstráňte cudzích bohov zo 
svojho stredu i Astarty a upravte svoje srdce k Hospodinovi a slúžte jemu 
samému, a vytrhne vás z ruky Filištínov. 
4  Vtedy odstránili synovia Izraelovi Bálov i Astarty a slúžili samému 
Hospodinovi. 
 
Potom Samuel zhromaždil ľud do boja proti Filištíncom, a zišla sa aj celá 
filištínska armáda. 
Ako sa bojovalo?  
 
1 Samuel 7:9  Vtedy vzal Samuel jedno jahňa, ktoré ešte salo, a obetoval ho celé 
zápalnou obeťou Hospodinovi. A Samuel kričal k Hospodinovi za Izraela, a 
Hospodin sa mu ozval. 
10  A stalo sa, kým obetoval Samuel tú zápalnú obeť, že Filištíni sa priblížili do 
boja proti Izraelovi. Ale Hospodin zahrmel veľkým zvukom toho dňa nad Filištínmi 
a predesil ich, a boli porazení pred Izraelom. 
 
Boh zabezpečil víťazstvo bez boja, tak ako sľúbil kedysi Mojžišovi, že on sám 
vyženie z krajiny všetkých nepriateľov.   
 
Počas toho, ako Samuel obetoval Hospodinovi obeť, ozvalo sa z neba silné 
zahrmenie. Filištínci sa tak preľakli, že sa dali na útek. A čo bolo ku tomu treba?  
Bolo potrebné nútiť Boha, aby im Izraelitom pomáhal? Bolo potrebné zobrať 
truhlu a priniesť ju na bojisko? Nie. Bolo potrebné len to, čo sme čítali už predtým 
– zbaviť sa falošných modiel a cudzích bôžikov, a začať slúžiť samotnému 
Hospodinovi. 
- - - - - -  
 
O čom, alebo o kom je tento príbeh? 
Je o Bohu, ktorý sám rozhoduje, kedy a ako prejaví svoju moc. On je zvrchovaný 
vládca a nik mu nemôže rozkazovať, kedy a ako má niečo urobiť alebo neurobiť. 
Je to o príbeh Bohu, ktorý vedie, napomína i karhá svoj ľud, pretože ho má rád 
a chce mu dobre. Je to príbeh o Bohu, ktorý odpúšťa hriešnikom ich viny a viac 
ich nespomína, keď si ich uvedomia, uznajú a zanechajú.  
 
Tento príbeh je aj o Izraelitoch, ktorí dlho neboli ochotní uznať si svoje chyby, 
svoju vinu. Neboli ochotní poslúchnuť Božie napomenutie k náprave a radšej 
hľadali spôsob, ako prinútiť Boha, aby robil to, čo chcú oni, čo oni považujú za 
správne.   
 
A myslíte, že je tento príbeh aj o nás? Kde sa v ňom môžeme vidieť? 
Príbeh nás učí, ako jedná Boh s ľuďmi, a aj to, ako jednajú ľudia. Máme možnosť 
poučiť sa na cudzích chybách a vyhnúť sa im vo svojom živote. 
Niekedy sa môžme ocitnúť v situácii, že budeme chcieť niečo, čo nie je v súlade 
s Božou vôľou. Možno vtedy aj vieme, čo od nás Boh chce, ale nám to 
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nevyhovuje. Máme iné predstavy, a v žiadnom prípade nie sme ochotní 
zamyslieť sa nad sebou a uznať si svoju vinu. Radšej budeme vymýšľať spôsob, 
ako donútiť Pána Boha k tomu, aby robil to čo chceme my. 
 
Niekedy je asi jednoduchšie doniesť na bojisko ťažkú truhlu, ako zmeniť svoje 
zmýšľanie, zbaviť sa zlých vecí a veriť Bohu. 
 
A tento príbeh nás učí, že to takto nefunguje. Že Boh na takúto našu hru 
nepristúpi.  
Ale ak ho nakoniec poslúchneme, ak sa prestaneme spoliehať na tých našich 
bôžikov a sami na seba, a začneme plne dôverovať iba jemu, uvidíme zázrak, 
o akom sa nám ani nesnívalo. 
 
Čo myslíte, oplatí sa to? Stojí to za to nenútiť Boha, aby robil to čo ja chcem, ale 
začať žiť podľa jeho dobrých rád? 
 
Prajem vám, aby ste boli svedkami ešte mnohých Božích zázrakov vo vašom 
živote. 
 
 
Amen 
 
 
 
 
 
 


