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F 4,13 Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu. 
 
2K 12,7 A abych se nepovyšoval pro výjimečnost zjevení, jichž se mi dostalo, byl mi dán do 
těla osten, posel satanův, který mne sráží, abych se nepovyšoval. 
8 Kvůli tomu jsem třikrát volal k Pánu, aby mne toho zbavil, 
9 ale on mi řekl: "Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla." A tak se 
budu raději chlubit slabostmi, aby na mně spočinula moc Kristova. 
10 Proto rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti pro Krista. Vždyť 
právě když jsem sláb, jsem silný. 
 
1P 4,11 Kdo káže, ať zvěstuje slovo Boží. Kdo slouží, ať to činí ze síly, kterou dává Bůh - tak 
aby se všecko dělo k oslavě Boží skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva i moc na věky věků. 
Amen. 
 
1K 2,1 Ani já, bratří, když jsem přišel k vám, nepřišel jsem vám hlásat Boží tajemství 
nadnesenými slovy nebo moudrostí. 
2 Rozhodl jsem se totiž, že mezi vámi nebudu znát nic než Ježíše Krista, a to Krista 
ukřižovaného. 
3 Přišel jsem k vám sláb, s velkou bázní a chvěním; 
4 má řeč a mé kázání se neopíraly o vemlouvavá slova lidské moudrosti, ale prokazovaly se 
Duchem a mocí, 
5 aby se tak vaše víra nezakládala na moudrosti lidské, ale na moci Boží. 
 
2K 11,23 Jsou služebníky Kristovými? Odpovím obzvlášť nerozumně: já tím víc! Namáhal jsem 
se usilovněji, ve vězení jsem byl vícekrát, ran jsem užil do sytosti, smrti jsem často hleděl do 
tváře. 
24 Od Židů jsem byl pětkrát odsouzen ke čtyřiceti ranám bez jedné, 
25 třikrát jsem byl trestán holí, jednou jsem byl kamenován, třikrát jsem s lodí ztroskotal, noc 
a den jsem jako trosečník strávil na širém moři. 
26 Častokrát jsem byl na cestách - v nebezpečí na řekách, v nebezpečí od lupičů, v nebezpečí 
od vlastního lidu, v nebezpečí od pohanů, v nebezpečí ve městech, v nebezpečí v pustinách, v 
nebezpečí na moři, v nebezpečí mezi falešnými bratřími, 
27 v námaze do úpadu, často v bezesných nocích, o hladu a žízni, v častých postech, v zimě a 
bez oděvu. 
28 A nadto ještě na mne denně doléhá starost o všechny církve. 
29 Je někdo sláb, abych já nebyl sláb spolu s ním? Propadá někdo pokušení, abych já se tím 
netrápil? 
30 Mám-li se chlubit, pochlubím se svou slabostí! 
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Bůh nás stvořil a povolal k velkým věcem.  
Pokud máme vykonat veliké věci, potřebujeme k tomu mimořádnou moudrost a ještě větší 
sílu. Ale Boží a lidská představa o síle, jsou odlišné. Ve vzájemném protikladu. 
Pán Ježíš řekl Pavlovi: „v Tvé slabosti se projeví má síla…“ 
A Pavel to později komentuje takto: „Vždyť právě když jsem sláb, jsem silný.“ 
Je to jeho životní zkušenost. A Pavel nebyl žádný slaboch, byl to moudrý, silný a schopný 
muž.  
 
„Vždyť právě když jsem sláb, jsem silný.“ - jedná se o paradox? 
 
Na první pohled ano, ale pokud o tom přemýšlíme, a pokud to prožíváme, zjistíme, že se 
jedná o určitý princip, zákonitost, která platí především v duchovní oblasti. 
 
Pokud se snažíme činit Boží vůli z vlastních sil, pak si můžeme připsat zásluhy za vše, čeho 
dosáhneme.  
Pokud ale dovolíme Bohu, aby skrze nás proudila jeho síla, pak můžeme prožívat vítězství, o 
kterých se nám ani nesní. Pak můžeme naplňovat Boží vůli, aniž by nás to totálně vyčerpalo, 
pak jsme svědky zázraků, a dobře víme – ne díky nám, ale díky Bohu. 
Toto se děje ale pouze v tom okamžiku, kdy jsme ochotni připustit vlastní nedokonalost, 
pokud si uvědomujeme své limity, svou slabost, a jsme připraveni ustoupit z cesty, vzdát se 
svých řešení a postupů, předat iniciativu Bohu, dát mu prostor, aby skrze nás mohl jednat.  
 
Proč se toto děje? 
Bůh nás tím učí nespoléhat se na sebe, ale důvěřoval Jemu. A každá zkušenost, kterou 
takovýmto způsobem získáme, nám umožní novým způsobem poznat Boha. 
Někdy žijeme v představě, že náš Bůh je slabý a malý… a je to způsobeno tím, že chceme 
vše zvládat sami. On se nám do života cpát nebude! Jeho ruka je natažená, chce nám 
pomoct, ale záleží na tom, jestli po tom toužíme my. Pokud ne, stojí a čeká. A to je ten 
důvod, proč se nám může zdát, že mlčí, nezasahuje, že je slabý a malý… 
Jakmile mu ale dáme prostor, s úžasem zjistíme, jak je moudrý, mocný, prozíravý, 
prozřetelný, kreativní, veliký, krásný… 
 
 
Bůh nás s oblibou staví do situací, které jsou nejen těžké, ale dokonce nemožné zvládnout! 
Máme své limity, hranice, pokud je chceme překonat, pak jedině tak, že dáme prostor Bohu. 
Bůh chce, abychom se tím něco naučili: 

• Ptát se ho na jeho vůli a na způsob řešení situací 

• Spoléhat se na jeho pomoc a očekávat ji 

• Jednat podle jeho pokynů 
A pak dokážeme veliké věci. 
Ne pro sebe, pro svou slávu, ale pro Boha a Jeho slávu! 
 
Pokud dáme v životě místo Bohu, pak v Jeho stvořitelské ruce se naše nedokonalost stane 
prostorem, v kterém On začne tvořit. Z našich nedostatků se stanou přednosti.  
Protože Bůh nás naučí kde hledat zdroj, sílu a řešení. A pak i situace, které se dopředu 
mohou zdát prohrané, nám přinesou vítězství. 
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GEDEÓN 
Bázlivý mladý muž. Žije v těžké době. 7 let je Izrael soustavně ponižován, utlačován a 
zotročován. Ničili jejich úrodu, plenili zem, zabíjeli, takže si Izraelci dělali úkryty v horách a 
v jeskyních, skrývali se na vrcholcích nedostupných hor, nebo v soutěskách. Kdykoliv se 
nepřátelé objevili, utíkali se schovat.  

Sd 6,2-6 Ruka Midjánců na Izraele mocně doléhala. Izraelci si dělali před Midjánci úkryty na 
horách, v soutěskách, v jeskyních a na nepřístupných vrcholcích. Sotvaže Izrael zasel, přitáhli 
Midjánci s Amálekem a syny východu a přepadali jej. Položili se proti nim a ničili úrodu země 
až po cestu do Gázy. Neponechávali v Izraeli k obživě ani ovci ani býka ani osla. Přitáhli vždy 
se svými stády a stany; přihnali se jako kobylky v takovém množství, že nebylo možno spočítat 
je ani jejich velbloudy. Přicházeli do země, aby ji ničili. Izrael byl od Midjánců úplně zbídačen. 

 
Gedeónovi se podařilo sklidit trochu pšenice, a tak se rozhodl, že jí rychle vymlátí a pak opět 
šupem zpátky do úkrytu. V tu chvíli se před ním objeví muž a pozdraví ho slovy:  

Sd 6,12 Hospodinův posel se mu ukázal a oslovil jej: "Hospodin s tebou, udatný bohatýre!" 

 
Znělo to jako výsměch! Udatný bohatýr s cepem mlátí pšenici a každou chvíli se dívá přes 
rameno, jestli se někde neobjeví nepřátelé, aby před nimi včas prchnul. 
Tento muž byl Boží posel, anděl, a řekl Gedeónovi, že vysvobodí Izrael z područí nepřátel. 
Gedeón namítá, že je to nemožné, cítí se slabý a jeho rod v Izraeli je nepatrný. Ale anděl mu 
odhaluje duchovní princip, cestu, která ho k vítězství přivede:  

Sd 6,16 Ale Hospodin mu řekl: "Protože já budu s tebou, pobiješ Midjánce jako jediného muže." 

 
První úkol, který Gedeón dostává je, aby zničil pohanský Baalův oltář, místo něj postavil oltář 
Hospodinu a obětoval na něm zápalnou oběť. 
Gedeón jde, ale v noci a bere s sebou deset mužů… sám si netroufá. Bible píše, že to udělal 
takto proto, že měl strach.  

Sd 6,27 Gedeón přibral deset mužů ze svých služebníků a vykonal, k čemu jej vyzval Hospodin. 
Protože se však bál domu svého otce a mužů města, nevykonal to ve dne, nýbrž v noci. 

 
A zde prožil první velikou zkušenost s Boží pomocí. Ráno byli lidé zhroženi. Někdo zbořil 
Baalův oltář. Kdo to udělal? Brzy se vědělo – byl to Gedeón! 
Muži města jdou k otci Gedeóna a říkají mu – vydej nám svého syna, musí zemřít! Jak malá 
dušička byla asi v Gedeónovi. Určitě si v tu chvíli nepřipadal jako ten, který má vysvobodit 
Izrael. Raději byl by sta tisíce mil daleko… 
Bál se i svého otce, proto šel oltář zbořit v noci. Tátovi nic neřekl, nevysvětloval, nepochopil 
by to. A nevěřil by, že mu to řekl Hospodin. 
Vydej nám svého syna, musí zemřít! – tak zní požadavek mužů města. 
 
Nevíme proč a jak se to stalo, ale otec se ho zastal.  

Sd 6,31-32 Jóaš však odpověděl všem, kteří stáli proti němu: "To vy chcete vést spor za Baala? 
Copak vy ho zachráníte? Kdo za něj chce vést spor, ať do jitra zemře! Je-li Baal bohem, ať si 
sám vede svůj spor, jemu přece rozbořil oltář." Toho dne ho nazval Jerubaalem (to je Odpůrce 
Baalův); řekl: "Ať si Baal proti němu vede spor, jemu přece rozbořil oltář!" 
 

První duchovní zkušenost Gedeóna. Jsem slabý, ale Bůh je silný! Snad je to opravdu možné – 
vysvobodit Izrael, pokud Hospodin bude se mnou. 
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Čteme, že Gedeóna vyzbrojil duch Hospodinův. Svolal na Boží pokyn národ a rozhodl se 
vytáhnout do boje. Ještě než vytáhl se chtěl ujistit, zda je to opravdu Boží vůle. A tak prosil 
Boha o jasnou odpověď (ovčí rouno, Soudců 6,36-40). 
 
Hospodin mu ji dal, a tak je Gedeón připraven bojovat. Má kolem sebe 32.000 mužů. 
Nepřátel bylo daleko víc – minimálně 135.000, ale Hospodin je přeci s ním!  
Gedeón již má duchovní zkušenost s Boží pomocí. A ta mu dává odvahu jít a bojovat! 
 
Ale Boží plány jsou jiné. Hospodin ví, co může udělat lidská pýcha. Jak snadno si člověk 
přivlastní vítězství. Jak rád si fandí, jak lehce si řekne: to jsem dokázal já! 
A proto Gedeónovu armádu krapet zredukuje. 

Sd 7,2 I řekl Hospodin Gedeónovi: "Je s tebou příliš mnoho lidu, než abych jim vydal Midjánce 
do rukou, aby se Izrael vůči mně nevychloubal: »Vysvobodil jsem se vlastní rukou.« 

 
Nejprve Gedeón na Boží pokyn pošle ty, kde nechtějí jít bojovat domů.  
Odchází 22.000 mužů. To je tedy rána pod pás. Co zmůže 10.000 proti více jak desetinásobně 
větší armádě, který je ještě k tomu daleko lépe vyzbrojená a vycvičená k boji! 
Gedeónovo srdce se začíná chvět. Hospodine, nespletl ses? Rozuměl jsem ti dobře? 
 
Gedeóne, je vás stále příliš mnoho, odpovídá Hospodin. 
Po výběru, který udělal velitel vojska – Hospodin – zůstává s Gedeónem pouhých 300 mužů. 
 
 

Jak dopadla bitva, si přečtěte v knize Soudců 7+8 kapitola 
 
 

Také to tak prožíváte, že vás Hospodin staví do těžkých situací a pak ještě vše tak 
zkomplikuje, že řešení je nemožné a vítězství téměř beznadějné? 
 

Není to proto, aby nás otrávil, aby se těšil z toho, jak nám zamotal život, aby si dokazoval jak 
On je schopný a my jsme neschopni. Pokud Bůh navodí takové situace v našem životě, je to 
proto, aby nás naučil žít z nevyčerpatelného zdroje jeho síly. 
On nechce, abychom živořili. Abychom jako Gedeón občas potajmu sehnali trochu pšenice, 
protože nechceme zemřít hlady. Bůh chce, aby náš život byl plný, radostný a vítězný. Pán 
Ježíš řekl:  

J 10,10 Já jsem přišel, abyste měly život a měly ho v hojnosti! 
J 1,16 Z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni milostí za milostí. 
J 3,34 … Bůh udílí svého Ducha v plnosti. 

 
Žádné paběrkování, žádné kompromisy, žádné prohry, žádná skorovítězství … 
Bůh nás povolal, abychom prožívali plný život, vítězný život. Ano, denně prožíváme zápasy, 
ale pokud dáme prostor Bohu, pak zakoušíme i slavná vítězství.  
 

Ř 8,36-37 Jak je psáno: "Denně jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme jako ovce určené 
na porážku." Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. 
38-39 Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani 
budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu 
nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu. 
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1J 5,4-5 neboť kdo se narodil z Boha, přemáhá svět. A to vítězství, které přemohlo 
svět, je naše víra. Kdo jiný přemáhá svět, ne-li ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží? 
 

 
 
Když Pán Ježíš vstal z mrtvých a odešel k Otci do nebe, řekl učedníkům: 

L 24,49 Hle, sesílám na vás, co slíbil můj Otec; zůstaňte ve městě, dokud nebudete 
vyzbrojeni mocí z výsosti." 

A učedníci čekali. Scházeli se spolu, modlili se, a pak přišel den Letnic. Sestoupil Duch svatý, 
naplnil je, a jejich životy se k nepoznání změnily. Z bázlivých učedníků se stali neohrožení 
svědci Ježíše Krista. 
Kde bylo tajemství jejich duchovních úspěchů? 
Na to dává odpověď apoštol Pavel: 

Ř 8,8-9 Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu. Vy však nejste živi ze své 
síly, ale z moci Ducha, jestliže ve vás Boží Duch přebývá. 
 

Ř 8,13-14 Vždyť žijete-li podle své vůle, spějete k smrti; jestliže však mocí Ducha 
usmrcujete hříšné činy, budete žít. Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové 
Boží. 
 

Ga 5,25 Jsme-li živi Božím Duchem, dejme se Duchem také řídit. 
 

Ga 5,16 Chci říci: Žijte z moci Božího Ducha… 
 
 
Bůh nás staví do situací, které jsou nad naše síly, abychom se naučili čerpat sílu od něj. 
Abychom se naučili chodit Duchem.  
Čím více jsme si vědomi své slabosti, a otevřeme se Bohu, tím více v nás a skrze nás může 
působit Boží moc. 
 

2K 12,10…. Vždyť právě když jsem sláb, jsem silný. 
 

Paradox Božího království. 
Iz 40,29-31  Od dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému. Mladíci jsou 
zemdlení a unavení, jinoši se potácejí, klopýtají. Ale ti, kdo skládají naději v 
Hospodina, nabývají nové síly; vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, jdou bez 
umdlení. 

 
 
Když jsme přišli do Kladna byli jsme slabí, zklamaná, unavení, ubití…. 
A když nám kdosi řekl, že Kladenský sboreček je na vymření, řekli jsme si: „Půjdeme a 
zemřeme spolu s ním.“ (Jan 11,16) 
 

Co mohu druhým lidem dát, když sám jsem vyčerpaný, unavený, zklamaný a slabý? 

Ale Bůh mi ukázal slovo  
1P 4,11 Kdo káže, ať zvěstuje slovo Boží. Kdo slouží, ať to činí ze síly, kterou dává Bůh - tak 
aby se všecko dělo k oslavě Boží skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva i moc na věky věků. 
Amen. 
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A teď jste tady Vy. Řada z Vás, kteří v tomto sboru vytrvali, i když byly těžké doby. Další, 
které sem Pán Bůh sám přivedl, a zakotvili jste zde. To, že může být plná modlitebna, že 
máme dobré vztahy, že mezi sebou prožíváme přítomnost Pána církve – Ježíše, to je Boží 
práce. 
 

To je dílo Božího Ducha!  
Vede mne to k pokoře a k úctě, obdivu a k důvěře v Hospodina. 

 
Dnes se cítím daleko lépe, než když jsem před 7 lety do Kladna přišel. Ale stále znovu si 
připomínám, pokud má jít duchovní práce dál - v mém životě, v našem sboru, pak je třeba 
vzdát se své síly, a dát prostor moci Boží. 
 
To je tajemství vítězného života. 

Život z moci Ducha svatého! 
Ga 5,16 Chci říci: Žijte z moci Božího Ducha… 

 
Tak jako v případě Gedeóna, Duch svatý dává 

• odvahu 

• taktiku 

• bojuje za nás + ale také nás do svého boje zapojí! 
 

Výsledek: 

• Obdiv 

• Úcta 

• Důvěra v Hospodina 
 
Gedeón byl naplněn Duchem Božím 

Sd 6,34 Avšak Gedeóna vyzbrojil duch Hospodinův 
 
Ale to nestačí, je třeba s Božím Duchem stále chodit!  

Ř 8,14  Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží. 
 
Nechat se vést. V každé situaci, protože každá nová situace potřebuje nové řešené. A to dává 
Bůh.  
 
Jak se nechat vést Duchem svatým? Jak chodit Duchem? 
 
To už je nové kázání. 
A to kázání si můžete připravit Vy!  Každý sám pro sebe. 
Hledat v Bibli, ptát se Boha, modlit se… 
A sám Duch svatý se Vás dotkne, naplní Vás, otevře Vám oči… 
A Boží moc naplní Vaše životy.  


