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Sd 6,1 Synové Izraele se dále dopouštěli toho, co je zlé v Hospodinových očích. Proto je Hospodin vydal na 
sedm let do rukou Midjánců. 
2 Ruka Midjánců na Izraele mocně doléhala. Izraelci si dělali před Midjánci úkryty na horách, v soutěskách, 
v jeskyních a na nepřístupných vrcholcích. 
3 Sotvaže Izrael zasel, přitáhli Midjánci s Amálekem a syny východu a přepadali jej. 
4 Položili se proti nim a ničili úrodu země až po cestu do Gázy. Neponechávali v Izraeli k obživě ani ovci ani 
býka ani osla. 
5 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. 
6 Izrael byl od Midjánců úplně zbídačen. I úpěli Izraelci k Hospodinu. 
7 Když Izraelci tak úpěli k Hospodinu kvůli Midjáncům, 
8 poslal k nim proroka, aby jim řekl: "Toto praví Hospodin, Bůh Izraele: Já jsem vás přivedl z Egypta, vyvedl 
jsem vás z domu otroctví. 
9 Vyprostil jsem vás z moci Egypta i z rukou všech vašich utlačovatelů. Vypudil jsem je před vámi a jejich 
zemi jsem dal vám. 
10 Řekl jsem vám: Já jsem Hospodin, váš Bůh. Nebojte se bohů Emorejců, v jejichž zemi sídlíte. Ale vy jste 
mě neuposlechli." 
11 I přišel Hospodinův posel a posadil se v Ofře pod posvátným stromem, který náležel Jóašovi 
Abíezerskému; jeho syn Gedeón mlátil pšenici v lisu, aby s ní utekl před Midjánci. 
12 Hospodinův posel se mu ukázal a oslovil jej: "Hospodin s tebou, udatný bohatýre!" 
13 Gedeón mu odpověděl: "Dovol, můj pane, je-li s námi Hospodin, proč nás tohle všechno potkává? Kde 
jsou všechny jeho podivuhodné činy, o nichž nám vypravovali naši otcové? Říkali: »Což nás Hospodin 
nevyvedl z Egypta?« Ale teď nás Hospodin zavrhl a vydal do rukou Midjánců." 
14 Hospodin se k němu obrátil a pravil: "Jdi v této své síle a vysvobodíš Izraele z rukou Midjánců. Hle, já 
tě posílám." 
15 On mu však namítl: "Dovol prosím, Panovníku, jak bych mohl Izraele vysvobodit? Můj rod je v 
Manasesovi nejslabší a já jsem v otcovském domě nejnepatrnější." 
16 Ale Hospodin mu řekl: "Protože já budu s tebou, pobiješ Midjánce jako jediného muže." 
17 Tu jej požádal: "Jestliže jsem opravdu našel u tebe milost, dej mi nějaké znamení, že se mnou mluvíš ty 
sám. 
18 Jenom se odtud nevzdaluj, dokud k tobě nepřijdu. Rád bych přinesl dar a předložil ti jej." Odpověděl: 
"Zůstanu, dokud se nevrátíš." 
19 Gedeón odešel a připravil kůzle a nekvašené chleby z éfy mouky. Maso vložil do košíku, vývar nalil do 
hrnce, vynesl to k němu pod posvátný strom a nabídl mu to. 
20 Posel Boží mu poručil: "Vezmi maso a nekvašené chleby a polož je na toto skalisko; vývar vylej." On tak 
učinil. 
21 Hospodinův posel se dotkl koncem napřažené hole, kterou měl v ruce, masa a nekvašených chlebů. I 
vyšlehl ze skály oheň a pohltil maso i nekvašené chleby, zatímco Hospodinův posel mu zmizel z očí. 
22 Tu Gedeón shledal, že to byl Hospodinův posel, a zvolal: "Běda mi, Panovníku Hospodine, vždyť jsem 
viděl Hospodinova posla tváří v tvář!" 
23 Hospodin jej však uklidnil: "Pokoj tobě; neboj se, nezemřeš." 
24 I vybudoval tam Gedeón Hospodinu oltář a nazval jej: "Hospodin je pokoj." Je v abíezerské Ofře až 
dodnes. 
 
 
Doba soudců se datuje 1100-1200 před Kristem. (1000 před Kristem vládne David) 
Charakteristika:  
Pokud žil Jozue + jedna generace (ti, kteří viděli „celé veliké Hospodinovo dílo“ drželi se Hospodina 
Další generace „neznala Hospodina ani jeho dílo“ a odešli od Boha k modlám 
Hospodin je nechal napospas jejich nepřátelům 
Když ale volali k Hospodinu, posílal jim soudce, kteří je vysvobozovali. 
Po smrti soudce se ale většinou vraceli zpět k modlářství. 
 



Kladno 11.8.2013  strana 2 
 

Sd 2,7 Lid sloužil Hospodinu po všechny dny Jozuovy a po celou dobu života starších, kteří Jozua 
přežili a viděli celé velké Hospodinovo dílo, které pro Izraele vykonal. 
8 I zemřel Hospodinův služebník Jozue, syn Núnův, ve věku sto desíti let. 
9 Pochovali ho na jeho dědičném území v Timnat-cheresu v Efrajimském pohoří severně od hory 
Gaaše. 
10 Též celé ono pokolení se odebralo ke svým otcům. Po nich nastoupilo jiné pokolení, které neznalo 
Hospodina ani jeho dílo, jež pro Izraele vykonal. 
11 Izraelci se dopouštěli toho, co je zlé v Hospodinových očích, a sloužili baalům. 
12 Opustili Hospodina, Boha svých otců, který je vyvedl z egyptské země. Chodili za jinými bohy, za 
božstvy těch národů, které byly kolem nich, a klaněli se jim. Tak Hospodina uráželi. 
13 Opustili Hospodina a sloužili Baalovi a Aštoretě. 
14 Proto Hospodin vzplanul proti Izraeli hněvem a vydal jej do rukou plenitelů a ti jej plenili. Vydal 
je napospas okolním nepřátelům, že už vůbec před svými nepřáteli nemohli obstát. 
15 Pokaždé, když vytrhli do boje, zle na ně dopadla Hospodinova ruka, jak jim to Hospodin prohlásil a 
přísahou stvrdil. Doléhalo na ně veliké soužení. 
16 I povolával Hospodin soudce, aby je vysvobozovali z rukou plenitelů. 
17 Avšak ani své soudce neposlouchali, dál smilnili s jinými bohy a klaněli se jim. Brzo sešli z cesty, po 
níž chodívali jejich otcové v poslušnosti Hospodinových přikázání; vůbec tak nejednali. 
18 Kdykoli jim Hospodin povolával soudce, býval se soudcem a vysvobozoval je z rukou nepřátel po 
všechny soudcovy dny. Hospodin měl totiž s nimi soucit, když sténali pod svými utlačovateli a tyrany. 
19 Po soudcově smrti si však opět počínali hůře než jejich otcové, chodili za jinými bohy, sloužili jim 
a klaněli se jim. Nevzdali se svých způsobů ani svého zatvrzelého počínání. 

 
 
Soudců 6 kapitola, Izrael je devastován Midjánci.,  

Midjánci (pocházející z Abrahamovy ženy Ketúry)  - Gen 23 – umírá Sára, Gen 25 Abraham si bere Katúru 
 měli hlavní sídlo jižně od Edómu, kolem zálivu Akaba (Aziongaber), ale jejich sídla se často měnila. Tchán 
Mojžíšův Jitro byl Midjánským knězem (1M. 18:1). Později se Midjánci spojili s Moábci, aby prostřednictvím 
Bileláma svolávali zlořečení na Izraele (4M. 22).V době Soudců společně s Amálekovci napadali Izrael po sedm 
let. Byli poraženi Gedeónem a postupem času úplně zničeni (Iz. 9:3; 10:26). 

 
 
Midjánci cílevědomě Izrael likvidují. Ničí úrodu, zabíjejí zvířata, vyvražďují obyvatele. 
Izraelci žijí v jeskyních, v horách, na nepřístupných místech, aby vůbec přežili.  
Toto trvá 7 let.  
Volají k Hospodinu, prosí o vysvobození. 
 
Boží odpověď 

 poslal proroka, ten jim vysvětlil, proč se to děje 
8 poslal k nim proroka, aby jim řekl: "Toto praví Hospodin, Bůh Izraele: Já jsem vás přivedl z 
Egypta, vyvedl jsem vás z domu otroctví. 
9 Vyprostil jsem vás z moci Egypta i z rukou všech vašich utlačovatelů. Vypudil jsem je před vámi a 
jejich zemi jsem dal vám. 
10 Řekl jsem vám: Já jsem Hospodin, váš Bůh. Nebojte se bohů Emorejců, v jejichž zemi sídlíte. Ale 
vy jste mě neuposlechli." 
 

 poslal anděla (je ztotožňován se samotným Hospodinem), ten přinesl řešení 
11 I přišel Hospodinův posel a posadil se v Ofře pod posvátným stromem, který náležel Jóašovi 
Abíezerskému; jeho syn Gedeón mlátil pšenici v lisu, aby s ní utekl před Midjánci. 
12 Hospodinův posel se mu ukázal a oslovil jej… 

 
APLIKACE: 
pokud se Boží lid vzdálí Hospodinu, a začne sloužit jiným bůžkům, devastuje to jeho život. 
Pokud se vrátí a prosí Boha o milost, Bůh se skloní a dá vysvobození. Ale chce k nám hovořit ON SÁM.  

http://www.evangnet.cz/bible?b=gn18%2C1
http://www.evangnet.cz/bible?b=nu22
http://www.evangnet.cz/bible?b=iz9%2C3%3B10%2C26


Kladno 11.8.2013  strana 3 
 

Posílá lidi (proroky), abychom si uvědomili, co způsobilo naše problémy. Není to Boží vrtkavost, 
zapomenutí, nespolehlivost, ale naše nevěrnost. Člověk nám může pomoci ukázat na problém, ale 
vysvobození přichází jen z ruky Boží. 
Poslal svého služebníky – Pána Ježíše – a On nám přinesl záchranu! 
 
PŘÍBĚH (rozhovor Gedeóna s Hospodinem) 
Gedeón, mladý muž, jde na pole svého otce, aby nasbíral obilí a vymlátil ho, dříve než se objeví Midjánci, 
aby vše zničili. Pod posvátným stromem vidí někoho sedět.  
A tento muž ho pozdraví: 

12 Hospodinův posel se mu ukázal a oslovil jej: "Hospodin s tebou, udatný bohatýre!" 
 
Sedí – Hospodin nemá naspěch, jako my lidé. Jemu se nic nevymkne z rukou. Neutíká, nestresuje se pře 
Midjánci. Čeká na Gedeóna, pozoruje ho a v pravý čas ho osloví. 
Pod posvátným stromem – byl to pravděpodobně strom zasvěcený pohanským božstvům… 
ti ale Izrael nevysvobodili. Vysvobodit může jen Hospodin. Hospodin zde není jako soupeř bůžků, protože 
on je jediný Bůh. Jako by chtěl vést Gedeóna k přemýšlení. Kdo může zachránit? 
Oslovuje ho – "Hospodin s tebou, udatný bohatýre!" 
Hned po prvním slově Gedeón ví, s kým má tu čest. Oslovuje ho někdo, kdo zná Hospodina.  
A Gedeón o Hospodinu hodně přemýšlel. Znal příběhy otců, věděl o Božích činech a kladl si otázku: kde je 
Hospodin dnes? Jedná ještě jako dřív? Může nás zachránit? Stojí vůbec o nás? Je vůbec pravda vše to, co 
nám říkali naši otcové? 

udatný bohatýre – to má být ironická, sarkastická poznámka? On udatný bohatýr? Vždyť se 
schovává v lisu, aby vymlátil trochu obilí, než se objeví Midjánci. On není žádný bohatýr… 

1. Gedeón není přecitlivělý na sebe. Vůbec na to nereaguje. Nebere to jako výsměch, ponížení, ironii. 
Proč? Protože jeho mysl je soustředěna jinde. Klade si těžké otázky – proč trpíme, když máme 
Boha, který je nade vším? Kde je jeho moc?  

2. Boží pohled – Hospodin vidí Gedeóna jako udatného bohatýra. Bůh se dívá jinak, než my lidé. On 
vidí jeho srdce, zápas, hledání. Ví, že Gedeón není spokojen se situací. Ví, že v jeho srdci je touha 
poznat Hospodina. Bůh ho vidí jako svůj nástroj, jako hrdinu víry. To jediné, co potřebuje, je 
Hospodina poznat, a proto se mu zjevil. 

 
 
GEDEÓNOVA ODPOVĚĎ 

13 Gedeón mu odpověděl: "Dovol, můj pane, je-li s námi Hospodin, proč nás tohle všechno potkává? 
Kde jsou všechny jeho podivuhodné činy, o nichž nám vypravovali naši otcové? Říkali: »Což nás 
Hospodin nevyvedl z Egypta? « Ale teď nás Hospodin zavrhl a vydal do rukou Midjánců." 

Jak může být Hospodin se mnou (s námi), když prožíváme tento útlak. Sedm let – modlíme se, a 
vysvobození nepřichází. Kdo je Hospodin, kde je jeho moc, kde jsou jeho činy? Buď již takovou moc nemá 
(a tomu Gedeón nechce věřit, to by byl konec vší naděje) anebo na nás zapomněl. Zavrhl nás. 
Nevíme zda Gedeón znal poselství proroka, zda o něm přemýšlel, možná ano.  
V každém případě: Je-li Hospodin s námi (jak jsi mne pozdravil), proč toto prožíváme? 
 
 
BOŽÍ ODPOVĚĎ 
14 Hospodin se k němu obrátil a pravil: "Jdi v této své síle a vysvobodíš Izraele z rukou Midjánců. Hle, já 
tě posílám." 
Gedeón hovoří s Hospodinovým poslem (andělem), ale najednou zde čteme: „Hospodin se k němu obrátil“ 
Možná jste to také prožili, že hovoříte s druhým člověkem, a najednou zaslechnete Boží hlas. Ústy toho 
člověka k Vám promluví sám Bůh. 

 jdi v této své síle… 
Gedeón se necítí silný. Pavel říká: když jsem sláb, tehdy jsem silný. Duchovní paradox… 
V čem je jeho síla? Že není spokojen se situací. Nehledá své řešení (silou, rozumem, lstivostí), ale 
jeho mysl se soustřeďuje na Hospodina. Tam hledá pomoc, i když neví proč Hospodin nereaguje, 



Kladno 11.8.2013  strana 4 
 

neodpovídá na modlitby, nejedná. Ví (možná podvědomě), že jedině Bůh je může vysvobodit. A 
toto přesvědčení je základem, aby si ho Hospodin použil.  

 já tě posílám 
Bůh povolal Gedeóna,  
Hospodin vidí Gedeóna jako hrdinu, ale tím by se nikdy nestal, kdyby nebylo Božího povolání. 
A stejně to platí i o nás. Potřebujeme Boží povolání a pak můžeme jít. Bůh nám dá sílu a moudrost. 
Ale musíme k tomu vynaložit i svou sílu, schopnosti, vůli. Proto říká posel: jdi v této své síle… 
Nejedná se o zdravé sebevědomí, touhu prosadit se, o ambice, které chtějí něco druhým 
dokazovat. Ta správná síla vyvěrá z touhy zakusit Boží jednání v našem životě, ve své rodině, ve své 
generaci. Tato touha dává prostor Bohu, aby uvolnil svou moc. Zatímco osobní ambice Boží moc 
blokují. 

 
GEDEÓNOVA ODPOVĚĎ 
 15 On mu však namítl: "Dovol prosím, Panovníku, jak bych mohl Izraele vysvobodit? Můj rod je v 
Manasesovi nejslabší a já jsem v otcovském domě nejnepatrnější." 
Nic a nikdo nejsem, nic v Izraeli neznamenám, a můj rod se nemůže pyšnit slavnou historií. Jak bych tedy 
mohl přinést vysvobození? Možná to na první pohled zní jako rezignace, nedostatek sebedůvěry, nebo 
výmluva. Ale já v tom vidím něco jiného. POKORA, a pokorným Bůh dává milost. Milost k tomu, aby se stali 
jeho nástroji. Protože pak je každému zřetelné: že ta moc není z nás ale z Boha. 

2K 4,7 Tento poklad máme však v hliněných nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je 
Boží a není z nás. 

 
 
BOŽÍ ODPOVĚĎ 
16 Ale Hospodin mu řekl: "Protože já budu s tebou, pobiješ Midjánce jako jediného muže." 
Tajemství vítězství: protože já budu s Tebou! 
 
 
 
 
Gedeón chce záruku toho, že s ním opravdu mluví Hospodin. Znamení. Ale nejdříve chce dát Bohu dar. 
Obětovat mu něco z toho mála, co má. 
Poprosí posla, aby zůstal, běží domů, připraví oběť. Zabije kůzle, udělá vývar, maso vloží do košíků a 
připraví nekvašené chleby. Vrací se zpět. 
Posel mu říká:  

20 Posel Boží mu poručil: "Vezmi maso a nekvašené chleby a polož je na toto skalisko; vývar vylej." 
On tak učinil. 

A dál čteme: 
21 Hospodinův posel se dotkl koncem napřažené hole, kterou měl v ruce, masa a nekvašených chlebů. I 
vyšlehl ze skály oheň a pohltil maso i nekvašené chleby, zatímco Hospodinův posel mu zmizel z očí. 
Hospodin přijal oběť. Oheň ze skály spálil oběť a posel zmizel. Oheň je znamením Boží přítomnosti, Božího 
charakteru. Skála – předobraz Krista. 
Boží svatý oheň nespálil Gedeóna (jak on si myslel, že se stane), ale protože vyšlehl ze skály (z Krista), 
očišťuje a posvěcuje k úkolu, který pro Gedeóna Hospodin připravil. 
 
22 Tu Gedeón shledal, že to byl Hospodinův posel, a zvolal: "Běda mi, Panovníku Hospodine, vždyť jsem 
viděl Hospodinova posla tváří v tvář!" 
23 Hospodin jej však uklidnil: "Pokoj tobě; neboj se, nezemřeš." 
24 I vybudoval tam Gedeón Hospodinu oltář a nazval jej: "Hospodin je pokoj." Je v abíezerské Ofře až 
dodnes. 
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VĚDOMÍ BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI 
Gedeón má jistotu, setkal se s Hospodinem. Jaká je jeho reakce? 
Není to tak, že by vyskočil, zvedl ruce, a radoval se a všem na potkání vyprávěl: setkal jsem se s Bohem. 
Ne, volá něco naprosto jiného: Běda mi, vždyť jsem na vlastní tvář viděl Hospodinova posla. 
Setkání s Bohem nám odhaluje naši hříšnost a Boží svatost. 
Když se Izajáš setkal s Hospodinem, říká něco podobného: 

Iz 6,5 I řekl jsem: "Běda mi, jsem ztracen. Jsem člověk nečistých rtů a mezi lidem nečistých rtů bydlím, a 
spatřil jsem na vlastní oči Krále, Hospodina zástupů." 
6 Tu ke mně přiletěl jeden ze serafů. V ruce měl žhavý uhlík, který vzal kleštěmi z oltáře, 
7 dotkl se mých úst a řekl: "Hle, toto se dotklo tvých rtů, tvá vina je odňata a tvůj hřích je usmířen." 

Před svatým Bohem nemáme šanci obstát. Náš Bůh je stravující oheň, říká Pavel. 
Žd 12,29 Vždyť 'náš Bůh je oheň stravující'. 

 
Ale Hospodin ho uklidnil slovy pokoj Tobě, nezemřeš. 
To jsou slova Boží i k nám, díky oběti PJK nezemřeš, ale do tvého života přijde pokoj. 
Odpuštění, milost. 
 
Bez tohoto Božího proměňujícího zásahu by Gedeón nebyl použitelný. A ani my. 
Ale když prožijeme „Běda mi“, pak přichází i slovo: neboj se a Boží povolání. 
 
 
 
Boží pokoj trvá dodones 
24 I vybudoval tam Gedeón Hospodinu oltář a nazval jej: "Hospodin je pokoj." Je v abíezerské Ofře až 
dodnes. 
Gedeón vybudoval oltář – a nazval jej: Hospodin je pokoj. 
Ten oltář stojí dodnes, říká pisatel. 
Ano, má pravdu. Gedeónův oltář dnes již určitě nestojí, ale Bůh nám dal nové místo, které připomíná: 
Hospodin je pokoj. 
A tím místem je Golgota, kříž, na kterém zemřel Pán Ježíše, a z kterého Boží pokoj proudí do životů těch, 
kteří k němu přijdou. 
 
Z golgotského kříže zní jasné posetství: Nezemřeš, neboj se, pokoj Tobě! 
Prožil jsi to? 
 
Tam vše začíná. 
A pak se Gedeón stává nástrojem Božího vysvobození. 
 
 
Kéž bychom se i my stali nástrojem Božího vysvobození dnes. 
V rodině, v církvi, ve městě, ve společnosti. 
 
Na začátku je hledání, otázky: Hospodine, jsi stále stejný? 
Setkání s Bohem, pokání, a povolání. 
 
 
 
Žd 13,8 Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes i na věky. 
 


