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d 6,24 I vybudoval tam Gedeón Hospodinu oltář a nazval jej: "Hospodin je pokoj." Je v abíezerské Ofře 
až dodnes. 
25 Té noci mu Hospodin poručil: "Vezmi býčka, který patří tvému otci, toho druhého býka, sedmiletého. 
Zboříš Baalův oltář, který patří tvému otci, a skácíš posvátný kůl, který je u něho. 
26 Pak zbuduješ podle řádu na vrcholu tohoto kopce oltář Hospodinu, svému Bohu, vezmeš toho 
druhého býka a budeš jej obětovat jako zápalnou oběť na dříví z posvátného kůlu, který jsi skácel." 
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. 
28 Za časného jitra mužové města vstali, a hle, Baalův oltář byl rozbořen, posvátný kůl, který byl u něho, 
byl skácen a druhý býk byl obětován na zbudovaném oltáři. 
29 Vyptávali se jeden druhého: "Kdo tohle udělal?" Pátrali a hledali, až zjistili, že to udělal Gedeón, syn 
Jóašův. 
30 Tu vyzvali mužové města Jóaše: "Vydej svého syna; musí zemřít. Rozbořil Baalův oltář a skácel 
posvátný kůl, který byl u něho." 
31 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." 
32 Toho dne ho nazval Jerubaalem (to je Odpůrce Baalův); řekl: "Ať si Baal proti němu vede spor, jemu 
přece rozbořil oltář!" 
33 Celý Midján spolu s Amálekem a syny východu se spojili, přešli Jordán a utábořili se v dolině Jizreelu. 
34 Avšak Gedeóna vyzbrojil duch Hospodinův a on zatroubil na polnici, a tak svolal k sobě Abíezerovce. 
35 Rozeslal posly po celém Manasesovi, takže i ten byl k němu přivolán. Rozeslal také posly k Ašerovi, 
Zabulónovi a Neftalímu a oni jim vytáhli naproti. 
36 Potom Gedeón prosil Boha: "Chceš mou rukou vysvobodit Izraele, jak jsi prohlásil? 
37 Hle, rozprostírám na humně ovčí rouno. Bude-li rosa jenom na rouně a všude po zemi bude sucho, 
poznám, že mou rukou vysvobodíš Izraele, jak jsi řekl." 
38 Tak se také stalo. Nazítří za časného jitra rouno vyždímal a vytlačil z něho plný koflík rosy. 
39 Gedeón dále prosil Boha: "Nechť proti mně nevzplane tvůj hněv, když promluvím ještě jednou. Rád 
bych to s rounem zkusil ještě jednou. Kéž je jenom rouno suché a všude po zemi rosa!" 
40 A Bůh to tak té noci učinil. Jenom rouno bylo suché, zatímco všude po zemi byla rosa. 
 
Byl to pro Gedeóna náročný den. 
Ráno jde vymlátit trochu obilí, setká se s Hospodinovým poslem, po rozhovoru s ním zabije kůzle, upeče 
chléb, a pak je svědkem zázraku… Setkal se s Hospodinem. 
Postaví Hospodinu oltář… 
 
Byl to nejdramatičtější den jeho života. Jistě uléhá ke spánku plný dojmů, plný očekávání co se bude dít 
dál. A Hospodin na sebe nenechal dlouho čekat. Ještě té noci k němu promluvil:  

25 Té noci mu Hospodin poručil: "Vezmi býčka, který patří tvému otci, toho druhého býka, 
sedmiletého. Zboříš Baalův oltář, který patří tvému otci, a skácíš posvátný kůl, který je u něho. 
26 Pak zbuduješ podle řádu na vrcholu tohoto kopce oltář Hospodinu, svému Bohu, vezmeš toho 
druhého býka a budeš jej obětovat jako zápalnou oběť na dříví z posvátného kůlu, který jsi skácel." 

 
Gedeón = bořitel, pochází z pokolení Manases, dostává nové jméno: Jerubaal (odpůrce baalův) 
 
Podívejme se ale nejdříve na jeho rodinu. 
Jóaš Abíezerský – otec Gedeóna, pochází z větve Abiezerovy, z pokolení Manases 

Abiezer = (můj) otec je pomoc, Joaš = Jahve dal 
Ofra, vesnička u města Sichem 

Přesto, že nese jméno Jahve, sklouzl do pohanských kultů. 
Vlastní oltář, který je zasvěcen kultu Baala a vedle něj je háj (ekum. posvátný kůl), který pravděpodobně 
patřil bohyni Aštartě. 
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Baal – (pán, vlastník, manžel) západosemitský bůh bouře, nejdůležitější bůh kanaánského panteonu.  Ale 
také byl považován za boha slunce…Lidé se mu klaněli a přinášeli oběti. 
Háj, pohanské kultovní místo, které se skládalo z posvátných stromů, které nikdo – pod trestem smrti – 
nesměl pokácet. 
Ale také to mohl být dřevěný kůl, nebo strom s osekanými větvemi, zasazený na počest bohyně Astarot. 
Kůly byly jejím symbolem. Astarot (Aštarta) = matka, bohyně úrody, plodnosti a války.  
 
Manželem a Pánem pro Izrael chce být Hospodin. Proto kult Báále je v naprostém protikladu. Proto 
proroci často hovoří o smilstvu. Co se týká Aštarty, právě její následovníci pořádali často při 
náboženských rituálech sexuální orgie. 
 
Gedeon tedy vyrůstal v prostředí zmítaném různými duchovními proudy. Na jedné straně je zde 
Hospodin, se svými divy a zázraky, Bůh Izraele. Ale zdá se být nedostupný, zdá se, že zapomněl, na svůj 
lid. Na straně druhé jsou zde pohanské modlářské kulty. Baál a Aštarta, kterým jeho otec, a tedy asi i 
celá rodina slouží. 
Jeho otec na jedné straně vlastní Baálův oltář, na druhé straně se svého syna proti Baálovi zastane. 
Člověk duchovně zmítaný, neví kde je pravda, neví, na kterou stranu se má obrátit. 
Jako mnoho lidí dnes. 
Hospodin, Ježíš, křesťanství – ANO, jistě je na něm mnoho dobrého, ale také Budha, Mohamed, 
Dalajláma… 
Anebo křesťanství a filosofie, humanismus, náboženský synkretismus… 
Či křesťanství a zároveň sobecký, konzumní, spotřební, materialistický životní styl. 
 
Pán Ježíš k tomu konstatuje:  

Mt 6,24 Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat, k 
jednomu se přidá a druhým potom pohrdne.  

A tak jako v životě Gedeonova otce přijde jednou den, kdy se musíme rozhodnout a přiklonit se na 
jednu, nebo druhou stranu. 
K Hospodinu, k Ježíši, nebo k někomu, či něčemu jinému. 
 
Vraťme se k našemu příběhu. 
Impuls, podobně jako v prvním dějství přichází od Hospodina.  
V noci k němu promluví a dá mu poslání.  

25 Té noci mu Hospodin poručil: "Vezmi býčka, který patří tvému otci, toho druhého býka, 
sedmiletého. Zboříš Baalův oltář, který patří tvému otci, a skácíš posvátný kůl, který je u něho. 
26 Pak zbuduješ podle řádu na vrcholu tohoto kopce oltář Hospodinu, svému Bohu, vezmeš toho 
druhého býka a budeš jej obětovat jako zápalnou oběť na dříví z posvátného kůlu, který jsi skácel." 

 
Gedeón postavil svůj osobní oltář, ale nyní je třeba,  

 aby se veřejně přiznal k Hospodinu, na kopci, místě viditelné všem 
 aby veřejně vyhlásil za svou rodinu: patříme Hospodinu.  

Nebyl to jeho oltář, ale jistě i on – se svým otcem před ním často stál, na něm obětoval. Teď 
přichází okamžik, kdy se zříká modlářství a obětuje Hospodinu. 

Aby mohl postavit oltář Hospodinu, musí nejdřív zbořit oltář, který patří pohanským bohům. 
Hospodinův oltář zbuduješ řádně, podle řádu, který byl dán Mojžíšovi. Ne narychlo, provizorně, jen aby 
tam něco stálo, ale se vším všudy. Tak, aby se to Hospodinu líbilo. 
Pak má vzít sedmiletého býka, a na dřevě z posvátného Aštartina kůlu ho obětovat jako zápalnou oběť 
Hospodinu.  
Zápalná oběť. Oběť byla celá spálena, kouř, který z ní vystupoval k nebi, byl nazýván „příjemnou vůní 
Hospodinu“. Obětující položil ruku na hlavu zvířete, tím se s ním ztotožnil. Pak bylo zvíře zabito, staženo 
z kůže, rozsekáno na kusy (vnitřnosti a nohy kněz umyl) a takto bylo spáleno na oltáři (Leviticus 1-5). 
Význam této oběti – tohoto celého spálení je celé oddání se Hospodinu. 
A ještě jedna důležitá věc: 3x se v textu výrazně říká: obětuješ toho druhého býka. Toho sedmiletého. 
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Co to znamená? Sedmiletý býk – sedm let trvají nájezdy Medijánců, sedm let je Izrael pod jejich okupací. 
Jako by tím Hospodin chtěl všem připomenout: sedm let jste měli obětovat mě, a pak by vás tato 
pohroma nepostihla. Jeden rok zvířete za jeden rok vašeho utrpení.  
Ten druhý býk – Hospodinu mělo patřit vždy to první. Prvorozené zvíře, první úroda, prvorozený syn mu 
byl zasvěcen. Tak proč zde chce Hospodin toho druhého? 
Pravděpodobně proto, že ten první býk byl v pohanském obřadu zasvěcen Baálu. A jestliže něco patřilo 
modle, tak to Hospodin nepřijme.  
 
 Zde je pro nás ukryto mnoho věcí důležitých pro náš život. 
Jestliže chci patřit Bohu, Ježíši, pak musím nejdříve odstranit vše, co Mu zabírá v mém životě místo.  
Žádná špína, žádný hřích, žádná modla nesmí být v mém srdci. Bůh se nespokojí s druhým místem, Bůh 
nebude s nikým a s ničím soupeřit, nebude se s námi dělit. Chce nás mít celé pro sebe. 
Odstranit modly, vyznat hřích, opustit špatné zvyky – to vše je na nás. To za nás nebude dělat Hospodin. 
Gedeón musel zbořit oltář, skácet kůl, posekat háj… 

Iz 55,7 Svévolník ať opustí svou cestu, muž propadlý ničemnostem svoje úmysly; nechť se vrátí k 
Hospodinu, slituje se nad ním, k Bohu našemu, vždyť odpouštím mnoho. 
 

Joz 24,15 Jestliže se vám zdá, že sloužit Hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit: zda 
božstvům, kterým sloužili vaši otcové, když byli za řekou Eufratem, nebo božstvům Emorejců, v jejichž 
zemi sídlíte. Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu." 

 
Kdo chce patřit Ježíši, musí se sám osobně rozhodnout. Kdo chce Ježíše následovat, musí opustit vše, co 
by mu v tom bránilo.  
Pán Ježíš řekl těm, kdo ho chtěli následovat, ale zároveň ještě chtěli naplnit své plány, nebo měli 
výhrady, či podmínky, které podle nich měl Ježíš respektovat, řekl:  

L 9,62 Ježíš mu řekl: "Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království Boží." 
 
Je to otázka mého rozhodnutí. Bůh mi pak jistě dá sílu toto rozhodnutí uvést do života. Pán Ježíš mi 
odpustí, očistí mne, promění mne, dá mi nové srdce, nového Ducha, ale rozhodnutí zbořit oltář, pokácet 
modlářský kůl – to musím udělat já.  
 
 
Nemohu dát Bohu to, co patřilo modle. 
Jsou určité věci v našem životě, které Bůh nepřijme. Když lidé v Efezu přijali Krista, spálili své okultní 
knihy, přesto, že měly velikou cenu (Skutky 19,19).  
Některé věci musíme odložit, spálit, zbavit se jich, protože nám brání ve vztahu s Bohem. Ale nejedná se 
jen o věci, ale i způsob myšlení, o návyky, o vztahy, o způsob života. 

Ef 4,22 Odložte dřívější způsob života, staré lidství, které hyne klamnými vášněmi, 
23 obnovte se duchovním smýšlením, 
24 oblecte nové lidství, stvořené k Božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy. 

Nemohu přelepit cedulku, na které bylo napsáno: modle, cedulkou novou s nápisem: Bohu. To, co chci 
Bohu obětovat, musí být čisté, zasvěcené jen a jen Jemu. 
Někdy, když dostaneme dárek (možná nám tak úplně nepasuje), schováme ho, a pak ho dáme někomu 
dalšímu. Škoda vyhodit, a druhému může udělat radost. Klidně, není na tom nic špatného. Nedoporučuji 
ale takto jednat v kruhu rodiny. Dát manželce něco, co jsem od někoho dostal je ponižující, hloupé. 
A stejně to platí ve vztahu k Bohu. Pokud chci něco dát Bohu, pak to musím osobně koupit. Z lásky! 
Nejde o to, kolik to stojí, ale srdce, které za tím stojí. 
Nemusím Boha oslnit velikým darem (na který jsem si musel vzít půjčku). Bůh miluje dary, které mu 
dáváme z vděčnosti a lásky. A to jsme u další otázky: 
 
Jakou oběť Hospodin přijme? 
Hospodin nesnáší vypočítavost, pokrytectví, nespokojí se s nějakým zbytkem, kterým si ho chceme 
naklonit. Pokud mu chci něco obětovat, musí to být čisté.  
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 V Božích očích neměl cenu finanční dar bohatého muže, který okázale vhodil do chrámové pokladny. 
V jeho očích měly velikou cenu dva groše, dané chudou vdovou. Dala z nedostatku, ne z nadbytku. 

 Pán Ježíš kritizoval ty, kteří kalkulovali, aby nedali ani haléř navíc… 
Mt 15,5-7 Vy však učíte: Kdo řekne otci nebo matce: 'To, čím bych ti měl pomoci, je obětní dar', ten již 
to nemusí dát svému otci nebo matce. A tak jste svou tradicí zrušili slovo Boží. Pokrytci, 

 Pán Ježíš zákoníkům připomněl, že Boha si nemůžeme koupit penězi, on chce naše srdce. 
Mt 22,21 …Tu jim řekl: "Odevzdejte tedy, co je císařovo, císaři, co je Boží, dejte Bohu." 

 
Gedeón měl obětovat zápalnou oběť. Ta, jak jsme si řekli, symbolizuje: celé oddání se Hospodinu. 
O to Pánu Ježíši jde. O naše celé srdce. O náš celý život. 
Takovou oběť přijímá. 
 
 
Gedeón 
ještě tu noc se mu Hospodin zjevil. Setkal se s Ním, prožil Boží zjevení, prožil povolání a Hospodin ho 
hned volá k úkolu. Nejprve malý úkol a pak mu svěří větší. 
No, byl to malý úkol – zbořit pohanský oltář, na místě které bylo odevšad vidět? 
Gedeón má strach. Strach z otce a strach z lidí ve městě. 

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. 

 
Udělá, co Hospodin řekl, ale udělá to v noci, aby ho nikdo neviděl.  
Bible neříká, že by byl zbabělý, nebo líný, prostě to nekomentuje. Nejde o způsob, čas, ani o to, jestli to 
udělá sám, anebo si s sebou vezme 10 služebníků… 
Proč si  bere 10 mužů? Kdyby je někdo chtěl napadnout, zabránit zboření oltáře, je jich dost, aby se 
ubránili. V jedenácti je práce mnohem rychleji hotová. Sám by to Gedeón za noc nestihnul. Rozbořit, 
pokácet, postavit, obětovat… 
Ale úkol splnil, takže lidé z města ráno vidí – zbořený Baálův oltář, pokácený Aštartin kůl, a nový oltář – 
Hospodinův. 
 
Hospodinův oltář jim asi nevadil. Oltář sem, oltář tam, bohů je mnoho… 
Ale zbořit oltář, který náležel Baálovi, to tedy ne. Kdo to udělal. A za chvíli se to ví. Byl to Gedeón, syn 
Joáše. A tak běží za jeho otcem: podívej, co tvůj syn udělal. Vydej nám ho, potrestáme ho! Musí zemřít! 
 
 
Jestliže jsme Joáše Abíezerského vnímali jako člověka duchovně rozpolceného, tak nás překvapí jeho 
odpověď. Jako by se v to ráno v jeho srdci něco změnilo.  
Jeho vlastní syn mu vzal sedmiletého býka, obětoval ho, zbořil jeho oltář, a skácel posvátný kůl. To on 
sám by ho měl potrestat! Ale Jaášovi to najednou došlo. 
Baál, ani Aštarta nám nepomohli. Nevysvobodili nás z rukou nepřátel. Možná potají myslel na Hospodina 
(odkud by jinak znal Gedeón všechny příběhy o Hospodinově moci), ale nikdy se neodvážil udělat 
radikální řez. Přiznat se k němu, odhodit modly, postavit se proti všeobecnému trendu. 
 
Čin jeho syna mu pomohl zaujmout nové stanovisko. A tak představitelům města odpovídá: 

31 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." 

 
Proto jsme uctívali Baála, aby nám pomohl, aby nás ochránil. A podívejte, nezasáhl, nepomohl, 
nevysvobodil. Je to vůbec Bůh? Pokud ano, ať to dokáže. 
Možná se o nás nezajímal, i když jsme ho prosili, i když jsme mu přinášeli oběti, ale teď ho Gedeón 
napadl, proč ho chcete bránit? Ať se brání sám, je-li to vůbec Bůh.  
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A obyvatelé města tuto argumentaci přijali. 
Možná mnozí z nich měli hluboko v srdci otázky: jak to vůbec je. Proč se za nás Baál nepostaví, proč nás 
nevysvobodí? Jaká je jeho moc? Ale nikdo se to neodvážil říct nahlas. A jejich až fanatická reakce proti 
Gedeónovi byla vlastně hlasitým výkřikem jejich vnitřních zápasů, nejistoty a zklamání z Baála. 
 
Všimněme si, jak se naplňuje Boží plán vysvobození. 
 

 Gedeón poslechne a odstraní modly. V noci, protože se bojí. 
 Joáš na základě jednání svého syna se veřejně postaví proti Baálovi.  
 Obyvatelé města si najednou uvědomí realitu: Baál nám nepomohl. A k tomu patří další otázka: kdo 

nám tedy pomůže, kdo nás zachrání? 
 A tehdy naplní Hospodin Gedeóna svým Duchem, a on svolá národ k boji proti nepřátelům. 

 
 
Každý okamžik zde má své místo. Každý člověk zde má svůj úkol. A nad tím vším je Boží suverénní ruka. 
 
A tak je to i v našem životě. 
Každý má své místo, každý má svůj úkol.  
Jde o to, abychom pochopili, rozuměli Bohu a pak odvážně, s pomocí Boží udělali to, co nám Bůh položil 
na srdce. 
 
Mohli bychom mít teď tisíce otázek. 
Proč Joáš sám nezbořil Baálův oltář? Proč nešel Gedeón demonstrativně zbořit oltář ve dne před očima 
celého města?  
 

1.  vše má svůj čas 
2. každý má své hranice, o kterých Bůh ví, a pokud by po nás Bůh chtěl víc, mohli bychom selhat 
3. každý má svůj podíl v mozaice Božích plánů 

 
Jde o to, abychom slyšeli Boží hlas a pokud k nám promluví, abychom poslechli. 
 
 
 
 
Závěr 
vysvobodit nás může jen Bůh, Ježíš 
Pán Ježíš si mne může použít – jako Gedeóna 

 opustit vše, co brání Bohu, a cele se odevzdat Ježíši 
 mít odvahu přiznat se ke Kristu a věřit, že On se přizná k nám 
 režie je v rukou Božích, já jsem jedním z jeho nástrojů. Chci být věrný ve svém úkolu, a k dalším Bůh 

povolá druhé.  
Myšlení: je to vše na mě, jsem jediný, nás zablokuje, ochromí, nebo povedeš k pýše. 

 
 Gedeóna si Bůh použil k obrácení otce Joáše 
 Joáše se Bůh použil k záchraně života Gedeóna 

Jeden sloužíme druhému. Tak to funguje v Božím království. Vede nás to k pokoře, vděčnosti za 
druhé a k vědomí, že i já jsem nástrojem Boha. 

 
Kdyby se Gedeon jednoho dne probudil a řekl si: musím něco udělat s otcovou modloslužbou. Dnes 
v noci zbořím oltář – asi by to špatně dopadlo.  
Ale on to udělal na Boží impuls. V okamžik, kdy jeho otec byl připraven jeho čin nejen akceptovat, ale i se 
za něj postavit. 
Potřebujeme Boží povolání, a pak odvahu k činu. 


