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Př 21,31 Kůň je strojen pro den boje, ale vítězství je u Hospodina. 
 
Ž 21,2 Hospodine, král se raduje z tvé moci, nad tvým vítězstvím vděčně jásá. 
3 Splnil jsi mu touhu jeho srdce, prosbě jeho rtů jsi neodepřel. 
4 Vyšels mu vstříc štědrým požehnáním, na hlavu mu kladeš korunu z ryzího zlata. 
5 O život tě prosil; daroval jsi mu jej do nejdelších časů, navěky a navždy. 
6 Dík tvému vítězství je velká jeho sláva, obestřel jsi ho velebnou důstojností. 
7 Učinils ho navždy požehnáním, oblažuješ ho radostí z tvé přítomnosti. 
8 Vždyť král doufá v Hospodina; pro milosrdenství Nejvyššího jím nic neotřese. 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Sd 6,33 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. 
 
 
Gedeón se setkal s Hospodinovým poslem a přijal Boží povolání – vysvobodit Izrael od Midjánců. 
První úkol, který od Boha dostal, bylo: zbořit oltář pohanského boha Baale, a pokácet sloup, kde se uctíval 
bohyně Aštarta. Gedeón to udělal, a když ho za to chtěli představitelé města zabít, zastal se ho jeho otec 
(kterému toto pohanské kultovní místo patřilo), se slovy: Je-li Baál opravdu bohem, ať ho potrestá sám. 
Obyvatelé města na to přistoupili a dali Gedeónovi jméno: Jerubaal (to je Odpůrce Baalův). Soudců 6,32 
 
Před Gedeónem stojí tedy nový úkol. Vysvobodit Izrael.  
Vše začíná tím, že Medjánci se rozhodli Izrael napadnout. Nevíme, zda se dozvěděli o Gedeónovi, a chtěli 
jakoukoliv vzpouru hned na počátku zastavit. Prostě dali dohromady armádu a vytáhli do údolí Jizrael. 
 Myslím, že to tak zařídil Hospodin. On nechtěl, aby Gedeón vyprovokoval boj, napadl nepřítele. Nepřítel 
„si začal“ a Gedeón musí reagovat na situaci. 
Myslím, že toto je důležité i pro nás. Na nás není vyprovokovat boj, útočit na druhé lidi, napadat někoho, či 
něco. Jestliže nás Bůh povolal k úkolu, on připraví situaci, a na ní je třeba reagovat.  
 
 
Zmocnění Duchem Hospodinovým 
sestoupil na něj, vyzbrojil ho, naplnil, doslova: oblékl ho duch Hospodinův 
učedníci byli naplněni Duchem svatým (Letnice, do té doby čekají, jak jim řekl P) 
dokonce i PJ nezačal své dílo dříve, než byl naplněn duchem svatým (při křtu u Jordánu) 
 
Můžeme mít povolání, ale pokud do toho půjdeme ve vlastní síle, nezmůžeme nic. Prohrajeme.  
Potřebujeme naplnění Duchem svatým. A to je ten okamžik, kdy je třeba jednat. 
 
GEDEÓN zatroubil, svolal k sobě Izrael 
svůj rod – Abíezerovce, ty kteří ho chtěli zabít, že zbořil oltář Baále, 
Hospodin si je připravil, pochopili, že Baál jim nepomohl, a vrátili se k Hospodinu… 
A nejbližší Izraelské kmeny: Manases, Ašer, Zabuon a Neftalím. 
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(Když mu později muži z kmene Efraim vytýkali, že je nepozval (kap. 8) – říká jím: vždyť jste se do boje 
zapojili, a díky vám nepřátele neutekli, protože jste jim zahradili cestu a porazili jste. Dokonce jste zajali 
dva hlavní vojevůdce. 
Ale šli by vůbec Efrajmovci do boje, vždyť Gedeóna neznali? A další věc, přišli by včas? 
Po bitvě je každý generál… a zvlášť, když je to bitva vyhraná! 
Pozor na to, abychom se po vítězné bitvě bratra, či sestry nezachovali jako Efraim!  
Není třeba se srovnávat, nebo závidět, pamatujme na to, že Bůh pro nás má jiný úkol. 
 
 
Přesto, že má povolání, je naplněn Duchem svatým, vidí Boží jednání v lidech (ti ustrašení Izraelci, kteří se 
schovávali v horách, jdou za ním a jsou připraveni bojovat i když ne všichni, jak se později ukáže, když 
22.000 mužů se vrátilo domů a jen 10.000 zůstalo s Gedeónem). 
Chce jasně vědět, je-li to ten správný čas, který určil Hospodin. 
Uvědomuje si, jak snadno člověk zamění nadšení a naplnění Duchem. 
Potřebuje ujištění, že má jít a bojovat. 
Protože kdyby t byl jen jeho nápad a prohráli by, byl by zodpovědný za smrt těch, kteří jdou s ním. 
 
Má pochybnosti, není si zcela jist, potřebuje Boží ujištění. A proto se rozhodl poprosit Hospodina o 
znamení. 
 
To není zbabělost, já za tím vidím odvahu víry. Je-li to od Hospodina, který mne povolal a vystrojil, pak mi 
to potvrdí. 
A tak prosí Boha, aby na důkaz toho, že má jít a bojovat udělal zázrak – vzal rouno, tedy buď látku z ovčí 
vlny, nebo prostě čerstvě ostřihanou ovčí vlnu, položil to na viditelné místo: na humno (už se neschovává 
před nepřáteli), a prosí Boha: 
bude-li ráno všude sucho a rouno mokré, je to pro mne znamení, že za vším stojíš ty. 
Ráno – všude sucho a rouno mokré, vyždímal z něj koflík vody. 
 
Jasný důkaz, ale Gedeón ještě není úplně přesvědčen. Co když někdo rouno polil, nebo zem rychleji vyschla 
a v rounu se rosa udržela déle, kondenzovala tam více, než na zemi… a tak prosí ještě o jedno potvrzení: 
Bože udělej to obráceně, ať je všude rosa, a rouno je suché.  
A Hospodin to udělal. Všude je další ráno rosa, a rouno je suché. 
 
To Gedeónovi stačilo. Ještě to samé ráno svolal lid a vytáhli do boje.  
A tehdy k němu promluvil Hospodin (je vás mnoho, a to jich bylo 32.000 mužů, zatímco nepřátelské vojsko 
bylo mnohem větší. Píše se dále, že 120.000 mužů nepřítel padlo v bitvě). 
 
Rozprostírat rouno před Hospodinem – z toho se stal křesťanský termín technikus. 
V zásadních otázkách života máme mít odvahu toto udělat. 
Ale pozor, aby to nebyla jen výmluva, to by bylo pokoušení Hospodina. 
 
Bůh bral Gedeónovy pochybnosti, či jeho zápas o jasné potvrzení Boží vůle vážně. A jeho prosby vyslyšel. 
Nešlo o nějakou Gedeónovu rozmazlenost, neochotu, nebo výmluvu. On byl připraven jít a bojovat, ochotu 
poslechnout Hospodina již dosvědčil. Ale před tím se jednalo jen o něj, dnes o národ, a proto potřebuje 
potvrzení. 
 
Vše se o dva dny zdrželo, už mohl mít bitvu za sebou. 
Ale to nebyl problém. Aspoň Hospodin to jako problém nebral. Odpověděl na Gedeónuv vnitřní zápas. 
Protože znal jeho srdce a věděl, že za tím je upřímnost, zodpovědnost, že Gedeón potřebuje mít jasnou 
odpověď z nebe, že se učí naslouchat a rozpoznávat Boží hlas. 
 
Však také Gedón pak již ani chvíli nečekal, ale hned ráno svolává armádu. 
A také to ráno k němu Hospodin mluví. Bůh se neurazil, odpověděl, dal mu najevo, že při něm stojí a vede 
ho k dalšímu kroku, podle své režie. 
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APLIKACE 
tři věci 
čekej na naplnění Duchem svatým, bez toho nechoď do duchovních bojů, do plnění Boží vůle. Pozor na 
Samsonovo sebevědomí: pobiju je jako vždy a nevěděl, že od něj Hospodin odstoupil… 
 
Máš-li pochybnosti, nedovedeš rozeznat, zda se jedná o Tvé nadšení, nebo vedení Duchem svatým, máš-li 
pochybnost zda je ten správný čas, ptej se Hospodina. 
 
A když ti Bůh odpoví, jdi do toho, ale stále naladěn na Boží hlas. Ať jakýkoliv zápas, jakákoli bitva tě 
nepohltí natolik, že bys neslyšel Boha. Protože Bůh nedává jen povolání a zmocnění, ale vede nás krok za 
krokem! Když řekne: běž, je třeba jít. Pokud nevykročíme, marně budeme čekat na další povel. 
Ale jestliže uděláme první krok, nepřestaňme naslouchat, ať může On určit směr, rychlost, cíl i strategii. 
On je vůdce, On je hlavní velitel, On je Vítěz.  
 
 
KMET 

 povolání 
 naplnění Duchem svatým (a ne jednou, Bůh naplňuje k novým a novým úkolů, dává konkreční 

zmocnění) Buďte plněni Duchem říká Pavel. 
 po negativní zkušenosti s církví jsem chtěl rezignovat ze služby kazatele 

Ptal jsem se Boha (společně s Grash – manželé musí hledat společně Boží vůli, nemůže jeden druhého 
ignorovat, bůh mluví k oběma, dělají si korekci) 
Bůh mi řekl: Kvůli lidem nepřestaň sloužit mě. 
Ale sloužit mu se dá i jinak, nejen jako kazatel. 
Udělali jsme první krok: Kladno na jeden rok. 
Dnes začínám 10. rok a dá-li Pán, ještě zde pár let sloužit budeme.  
Nedávno jsem dostal pozvání jít dělat kazatele do jiného sboru. Modlil jsem se, ptal jsem se, a odpověděl 
jsem: ne, protože Bůh mi řekl: zůstaň. 
 
Ale jde o to stále znovu se ptát. Nebýt sebejistý. Je to pýcha, myslet si, že víme, jaká je Boží cesta pro 
zítřek, když jsme přijali cestu pro dnešek. 
Očekávej, naslouchej, nech se vést Bohem. 
Jako Gedeón, dal dohromady armádu, ale nechal se Bohem vést, takže mu nakonec zbylo jen 300 mužů. 
Ale On přijal Boží strategii, a proto slavil vítězství. 
 
 
 

 povolání 
 zmocnění 
 vedení 

Bůh vede, my nasloucháme 
J 10,27 Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou 
 

J 10,2 Kdo však vchází dveřmi, je pastýř ovcí. 
3 Vrátný mu otvírá a ovce slyší jeho hlas. Volá své ovce jménem a vyvádí je. 
4 Když je má všecky venku, kráčí před nimi a ovce jdou za ním, protože znají jeho hlas. 
To je cesta k vítězství, k naplnění Boží vůle. 
On připravil skutky, my do nich vstupujeme. 
Ef 2,10 Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které 
nám Bůh připravil. 
 
 
Někdy i skrze rouno… 


