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Sd 7,1 Za časného jitra se Jerubaal, to je Gedeón, a všechen lid, který byl s ním, utábořili u pramene 
Charódu. Tábor Midjánců byl od něho na sever, v dolině za návrším Móre. 
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.« 
3 Nuže, provolej teď k lidu: Kdo se bojí a třese, ať se z Gileádského pohoří vrátí a vzdálí." Vrátilo se 
dvaadvacet tisíc mužů z lidu, zůstalo jich jen deset tisíc. 
4 Hospodin však Gedeónovi řekl: "Ještě je lidu mnoho. Poruč jim, ať sestoupí k vodě, tam ti je vyzkouším. 
O kom ti řeknu: Půjde s tebou, ten s tebou půjde. Ale nesmí jít s tebou nikdo, o kom ti řeknu: Ten s tebou 
nepůjde." 
5 Poručil tedy lidu sestoupit k vodě. Hospodin řekl Gedeónovi: "Postavíš zvlášť každého, kdo bude 
chlemtat vodu jazykem jako pes, a každého, kdo si při pití klekne na kolena." 
6 Těch, kteří chlemtali a podávali si vodu rukou k ústům, bylo celkem tři sta mužů. Všechen ostatní lid 
klekal při pití vody na kolena. 
7 Hospodin řekl Gedeónovi: "Třemi sty muži, kteří chlemtali, vás vysvobodím a vydám ti Midjánce do 
rukou. Všechen ostatní lid ať odejde, každý do svého domova." 
8 Lid si tedy nabral příděl potravy a svoje polnice a Gedeón propustil všechny izraelské muže, každého k 
jeho stanu; jen těch tři sta si podržel. Tábor Midjánců ležel pod ním v dolině. 
9 Té noci mu Hospodin poručil: "Ihned sestup do tábora nepřátel, neboť jsem ti je vydal do rukou. 
10 Jestliže se bojíš sestoupit sám, sestup do tábora se svým mládencem Púrou. 
11 Uslyšíš, o čem budou mluvit. Pak jednej rozhodně a vtrhni dolů do tábora." Gedeón sestoupil se svým 
mládencem Púrou k vojenským hlídkám na pokraji tábora. 
12 Midjánci s Amálekem a se všemi syny východu leželi totiž v dolině v takovém množství jako kobylky, i 
jejich velbloudů byl bezpočet, takové množství jako písku na mořském břehu. 
13 Gedeón přišel, právě když jeden druhému vyprávěl sen. Povídal: "Považ, jaký jsem to měl sen! Na 
midjánský tábor se valil pecen ječného chleba; přivalil se ke stanu a vrazil do něho, až padl, úplně jej 
převrátil, že stan zůstal ležet." 
14 Jeho druh mu odpověděl: "To nemůže znamenat nic jiného než meč Izraelce Gedeóna, syna Jóašova. 
Bůh mu dal do rukou Midjánce i s celým táborem." 
15 Když Gedeón slyšel vyprávění tohoto snu i jeho výklad, poklonil se. Vrátil se do izraelského tábora a 
zvolal: "Vstaňte! Hospodin vám vydal do rukou tábor Midjánců!" 
16 Těch tři sta mužů rozdělil do tří oddílů, všem jim dal do rukou polnice a prázdné džbány a do džbánů 
pochodně. 
17 Poručil jim: "Sledujte mě a dělejte, co já. Hle, půjdu na okraj tábora, a co udělám, udělejte i vy. 
18 Až spolu s ostatními, kteří budou se mnou, zatroubím na polnici, zatroubíte i vy na polnice okolo 
celého tábora a zvoláte: »Za Hospodina a za Gedeóna!«" 
19 Gedeón se sto muži, kteří byli s ním, přišli na okraj tábora na počátku prostřední noční hlídky, právě 
když střídali stráže. Zatroubili na polnice a rozbili džbány, které měli v rukou. 
20 Tři oddíly najednou zatroubily na polnice a rozbily džbány; do levé ruky uchopili pochodně, do pravé 
polnice, aby troubili, a zvolali: "Meč za Hospodina a za Gedeóna!" 
21 Zůstali stát kolem tábora, každý na svém místě. V celém táboře nastal divý spěch, zmateně 
pokřikovali a dávali se na útěk. 
22 Zatímco tři sta mužů troubilo na polnice, Hospodin obrátil v celém táboře meč jednoho proti 
druhému; tábor se dal na útěk do Bét-šity směrem k Seréře a k ábelmechólskému břehu naproti Tabatu. 
23 Tu byli svoláni Izraelci z Neftalího, Ašera a celého Manasesa, aby Midjánce pronásledovali. 
24 Také po celém Efrajimském pohoří rozeslal Gedeón posly s výzvou: "Sestupte dolů proti Midjáncům a 
obsaďte jordánské vody až k Bét-baře." Všichni Efrajimci byli přivoláni a obsadili jordánské vody až k Bét-
baře. 
25 Přitom zajali dva midjánské velmože, Oréba (to je Havrana) a Zéba (to je Vlka). Oréba zabili na 
Havraní skále a Zéba zabili ve Vlčím lisu, a pronásledovali Midjánce. Hlavu Orébovu a Zébovu přinesli 
Gedeónovi za Jordán. 
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Gedeón, tak jak jsme ho poznali na začátku, nebyl žádný hrdina. Obyčejný člověk, ničím nevyčníval, spíš 
ustrašený, než odvážný, snažil se přežít. 
Setkání s Hospodinem ho proměnilo. Nebylo to mávnutí kouzelným proutkem. Byl to proces. Krok za 
krokem, a dnes před námi stojí úplně jiný člověk. Věří Bohu.  
 
Je rozdíl věřit v Boha a věřit Bohu. 
Gedeón v Boha věřil vždy. Věřil v jeho existenci, věřil, že historie, kterou slýchal od svých rodičů a 
prarodičů je pravdivá. Věřil, že Hospodin, Bůh Izraele jeho národ zachránil a vyvedl z Egypta, vedl pouští 
a dal jim zem, kde dnes smí žít. Je to dobrá zem, jen kdyby nebylo těch tolik nepřátelských národů kolem 
nich. Těch, kteří je utlačují, berou jim svobodu a snaží se je zničit. 
Kdo je Hospodin, kde je jeho moc, kde jsou jeho činy? Proč se schovává a neslyší naše volání? Proč nám 
nepřijde na pomoc? 
A Hospodin přišel – setkal se s ním, a Gedeónův postoj se změnil. Dostal se o level dál.  
Stal se člověkem, který Hospodinu věří, důvěřuje mu. Ví, že Bohu není lhostejné, co jeho lid prožívá a 
chce jim pomoci. 
 
Jedině víra, která důvěřuje, která nechává Boha zasahovat do našeho každodenního života, která 
spoléhá na to, že Bůh bude jednat a vyhlíží Boží jednání, je víra, která má smysl.  
A myslím, že příběh Gedeóna je pro nás výzvou. Chci se učit důvěřovat Hospodinu, tak jako se to naučil 
Gedeón. 
 
Bůh si Gedeóna povolal, pověřil ho úkolem: vysvobodit Izrael z nadvlády Medjánců. Naplnil ho svým 
duchem, dal mu autoritu, takže na jeho povel se kolem něj shromáždilo kolem 32.000 mužů, 
odhodlaných jít s ním bojovat proti nepřátelům. 
Midjánci, Amálekovci a další nepřátelé se utábořili v údolí Jizreel (Soudců 6,33), Gedeón se svými muži u 
pramene Charódu, jižně od nich. Nepřítel bylo „jako kobylek, a jejich velbloudů byl bezpočet, takové 
množství jako písku na mořském břehu“. (verš 12) 
 

Jaké byly šance Gedeóna na vítězství? Reálně viděno mizivé.  32 000 Izraelských mužů, proti obrovské, 
daleko lépe vyzbrojené armádě. (V Soudců 8,10 hovoří o tom, že padlo asi 120.000 mužů…) 
A proto nás udivuje, co Hospodin Gedeónovi říká. 
Čekali bychom, že mu řekne, počkej, svolej ještě bojovníky z dalších Izraelských kmenů, případně sežeň 
nějakého strategického partnera z okolních zemí, a pak vyrazíte do bitvy.  
Ale Hospodin říká:  

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.« 
3 Nuže, provolej teď k lidu: Kdo se bojí a třese, ať se z Gileádského pohoří vrátí a vzdálí." Vrátilo se 
dvaadvacet tisíc mužů z lidu, zůstalo jich jen deset tisíc. 

 
A pak nechá projít vojáky testem, takže na konci stojí vedle Gedeóna pouhých 300 mužů. 
Proč? Abyste se nevychloubali: „Vysvobodili jsme se vlastní rukou.“ 
Bůh ví, že Gedeón zvítězí, ale jde mu o to, aby Gedeón a Izrael věděl – bylo to Boží vítězství! 
 
APLIKACE 
A to je něco, co chce naučit Bůh i nás.  
Když procházíme něčím těžkým, voláme Boha, aby nám pomohl. A když nám pomůže, řekneme: tak jsem 
to zvládnul. A ještě se tím chlubíme. Na to, že jsme prosili o pomoc, zapomínáme. V koutku srdce víme, 
nebo alespoň tušíme – to byla Boží odpověď na mé volání. To bylo Boží vítězství.  
Ale je to za námi, a jak jde život dál, zapomínáme na to, co udělal Bůh, a vítězství připisujeme sobě. Svým 
schopnostem, své strategii, své moudrosti, své odvaze… 
 

Dělá nám to dobře, rádi o tom hovoříme, hřeje nás to, když se můžeme pochlubit, jak jsme zvládli těžkou 
situaci, a nakonec uvěříme tomu, jak jsme dobří. Vědomí, že zatím byla Boží ruka, vyšumí, vyprchá… 
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A tak to Bůh občas dělá tak, jako to předvedl Gedeónovi. Vyhrotí situaci natolik, aby i po letech (v 
případě Gedeóna staletích) bylo jasné: bylo to Boží vítězství.  
Vědomí, že to byl Bůh, který zasáhl, nás vede k vděčnosti a k životnímu stylu ve kterém se učíme 
naslouchat Bohu, důvěřovat mu a poslouchat ho.  
 
Apoštol Pavel v NZ hovoří o tom, že jako křesťané procházíme různými zápasy, bitvami, těžkostmi, 
pochybnostmi, nemocemi, pokušením, ale … 

Ř 8,37 Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. 
A na dalším místě říká: 

1K 15,57 Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista! 
 
 
Výběr bojovníků 
Gedeón stojí proti jasně silnějšímu nepříteli a na Boží pokyn vydá ten nejméně pravděpodobný rozkaz: 
kdo se bojí, může jít domů. Odešly téměř 2/3 bojovníků.  
Nedivme se, neodsuzujme, nekruťme nad nimi hlavou – byli to reálně smýšlející lidé. Lépe žít doma se 
svou rodinou, byť pod okupací nepřátel, než zemřít v předem prohraném boji. Byli to muži, kterým bylo 
zatím skryté, co to znamená: důvěřovat Hospodinu. Možná v Boha věřili, ale zatím mu neuměli 
důvěřovat. 
 

Ale Hospodinu se to zdá stále ještě mnoho. Pokud Bůh chce, aby bylo jednoznačné, že to On vybojoval 
vítězství, připraví absurdní situaci. 
Podrobím vás zkoušce. Vezmi je k vodě, říká Gedeónovi, ať se napijí. Půjde s tebou ten, kde bude nabírat 
vodu rukou a pak ji chlemtat jako pes. Kdo si klekne, aby se napil, nepůjde. 
Můžeme přemýšlet, co to znamená. Ti, kteří si klekli, pravděpodobně odložili zbraň vedle sebe, 
soustředili se na vodu, zatímco ti, kteří brali vodu do dlaně, byli ostražití, připraveni kdykoliv vyrazit proti 
nepříteli…  
ale myslím, že není třeba tomu dávat násilím nějaký duchovní význam. Byla to zkouška, Bůh určil kriteria, 
a obstálo v ní 300 mužů. To je to podstatné. Ostatní poslal Gedeón domů. 
 

Super řekneme si, ale Gedeón asi přemýšlel jinak. 
Ano důvěřoval Hospodinu, ale toto asi byla i na něj příliš silná káva. Jenže co dělat? Vždyť včera večer (a 
předevčírem) prosil Hospodina o znamení, jestli dobře rozumí Boží vůli. A Hospodin mu znamení dal.  
Samozřejmě tehdy měl kolem sebe 22 000 mužů, teď jich má 300 – ale to nemohl vědět. Ale chtít opět 
znamení znamená, že Bohu nedůvěřuje. 
Myslím, že takto asi Gedeón přemýšlel. Obavy se honily jeho hlavou.  
Asi jako nám, když večer jdeme spát s jasným rozhodnutím: důvěřuji, že Bůh mi pomůže, a v noci se pak 
probudíme plni obav, strachu a pochybností, jestli vůbec Bůh ví, co dělá… Znáte to? 
 
Boží podaná ruka naší (ne)víře 
Vzpomínáte na příběh z NZ, když jeden otec prosí Ježíše, aby uzdravil jeho syna? Již předtím tento muž 
prosil Ježíšovy učedníky, ale ti mu nepomohli. A tak přichází za Ježíšem a říká mu: 
 

Mk 9,22 …. Ale můžeš-li, slituj se nad námi a pomoz nám." 
23 Ježíš mu řekl: "Můžeš-li! Všechno je možné tomu, kdo věří." 
24 Chlapcův otec rychle vykřikl: "Věřím, pomoz mé nedověře!" 

 
Tak nějak to asi prožívat hluboko v srdci Gedeón. 
Věřím, pomoz mé nedověře, pomoz mé nevíře. 
A Bůh, který ví, co se odehrává v našem nitru, měl pro Gedeóna připravené povzbuzení. Dal totiž 
jednomu vojákovi ze stotisícové nepřátelské armády sen. Ten sen mu dal kvůli Gedeónovi… 
Když jsem nad tím přemýšlel, až mě běhal mráz po zádech. Je to neskutečné, jak Bůh jedná, jak má vše 
provázané, jak se mu opravdu nic nevymkne z rukou. 



Kladno 15.9.2013,   strana 4 

Už by večer, začala noc, myslím, že na Gedeóna padl strach, svazovala ho zodpovědnost, hlava byla 
prázdná – nenapadalo ho žádné řešení jak s 300 vojáky porazit nepřítele, a Bůh mu nepředal strategické 
plány útoku. Bože, co mám dělat? Bože, co mám dělat? Bože, co mám dělat – znělo mu stále dokola 
hlavou. 
 

A tu Hospodin promluvil.  
Jeho příkaz byl zvláštní. Okamžitě vstaň, a běž do nepřátelského tábora, dal jsem ti je do rukou. 

9 Té noci mu Hospodin poručil: "Ihned sestup do tábora nepřátel, neboť jsem ti je vydal do rukou. 
 

Myslím, že tomu Gedeón nerozuměl. To zde mám nechat těch 300 mužů, které jsi mi laskavě nechal a 
zahnat sám nepřátele na útěk? Pochybnosti šeptaly: půjdeš do tábora, objeví tě, zabijí – aspoň už 
nebudeš mít trápení tady na této zemi, kde tě stejně nečeká nic dobrého…   
 

Jenže Hospodin pokračuje – a pokud máš strach, vezmi si s sebou svého sluhu (své páže) Puru. 
Poslouchej, o čem budou mluvit a potom vtrhneš do tábora a porazíš je. 
 

Gedeón strach měl, a tak si vzal svého mládence a vyrazili do tábora. Nešli daleko, jen k hlídce na kraji 
tábora a tam vyslechli rozhovor dvou vojáků. 
 

13 Gedeón přišel, právě když jeden druhému vyprávěl sen. Povídal: "Považ, jaký jsem to měl sen! Na 
midjánský tábor se valil pecen ječného chleba; přivalil se ke stanu a vrazil do něho, až padl, úplně jej 
převrátil, že stan zůstal ležet." 
14 Jeho druh mu odpověděl: "To nemůže znamenat nic jiného než meč Izraelce Gedeóna, syna 
Jóašova. Bůh mu dal do rukou Midjánce i s celým táborem." 

 

Jeden vypráví sen, druhý dává výklad. Oni to neví, ale jejich ústy mluví Bůh ke Gedeónovi.  
A Gedeón pochopil. Čteme, že se na tom místě poklonil Hospodinu, pak se vrátil do ležení, vzbudil svých 
300 mužů, zvolil strategii a vyráží k útoku.  
Strategie: každý muž bere do jedné ruky polnici (tedy trubku, kterou se dávají vojenské signály), do 
druhé ruky džbán, v kterém je ukryta zapálená pochodeň. Předpokládám, že za pasem měli meč, ale to 
není podstatné. Protože ani nebudou bojovat mečem, oni se budou dívat, za ně bude bojovat Hospodin. 
 
Boží boj 
Gedeón je rozdělí do tří oddílů a vysvětlí jim, co mají dělat.  
Na jeho pokyn se uprostřed noci, právě když se mění hlídky, ze tří stran kolem ležení objeví stovky 
světel, zazní hlas polnic, a volání: „Meč za Hospodina a za Gedeóna.“ 
Nepřátelům je najednou vše jasné. Proti nim stojí ohromná armáda (jen kolik trubačů má) je vedená 
Gedeónem, a je s nimi jejich Bůh Hospodin. Začne zmatek. Gedeón a 300 mužů stojí na svých místech, 
troubí, volají, svítí a jejich oči se nestačí divit. 
Nepřátelé utíkají a ve strachu a panice se pobíjejí mezi sebou. Je to (obrazně) „BOŽÍ MEČ“ který jim 
vybojoval vítězství. 
Gedeón posílá posly ke všem nejbližším Izraelským kmenům a ti vyráží nepřátele pronásledovat. Přitom 
zajmou i jejich vůdce. Myslím, že je mezi nimi i těch 22 000 mužů, kteří odešli domů, protože neznali 
Hospodina a proto se báli. Teď prožili osobní zkušenost s Bohem. Ti, o kterých si mysleli, že jdou na smrt, 
jim přináší zprávu o Božím vítězství.  
 
 
APLIKACE 
Bůh ví o tom, co prožíváme. Zná náš strach, obavy a pochybnosti. I ty, které se neodvážíme vyslovit.  
A má pro nás připravenou injekci víry.  
Je to, jako když jsme totálně vyčerpaní, přijdeme na pohotovost, a lékař nám dá infuzi. Najednou do 
našich žil proudí život.  
Nebo jako když jsme v zimě v horách venku, bloudíme, jsme vyčerpaní a celí promrzlí, a najednou se 
před námi objeví chata, uvnitř je teplo a dostaneme hrnek horkého čaje s medem. Cítíte jak je to teplo 
uzdravující, jak nejen zahřívá Vaše tělo, ale dává i novou naději vašemu duchu. Stín smrti odchází a 
přichází život.  
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Bůh vám pošle do cesty člověka, dá vám sen, najednou k vám promluví nějaká věta, kterou čtete, nebo 
pohled na nebe… 
Jednou jsem byl vnitřně vyčerpaný, měl jsem spoustu otázek, nevěděl jak dál, a nebe mlčelo. Šel jsem 
zamyšlený a zachmuřený lesem, nic jsem nevnímal. Barvy, vůně, zvuky, to vše mě míjelo. Byl jsem 
ponořen do beznaděje a prázdnoty. A najednou do mé ulity pronikl jakýsi zvuk. Byl to zpěv ptáčka. 
Jakoby v tu chvíli ulita praskla, mně se otevřely oči, a skrze těch několik trylků ptačího zpěvu ke mně 
promluvil Bůh. Nebyla to slova, ale Bůh vložil do mého nitra pokoj a naději. V tu chvíli jsem věděl, že o 
mně ví, že je se mnou, a že mne z mé situace vyvede. 
Vrátil jsem se domů jako jiný člověk. 
 

Možnosti, které Bůh má jsou nepředstavitelné, jeho kreativita nepřeberná, a jeho láska nevyčerpatelná.  
Jak řekl Oswald Chambers  (To nejlepší pro jeho slávu, 1.prosince ) 

Rozhodneme-li se, že Boha začneme poslouchat, Bůh kvůli nám dosáhne na tu nejvzdálenější hvězdu 
nebo až na sám konec země, aby nám pomohl veškerou svojí mocí. 

 

Potřebuješ, aby Bůh šáhl pro tu nejvzdálenější hvězdu?  
Pak ho popros, a On to udělá. 
 
 
jsou věci, které Bůh nechává na nás 
Ale ještě jednu věc nám tento příběh říká. 

 Hospodin postavil Gedeóna do lidsky bezvýchodné a neřešitelné situace - 300 mužů proti ohromné 
armádě. 

 Dal mu povzbuzení, injekci víry, posílil jeho ducha, vložil naději a očekávání. 
 Ale ostatní nechal na něm. 

  

Bože a teď mi přesně řekni, co mám dělat. Pokud je to možné, prosím dej mi plán – bod po bodě jak se 
zachovat. Pane, jsem zde, připravený jako loutka, můžeš tahat za provázky… 
Ale takhle Bůh nejedná. On v nás chce mít partnery. Stvořil nás k svému obrazu, vložil do nás svého 
ducha. Dal nám hlavu, která má schopnost přemýšlet a tvořit. 
Na Gedeónovi bylo jak to udělat. 
Bůh neřekl: dej jim trubky a pochodně… 
To byl Gedeónův nápad. Nestojí bezradně: co mám tedy dělat. 
Vstane, vzbudí ostatní, převezme zodpovědnost, vymyslí nejlepší strategii a jdou na věc. 
 

Myslím, že kdyby to Gedeón vymyslel jinak, bylo by to jedno, protože Hospodin dal vítězství. 
Myslím si, že tak jak měl na začátku (když mu zbylo 300 mužů) hlavu prázdnou, tak po Božím dopingu se 
nápady jen hrnuly. A vybral ten, který se mu zdál nejlepší. Polnice, džbány, pochodně a dokonce 
vymyslel i bojový pokřik: Meč za Hospodina a za Gedeóna. 
Nebál se, aby spolu se jménem Božím, zaznělo i jeho jméno. 
Žádná falešná pokora.  
Nejdřív Hospodin, a pak Gedeón. 
To znamená, řekne-li někdo v budoucnu (třeba Kaleta na kazatelně) Gedeón, ať to každému zapálí a 
doplní: Hospodin! 
Hospodin a Gedeón – to nejde od sebe oddělit. 
 

Platí to i o mě? 
 
Poznámka: 
Gedeón se utábořil u pramene Charód. (Kral: studnice Charod) 
Charód, = chvějící se, (k. posvátná hrůza), silný a krásný pramen na úpatí hory Gilboa, dnešní Ajn Džalúd, 
Tábořil u pramene. Tábořiště (trvalé bydliště) našeho života je u pramene, kterým je Ježíš Kristus. 
On je zdrojem síly, moudrosti a pomoci. 
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Ž 62,6 Jen zmlkni před Bohem, duše má, vždyť on mi naději vlévá. 
7 Jen on je má skála, má spása, můj nedobytný hrad, mnou nic neotřese. 
8 Má spása a sláva je v Bohu, on je má mocná skála, v Bohu mám útočiště. 
9 Lide, v každý čas v něho doufej, vylévej před ním své srdce! Bůh je naše útočiště. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


