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 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 Sereře 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. 

1  Efrajimští muži vytýkali Gedeónovi: „Cos nám to udělal, že jsi nás nepovolal, když jsi táhl do 

boje proti Midjáncům?“ A ostře se s ním přeli.  

2  Ale on jim odpověděl: „Copak jsem teď učinil něco tak velikého jako vy? Což není 

Efrajimovo paběrkování lepší než Abíezerovo vinobraní?  

3  Do vašich rukou vydal Bůh midjánské velmože Oréba a Zéba. Mohl jsem učinit něco tak 

velikého jako vy?“ Když k nim promluvil toto slovo, jejich pobouření proti němu polevilo.  
 
 
Gedeona jsme opustili, když rozdělil svých  300 vojáků na tři oddíly a během střídání noční 
hlídky ze třech stran „napadli“ tábor nepřítel. 
„Napadli“ – stáli na místě, rozbili  džbány, takže kolem tábora zářily 300 pochodní, troubili na 
polnice a volali: Meč za Hospodina a za Gedeona. 
V ležení nepřítel zavládl zmatek, způsobil to Hospodin, že jeden proti druhém pozvedli zbraň. 
Začali v panice utíkat. 
Gedeon poslal posly do okolních Izraeslkých kmenů (Neftalím, Ašer, Manases) aby nepřátele 
pronásledovali. (to byly ty kmeny, kteří na začátku poslali své vojáky na pomoc Gedeńovi)  
Poslal také k vzdálenějším Efrajmovcům, aby sestoupili z hor, odřízli při útěku nepřátelům 
cestu, až se budou snažit přejít řeku Jordán. 
Tak se stalo a Midjánci utrpěli zdrcující porážku. Čteme, že jich padlo na 120.000 mužů. 
Efrajmovcům se podařilo zajmout dva hlavní Midjánské velitele – Oréba (havran) a Zéba (vlk) 
a oba popravili.  
 
A právě v tomto okamžiku dochází mezi Gedeónem a Efrajmskými ke konfliktu. 
Efrajmští vytýkají Gedeónovi, že je nepožádal, aby spolu s ním táhli proti Medjáncům. 
 
Nevíme proč před bitvou Gedeón Efrajima nepřizval. 

 Myslím si, že především proto, že bydleli dál, a pro něho byl důležitý čas. 

 Je zde zmínka, že žili v horách – (v pohoří Efrajmském), ale může to také znamenat, že se 
skrývali – nakonec tak jako dříve Gedeón, aby byli chráněni před nájezdy Medjánců. 
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 Když byla situace nejistá, ne všichni se ke Gedeonovi přidali, a i z těch, kteří nakonec 

přišli, byla většina vystrašených, takže se rádi vrátili domů, když jim to Gedeón 
umožnil.  

 Myslím, že málokdo věřil v Gedeónovo vítězství. Možná, že někteří si řekli, že není co 
ztratit, ale většina nepředpokládala, že by je Gedeón mohl vysvobodit. 

Ale když je po bitvě, když nepřátelé utíkají, každý je odvážný. Po bitvě je každý generál. 
A tak se Efrajmští opravdu rozzlobili, že je Gedón nepřizval hned na začátku. Mohli mít 
zásluhu, mohli jednou svým potomkům vyprávět o svých hrdinských činech. A takto všechnu 
slávu získává Gedeón sám. 
 
KONFLIT, mezi Božím lidem! 
Tomu se nevyhneme ani my. V církvi, ve společenství, dokonce v rodině. 
Vždy jsou lidé, kteří řeší napjatou situaci konfliktem, agresivitou, útokem, obviňováním. 
To, že nastane konflikt, je přirozené, ale důležité je, jak ho řešíme. 

 Odplatíme stejným způsobem, případně situaci vyhrotíme, kdo je silnější, kdo víc 
křičí, ten vyhraje. 

 Bráníme se a obhajujeme svou pravdu, své právo 

 Stáhneme se, a myslíme si své… Nicméně v srdci máme pocit křivdy, která přerůstá v 
hořkost 

 odejdeme, přece nebudeme trpět, nenecháme po sobě špalet, obviňovat se, to 
nemáme zapotřebí 

  
 
Pán Ježíš prosil Otce:  

Jan 17,21  aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby 
tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal. 

 
Jednota, dobré vztahy, vzájemná úcta a láska jsou charakteristické rysy těch, kteří mají Krista 
ve svém srdci. Kteří mají Ducha Kristova. 
Konfliktům bychom měli předcházet, a pokud nastanou, pak je s pomocí Boží řešit. 
Platí zde Pavlův princip:  

Ef.4,26  ‚Hněváte-li se, nehřešte.‘ Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce 
27  a nedopřejte místa ďáblu. 

 
Ef. 4,32  buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v 
Kristu odpustil vám. 
Kol 3,13   Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán 
odpustil vám, odpouštějte i vy. 

 
K tomu všemu potřebujeme sílu a také MOUDROST. 
Gedeón – věřím, že to nebyla jen diplomatická odpověď, ale že mu Bůh dal moudrost, co 
stěžovatelům říci. Pokud by jim vysvětloval své důvody, nepřijali by je. Pokud by je odmítl, 
mávnul nad tím rukou, bylo by zle. 
Po právě získaném vítězství nad nepřáteli by přišel nový problém – buď vnitřní konflikt, nebo 
rozdělení, či dokonce občanská válka. 
 
Gedeón nevysvětluje důvody, ale poukazuje na to, co se stalo. 
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1  Efrajimští muži vytýkali Gedeónovi: „Cos nám to udělal, že jsi nás nepovolal, když jsi táhl 
do boje proti Midjáncům?“ A ostře se s ním přeli.  
2  Ale on jim odpověděl: „Copak jsem teď učinil něco tak velikého jako vy? Což není 
Efrajimovo paběrkování lepší než Abíezerovo vinobraní?  
3  Do vašich rukou vydal Bůh midjánské velmože Oréba a Zéba. Mohl jsem učinit něco tak 
velikého jako vy?“ Když k nim promluvil toto slovo, jejich pobouření proti němu polevilo.  

 
Tedy, mezi námi, kdyby nebylo Gedeónova vítězství, pak by nikdy nedošlo k tomu, aby 
Medjánští velitelé utíkali, a Efrajmští muži by je nikdy nezajali. 
Naopak, dál by žili, či živořili pod jejich nadvládou. 
 
Ale Gedeon vsadil na jejich JEŠITNOST, a zabralo to. 
A protože byl Gedeón POKORNÝ muž, neměl s tím problém. Nedohadoval se o to, čí to bylo 
vítězství, a který čin byl statečnější, a důležitější.  
To je DUCHOVNÍ VYZRÁLOST MOUDORST,  
 
 
soustřeďuje jejich pohled na Hospodina. To on vám je vydal do rukou. 
 
Soudců 8,3  Do vašich rukou vydal Bůh midjánské velmože Oréba a Zéba. Mohl jsem učinit 
něco tak velikého jako vy?“ Když k nim promluvil toto slovo, jejich pobouření proti němu 
polevilo.  
 
Gedeón učí vznětlivé Efrajmce, aby se naučili dívat novým pohledem. Nejde o Gedeóna, ani o 
ně, jde o Hospodina, který jim dal vítězství. 
 
Gedeón je duchově vyzrálý člověk.  
Během krátké doby se změnil jeho charakter, jeho vztah k Bohu a následně i vztah k lidem. 
 
Bůh mu dal moudrost, prozíravost, pokoru a pohled, který sahá dál, než jen k dnešnímu 
vítězství. On vidí Izrael, semknutý v jeden celek, vždyť jsou společně Boží lid, a proto jdou 
stranou jeho ambice. Vše podřizuje tomu, aby vyniklo Boží vítězství a Boží vláda. 
 
Mohl jsem učinit něco tak velikého jako vy?  -  říká Efrajmským. 
A následně bere svých 300 vojáků a pokračují v akci. Protože je třeba ještě chytit medjánské 
krále: Zebacha a Salmunu. To oni jsou zodpovědní za všechno zlo, kterým ubližovali po léta 
Izraelcům. A pokud oni budou naživu, může se situace opakovat. 
 

Mohl jsem učinit něco tak velikého jako vy? 
Ješitnost Efrajsmkých je uspokojena, tato slova způsobila, že se uklidnili… “jejich pobouření 
proti němu polevilo“ 
A Gedeón se může věnovat podstatnější věci. Dokončit vysvobození Izraele. 
Uvědomil jsem si, že někdy zbytečné dohady o tom, kdo je lepší, kdo toho více udělal, díky 
komu přišlo vítězství, kde se více modlil atd., nás může v církvi odvést od toho, co je 
důležitější. A my nedovedeme duchovní zápas do konce. 
 
Zápas o lidské duše, o záchranu lidí pro věčnost. 
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Gedeón stěžovatele uklidní, emoce zchladnou, oni jsou uspokojeni, chlubí se jedn před 
druhým co dokázali, 
A Gedeón má čas dovést bitvu do konce. A udělat něco, co Efrajmským zůstala skryto. 
Sice zabili dva Medjánské velitele, ale nejdůležitější figurky, králové, utekli. 
 
Připomíná mi to šachistu začátečníka, který se raduje z toho, jak nepřáteli vzal královnu, a 
zapomněl ne to, že cílem souboje je dát mat králi. 
Natolik se soustředil na dámu, na částečné vítězství, že nakonec, přesto, že má více figurek, 
dostane od protivníka mat. 
 
Gedeón podřizuje vše konečnému vítězství. Jde dát protivníkovi mat. 
 
A to je to, co se můžeme od něj učit. 
Soustředit se na to hlavní. Záchranu lidských duší pro věčnost a vytrvat až do konce.  
Nezastavit se jako Efrajim, který si zakládá na tom, co udělal, a zapomněl, že hra ještě 
neskončila. 
 
ZÁVĚR  
Jestliže nás Bůh povolal k nějakému úkolu 

 Nenechat se odradit (strachem, pochybnostmi, nevěrou ostatních), ale s pomocí Boží jít 
 Při každém rozhodnutí být závislí na Bohu. Věřit, že Bůh má řešení a očekávat na něj 
 Nenechat se zaslepit vyhranou bitvou, ale pamatovat na to, že musí být vyhraná válka 
 Nedopustit, aby kritika, anebo naopak pochlebování nás zastavilo na půli cestě, ale vše 

podřídit tomu, abychom válku dobojovali 
 Nenechat se vydráždit, ale usilovat o jednotu, protože tam, kde je jednota, tam uděluje 

Bůh požehnání a život na věky. 
 
Žalm 133 

JAKÉ DOBRO, JAKÉ BLAHO 

1  Poutní píseň, Davidova. Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratří bydlí svorně! 
2  Jako výborný olej na hlavě, jenž kane na vous, na vous Áronovi, kane mu na výstřih roucha. 
3  Jak chermónská rosa, která kane na sijónské hory. Tam udílí Hospodin své požehnání, 

život navěky. 
 
 
 
 


