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Sd 8,4 Potom přišel Gedeón k Jordánu a přešel jej spolu se třemi sty muži, kteří byli s ním, unavenými 
pronásledováním. 
Sd 8,5 Vyzval muže ze Sukótu: "Dejte prosím několik bochníků chleba lidu, který jde za mnou. Jsou 
unaveni. Pronásleduji midjánské krále Zebacha a Salmunu." 
Sd 8,6 Sukótští velmožové mu však odpověděli: "To už je ruka Zebachova a Salmunova v tvých rukou, že 
máme dát chleba tvému voji?" 
Sd 8,7 Gedeón prohlásil: "Za tohle zmrskám vaše těla stepním trním a bodláčím, jen co mi dá Hospodin 
Zebacha a Salmunu do rukou." 
Sd 8,8 Odtud táhl do Penúelu a promluvil k nim stejně, avšak penúelští mužové mu odpověděli právě tak, 
jako odpověděli sukótští. 
Sd 8,9 Řekl tedy penúelským mužům: "Až se budu vracet v pokoji, rozbořím tuto věž." 
Sd 8,10 Zebach a Salmuna byli i se svým vojskem v Karkóru, asi s patnácti tisíci muži, se všemi, kteří zbyli 
z celého tábora synů východu; padlo sto dvacet tisíc mužů ozbrojených mečem. 
Sd 8,11 Gedeón táhl cestou kočovníků východně od Nóbachu a Jogbohy a přepadl tábor, právě když se 
tábor cítil v bezpečí. 
Sd 8,12 Zebach a Salmuna utíkali a on je pronásledoval. Oba midjánské krále, Zebacha a Salmunu, chytil 
a celý tábor vyděsil. 
Sd 8,13 Když se Gedeón, syn Jóašův, vracel z bitvy naproti Slunečnímu svahu, 
Sd 8,14 chytil jednoho mládence ze sukótských mužů a vyslýchal ho. On mu sepsal sukótské velmože a 
starší, sedmdesát sedm mužů. 
Sd 8,15 Potom přišel k sukótským mužům a řekl: "Tu je Zebach a Salmuna, kvůli nimž jste mě potupili 
slovy: »To už je ruka Zebachova a Salmunova v tvých rukou, že máme dát tvým unaveným mužům 
chleba?« 
Sd 8,16 Vzal na stařešiny města stepní trní a bodláčí; tak dal sukótským mužům poučení. 
Sd 8,17 Potom rozbořil penúelskou věž a muže města pobil. 
 
 
Gedeón vyřešil konflikt s pokolením Efraim, ale nezapomněl na úkol, který dostal od Hospodina.  
Porazil sice Midjánce, ale jejich králové Zebach a Salmun utekli. Má-li být Izrael trvale vysvobozen od 
tyranie nepřátel, je třeba válku dobojovat do konce, včetně zajetí, případně zabití jejich králů. 
A tak se Gedeón dlouho nerozmýšlí, bere svých 300 vojáků, s kterými vybojoval vítězství, přebrodí řeku 
Jordán a vyráží za prchajícími králi. 
 
Gedeón a jeho hrdinové… 
Teď, když zvítězili v rozhodující bitvě má Gedeón na výběr sestavit pronásledující oddíl z množství 
dobrovolníků. Na začátku řada bojovníků měla strach, teď jsou ochotní s Gedeónem jít všichni. Ale on se 
nerozhoduje pro nové, čerstvé síly, neřekne svým 300 hrdinům: jste unavení, udělali jste kus dobré 
práce, teď si odpočiňte, užívejte si pocitu vítězství, já si vezmu pár dobrovolníků a nepřítele dorazím. 
Bylo by to stejné, jako kdyby ve fotbalovém zápase v první půli tým vyhrával 7:0 a trenér by řekl, byli 
jste dobří, odpočiňte si, na druhou půli beru B-tým. Ne, mužstvo musí dohrát zápas společně (tedy 
včetně hráčů na střídačce, kteří také patří k týmu), nakonec druhý poločas může přinést překvapení, a 
každý dobrý trenér spoléhá na staré a zkušené hráče a neriskuje porážku tím, že by místo nich poslal 
nováčky.  
Gedeón postupuje stejně. Tyto muže mu vybral sám Hospodin, s nimi válku začal a s nimi ji i dokončí. 
Jsou to hrdinové víry! Oni nasadili své životy, byli svědky zázračného vítězství, dnes jsou to úplně jiní 
muži. Mají osobní zkušenost s Hospodinem, a Gedeón by je za žádné jiné nevyměnil. 
Jsou unavení bojem, vždyť toho mají za sebou hodně, ale s Boží pomocí to zvládnou. 
 
To ale neznamená, že by byl Gedeón slepý k jejich potřebám. Vojáci jsou hladoví, potřebují se posilnit, 
občerstvit. A protože právě míjejí město Sukót, rozhodne se Gedeón vedení města požádat o trochu 
jídla. Mnoho toho nechce, není čas na nějaké velké vysedávání a tak je poprosí o „několik bochníků 
chleba“.  
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Město Sukót v Jordánském údolí patřilo ke svazku Izraelských měst, a to pokolení Gád.  Jednalo se tedy o 
bratry, a předpokládali bychom, že s radostí Gedeónovi vyjdou vstříc. 
Pokud známe Izraelskou pohostinnost, počítali bychom s tím, že jim dají nejen několik bochníků chleba, 
ale zabijí pár beranů, nebo býků, nalijí víno a připraví jim pořádné „občerstvení“. Přijmout hosta přeci 
bylo, jako by přijímali Hospodina samotného. A zde se ještě k tomu jedná o muže, kteří vybojovali Izraeli 
vítězství. 
Místo toho se dozvídáme, že je Sukotští muži nejen odmítli, ale ještě se jim vysmívali.  

Sd 8,6 Sukótští velmožové mu však odpověděli: "To už je ruka Zebachova a Salmunova v tvých rukou, 
že máme dát chleba tvému voji?" 

 
Jak na tento výsměch Gedeón zareaguje? 
Naštve se, a město zničí. Pravda, má jen 300 mužů a jsou unavení, ale vztek, odmítnutí, kolaborace a 
vědomí: „bojujeme Boží boj, Hospodin je s námi“, by jim pravděpodobně zaručilo vítězství. 
Ale Gedeón ví co je jeho priorita. Není čas zdržovat se s posmívači a zrádci, s těmi si to vypořádá potom. 
A tak Sukótským velmožům vzkazuje: „Až se vrátím z vyhrané bitvy, zbičuju vás stepním trním a 
bodláčím.“  

Sd 8,7 Gedeón prohlásil: "Za tohle zmrskám vaše těla stepním trním a bodláčím, jen co mi dá 
Hospodin Zebacha a Salmunu do rukou." 

Je dobré si všimnout, že Gedeón nevystupuje sebejistě (tak jako vystupují Sukótští), ale vystupuje 
„Bohujistě“. Nespoléhá na sebe, ale ví, že vše, co se děje, je Boží práce, Hospodinův boj a on a jeho muži 
jsou nástrojem v Hospodinově ruce. 
  
Podobná situace nastala o chvíli později, když požádal další město Penúel o stejnou službu. 
Opět se jednalo o Izraelské město, které stálo u jednoho z hlavních brodů přes řeku Jordán. Mělo 
strategickou polohu, kontrolovalo brod, tedy přechod na druhou stranu řeky. Městu vévodila věž, která 
měla pravděpodobně dva účely: 

1. Strážní věž, bylo odtud vidět na přijíždějící karavany, či vojsko a podle potřeby reagovat. 
2. Obranná věž. Pokud by město bylo napadeno, pak se sem obyvatelé stáhli, a byly v relativním 

bezpečí. Věž byla postavena jako bašta, kde se mohli účinně bránit. 
 

Tato věž vytvářela obyvatelům pocit bezpečí. 
 
Když je Gedeón požádal o jídlo pro unavené vojáky, dostal podobnou odpověď jako v případě Sukótu. 
Další rána pod pás. A přitom toho chtějí od svých bratrů tak málo. Proč je odmítají? 
Protože si říkají: „Kdo je to Gedeón? Vyhrál jednu bitvu, ale to nic neznamená. Podívejte se na tu 
úžasnou armádu – 300 hladových a unavených mužů, a to si myslí, že porazí zkušené válečníky Zebacha a 
Salmúnu, kteří mají 15.000 zkušených vojáků?“  
Podle historiků a vykladačů Bible to vypadá, že tyto dvě města kolaborovali s Midjánci. Možná, že kdyby 
měl Gedeón armádu s početní převahou, přiklonili by se na jeho stranu, byli to nakonec Izraelci, ale 
v tomto případě to pro ně bylo riziko. A tou cestou oni nepůjdou. Raději se spolehnou na svou 
nedobytnou věž. 
Gedeón se pět nenechal vyprovokovat jejich postojem, stále před sebou vidí jako prioritu úkol od 
Hospodina – dokončit vysvobození Izraele, porazit nepřátelské krále. Jeho osobní postoje, ambice, plány 
jdou stranou. A tak jim vzkazuje: 

Sd 8,9 Řekl tedy penúelským mužům: "Až se budu vracet v pokoji, rozbořím tuto věž." 
 
Dobře, spoléháte se na svou věž, tak vám ji zbořím. Snad Vás to povede k tomu, abyste začali přemýšlet, 
na koho je třeba se spoléhat. Ne na politickou dohodu s nepřáteli, ne na nejmodernější obranný systém, 
ne na chladně a racionálně myslící rozum, ale na Hospodina. Tak, jako se na něj spoléháme my. 
  
A táhne dál. 
Nepřátele dostihli v údolí Karkóru, kde tábořili ve stepi, a cítili se naprosto v bezpečí. Ve stepi jsou doma, 
a nepředpokládají, že by je někdo pronásledoval až sem. A kdyby, mají na cestě postavené hlídky… 
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Gedeón je ale obešel, nešel po hlavní cestě, ale zaútočil z druhé strany, ze stezky kočovníků, tedy tam, 
odkud ho nikdo nečekal. Boj není vylíčen, ale víme, že nepřátelé jsou rozprášeni a oba králové Zebach a 
Salmun jsou zajati. 
 
Gedeón se vrací jako vítěz. Poslední část armády je poražena a Izrael je osvobozen. 
Ale čeká ho ještě jeden úkol. Vyrovnat resty, splnit, co slíbil posmívačům. 
Čteme, že cestou chytli mladého muže, pravděpodobně asi někoho, kdo náležel k personálu svatyně, a 
dobře znal poměry ve městě. Ten jim dal seznam 70. sukótských velmožů a starších. Tedy těch, kteří 
nesli zodpovědnost za odmítnutí. 
 

Sd 8,15 Potom přišel k sukótským mužům a řekl: "Tu je Zebach a Salmuna, kvůli nimž jste mě 
potupili slovy: »To už je ruka Zebachova a Salmunova v tvých rukou, že máme dát tvým unaveným 
mužům chleba?« 
Sd 8,16 Vzal na stařešiny města stepní trní a bodláčí; tak dal sukótským mužům poučení. 

 
Splnil, co slíbil, nezabil je, ale dal jim za vyučenou. Dostali životní lekci.  
Zajímavost: při ztrestání sukotských starších je použito hebrejské slovo: d-v-š, které se používá např. 
v souvislosti s mlácením obilí. Tedy, ne že by zmlátili tak, jako se mlátí obilí (to se mlátí cepem, na ně 
použili trní a bodláčí), ale jde o obrazné vyjádření… 
Obilí se mlátí, aby se z něj získalo zrno, ostatní – plevy a sláma se pak spálí. 
Gedeónovi šlo o to, aby se plevy a sláma sukótských velmožů oddělila od zrna.  
„…tak dal sukótským mužům poučení“ – dal jim poučení. Snad to pomohlo… 
 
Stejným způsobem pak splnil svůj slib v Penúel, zbořil jejich slavnou věž, na které si tolik zakládali. 
Gedeónovi nešlo o to, aby se pomstil. Nikdo nebyl zabit. A přitom – po dvojím vítězství nad nepřáteli, 
rozohněni bojem si mohli říct: tak skončíme to i se zrádci.  
Ne, Gedeón jim to nevrací stejným způsobem. Splní, co slíbil. Potrestá velmože, zboří věž, ukáže jim, že 
každý sklidí, co zasel. Vychovává je. A na nich je, zda se z toho něco naučí. 
 
 
APLIKACE 
Co této příběh může dát nám, co se z něj můžeme naučit. 
 
1. Počítej s těmi, kteří se osvědčili 

Církev není organizace, firma, nebo sportovní klub. Platí zde jiná pravidla než ve společnosti.  
Kolem nás platí princip: když je někdo unavený, vyčerpaný, starý, je třeba na jeho místo postavit 
někoho nového, kdo je plný síly, mladý, perspektivní.  
Tento příběh nás učí, že v Božím království (v církvi) je to jinak: je třeba stavět na těch, kteří se 
osvědčili. Mohou prožívat únavu, vyčerpanost, to nevadí, protože oni znají zdroj občerstvení, vědí 
kde nabrat novou sílu. U Hospodina. V Ježíši. 

Iz 40,31 Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly; vznášejí se jak orlové, běží bez 
únavy, jdou bez umdlení. 
Mt 11,28 Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám 
odpočinout. 

Ve vedení církve, v závažných rozhodováních totiž potřebujeme ty, kteří mají duchovní zkušenosti. 
Nestačí nadšení, horlivost, nápady, vize… To vše je důležité. Ale církev potřebuje především ty, kteří 
mají duchovní vhled. A ten se nezíská studiem, čtením knih, ten není úměrný s množstvím titulů, 
nebo úspěchů v podnikatelské či politické sféře. Duchovní vhled, duchovní rozpoznání získáváme 
v zápasech víry. Ten, kdo se dovede v životě vyhnout všem problémům, kdo úspěšně prokličkuje 
každým nebezpečím, kdo se šikovně vyhne všem překážkám, ten nikdy nemůže mít zkušenost s Boží 
mocí. A právě tato zkušenost je základní věcí pro duchovní vhled.  
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Pokud jste někdy stáli v podobné situaci jako těch 300 Gedeónových mužů, a přesto jste dnes tady – 
to znamená, zvítězili jste, pak patříte k těmto lidem. Máte zkušenost víry. Znáte Boží moc. Víte, co 
znamená slovo Pavla: 

2K 12,9 ale on mi řekl: "Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla." A tak se 
budu raději chlubit slabostmi, aby na mně spočinula moc Kristova. 
2K 12,10 Proto rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti pro Krista. Vždyť 
právě když jsem sláb, jsem silný. 

 

Stáli jste v předem prohrané bitvě. Před Vámi ohromná armáda a vy jste neměli v rukou nic, čím 
byste mohli bojovat. Jako Gedeón se svými vojáky. Měli jen pochodně, džbány a polnice. A přesto 
zažili vítězství. Hospodinovo vítězství. 
Ne, že bychom měli být pasivní. Gedeónovi vojáci byli aktivní. Šli do toho, troubili, křičeli, a pak i 
bojovali. Ale nespoléhali se na sebe. Věřili, že Bůh má moc vybojovat vítězství za ně. Důvěřovali mu. 
Na takovýchto lidech stojí budoucnost církve. Na těch, kteří osvědčili svou víru. Mohou být unavení, 
vyčerpaní, mohou prožívat všelijaké pochybnosti, ale když přijde „den D“, pak vidíte, že se 
neochvějně drží Hospodina a nic jimi neotřese. 

 Ž 16,8 Hospodina stále před oči si stavím, je mi po pravici, nic mnou neotřese. 
 

Chci být takovým člověkem. Takovým mužem víry.  
Věřím, že Bůh dopouští, abychom procházeli těžkými okamžiky života, aby z nás měl muže a ženy 
víry. Uvědomuji si, že radost z vítězství a vděčnost za Boží vysvobození může prožít jen ten, kdo 
před tím stál – možná bezradný – před neřešitelnou situací. 
Možná v tu chvíli voláme: Bože, proč jsi mne do téhle bitvy povolal, proč jsi mne do takovéto 
situace přivedl… 
Ale pokud nepřestaneme doufat v Hospodina, prožijeme vítězství. Vítězství, které upevní naši víru.  
 

Určitě takové muže a ženy víry znáte. Připomínejte si je. 
Žd 13,7 Mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám slovo Boží. Myslete na to, jak dovršili svůj 
život, a následujte je ve víře! 

Následujte je, a zařaďte se do jejich řad.  
Církev stojí na Kristu, ale díky mužům a ženám víry jde kupředu. Je to církve, kterou brány pekla 
nezastaví. Je to církve živá, vítězící. 
 

Je to i moje zkušenost – stavět na těch, kteří osvědčili svou víru. Mohou v určitých momentech 
vypadat vyčerpaní, unavení, před důchodem, ale když přijde zkouška, najednou uvidíte, jako by 
dostali novou sílu. Stojí a jsou pevní v Bohu! 
 
 
 

2. Počítej s tím, že se setkáš s nepochopením a posměchem 
Někdy si myslíme, že kolem nás budou jen a jen lidé, kteří nás budou povzbuzovat a motivovat. Ale 
realita bývá jiná. I uprostřed církve se setkáte s lidmi, kteří budou zlehčovat vaši víru, Vaše povolání, 
úkol, který Vám Bůh dal. 
I uprostřed církve jsou křesťané, kteří vychladli, kteří se dívají na vše racionálně, kteří nepočítají 
s Boží mocí. Buď ji nezakusili, nebo zapomněli, anebo nenechali Boha, aby jejich víru vybudoval.  
To jsou ti, o kterých jsme hovořili, kteří se raději obloukem vyhnou nebezpečí, kteří dělají 
kompromisy, kteří řeší vše vlastní silou moudrostí, místo aby se spolehli na Krista. 
A takovíto lidé se občas dívají s pohrdáním na ty, kteří bojují „Hospodinovy boje“. 
Zpochybňují, vysmívají se, místo aby povzbudili, nebo alespoň mlčeli, spíš vás srazí. 

Sd 8,6 Sukótští velmožové mu však odpověděli: "To už je ruka Zebachova a Salmunova v tvých 
rukou, že máme dát chleba tvému voji?" 

 

Taková zákeřná zbraň, zákeřný způsob jejich jednání je zpochybňování. 
To už je ruka Zebachova a Salmonova v tvých rukou… 
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Nepřeháněj to, to nevyjde, to se nemůže povést. Nesmíš být tak naivní, zvaž možnosti, prostě 
pochop, že nemáš šanci. Radši se vrať. 
Ale pokud tě Bůh povolal, pokud ti dal úkol, na takovéto lidi nehleď. Nepři se s nimi. Nenechej se 
odradit. Nenech si vzít své povolání. 
Vím, o čem mluvím. Sám jsem to prožil. V církvi. Zpochybňování mého povolání, kritika, posměch… 
A málem jsem tomu podlehl, už jsem byl v situaci, kdy jsem chtěl rezignovat a skončit se službou. 
Ale volal jsem k Bohu, a on mi řekl: „kvůli lidem, nepřestaň sloužit mě“. 
A pak se ke mně přiznal, a mohl jsem prožít jeho vítězství. 
 

Ju 1,17 Ale vy, milovaní, pamatujte na to, co předpověděli apoštolové Pána našeho Ježíše Krista, 
18 neboť vám říkali, že v posledním čase přijdou posměvači, žijící bezbožně podle svých vášní. 
19 To jsou ti původci roztržek; jsou pudoví a nemají Ducha Božího. 
20 Ale vy, milovaní, budujte svůj život na přesvaté víře, modlete se v Duchu svatém, 
21 uchovejte se v lásce Boží a očekávejte milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista k věčnému 
životu. 

 
 
 

3. Počítej, že Hospodin dobojuje bitvu do konečného vítězství  
Víra = počítat s tím, že Bůh zvítězí. 

Ž 138,8 Hospodin za mě dokončí zápas.  
 
Možná ještě vítězství nevidíme, ale my víme, že přijde. To je pohled mužů a žen víry, a 
k takovémuto pohledu se Bůh přiznává. 

Žd 11,1 Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme. 
Žd 11,2 K takové víře předků se Bůh přiznal svým svědectvím. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VÝZVA 

 Budu mužem (ženou) víry (to není sebevědomé, pyšné prohlášení, to je ROZHODNUTÍ) 
 Nenechám se nikým a ničím odradit (od povolání, snu, který mi Bůh dal) 
 Počítám s Božím vítězstvím (ve svém životě, v mé rodině, v práci pro Boha) 

 


