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Sd 8,11 Gedeón táhl cestou kočovníků východně od Nóbachu a Jogbohy a přepadl tábor, právě když se tábor 
cítil v bezpečí. 
12 Zebach a Salmuna utíkali a on je pronásledoval. Oba midjánské krále, Zebacha a Salmunu, chytil a celý 
tábor vyděsil. 
 

Sd 8,18 Zebacha a Salmuny se otázal: "Co to bylo za muže, které jste povraždili na Táboru?" Odpověděli: 
"Byli podobní tobě, každý vypadal jako kralevic." 
19 Nato řekl: "To byli moji bratři, synové mé matky. Jakože živ je Hospodin, kdybyste je byli nechali naživu, 
nezabil bych vás." 
20 Poručil svému prvorozenému synu Jeterovi: "Vstaň a zabij je!" Ale mládenec nevytasil meč, protože se 
bál, byl to ještě chlapec. 
21 Tu řekli Zebach a Salmuna: "Vstaň sám a zasaď nám úder, vždyť jaký muž, taková jeho síla." Gedeón tedy 
vstal a zabil Zebacha a Salmunu a pobral měsíčky, které měli jejich velbloudi na krku. 
22 Izraelští muži požádali potom Gedeóna: "Buď naším vladařem, ty i tvůj syn i vnuk, protože jsi nás 
vysvobodil z rukou Midjánců." 
23 Ale Gedeón je odmítl: "Nebudu vaším vladařem, ani můj syn nebude vaším vladařem. Nad vámi bude 
vládnout Hospodin!" 
24 Dále jim Gedeón řekl: "Rád bych vás o něco požádal. Každý mi dejte ze své kořisti jeden nosní kroužek." 
Nepřátelé totiž měli zlaté nosní kroužky, byli to Izmaelci. 
25 Odpověděli: "Rádi dáme." Rozprostřeli plášť a každý tam hodil nosní kroužek ze své kořisti. 
26 Váha zlatých nosních kroužků, které si vyžádal, byla tisíc sedm set šekelů zlata, kromě měsíčkovitých 
přívěsků, náušnic a purpurových rouch, která měli na sobě midjánští králové, a kromě ozdob, které měli na 
krku jejich velbloudi. 
27 Gedeón z toho udělal efóda vystavil jej ve svém městě, v Ofře. Tam za ním chodil smilnit celý Izrael, takže 
se stal Gedeónovi i jeho domu léčkou. 
28 Midján však byl před Izraelci pokořen a už se nikdy nevzpamatoval. Za dnů Gedeónových žila země v míru 
po čtyřicet let. 
 
Gedeón byl vystaven posměchu, obstál, nenechal se odradit od úkolu, který mu Bůh dal. Rozprášil 
nepřátelskou armádu midjánců, a dostihl i jejich krále, které zajal. 
Přichází zúčtovaní za jejich činy, za jejich mnohaletou tyranii, za jejich násilné jednání. K jednomu z nich 
patřila čistka, kterou provedli na hoře Tábor. O tom Bible nic nepíše, ale z kontextu se dozvídáme, že na 
této hoře povraždili řadu osob. Gedeón chce vědět, co to bylo za, lidi. 
Odpověď králů je zvláštní. "Byli podobní tobě, každý vypadal jako kralevic."  
(Kral. Takoví jako ty, jeden každý na pohledění byl jako syn královský.) 
 

Nevím na jakou notu Zebach a Salmůn hráli. K hromadné vraždě se přiznat museli, Gedeón o ní věděl. A tak 
pravděpodobně „hrají“ na jeho ješitnost. Byli to muži podobní tobě, každý jako syn krále… 
Jsi jako syn krále, my jsme také králové, tak se snad nějak domluvíme… 
Pochlebují mu, asi v domnění, že k nim bude shovívavý. 
 

Gedeón reaguje nekompromisně. Byla to moje rodina. Kdybyste je nechali naživu, i já bych se nad vámi 
smiloval. Ale vy jste je nemilosrdně povraždili, a proto ani já s vámi nebudu mít slitování. Oko za oko, zub za 
zub. Jsme ve SZ, kde existuje krevní msta, a Gedeón musí smrt své rodiny pomstít. 
Zebach a Salmun musí nést za své činy zodpovědnost. Je vynesen rozsudek – trest smrti. 
 

Gedeón vyzve svého syna, který je s ním, aby vytasil meč a tyto krále zabil. Tím chce říci jediné: tento hoch 
vás zabije, nezasloužíte si zemřít moji rukou. Být zabit chlapcem byla velká hanba, ponížení. 
Ale Gedeonův syn je ještě mladý, je to ještě dítě, on není připraven na to, aby takovýto čin vykonal, aby vzal 
něčí život.  Bál se. Ne těch mužů, to byli zajatci, ale bál se zabít člověka. I když k tomu podle tehdejších 
zvyklostí měl právo, a navíc dostal rozkaz od velitele a svého otce. 
 

Midjánští králové říkají Gedeónovi, zabij nás ty. Ty jsi bojovník, ty jsi velitel armády, ať zemřeme tvou rukou. 
Zemřou, ale nebudou potupení a poníženi. Gedeon tedy tasí meč a tyto dva muže zabije. Trest je vykonán, 
za své zločiny zemřeli.  
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Když minulou neděli kázal Zdeněk Uhlík, velice se mne dotkla jeho slova, kdy prosil mladou generaci, aby 
odpustila nám, svým otcům, že jsme v mnohém selhali. Ano, je to tak. Nebyli jsme dobrým příkladem, 
neviděli na našich životech vždy živou víru. Mnohé věci jsme řešili lidsky a ne duchovně. Ano, prosíme Vás 
za odpuštění.  
 
A tehdy jsem si uvědomil, že stejnou chybu udělal i Gedeón. On byl příkladem muže víry. Bojovníkem, nebál 
se, šel svému synovi příkladem. Bylo to fajn, že ho vzal do bitvy, nebo možná až teď na výpravu za 
Midjánskými králi. Ať vidí, jak Bůh jedná, ať je svědkem Hospodinova vítězství, ať má zkušenost s Boží 
věrností a jeho zázračným vysvobozením. To vše je OK.  
I výslech a soud nad midjánskými králi je důležitou lekcí pro život mladého Jetera. Ale trest měl vykonat 
Gedeón sám, to, že k tomu vyzval svého, ještě nezralého syna, byla chyba. Bylo to selhání. 
 
Gedeón udělal dvě chyby 
Svého syna tím ponížil v očích všech přítomných. Dal mu rozkaz, (měla to být čest), který on nebyl schopen 
splnit, a tak si ho představuji, jak se sklopenými očima, do kterých možná vstoupily slzy, ustupuje stranou, 
přeje si, aby ho nikdo neviděl. Před bojovníky se ukázal jako dítě a ne jako zralý muž, za kterého by se jistě 
rád považoval. Od této chvíle se na něho každý bude dívat jako na toho, který se bál. Který neměl odvahu 
setnout nepřátelům hlavu.  
 
Ale také ponížil své bojovníky. Byli to muži, kteří s ním podstoupili nerovnou bitvu: 300 proti více než sto 
třiceti tisíc nepřátel. Unavení, vyčerpaní, ale šli s ním pronásledovat krále.  I zde slavili vítězství. Byli to 
hrdinové. Kterýkoliv z nich by výzvu Gedeóna: „vstaň a zabij je!“ přijal jako poctu a vykonal by ji bez 
zaváhání. Možná čekali, koho si Gedeón vybere. Ale místo aby si vybral někoho z těchto neohrožených 
bojovníků, ukázal prstem na svého syna. Tím své vojáky ponížil.  
Ano, rozumíme tomu, byl to jeho syn, jeho krev, dal mu přednost, ale neměl to dělat. 
Ublížil svému synovi a pominul, ignoroval své muže. 
Oni na to nereagovali, ale jistě se to dotklo jejich srdce. 
 
Co tento příběh může povědět nám dnes. 
Nám, kteří žijeme v době milosti, nás, které Pán Ježíš učí milovat, odpouštět, nést křivdu. 
Určitě se nemáme pohoršovat nad Gedeónem, že vzal právo a soud do své ruky. Že vykonal popravu. Na 
tyto věci se musíme dívat z pohledu tehdejší doby. Byla jiná, a rozhodně se zde Gedeón zachoval lépe, než 
tito dva muži, které bychom dnes obvinili z genocidy. 
 
Ale je zde duchovní princip, který se v různých obměnách opakuje, a na který je třeba si dát pozor. 
Nemáme právo vkládat úkol na člověka, který k němu ještě nedozrál. 
Protože tím mu můžeme ublížit, můžeme ho na celý život poznamenat. 
 
Žádná maminka neřekne své tříleté holčičce: doběhni do obchodu a kup mi tam kilo mouky, máslo a droždí, 
potřebuji upéct koláč. 
Anebo otec nepošle tříletého syna do železářství pro vrták vruty, hmoždinky a šroubovák, protože 
potřebuje přidělat poličku na zeď.  
To by byly úkoly nad jejich možnosti a síly. I kdyby do obchodu trefili, i kdyby měli napsáno na papírku, co 
mají koupit, protože by si to určitě nezapamatovali, vystavovali bychom je ohromnému riziku.  
Když bylo Benovi 16, nedovolil jsem mu, aby řídil auto na silnici, i když by to dokázal (vzal jsem ho několikrát 
na starou letištní dráhu a řízení mu celkem šlo). Protože je to proti zákonu, ale hlavně proto, že kdyby se 
něco stalo, bude mít následky na celý život. 
 
V praktických věcech to zvládáme, ale mnohdy nerespektujeme tento princip ve věcech duševních a 
duchovních. 
I když i v praktických věcech nám to nemusí dojít… 
 

Můj strýček Blahoslav měl bratra Jaroslava, který byl pokrývač. Když mi bylo asi 10, přijeli k nám, aby 
opravili střechu. Náš dům stojí ve svahu, z přední strany dělá dojem přízemního domku se sedlovou 
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střechou, ale ze dvora má dvě patra. Byl jsem na dvorku a pozoroval oba strýce, jak jim to jde, když Jardovi 
vyklouzlo z ruky kladivo, sklouzlo po taškách a spadlo ze střechy dolů. Strýček Blaho si všimnul, že jsem dole 
a vydal rozkaz (a on rozkazovat uměl, jeho se muselo vždy poslechnout na slovo!) – Danieli seber to kladivo 
a přines nám na střechu. A necourej se, ať jsi tu co by dup! 
Kladivo jsem sebral, a rozběhl se, ale najednou jsem se zastavil, měl jsem problém. Na střechu vedly dvě 
cesty. Buď jsem musel oběhnout dům, vejít vchodem dovnitř, vyběhnout po schodech do podkroví, tam po 
žebříku vylézt na půdu…  
Anebo se nabízela druhá cesta: ze dvora byl o střechu opřený dlouhý žebřík.  Byla to velká výška, minimálně 
10-12 metrů, a pak bych se musel po střeše, která byla ale dost prudká vyšplhat po taškách až ke strejdovi a 
kladivo mu dát. Žebřík mi nedělal problém, ale ta strmá střecha, tam jsem měl strach, co když uklouznu, to 
bych nepřežil. 
Strach jsem měl, ale strčil jsem si kladivo za pásek a začal jsem šplhat nahoru po žebříku. Proč jsem si vybral 
tuhle cestu? To byste museli strejdu Blaha znát! Už jsem slyšel jeho slova: co jsi to za kluka, to nedokážeš 
vylézt po žebříku, to jsi pěkný srab, podívejte na něj, strašpytel je to… 
Strach z toho, že mě shodí před ostatními dětmi (byl jsem z nich nejstarší) mi dal odvahu dostat se na 
střechu touto nebezpečnou cestou. 
Žebřík jsem zdolal bez problémů, na střechu jsem se opatrně přehoupl přes okap, a pak, trochu rozklepaný, 
jsem po čtyřech lezl po taškách nahoru. Když jsem byl asi v půli střechy, oba strýcové mě uviděli. Blaho 
oněměl, a Jarda se chytil za hlavu. Střecha byla prudká a já se na ní držel zuby nehty. Jarda, který byl na 
rozdíl od svého bratra kliďas, se ukázal jako moudrý muž. Zavolal na mě: to neseš to kladivo? Já říkám ano, 
a on: to je fajn, ale nelez dál, zůstaň na místě, pořádně se drž a já ti hodím provaz. Víte, jak se mi ulevil, když 
jsem se držel provazu? Pak už jsem vylezl až nahoru bez problémů, kladivo předal, dostal pochvalu od Jardy, 
že jsem šikovný kluk. A pak se mě zeptal: a proč jsi nešel domem? Já říkám: protože jsem se bál, že mi 
strejda Blaho řekne, že jsem zbabělec.  
Když jsme se sešli všichni u oběda, Blaho neřekl ani slovo. Myslím, že tam na hoře na střeše mu to Jarda 
pěkně vytmavil. Jarda mě přede všemi pochválil, ale také všem dětem vysvětlil, že na střechu, dokonce ani 
na žebřík nikdo lozit nebude, leda že by se s ním domluvili, on by je přivázal a jistil. 
Byl jsem hrdina, ale s roztřesenými koleny. Ještě dnes mi běhá mráz po zádech, když si na to vzpomenu. 
Proč jsem to takto udělal? Strýček Blaho si nebral servítky, byl zvyklý dávat rozkazy a očekával okamžité a 
přesné plnění, diskutovat s ním se nedalo. Nepřemýšlel o dětské dušičce, nedokázal se vžít do toho, co 
prožívá a jak přemýšlí, neuměl rozlišit co je a co není v dětských možnostech. 
Díky veliké Boží milosti a ochraně jeho děti přežili dětství bez úhony, a my ostatní také.  
 
 
Gedeón to jistě myslel dobře, ale neodhadl schopnosti a možnosti svého syna. Bral ho, jako sám sebe. 
Když se někdo obrátí ke Kristu, vydá mu život, přijme Ježíše do svého srdce, stane se Božím dítětem, je to 
něco úžasného. Celé nebe se raduje, a my na zemi také. 
Ale je to duchovní dítě, které potřebuje čas, potřebuje se učit, potřebuje vedení, příklad, potřebuje, aby ho 
druzí podpírali a pomáhali mu v prvních krůčcích, prvních zápasech, prvních rozhodováních. Potřebuje se 
učit rozumět Bibli, modlit se, řešit situace duchovně a ne lidsky jak byl doteď zvyklý. 
 
A co uděláme my? Bereme ho jako starého zkušeného křesťana. Uvěřil jsi? Chvála Pánu! Tak pojď, hned Tě 
zapojíme do práce. Můžeš dělat tady a tady a tohle, a protože jsi nadšený, tak Ti ještě něco přidáme. Je to 
krásný pracovat pro Boha, viď?!!! 
A pak se založenýma rukama sledujeme, jak mu to nejde, ale jsme kdykoliv připraveni ho poučit, jaké dělá 
chyby. Anebo si řekneme, díky Bohu za tohoto milého bratra, za jeho horlivost, nadšení, pracovitost, 
požehnej mu, Pane, a jdeme domů za svou prací, za svými aktivitami. 
 
A pak se divíme, když do života tohoto úžasného nového Božího dítěte přijdou problémy, když mnohé věci 
neunese, prožívá krize, anebo se dokonce Bohu vzdálí. 
Někdy jsme schopni podivovat se, proč tak rychle ztratil nadšení, posuzovat jeho víru, nebo zpochybňovat 
jeho upřímnost. 
A přitom to byla naše chyba, nás bude Bůh volat k zodpovědnosti! Naložili jsme na něj víc, než dokázal 
unést. Bůh taková břemena nenakládá. 
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1K 10,13 Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, 
kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli 
obstát. 

 
To děláme my lidé. To bylo to, co Pán Ježíš vytýkal farizeům a zákoníkům, tedy duchovní elitě Izraele. 

Mt 23,1 Tehdy Ježíš mluvil k zástupům i k svým učedníkům: 
2 "Na stolici Mojžíšově zasedli zákoníci a farizeové. 
4 Svazují těžká břemena a nakládají je lidem na ramena, ale sami se jich nechtějí dotknout ani prstem.  
 

L 11,46 "I vám zákoníkům běda! Zatěžujete lidi břemeny, která nemohou unést, a sami se těch břemen 
nedotknete ani jediným prstem. 
 

Apoštol Pavel nás vede jinou cestou: 
Ga 6,2 Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův. 

 
 
VZTAH k DĚTEM (našim i druhým) 
Pozor na naše skutky a slova. Nemáme právo naše děti ponížit, zahanbit, ale máme je motivovat, 
povzbuzovat, jít s nimi, učit je přebírat zodpovědnost za svůj život i za práci na Božím království. 
Je to náš český rys – okřiknout, ponížit, dát najevo nadřazenost dospělého, vyžadovat naprostou a 
nekompromisní poslušnost (dítě není pes, vlčák, život není cvičiště). 
Anebo naopak dáváme dětem naprostou svobodu a volnost. A přitom ono potřebuje hranice. 
Nedávno jsem četl v Životě víry – jakýsi otec říkal, že dává dítěti (první stupeň ZŠ) svobodu zda půjde na 
bohoslužbu, nebo ne. A kazatel se ho ptá, jestli mu dává také v pondělí ráno svobodu rozhodnout se, zda 
půjde do školy, nebo zůstane doma u PC. 
Drezůra a naprostá svoboda ve výchově dětí – to nejsou protiklady. Oboje ukazuje na naše sobectví, 
nezodpovědnost, naivitu a nemoudrost. 
Dát dětem hranice je nutnost, jinak se nebudou zdravě vyvíjet. Jaké hranice, k tomu potřebujeme moudrost 
od Boha. Protože každé dítě je jiné, a pro každé platí jiná měřítka. Modleme se, ať nás v tom Bůh vede. 
A ta druhá otázka je věc našeho charakteru, postoje k životu a také duchovní vyzrálosti. Neponižovat, 
neshazovat, nedávat najevo svou nadřazenost, ale povzbuzovat, motivovat a být jim příkladem. Kdo toto 
umí, je opravdový otec a opravdová matka. 
 
 
Tento princip platí v rodinách, ve vztahu k dětem, ale i mezi manžely 
Také v církvi i ve společnosti. 
 
VZTAHY V MANŽELSTVÍ 
 
Neponižovat! 
Neponižovat v soukromí, a natož před druhými.  
Máme tu tendenci – druhé ponížit, zesměšnit. Někdo to dělá vědomě, někdo podvědomě.  V pozadí tohoto 
jednání je touha ukázat na sebe, jak jsme dobří a druhým dát najevo, že to nezvládají, nechápou, prostě 
jsou vedle. Takovéto jednání vypovídá o naši pýše. A pýcha přechází pád.  
Tento přístup rozbijí vztahy, nabourává sebevědomí druhého člověka, snižuje jeho hodnotu  
Nezapomeňme: Bůh ho stvořil – ke svému obrazu a ponižováním člověka dáváme najevo, že Bůh to 
nezvládl, pohrdáme Bohem!!! Je to hřích proti člověku i Bohu. 
Ponižování, obviňování, vyčítání, to vše jsou zbraně satana. Je to pošlapávání lidské důstojnosti. Je to 
ubíjení Božího ducha v nás. 
Často dochází v manželství k nedorozumění, ke střetu, k výměně postojů a pohledů proto, že muž a žena 
jsou uvnitř naprosto jiní.  Bůh nás tak stvořil, abychom se doplňovali, Abychom byli jeden pro druhého 
darem. Abychom se navzájem inspirovali. To, co nemám já, má moje manželka, a to co ji schází, dal Bůh mě. 
A proto je důležité naučit se přijímat a pochopit jeden druhého. Toto platí oboustranně. Pokud se nám to 
podaří, pak je náš život bohatší, hlubší a náš vztah krásnější. 
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Pokud trváme na tom, aby ten druhý byl jako já, přemýšlel jako já, reagoval jako já, můžeme docílit dvou 
věcí. 
Buď si ze života uděláme peklo, budou to neustálé hádky, napětí, nedorozumění, obviňování a vyčítání, 
Anebo jeden začne dominovat, a druhý ztratí svou identitu. Prostě dojde k převálcování. Pak ale nebude mít 
ten dominantní partnera, ale loutku, a jejich vztah nutně vyhasne. 
Jeden i druhý model je prototyp, který vychází ze samotného pekla. Jeden i druhý způsob ubijí ducha, zabijí 
tělo, a pošlapává Boží manželský řád. 
 
Ale pokud se naučíme druhému naslouchat, snažíme se pochopit, jak přemýšlí, co je pro něj důležité, proč 
takovým způsobem reaguje, dochází k sblížení, k jednotě, aniž by byla narušena osobnost jednoho, či 
druhého. A jednota, pokoj, smíření, odpuštění a láska – to jsou principy Božího království, které je pak mezi 
námi. V manželství, v rodině, v církvi a ve společnosti. 
 
 
Mohli bychom pokračovat a mluvit o církvi, o formách bohoslužby, či zbožnosti, o teologii, nebo i o tom, zda 
novou, či starou modlitebnu. 
To vše jsou bitevní pole, kde se buď rozstřílíme, anebo zvolíme místo boje strategii naslouchání, 
porozumění, přijetí, jednoty a lásky. A Boží požehnání na nás sestoupí. 
 
 
Gedeón svého syna před ostatními zahanbil. 
Nebyl to úmysl, ale chtěl na něj naložit víc, než unesl.  
Byl to prvorozený syn. Měl být jeho nástupce, ale nikde o něm již v Bibli nečteme. 
Tím, kdo se pak samozvaně ujal vlády, byl jiný Gedeónův syn, a přineslo to jen a jen problémy. 
Nechci předjímat, kalkulovat, nechci tento Gedeónův postoj zveličovat. 
Ale přemýšlejme, nebyl toto jeden z momentů, který se na dušičce Jetera podepsal? 
 
Co se podepsalo na mě? Že jsem podrážděný, že chci druhé přesvědčit o své pravdě, že druhé zesměšňuji, či 
ponižuji? 
 
Pokud něco ve své povaze objevuji, pak je třeba si to přiznat, přijít s tím za Pánem Ježíšem a prosit ho, aby 
mne uzdravil. 
Protože pokud to Bůh neuzdraví, budu to přenášet na své děti. 
 
A to ten důvod, proč musíme své děti, další generaci prosit o odpuštění. 
Protože jsme s nimi jednali tělesně, a ne duchovně. Protože jsme hovořili o Bohu, ale neměli jsme Boží 
srdce. 
  
Bože, prosím, odpusť nám to, proměň nás a překryj svou milostí to, co jsme pokazili. 
 
Je to i Vaše modlitba? 
 
 
 
 
 
  


