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Sd 8,22 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. 
29 Jerubaal, syn Jóašův, pak odešel a usadil se ve svém domě. 
30 Gedeón měl sedmdesát synů, kteří vzešli z jeho beder; měl totiž mnoho žen. 
31 Také jeho ženina mu v Šekemu porodila syna; jemu dal jméno Abímelek. 
32 I zemřel Gedeón, syn Jóašův, v utěšeném stáří a byl pochován v hrobě svého otce Jóaše v abíezerské Ofře. 
33 Jakmile však Gedeón zemřel, Izraelci opět chodili smilnit k baalům a Baala smlouvy dokonce prohlásili za 
svého boha. 
34 Nepřipomínali si Hospodina, svého Boha, který je vytrhl z rukou všech jejich okolních nepřátel. 
35 Ani domu Jerubaala- Gedeóna neprojevovali vděčnost za všechno dobro, které pro Izraele vykonal. 
 
 
Gedeón, Hospodinem vyvolený muž k vysvobození Izraele od nadvlády Medjánců. 
Bůh ho povolal, dal mu vítězství, naučil ho důvěřovat a spoléhat se ne na sebe, či druhé lidi, ale na 
Hospodina samotného. Stal se mužem víry, hrdinou, vysvoboditelem. 
 
Byly to dramatické události, plné emocí, nejprve strachu a nedůvěry – kde je to Gedeón? Ale po tom všem, 
co se stalo je Izrael nadšen.  V Gedeónovi vidí svého zachránce, a proto ho osloví s prosbou: buď našim 
vladařem! Ty, potom tvůj syn a tvůj vnuk. Toto přání naprosto logicky zdůvodňují, protože jsi nás vysvobodil 
z rukou Midjánců. 
 
Stalo se přesně to, o čem mluvil Hospodin s Gedeónem ještě před tím, než se do boje s nepřáteli pustil. 
Sešlo se tenkrát 32 000 mužů, ale Bůh řekl:  

Sd 7,2 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. « 
 

Dobře, neříkají: zachránili jsme se sami, protože většina z nich se boje nezúčastnila, ale prohlásí: vysvobodil 
jsi nás Gedeóne ty!  
Bylo to tvoje statečnost, moudrost, taktika, vytrvalost, nadšení, příklad, to Tobě vděčíme za záchranu, a 
protože toužíme potom, žít v míru a bezpečí, jsi pro nás zárukou. Chceme Tě mít jako vládce. Tehdy 
budeme mít jistotu, že naše zem bude žít v klidu a bude prosperovat. 
A ať je stabilita naší země zajištěná i do budoucnosti, pro naše děti, tak až zemřeš, ať převezme vládu tvůj 
syn a po něm tvůj vnuk. Věříme, že Tvoji potomci budou stejní jako ty.  
 
Je to hezké, to si musíme uvědomit zvláště my, Češi, protože máme tendenci zapomínat na ty, kteří nám 
pomohli, kteří pro národ něco udělali, zpochybňovat a zmenšovat jejich význam. Neumíme upřímně a 
nahlas ocenit druhé a být jim vděční. 
To se můžeme od Izraele učit. Nejen ve společnosti, ale i v církvi. 
Apoštol Pavel nám připomíná: 

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! 
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1Te 5,12-13 Žádáme vás, bratří, abyste uznávali ty, kteří mezi vámi pracují, jsou vašimi představenými v 
Kristu a napomínají vás. Velmi si jich važte a milujte je pro jejich dílo. Žijte mezi sebou v pokoji. 

 
Kazatel, staršovstvo, diákoni, ti, kteří kážou, vedoucí domácích skupinek, vedoucí mládeže, dětí, besídky, 
chválící skupinka, prostě kdokoliv slouží, si zaslouží naši úctu a vděčnost. Ne všechno se povede, ne se vším 
souhlasíme, a tak máme blíž ke kritice, zpochybňování motivů, upozorňování na nedostatky, než k tomu, 
abychom ocenili a povzbudili.  
Slyšel jsem obhajobu: nemůžeme moc oceňovat, aby nezpychli. Bůh je skrze nás drží v pokoře. Myslím, že 
v takovém případě má s pýchou problémy ten, kdo toto říká. Je to naprosto nebiblické a neduchovní. 
Nebo nám přijde na mysl: to přeci může dělat každý, to bych dokázal také, co je ne jeho práci tak 
zvláštního, že by si to zasloužilo ocenění?  
Odpověď: tak proč se do takové práce nepustíš ty, když bys to uměl lépe? Bůh si cení ochoty, toho, když na 
jeho zavolání odpovíme: tady jsem, použij si mne. Nad těmi, kteří si sedí pohodlně v křesle a říkají: to bych 
dokázal také, to je jednoduché, se Bůh usmívá. A možná se neusmívá, možná se mračí, protože jsme 
nepochopili Boha. On chce, abychom byli jeho nástroji, a ne kritiky těch, kteří přijali jeho povolání. 

 

Gedeón nebyl hned na začátku hrdina. Byl vystrašený, zaražený, nevěděl co dělat, ale Hospodin ho vedl. 
Krok za krokem, a díky jeho poslušnosti a ochotě být Bohu k dispozici, se stal vůdčí osobností. 
Kdokoliv na Boží výzvu: „jdi“ odpověděl tím, že „vstal a šel“ si zaslouží naší úcty, našeho ocenění. 
 
Tak toto se musíme učit. 
Možná, až se budete dnes večer modlit, ptejte se Boha: Pane, ukaž mi, kdo z pracovníků našeho sboru by 
potřeboval povzbudit, ocenit za svoji práci. Kdo je unavený, vyčerpaný, pod tíhou práce (a možná i kritiky) 
uvažuje o rezignaci. Ukaž mi ho. 
A pak se za toho člověka modlete, děkujte za něj, za jeho práci, za jeho službu, žehnejte mu. Proste, ať ho 
Duch svatý naplní novou silou a mocí, ať Pán Ježíš naplní jeho potřeby, ať občerství jeho duši i tělo. 
A pak přemýšlejte, jakým způsobem můžete tohoto služebníka povzbudit. Myslím, že pokud se takto 
rozhodnete, Bůh vám ukáže jak to udělat. Důležité je, aby to bylo opravdové a upřímné. 
 
 
Ale toto přání Izraele prohlásit Gedeóna a jeho potomky za vládce nad Izraelem vychází ze špatného 
motivu. A proto ho Gedeón odmítá. Jeho odpověď zní: 

23 Ale Gedeón je odmítl: "Nebudu vaším vladařem, ani můj syn nebude vaším vladařem. Nad vámi bude 
vládnout Hospodin!" 

Možná, že mu to lichotilo, možná, že jiný by v tomto pokušení neobstál, a nabídku by přijal. Mít moc, 
vládnout, řídit národ, něco vybudovat, dokázat. Něco z toho mít. Zapsat se do dějin. 
Ne, jednoznačné NE!  Nad Vámi bude vládnout Hospodin! 
 
Gedeón znal Hospodina a znal také sebe. Věděl, že pokud by vzal vládu do svých rukou, tak by to nebylo 
k prospěchu národa. Protože Izrael je národem vyvoleným Hospodinem a jen tehdy, pokud mu On vládne, 
bude žít v míru a prosperovat. Jistota není nikdy v člověku, ani v tom nejschopnějším, ale v Hospodinu. 

Ž 46,-32 Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená. Proto se bát nebudeme… 
V tomto postoji ale nebyl alibismus, Gedeón neodmítnul zodpovědnost. Jen národu ukázal, na kterém místě 
stojí Hospodin a na kterém on, jeho služebník.  
Hospodin bude vládcem, Pánem, a Gedeón bude jeho nástrojem. Stal se soudcem, a 40 let soudil Izrael. 40 
let žila zem v míru.  
Gedeón měl správné priority. Na prvním místě Bůh, Jemu patří sláva, moc, autorita, a na druhém místě on, 
ne proto, že by chtěl uchvátit moc, ale protože si ho Hospodin vybral. A on tuto zodpovědnost přijal.   
Gedeón není ani ješitný a pyšný, ani falešně pokorný. Stává se přirozenou autoritou, protože respektuje a 
ctí autoritu Boží. 
A to je tajemství požehnaných služebníků. Pokud kdokoliv, kdo stojí ve službě, chce mít autoritu, musí ctít a 
respektovat autoritu Boží. 
 
Proč Izrael přichází s tímto přáním za Gedeónem? Jaký je jejich motiv? 
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Chtějí se mít dobře, chtějí žít v míru, chtějí jistotu pro sebe a pro další generace. 
A myslí si, že tuto jistotu budou mít v člověku. V někom, kdo se osvědčil, koho mohou vidět, za kým mohou 
přijít, kdo bude mít úřad, pravomoc, právo rozhodovat. 
Oni vidí celou situaci tělesně, lidsky. Gedeón se dívá duchovně. 
 
Neodsuzujme je proto, vždyť často jednáme jako oni. A to máme daleko větší poznání, vždyť máme Bibli, 
Boží slovo, známe Pána Ježíše, máme Ducha svatého. 
A přesto i pro nás je jednoduší opřít se o viditelného člověka, (zvlášť pokud u něho vidíme Boží moc), než o 
samotného Boha, kterého nevidíme.  
Jednoduší je nechat se vést člověkem než se nechat vést Bohem.  
Jednodušší je spolehnout se na člověka, než důvěřovat Hospodinu. 
Ale Bible nás učí, abychom jednali obráceně. 

Ž 118,8 Lépe utíkat se k Hospodinu, než doufat v člověka. 
9 Lépe utíkat se k Hospodinu, než doufat v knížata. 

 
Vyzrálý, duchovní člověk se pozná podle toho, že doufá v Hospodina. Své problémy svěřuje do Božích 
rukou, modlí se, očekává. S tím, že někdy Bůh zázračně zasáhne, jindy mu pošle do cesty člověka, který mu 
pomůže, nebo mu dá nápad, co udělat.  
Podstatné je, na koho se spoléháme. Na vachrlaté lidské sliby, nebo na Boha, jehož slovo je neměnné. 

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

 
Tři tipy křesťanů 

1. I v církvi byli, jsou a budou křesťané, kteří se spoléhají na osobnosti, duchovní vůdce, na člověka. 
Vzhlíží k nim, aniž by si to uvědomovali, jako na Boha. Dělají z něj Boha. Běda, pokud tento člověk 
selže, protože pak jejich víra padne. 
 

2. Pak jsou ti, kteří říkají: nedíváme se na člověka, vzhlížíme jen k Bohu. A odmítají jakoukoliv 
autoritu. Ale to je jen zástěrka, pýcha. Výmluva, neochota se podřídit. A zapomínají na to, že v církvi 
Bůh povolal jedny jako apoštoly, proroky, pastýře, evangelisty, učitele… 
Ef 4,11 A toto jsou jeho dary: jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele 
evangelia, jiné za pastýře a učitele, 
12 aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby - k budování Kristova těla, 
13 až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího, a tak dorostli zralého lidství, 
měřeno mírou Kristovy plnosti. 
S cílem, abychom si sloužili, abychom se podřizovali, aby církev byla krásná, taková jakou si ji přeje 
Bůh mít. Bůh nás učí nejen podřizovat se jemu, ale podřizovat se i navzájem jeden druhému. 
1K 16,16 I vy se ochotně podřizujte takovým lidem a každému, kdo pracuje na společném díle. 
 

Ef 5,21 V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým: 
 

Žd 13,17 Poslouchejte ty, kteří vás vedou, a podřizujte se jim, protože oni bdí nad vámi a budou se 
za vás zodpovídat. Kéž to mohou činit s radostí, a ne s nářkem; to by vám nebylo na prospěch. 
 

1P 5,5 Stejně se i vy mladší podřizujte starším. Všichni se oblecte v pokoru jeden vůči druhému, 
neboť 'Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost'. 
  

3. A třetí skupinou jsou ti, kteří tento princip pochopili. Respektují lidskou autoritu, žehnají těm, kteří 
jsou postaveni v čele, modlí se za ně, podpírají je, nesoupeří s nimi, stojí za nimi, zastávají se jich. 
Ale nejsou na nich závislí. Mají osobní vztah s Pánem Ježíšem, a jejich víra nestojí na lidech, ale na 
Kristu. To jsou vyzrálí, duchovní muži a ženy. To jsou lidé víry.   

Z mladého, nejistého, ustrašeného  Gedeóna se stal muž víry. Duchovní osobnost. Odolal všem pokušením, 
nabídkám, a osvědčil se jako pravý muž. Dokonalý. Alespoň tak se nám to zdá.  
Ale Bible je realistická, a ukazuje nám, že o takovýto velikán selhal. Podcenil určitou oblast a doplatil na to 
nejen on, ale i národ. 
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Když odmítnul lákavou nabídku stát se Izraelským králem, vládcem a vysvětlil lidem proč, poprosí je o 
takovou maličkost. 

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. 

 

Co to pro ně bylo? Vždyť po nepřátelích zbylo tolik kořisti.  Každý rád dal jeden zlatý nosní kroužek, z těch 
mnoha, které získali. Izmaelci totiž měli zlaté kroužky v nose, byl to takový jejich národní znak. 
Víte jak se říkalo: „kdo neskáče, není Čech“, tak tam platilo, kde nemá zlatý kroužek v nose, není Izmaelec. 
 

Hned se našlo pár ochotných mužů, rozprostřeli na zem plachtu, a lidé rádi a ochotně dávali zlaté nosní 
kroužky. Byl to výraz vděčnosti, kdyby Gedeón chtěl, dali by mnohem více. 
Celkem to bylo 1.700 šekelů zlata, tedy asi 17 kg.  

1.700 šekelů zlata = 17 kg  
(1 šekel se uvádí jako 8,41, nebo 11,46 gramů, jiní to zprůměrují na 10 gr) 

K tomu ještě to, co připadlo Gedeónovi od Midjánských králů. Proč to chtěl? Proč si o to řekl?  
Gedeón měl v srdci záměr. Nešlo mu o majetek, o bohatství. On chtěl vytvořit něco, co by hmatatelně 
připomínalo Boží vítězství a Boží přítomnost v Izraeli. A tak z tohoto zlata udělal efod. 
Efod bylo kněžské roucho, které si na sebe bral většinou velekněz, když předstupoval před Hospodina. 
Věřím, že motivem Gedeóna bylo, aby tento Efod připomínal Boží vítězství, a také to, že Hospodin vládne 
Izraeli. Nevíme, jestli si toto roucho bral Gedeón na sebe při význačných svátcích, nebo když soudil Izrael. 
Víme, že ho vystavil ve svém domě. 
 

Představuji si to tak, že zpočátku na tom nebylo nic špatného, prostě toto kněžské roucho vyrobené 
z nepřátelských zlatých ozdob připomínalo vítězství, moc a vládu Hospodina. On je větší, než bůžci okolních 
národů, On je Pánem a Vládcem. 
 

Ale postupně se význam Efodu posouval jinam. Lidé ho začali uctívat. Neuctívali Hospodina, kterého měl 
připomínat, ale začali uctívat Efod.  
Bible říká, že se stal léčkou, a nejen Izraeli, ale i domu Gedeóna. 

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. 

 

Lidé si z něj udělali modlu.  
Začalo to nenápadně, nikoho to ani nenapadlo, ale jak doba šla, Efod se stával důležitějším než Hospodin, 
lidé ho začali uctívat, a stal se záminkou pro duchovní smilstvo. 
Nebylo to, jako se zlatým teletem na Sinaji. Tam řekli lidé, udělejme si boha. A Áron jim odlil býčka. A oni ho 
začali uctívat.  
Proti něčemu takovému by se jistě Gedeón ohradil. To by nepřipustil. To by byla jasné modlářství. 
Ale ono se to dělo nenápadně, pomalu, nikdo, ani Gedeón si toho nevšimnul.  
 

Přesto všechno v Bibli čteme, že Bůh dal zemi mír, po celou dobu Gedeónova života – 40 let. 
 
 
Jak snadno se do našeho života vetře modla. Něco, co na první pohled vypadá nevinně, možná dokonce 
zbožně, ale stane se nám to léčkou.  
 
Truhla úmluvy (schrána) obsahovala bronzového hada, který se stal předmětem uctívání. Chizkijáš ho rozbil, 
zničil! 

2Kr 18,4 Odstranil posvátná návrší, rozbil posvátné sloupy, skácel posvátný kůl, na kusy roztloukl 
bronzového hada, kterého udělal Mojžíš a jemuž až do oněch dnů Izraelci pálili kadidlo; nazvali jej 
Nechuštán. 
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Je nějaká modla v mém životě? 
Něco, co vypadá dobře, co nám Bůh dal, ale já jsem to povýšil nad vztah s Bohem? 
Rodina, děti, břichu (jídlo), sport, hudba, příroda, církev, modlitebna (budova), člověk – osobnost, Boží muž,  
ZKUŠENOST, dar Ducha, poznání,  
I Bible se může stát modlou, když bazírujeme na slově a schází nám milost, nepochopili jsme ducha, 
 
 
 
 
 
Druhá věc, v které Gedeón selhal, byl jeho manželský život. Měl mnoho žen, mnoho manželek, a dokonce 
jednu z nich Bible nazývá ženinou, tedy nezákonnou manželkou.  

30 Gedeón měl sedmdesát synů, kteří vzešli z jeho beder; měl totiž mnoho žen. 
31 Také jeho ženina mu v Šekemu porodila syna; jemu dal jméno Abímelek. 

 

V okolních národech to bylo běžné. Řekli bychom, byla to kulturní záležitost. Ale jsou věci kultury a jsou 
pravidla, která určil Bůh. A mezi ně patří manželství. Jeden muž a jedna žena. Věrnost až do smrti.  
A v tomto ohledu Gedeón selhal. Přijal myšlení a praktiky světa. 
 
Za jeho života se nic nestalo. Ale po jeho smrti, se ukázalo ovoce tohoto životního stylu. 
Jeho syn  Abímelek, narozený právě z jeho nezákonné manželky, se prohlásil za krále, a své bratry povraždil.  
 
Izrael, po smrti Gedeóna se odvrátil od Hospodina a začal uctívat modly.  
 
Škoda. 
 
 
Jinak by to byl příběh dokonalého muže. 
Jen nám to připomíná, že dokonalým byl jedině Pán Ježíš. 
Jak je důležité, abychom se drželi Jeho, a ne lidí. 
 
 
Nicméně, přes tato selhání, nám Bible Gedeóna představuje jako muže víry. 
Přes tato selhání mu Hospodin dal prožít dlouhý a požehnaný život. 
Přes tato Gedeóna i Izraele dal Bůh zemi 40 let pokoj. 
 
Boží milost je větší než náš hřích! 
Boží milost nás vede k pokání. 
 
 
 
 
 

1. Povzbuzovat, být vděčný, úcta 
2. Respektovat autoritu, ale stát na Kristu  

Naším pánem je Ježíš 
3. Nestalo se něco modlou 
4. Čistý vztah v manželství 
5. Být hrdinou víry 
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Závěr: 
Žd 11,32 Mám ještě pokračovat? Vždyť by mi nestačil čas, kdybych měl vypravovat o Gedeónovi, 
Barákovi, Samsonovi, Jeftovi, Davidovi, Samuelovi a prorocích, 
33 kteří svou vírou dobývali království, uskutečňovali Boží spravedlnost, dosáhli toho, co jim bylo zaslíbeno; 
34 zavírali tlamy lvům, krotili plameny ohně, unikali ostří meče, v slabosti nabývali síly, vedli si hrdinsky v 
boji, zaháněli na útěk vojska cizinců; 
35 ženám se jejich mrtví vraceli vzkříšení. Jiní byli mučeni a odmítli se zachránit, protože chtěli dosáhnout 
něčeho lepšího, totiž vzkříšení. 
36 Jiní zakusili výsměch a bičování, ba i okovy a žalář. 
37 Byli kamenováni, mučeni, řezáni pilou, umírali pod ostřím meče. Chodili v ovčích a kozích kůžích, trpěli 
nouzi, zakoušeli útisk a soužení. 
38 Svět jich nebyl hoden, bloudili po pouštích a horách, skrývali se v jeskyních a roklinách země. 
39 A ti všichni, ačkoliv osvědčili svou víru, nedočkali se splnění toho, co bylo zaslíbeno, 
40 neboť Bůh, který zamýšlel pro nás něco lepšího, nechtěl, aby dosáhli cíle bez nás. 
Žd 12,1 Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak 
snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, 
2 s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. 
 
Gedeón patří k mužům víry, k těm, kteří osvědčili svou víru. 
A to je výzva i pro nás. Osvědčit víru v každodenním životě. 
Pavel říká, že to můžeme tehdy, když upřeme zrak ne na hrdiny víry, protože i oni selhali, ale když upřeme 
zrak na Pána Ježíše. 
On vede naši víru od začátku, do konce! 
 


