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12. 6. 2022 – Upadání s Gedeonem 

 

1. čtení: Sd 6, 1-16 
 
Píseň (Svítá): NEZ589 – Buď sláva Bohu, chvála Otci 

 
Základ kázání: Sd 8, 22-33 
  

Kázání: Milí shromáždění, 
 

období soudců bylo zvláštním. Všechno šlo od desíti k pěti – jak 
je to zřetelné také v postupném „úpadku“ soudcovských příběhů. Ale 
přesto bylo lepší, když byli alespoň soudcové, než když nebyli – jak to 
dokládá závěr knihy Sd. A královské období. 

Za prvních soudců vypadalo všechno ještě docela dobře a 
nadějně: Dařilo se bránit Israelce v konfliktech s místními. Soudci 
soudili a přinášeli mír. Zhruba kolem Báraka se však situace pomalu 
měnila. U Gedeóna už výrazně. Jiftách a Samson už jsou velikým 
průšvihem. 

Gedeon je tak trochu zlomovým bodem – také je mu věnováno 
nejvíc prostoru ze všech soudců, s výjimkou Samsona. Gedeon je také 
„předzvěstí“ královských příběhů. 

Také Gedeonův příběh začíná překvapivě příkladně. Ačkoli 
situace, v níž Gedeona poprvé potkáváme, je hrozná. Israelci už zase 
neposlouchali Hospodina. Nedělali, co považoval za dobré Hospodin. 
Zato dělali, co Hospodin považoval za špatné. A strašně se divili, proč 
je všechno „na dvě věci.“ I v tom je zřetelná aktuálnost příběhů 
soudců. Dokonce jejich trvalá aktuálnost – do konce dějin stvořeného 
světa: Lidé Boha neposlouchají, dělají si, co chtějí – a hrozně se diví, 
proč je takřka všechno na dvě věci. V církvích i mimo ně. 

Situace je překvapivá také proto, že Israelci uprostřed své 
situaci úpěli k Hospodinu. A Hospodin jim odpověděl. Ale odpověděl: 
„Proč ke mně úpíte, když mě neposloucháte? Proč bych vám měl 
pomáhat, když jsem pro vás udělal tolik dobra, ale vy mně pořád 
znovu ani neposloucháte?“ To je Hospodinova reakce, která se v knize 
Sd opakuje znovu a znovu. Možná také proto ji křesťané neradi čtou. 
Vždyť narušuje přirozenou lidskou magickou představu o modlitbě a 
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víře – že když dostatečně věříme a modlíme se, Hospodin všechno 
zařídí! Že vždycky všechno zachrání! 

I v Gedeonově době se však Hospodin smiloval. Poslal svého 
posla ke Gedeonovi, který zcela sám a bez pomoci a ochrany mlátil 
pšenici. Aby Israelci měli alespoň trochu co jíst. Tím Gedeon 
převelice riskoval – kdykoli se mohli objevit Midjánci, zabít ho a 
vymlácené obilí ukrást. Také proto právě a jen ke Gedeonovi přišel 
Hospodin ve svém poslu: Protože Gedeon riskoval svůj život pro 
dobro ostatních. Protože Gedeon neriskoval život nikoho jiného než 
svůj. 

Gedeon pak na poslův pozdrav odpovídá velmi drze. Ale 
pravdivě: „Co je to za nábožné řečičky a fráze ‚Hospodin s tebou,‘ 
když se nám daří tak špatně?“ O to drzejší je Gedeonova odpověď, že 
takto mluví s Hospodinovým poslem! 

A Hospodinův posel si ji nechal líbit. Neoháněl se svou 
důstojností, etiketou ani ničím jiným. Se vším všudy vzal vážně 
Gedeonova drzá, drsná slova. Protože byla hluboce pravdivá. Jakkoli 
krátkozraká. Vždyť k čemu takovéhle řeči, když očividně Hospodin 
dopouští veliká utrpení a soužení? 

Tak vážně vzal Bůh Gedeonova slova, že na nich postavil 
Gedeonovo povolání: „V téhle síle, Gedeone, jdi! V síle své drzosti, 
zápasu o pravdu, v síle pravdivého pohledu na svět jdi a vysvobodíš 
Israelce!“ A všimněme si: Ne „vysvoboď,“ nýbrž „vysvobodíš.“ Tj. 
v oznamovacím způsobu. Stejně jako v Desateru. Hospodin 
Gedeonovi nepřikázal vysvobodit Israelce. Oznámil mu, že to tak 
prostě bude. 

Snad také proto se Gedeon až Mojžíšovsky vymlouval. Vždyť 
kým Gedeon byl, aby mohl vysvobodit Israelce? Vždyť stejně jako 
mnohem později Saul a David je z malého a slabého kmene. A Gedeon 
sám je ten nejnepatrnější v celém domě svého otce! 

Tedy opět překvapivě: V lidských očích, včetně vlastních, je 
Gedeon tím posledním, kdo by měl být povolán. Kdo je kvalifikován 
splnit Boží úkol. Ale Boží oči vidí Gedeonovu odvahu riskovat vlastní 
zdraví, bezpečí a život pro dobro ostatních. A hlavně: Tím, kdo bude 
vítězit, bude stejně Hospodin. Bude to Boží přítomnost, co umožní 
Gedeonovi vítězit. Ne Gedeonovy schopnosti, skvělost, úžasnost! 
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Gedeon nakonec Boží povolání přijal. Jeho příběh je i poté velmi 
zajímavý, obsahuje řadu vtipných, ironických momentů – stejně jako 
příběhy řady jiných soudců. 

Tak už v úvodu Gedeonova příběhu je zřetelná jeho odlišnost, 
jinakost. Jeho transcendence, překračování vlivu doby, kultury, 
politicko-ekonomicko-sociálně-náboženské situace. I vlastního 
hříchu. Také v jeho až drzém hovoření s Hospodinem. Protože byl 
alespoň upřímný. A nechtěl se nechat chlácholit nábožnými 
řečičkami a frázemi, jak „to všechno dobře dopadne.“ Vždyť očividně 
mnohé už dopadlo špatně! A mnohé pokračuje ještě hůř! 

Také je Gedeonovo vymaňovaní se z vlivu hříchu zřetelné už 
v tom, že Hospodinovo povolání přijal. A plnil i naprosto absurdní 
pokyny. Např. že měl v armádě proti Midjáncům příliš mnoho mužů! 
To je přece opět holé šílenství – v lidských očích! 

Závěr Gedeonova příběhu pak ukazuje, proč je Gedeon soudcem 
na rozhraní. I v jeho závěru totiž trvá vymaňování se z vlivu hříchu, 
sebestřednosti, arogance: Odmítl vládnout Israelcům. Odmítl zavést 
svou královskou, dědičnou dynastii. Ačkoli Israelci sami to chtěli. 
Odmítl hlas lidu, hlas většiny. Protože byl prostě nepravdivý – 
dokonce hluboce heretický, kacířský, bludný a zlý. Místo toho 
odpověděl: „Nad vámi bude vládnout Hospodin!“ 

Stejné zopakuje Samuel lidu, který si bude přát krále o mnoho 
desetiletí později. I toto Gedeonovo mluvení je tedy nesmírně 
příkladné a dobré. Odmítá moc. Odmítá vládnout. Ačkoli si jeho vládu 
přál lid. Ačkoli si vládu a dynastii zasloužil. Místo toho jasně řekl: 
„Hospodina máte poslouchat!“ 

Ale vzápětí ukáže, proč doba soudců ukazuje postupný úpadek 
israelské společnosti. Kdepak představy o postupném pokroku! Právě 
naopak – postupný úpadek! Lidé jsou přece dál a dál od Abrahama, 
Mojžíše, Krista... 

Protože hned po tomto skvělém a příkladném vyznání nechal 
Gedeon postavit modlu. Co přesně je efód a jak vypadal – nevíme. 
Také proto, že Bible mlčí o všem, co by člověku mohlo být 
pokušením, pokud o tom mlčet lze. Aby člověk, po vzoru filmu 
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Obecná škola,1 pokud možno ani nemohl napodobovat to zlé a špatné, 
co už udělal někdo jiný – už jen tím, že se o tom někdo zmíní. 

Gedeon tedy nechal v Ofře vztyčit modlu. Velmi ironicky, 
protože právě v Ofře Gedeonovo „vysvobozování“ začalo. Právě 
zničením baalovské modly. Kterou později nahradil modlou jinou, 
svou. Modlou, která se stala osidlem a léčkou Gedenovi samému. Ale 
smilnit k tomuto efódu chodil také celý Israel. 

Ačkoli tedy Israelci žili v míru, chodili smilnit k modle. Byli zase 
tam, kde byli na začátku Gedeonova příběhu. Nic se zásadně 
nezměnilo. Zase jim jiná božstva byla milejší. Zase porušovali Boží 
slovo a řády.  

Což je předzvěstí doby vlády krále Šalomouna. Země také bude 
žít v míru. Také čtyřicet let. „Jen“ nábožensky dojde k tak hlubokému 
úpadku, že Šalomoun sám bude chodit obětovat božstvům místních 
národů. Včetně Molecha, který vyžadoval dokonce upalování dětí. Ale 
země přece žila v míru! 

 A tak se smrtí despotického Šalomouna dojde k fatálnímu 
rozpadu israelského království, kterému vládli celí tři králové. Se 
smrtí Gedeona dochází k odpadnutí od Hospodina a návratu 
k poslušnosti baalům a dalším božstvům ostatních národů. Dokonce 
k prohlášení Baala smlouvy za jejich b(B)oha! 

No, to byl panečku mír, který skutečně stál za to! 
Tak je Gedeon, stejně jako několik dalších soudců, také 

antipříkladem. Totiž příkladem toho, co a jak nedělat. Příkladem, jak 
obtížné je vymanění se z hříchu. A jak snadné je upadnout i po velmi 
vzorném životě zpátky do otroctví pohanství, herezí, hříchu. 

A jak hluboký vliv má takový úpadek na celou společnost. Pro 
Bibli totiž nejsou lidské dějiny dějinami pokroku, nýbrž úpadku. 
S několika málo světlými výjimkami. Protože když upadá pravdivé 
Hospodinovo náboženství, upadá také všechno ostatní. I kdybychom 
se měli ekonomicky, technologicky nebo životním standardem 
sebelépe. I kdybychom měli pocit, v jak skvělém míru žijeme. Amen. 

 
Píseň: NEZ608 – Proč se svět marností, bohatstvím honosí 

                                                 
1
 „Neolizujte zmrzlé zábradlí!“ A co žáci udělali v důsledku tohoto oznámení? Olizovali 

zábradlí! 


