LEKCE 43: SOUDCŮ 3 – GEDEONOVY PŘÍBĚHY
Biblický text k lekci: Soudců 6 - 8
Cíle lekce:
- Dítě vlastními slovy popíše příběh Gedeona – povolání a zkouška s rounem, zboření Baalova
oltáře, boj s Midjánci a výběr Gedeonova vojska
- Dítě s uvědomí, že Bůh nás povolává pro své úkoly, i když se bojíme
- Dítě ví, že když Bůh povolává k úkolu, pak také člověka k tomu zmocní
- Dítě ví, že na Boží straně se nemusí bát o svůj život, o svou budoucnost
- Dítě si uvědomuje, že je důležité zachovat víru i v době, kdy se daří
Klíčové verše:
Soudců 6,16: „Ale Hospodin mu (Gedeonovi) řekl: „Protože já budu s tebou, pobiješ Midjánce jako
jediného muže.“
Soudců 7,7: „Hospodin řekl Gedeónovi: „Třemi sty muži, kteří chlemtali, vás vysvobodím a vydám ti
Midjánce do rukou. Všechen ostatní lid ať odejde, každý do svého domova.“
Římanům 8,15: „Nepřijali jste přece Ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste
Ducha synovství, v němž voláme: Abba, Otče!“
Biblická fakta:
Midjánci po 7 let krutě utlačují Izraelce, okrádají je o dobytek a úrodu, Izraelci prchají do hor.
Bůh opět slyší volání Izraelců a posílá Božího posla ke Gedeonovi, že to bude on, kdo vysvobodí
Izraelce.
Gedeon si připadá malý, ale Bůh mu skrze oheň ze skály, který pohltí oběť, co Gedeon připravil,
potvrdí, že bude s ním. Gedeon tam v Ofře postaví Bohu oltář.
Gedeon spolu s deseti muži zničí baalův oltář – dělá to v noci (ze strachu). Pojmenují ho Jerubaal. To
naštve Midjánce, kteří proti Gedeonovi a Izraelcům postaví početné vojsko.
Gedeon zkouší Boha rounem: jednou má být mokré jen rouno a kolem rosa, podruhé má být jen
rouno (vlněné) suché a všude kolem rosa – tak se stane.
Gedeonovi do vojska přijde 32 000 lidí, ale Bůh mu to 2x proředí – nejprve mají odejít ti, kdo se bojí
(22 000 lidí), zůstane 10 000 a pak mají pít vodu z potoka – ti, kteří chlemtali vodu vleže jako psi,
zůstali (300), zbytek 9 700 si k pití klekli – a ti šli domů. Bůh tak zmenšil Gedeonovo vojsko na méně
než 1% - aby musel spoléhat jen na Hospodina.
Ujištění, že Gedeon i s tak malým vojskem Midjánce porazí, mu dává Bůh na průzkumné výpravě do
tábora Midjánců pomocí snu, jehož interpretaci v cizím táboře slyší (ječný pecen chleba se valí na
Midjánský tábor a porazí jeho stany).
300 mužů rozdělených po stovkách mají meče a v druhé ruce džbán s pochodněmi, ty o půlnoci
rozbijí, a tak vyvolali zmatek v táboře Midjánců, jehož bojovníci se navzájem pobíjeli.
Gedeon pak pronásledoval nepřátele, zabil midjánské náčelníky Oreba a Zeeba.
Jeho vojsko (300 mužů) bylo vysíleno, prosí muže ze Sukótu o jídlo, ale ti mu nevyhoví, podobně ani
muži z Penuelu. Tak po porážce midjánských králů Zebacha a Salumy se pomstí mužům ze Sukótu
(rozdrásal je pomocí trní a bodláčí) a Penúelu (zbořil jim věž a obyvatele města pobil).
Ke konci života Gedeon ulil předmět ze zlata (na věštění) od poražených nepřátel – to se stalo léčkou
pro jeho rodinu i Izraelce, kteří po smrti Gedeona znovu začali sloužit modlám.
Pro zvídavé:
 Otec Gedeona se jmenoval Joaš
 Gedeon udělal průzkumnou výpravu do midjánského tábora se svým služebníkem Purou

 Mužů ze Sukótu, které Gedeon pobil, bylo 77
 Váha zlatých kroužků, které si Gedeon vyžádal, byla 1700 šekelů
 Gedeon měl 70 synů a mnoho žen
Myšlenky k 43. lekci (aplikace):
 Gedeon se cítí malý, nezkušený, má strach – přesto jej Bůh povolává a nazývá udatným
bohatýrem – Bůh v tobě vidí obrovský potenciál, který On může rozvinout, když mu dáš prostor
 Gedeonova víra není silná – potřebuje zkoušet Boha (rouno), a Bůh mu vyhoví – Bůh má s naší
vírou trpělivost
 Bůh Gedeonovi zmenšil vojsko na méně než 1% - nechce, aby si Gedeon myslel, že porazí
nepřátel ve své síle – Bůh nás může obrat a obírá o naše jistoty (možná peníze, možná zdraví…),
abychom byli odkázáni důvěřovat jemu samotnému – když ti Bůh něco bere, sám u tebe
zůstává, a to je nejdůležitější
 Gedeon i s malým vojskem vítězí – protože je na Boží straně – na Boží straně je vítězství, i když
kroky k tomu nejsou jednoduché a může to dlouho vypadat, že boj je dopředu prohrán
 Konec Gedeonova života vede k modlářství – je to pro nás varování, že je potřeba si zachovat
víru až do konce (možná jej svedlo bohatství, co získal) – když se máme dobře (po boji) můžeme
na Boha zapomenout a naše víra může ochladnout
Souvislost s Novým zákonem: Boží duch vítězí nad strachem (Římanům 8,14-16)
„Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží. Nepřijali jste přece Ducha otroctví, abyste opět
propadli strachu, nýbrž přijali jste Ducha synovství, v němž voláme: Abba, Otče! Tak Boží Duch
dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti.“
Gedeon měl strach, ale Bůh se mu snažil dát najevo, že se nemusí bát, že s Ním vše zvládne a zvítězí.
Každý člověk, který uvěří Bohu, svěří mu důvěru ve svém životě, dostává Ducha Božího – niterné spojení
s Bohem – který zbavuje strachu. Zbavuje strachu z budoucnosti, ze smrti, z beznaděje. Kdo věří
v Hospodina, nemusí se bát toho, co s ním jednou bude – má pevnou jistotu v tom, že je Božím dítětem.
A Bůh je přece ten nejsilnější táta, kterému můžeme důvěřovat za všech okolností, i když se nám naše
představy o životě a možná i jistoty, na které jsme spoléhali a díky strachu vybudovali, hroutí – podobně
jako se Gedeonovi rychle zhroutila představa o velkém vojsku. Bůh se však nezhroutil a On se nezhroutí
ani v životě toho, kdo v něj věří dnes.
Náměty pro činnosti s dětmi:
1. Hod na věž – motiv zboření oltáře. Úkolem dítěte je míčkem shodit věž za co nejkratší čas.
2. Házení na papírové „rouno“ – motiv rouna. Úkolem dítěte je strefit papírovou koulí soupeřovo
rouno (koule znamenají déšť), ale přitom uchránit svoje (zachovat je suché). Hraje se buď 1 na 1,
nebo všichni proti všem.
4. Chlemtání vody – motiv zmenšení Gedeonova vojska. Úkolem dítěte je přenášet vodu z lavóru
v puse tak, že přiběhne k lavoru s vodou, lehne si, nabere vodu a běží zpět, kde vodu vyplivne do
svého kelímku (nádoby). Časový limit cca 3 minuty. Kdo nanosí více vody?
5. Troubení na rohy – motiv překvapení při vítězství nad Midjánci. Úkolem dítěte je co nejdéle
„troubit“ např. na flétnu, nebo pískat. Vyhrává ten, kdo bude troubit (pískat) nejdéle.
6. Tipování hmotnosti – motiv hmotnosti šekelů, co přinesli Gedeonovi. Úkolem dítě je co
nejpřesněji tipnout předepsanou hmotnost (např. 170 gramů) – lze použít např. pastelky. Vyhrává
ten, kdo bude nejblíže.

