
„Gedeon a jeho nový začátek“  

kázání:  KS Praha – region Střed, 26.1. 2020  - Petr Kácha  

 
 

Soudcům 6,11-16: 

I přišel Hospodinův anděl a posadil se pod terebintem, který je v Ofře, která 

patří Jóašovi Abíezerskému. Jeho syn Gedeón mlátil pšenici v lisu na víno, aby ji 

uchránil před Midjánci. Hospodinův anděl se mu ukázal a řekl mu: Hospodin s 

tebou, udatný hrdino. Nato mu Gedeón odpověděl: Dovol, můj pane, pokud je 

Hospodin s námi, proč nás potom postihlo toto všechno a kde jsou všechny 

jeho obdivuhodné činy, o kterých nám vyprávěli naši otcové, když říkali: 

Cožpak nás Hospodin nevyvedl z Egypta? Jenže teď nás Hospodin opustil a 

vydal nás do ruky Midjánců. Hospodin se k němu obrátil a řekl: Jdi v této své 

síle a zachráníš Izrael z ruky Midjánců. Což jsem tě neposlal? On se ho zeptal: 

Dovol, Panovníku, čím zachráním Izrael? Vždyť můj rod je v Manasesovi 

nejslabší a já jsem ten nejmenší v domě svého otce. Tu mu Hospodin 

odpověděl: Protože budu s tebou, pobiješ Midjánce jako jediného muže.  

 
1. Situace Izraele byla zoufalá. Velmi podobná tomu, co v Evropě nyní 
duchovně prožíváme. 
 
2. Gedeon se bál, proto mlátil pšenici v lisu na víno. Možná se bál méně než 
ostatní, možná byl jen opatrný. 

Gedeon = VYVRÁTIT, ZBOŘIT Je to vyznavačské jméno a tradičně se odkazuje 
na souvislost se zbořením Baalova oltáře. Je tu ale několik ale..... 
 
3. Gedeon v podstatě odmítá Božího posla a Boha. Říká: Můj rod (klan) je 
nejmenší (nemluvě o kmeni Manases) a já jsem nejmenší v domě svého 
otce..... 
Jeho identita je ovlivněna strachem. Sedm let strachu, teroru, zabíjení, 
znásilňování..... – to ovlivní celou identitu 
 
4. Bůh dává Gedeonovi nové jméno a tím mu nabízí nový začátek. Nové 
jméno: Udatný hrdina (heb: Gibor Chajil). 

Gedeon má na výběr to přijmout anebo odmítnout. Nakonec se ho rozhodne 
přijmout! 
 



 
5. Zbytek příběhu je znám. Jeho masterpiece 300 bojovníků proti obrovské 
armádě je velkolepý! Začal dělat nové věci. Vstoupil do nového začátku. 
 
 

Jak je tomu u tebe? Potřebuješ nový začátek? 

1.  Je třeba se nově potkat s Bohem. 

2.  Je třeba si nechat změnit "jméno" a s ním změnit identitu. 

3.  To se děje tím, když uvěříš Bohu a přestaneš věřit lžím, které tě omezují. 

4.  Pak se ve tvém životě začnou dít nové věci. 
 

 


