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Gedeonnak mint Isten erős vitézének

a benső jelentősége

Igeolvasmány: Bír 6–9.
I. Gedeont Isten támasztotta erős vitézéül, és Isten küldte, hogy

megmentse Izraelt (Bír 6,12-14 [Magyar Biblia Tanács]; vö. Jn

8,29) a midiániták nyomorgatásától (Bír 6,1 – 8,32); meg kell

látnunk Gedeon sikerének benső jelentőségét:

A. Gedeon figyelmesen hallgatott Isten szavára, ami ritka volt Izrael
fiai körében abban az időben:
1. Az Úr mindig meg akarja nyitni a füleinket az Ő hangja meg-

hallásához, hogy az Ő ökonómiája szerint lássunk dolgokat –
Jel 1,10. 12; Jób 33,14-16; Ésa 50,4-5; 2Móz 21,6.

2. Amint a Szellem a gyülekezetekhez szól (Jel 2,7a), mindannyi-
unknak nyitott, körülmetélt (Jer 6,10; Csel 7,51), megtisztított
(2Móz 29,20; 3Móz 8,23-24; 14,14) és megkent fülre (17. 28.
vers) van szükségünk, hogy halljuk a Szellem beszédét.

B. Gedeon engedelmeskedett Isten szavának, és aszerint járt el – vö.
Héb 11,32-33a:
1. Az Újtestamentumban Krisztus engedelmes és alárendelődő

élete a miénk, és ha a szellem szerint járunk, akkor spontán
be fogjuk teljesíteni a törvény igazságos követelményét – Fil
2,5-11; Róm 8,4.

2. Ha azzal a hozzáállással járulunk a törvényhez, hogy csak
a betűk szerinti parancsolatokkal törődünk, akkor a törvény
a megölő betű vonatkozásában lesz a miénk; ha azonban a
törvény minden részét Istentől – akit szeretünk – kilélegzett
igeként vesszük, akkor a törvény a megelevenítő Szellem vo-
natkozásában lesz a miénk; ekkor a törvény úgy fog működni,
hogy Istent Magát életként kitölti belénk mint az Ő szerető
keresőibe – Zsolt 119,25. 116. 130; 2Kor 3,6; 2Tim 3,16-17.

3. Amikor valaki vitális, akkor élő és aktív azáltal, hogy bensőleg
és külsőleg megtelik Szellemmel, és azáltal, hogy hirdeti az
evangéliumot és tanítja az igazságokat bármikor és bárhol –
úgy, hogy elmerül az igébe – az Úr növekedéséért és terjedésé-
ért – Dán 11,32b; Csel 13,52; 4,8. 31; 13,9; 2,38; 5,32b; 2Tim
4,1-2.

C. Gedeon lerontotta Baál (a kánaániták fő férfi istene) oltárát, és
kivágta az Asérát [magyar bibliafordítások: berek v. szent fa] (a
fő női istennő); ez megérintette Isten szívét, mert Isten gyűlölte
a bálványokat, amelyekre úgy tekintett, mint férfiakra, akikkel
a felesége, Izrael, paráználkodott; a valódi lényegét tekintve egy
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bálvány bármi olyat jelent a bensőnkben, amit jobban szeretünk
az Úrnál, és ami az Úr helyére kerül az életünkben – Bír 6,25-28;
Ezék 14,1-3.

D. Baál oltárának lerontásával és az Aséra kivágásával, amelyek az
atyjához tartoztak, Gedeon feláldozta az atyjával való kapcsolatát
és a társasági élvezetét, hogy Jehovát kövesse; ahhoz, hogy Gedeon
ilyet tegyen, szükséges volt feláldoznia a saját érdekeit, az áldozata
pedig erős tényezője volt a sikerének – Bír 6,28-32.

E. A fenti négy tényező eredményeként Gedeon jutalmat kapott –
az ökonómiai Szellem megszállta őt (34. vers); így erőssé vált, és
csupán háromszáz férfival legyőzött két fejedelmet és két királyt,
akiknek az emberei annyian voltak, „mint a sáskák”, és „tevéiknek
[sem] volt száma” (5. vers; 7,25; 8,10-12); Gedeonnal képet kapunk
egy olyan emberről, aki Istennel egyesülve élt, egy Isten-emberről,
hogy betöltse Isten igéjét és véghez vigye Isten ökonómiáját.

II. A győztesek kiválasztása meglátható abban, ahogyan Isten Ge-

deont és a vele küzdő háromszáz férfit kiválasztotta, hogy le-

győzzék a midiánitákat – 6,1-6. 11-35; 7,1-8. 19-25; 8,1-4:

A. A Gedeonról szóló beszámoló megmutatja nekünk, hogyan lehetünk
győztesek:
1. Ismernünk kell az ént ráébredve, hogy mi vagyunk a legesleg-

kisebbek – 6,15; Ef 3,8; Mt 20,27-28; Gal 6,3.
2. Meg kell látnunk a mennyei látást Krisztusról mint Isten örök-

kévaló ökonómiájának központiságáról és egyetemességéről –
Bír 6,12; Csel 26,16-22; Kol 1,17b. 18b; 1Tim 1,3-4; Fil 3,8. 10.

3. Fel kell ajánlanunk magunkat Istennek mint egy élő áldozatot
az Ő jó, kedves és tökéletes akarata szerint, hogy meglegyen
Krisztus Teste valósága és életvitele (Róm 12,1-5; vö. Bír 6,21-
24); azoknak kell lennünk, akik meghallják és megválaszolják
az Úr győztesekért szóló elhívását a Jelenések 2. és 3. fejezeté-
ben – 2,7. 11. 17. 26-28; 3,5. 12. 20-21; 894. ének.

4. Le kell rontanunk a szívünkben, az életünkben és a munkánk-
ban lévő bálványokat az Úr bizonyságáért, annak felismeré-
sével, hogy egyrészt Isten bevezet minket Krisztusnak mint
életnek, világosságnak és erőnek az élvezetébe, másrészt pedig
Isten hű abban, hogy megengedi, hogy pénzügyi nehézségek,
érzelmi szenvedések és fizikai szenvedések érjenek minket, va-
lamint azt, hogy elveszítsük a természeti jóságunkat annak
érdekében, hogy Krisztust vegyük a megelégedésünkként, meg-
teljünk Krisztussal, és megengedjük Neki, hogy mindenben
Övé legyen az első hely – Bír 6,25-28; Jn 10,10; 8,12; 2Tim
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2,1; Kol 1,17b. 18b; 1Jn 5,21; Jób 22,24-26; Mt 10,35-39; 2Kor
12,7-9; Jób 1,1. 22; 2,9-10; 3,1. 11; 2Kor 4,5; 1Kor 2,2.

B. A győztesek kiválasztásának módja meglátható a háromszáz kivá-
lasztásával; azt mondva Gedeonnak, hogy neki túl sok ember állt
a rendelkezésére, Isten azt jelezte, hogy harcolni fog Izraelért; az
első kiválasztás huszonkétezer eltávozását eredményezte:
1. Az eltávozók meg akarták dicsőíteni magukat – Bír 7,1-2; Jn

5,41. 44.
2. Az eltávozók féltek és rettegtek – Bír 7,3; Mt 25,25; vö. 5Móz

20,5-8.
C. A második kiválasztást az határozta meg, hogy hogyan ittak az

emberek; Isten kizárta azokat, akik közvetlenül a szájukkal ittak;
azokat választotta ki Isten, akik a vizet kezükben a szájukhoz
emelték, mert ők önmegtagadó emberek voltak; azáltal, hogy ilyen
módon ittak, gondosan tudtak figyelni az ellenség bármilyen táma-
dására – Bír 7,4-6:
1. Azok, akiknek van lehetőségük szabad folyást engedni a vá-

gyuknak, de nem teszik meg, önmegtagadó emberek, akikkel
elbánt a kereszt: feláldozzák a személyes nyugalmukat és ké-
nyelmüket Isten célja érdekében az Ő sereggyűjtése napján –
7. vers; Zsolt 110,3.

2. A győztesek célja teljes mértékben Isten dicsősége, és nem
félnek mástól azonkívül, hogy megsértik az Urat és elvesztik a
jelenlétét (2Móz 33,14-16); ők megengedik a keresztnek, hogy
elbánjon az énnel (1Jn 3,8; Héb 2,14; Róm 6,23; Gal 2,20).

D. Isten háromszáz férfit adott Gedeonnak, és egy testté tette őket,
amit az „egy sült árpakenyér” jelképez, ami a midiániták táborára
hengergett alá az ő leverésük és Isten győzelme végett – Bír 7,9-25.
1. Gedeon és az emberei egy emberként egy szívvel-lélekkel halad-

tak és cselekedtek együtt, ami a Szellemben való egységet és a
Testben való életvitelt jelképezi; feltámadásban – amit az árpa,
az elsőként megérő gabona jelképez (6,16; 2Sám 21,9; 3Móz
23,10; 1Kor 15,20) – egybeszerkesztődtek, hogy egy kenyér
legyenek, ami a gyülekezetet jelképezi (10,17).

2. Pál azt az elgondolását, hogy a gyülekezet egyetlen kenyér, az
ótestamentumi ételáldozatból vette (3Móz 2,4-5); mi vagyunk a
sok gabonamag (Jn 12,24), hogy finomlisztté őröltessünk, ami
olajjal elegyedik a gyülekezet lepénye, kenyere elkészítéséhez
(1Kor 12,24-25).

3. Az összes munkatársnak és elöljárónak pásztorolnia és sze-
retnie kell egymást, hogy a Test életének a modellje legyenek,
azoknak a modelljévé, akik tanulják, hogy temperálva, egybe-



KIKRISTÁLYOSÍTÁSI TANULMÁNY VÁZLATOK

Nyolcadik üzenet (folytatás)

szerkesztve és keresztülhúzva legyenek azért, hogy mindent a
Szellem által tegyenek, hogy Krisztust kitöltsék egymásba a
Test gyakorlati életéért – Róm 12,1-5; vö. 2Krón 1,10.

E. Gedeon és a háromszáz embere vívta a csatát és fáradozott, mégis
az egész gyülekezet üldözte az ellenséget, és aratta le a gyümölcsöt;
ez azt jelképezi, hogy amikor győzünk az egész Test megújul, míg
Jehova mint békesség, Jehova Salom (Bír 6,24), nem uralkodik a
földön – 7,22-25; 8,1-4; Kol 1,24; Zsolt 128,5; Ésa 32,17; 66,12.

F. Miközben Gedeon és az emberei Midián királyait üldözték, „fá-
radtak voltak, de folytatták az üldözést” (Bír 8,4b [Magyar Biblia
Tanács]); mivel megkaptuk Isten irgalmát, hogy Isten örökkévaló
ökonómiájának valóságában szolgáljunk és éljünk, nem csügge-
dünk el (2Kor 4,1. 16-18); a kimerülés pontjáig fáradozhatunk, de
a fáradozásunk Isten munkálkodása szerint való, ami hatalmasan
munkálkodik bennünk (Kol 1,28-29; 1Kor 15,58).

III. Meg kell látnunk Gedeon bukása titkának benső jelentőségét:

A. Először is, Gedeon nem volt jóságos; megölte azokat a földijeit, akik
nem támogatták őt, megszegve Isten hatodik parancsolatát (2Móz
20,13); Krisztus mint Isten jósága indított minket megtérésre (Róm
2,4; Titus 3,4; Ef 2,7).

B. Másodszor, átengedte magát a hústest vágyának (vö. Gal 5,16; Róm
8,4), miután semmi korlátozást nem gyakorolt a hústesti vágya
felett; ezt a Bírák 8,30 mutatja, ami azt mondja el nekünk, hogy
Gedeonnak hetven fia volt, „mert sok felesége volt”; ezenfelül az ő
ágyasa is, aki Sikemben volt, szült neki egy fiat (31. vers); ezzel
Gedeon megszegte a hetedik parancsolatot (2Móz 20,14).

C. Harmadszor, habár Gedeon jól tette, hogy elutasította, hogy a nép
felett uralkodjon (Bír 8,22-23), az emberei zsákmányát megkívánta
(az arany fülbevalóikat) – ezzel megszegte a tizedik parancsolatot
–, és ők megadták ezt neki; Gedeon készített egy efódot az embe-
rektől elvett aranyból, ez az efód pedig bálvánnyá vált Izrael fiai
számára (24-27. vers; 2Móz 32,1-4 és a 2. vers 1. lábjegyzete); en-
nek eredményeként Gedeon családja és Izrael teljes társadalma
megromlott.

D. A Bírák könyve a jó föld, ami Krisztus előképe, élvezetéről szóló
könyv; Gedeon sikerei azt mutatják, hogy kiváló lehetőséget nyert
el Krisztus élvezésére, de a bukása azt mutatja, hogy elveszítette a
lehetőséget Krisztus élvezésére.

IV. Az, hogy Gedeon átengedte magát a túlzott szexuális életnek, és

a kapzsisága aranyért bálványimádáshoz vezetett; a kapzsiság

bálványimádás (Kol 3,5), és a paráznaság és kapzsiság egyaránt
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a bálványimádattal fűződik össze (Ef 5,5); a bukása megmutatja

nekünk, hogy szigorú ellenőrzést kell gyakorolnunk a szexuális

élet és a vagyon ügyeivel való foglalkozásban:

A. Még Salamon király is, aki megdicsőült Izrael királysága legna-
gyobb dicsőségének a pompájával (1Kir 4,34; 8,10-11), és istenfélő
és istenszerető emberként kezdte, végül bálványimádóvá lett a sok
idegen felesége által (11,1-13; lásd a 43. vers 1. lábjegyzetét).

B. Gedeon halála után Izrael hanyatlása azzal kezdődött el, hogy Je-
hovát az Istenüket elhagyták, és a kánaániták bálványait imádták,
aminek a következménye a hústesti vágyaiknak való hódolásuk
volt; továbbá Gedeon ágyasának fia, Abimélek, megölt hetvenet
Gedeon többi fiából, míg Jótám, egy másik fia, elmenekült – Bír
8,33 – 9,57.

C. Jótám bátran elmondott egy példabeszédet Abimélek uralkodá-
sáról mint a galagonyabokor uralkodásáról ellentétben azokkal,
akik az olajfákhoz, a fügefákhoz és a szőlőtőkhöz hasonlóak, akik a
becsvágyat elutasítják, és ellátmánycsatornává válnak Isten népe
számára (8-13. vers); Isten megfizetett Abimélek gonoszságáért
(14-55. vers), melyet az atyja ellen elkövetett a hetven testvére meg-
ölésével; és Sikem férfiainak fejére is visszahárított Isten minden
rosszat, és reájuk szállott Jótámnak, a Jerubbaál (Gedeon – 6,32)
fiának átka (9,56-57).

D. Gedeon a sikerében Istenhez csatlakozott, de a bukásában a Sá-
tánhoz csatlakozott; elhagyni Istent és összeállni a Sátánnal nem
más, mint belépni az ebben a gonoszban lévő benső becsvágyba –
Ésa 14,13-14.

E. Nincs jogunk arra, hogy elváljunk az Úrtól, és nincs okunk arra,
hogy elhagyjuk Őt; el kell fogadnunk Őt, szeretnünk kell Őt, be-
csülnünk kell Őt, tisztelnünk kell Őt, figyelembe kell vennünk Őt,
magasztalnunk kell Őt, és ragaszkodnunk kell Hozzá, a Sátánt a
lehető legnagyobb mértékben elutasítva; ekkor áldásban fogunk
részesülni; mindenki áldott – nemzet, társadalom, csoport és egyén
–, akinek Jehova az Ura, a Feje, a Királya és a Férje – Zsolt 33,12.
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