
18 19

6. Félek a feladatomtól! • Gedeon
Bír 6,1–40; 7,1–22; 8,22–23

 Bír 6,1–6
Figyeld meg, kik az ellenségek, hogyan támadnak, hogyan próbál meg védekezni Izrael! Írd be az 
adatokat az előző lecke ördögi körének megfelelő részletei mellé!

 Bír 6,11–26
Gedeon egyike a nagybíráknak, akiknek a történetét részletesebben megismerhetjük. Egészítsd ki 
a következő táblázatot! 

Gedeon apjának a neve:                                                  Gedeon nemzetsége:

Gedeon lakóhelye:

Mit tesz éppen Gedeon, és hol:

Így szólítja meg az angyal Gedeont:

Gedeon önértékelése:                                                 Gedeon feladata:

Hogyan fogadja a feladatot?                                      Mivel biztatja az angyal?

Hogyan tudja meg Gedeon, hogy angyallal beszélt?

Hogyan nevezi el Gedeon azt a helyet, ahol az angyallal találkozott?

A feladat konkrétan (4 részlet):

? Mit kockáztat Gedeon, ha megteszi, amit az Úr rábízott?

 Bír 6,27–28
Gedeonnak meg kell beszélnie tíz szolgával, hogy véghezvigyék azt, amit Isten rájuk bízott. Játsz-
szátok el, hogyan győzi meg őket Gedeon, hogyan fogadják a feladatot, és hogyan válnak ők egy 
csapattá! Miről beszélgetnek vajon az elvégzett munka után?

 A képen Bonifatiust látod, aki a germánok között 
végzett missziót a 7. században. Járj utána az interneten, 
milyen hasonlóságot fedezhetsz fel Gedeon és Bonifatius 
tevékenységében!

 Bír 6,29–32

Pereljen a Baal magáért…
Vajon igaza van Gedeon apjának? 

 Bír 6,33–40
Mennyi bizonyítékra van szükségünk Istentől? 

Nem volt még elég az a sok jel, amit Gedeon kapott? Isten nem veszíti el a türelmét?

 Pál apostol is megtapasztalta, hogy nem érezte magát elég erősnek a rá bízott feladatokhoz. 
Ő azonban máshogy látta a problémát, mint Gedeon, és nem tette próbára Istent. Keresd ki 2Kor 
12,9-ből, milyen kulcsszavak hiányoznak az alábbi gondolatból! 

„Az Úr ezt mondta nekem: »Elég neked az én                                                                                         , 

mert az én erőm                                   által ér célhoz.« 

Legszívesebben tehát az                      dicsekszem, 

hogy a Krisztus                                              lakozzék bennem.”

 Mit jelent a fenti páli mondat ránk nézve?

? Sajátos csataleírást olvasunk a 7. fejezetben. Miért lehet fontos Istennek, hogy csak háromszáz 
ember harcoljon? Hogyan segíti őket Isten?

 Készíts képzeletbeli tévériportot az egyik katonával a sikeres csata után!

 Bír 8,22–23
Gedeont uralkodóvá akarják választani. Figyeld meg, mit válaszol a népnek! Vajon miért?

Még a legkisebb feladataimnál is ott van bennem néha a félelem – képes vagyok megcsinálni? 
Milyen akadályokat kell leküzdenem? Elég-e hozzá az erőm, a tudásom, a tehetségem?

Tudom egyáltalán, miben vagyok erős, és miben gyenge? Bízom abban, hogy Isten erőt ad?

Gedeont Isten hétköznapi feladatból hívja ki, feladatot ad neki, amelyre ő nem érzi magát 
alkalmasnak. Ezért kér és kap megerősítő jeleket.

Gedeonnak többfrontos küzdelmet kell vívnia, nemcsak az ellenséggel, Midjánnal, hanem 
saját bálványimádóvá lett népével is. Természetesnek tűnik, hogy fél a feladatától. Ezért kér 
és kap megerősítést Istentől.

Az angyal, aki megjelenik neki, mintegy ételáldozatként fogadja azt, amit Gedeon kínál 
neki, ezzel is jelzi, hogy ő nem hétköznapi ember, hanem Isten küldötte. Gedeon jól látja, hogy 
nem az angyalt kell imádni, az Úrnak épít oltárt a találkozás után. Rá figyelve pedig meg tudja 
tenni mindazt, amit feladatul kap.

Sokszor kézzelfogható jelekre vágyunk Istentől, bizonyítékokra, és feltételeket akarunk 
szabni neki. Sok félelem, gyengeség van emögött, nem bízunk abban, hogy meg tudjuk tenni 
azt, amit Isten ránk bízott. Ezért is fontos Pál mondata a mi erőtlenségünkről és Isten erejéről.


