
Sokan vagy kevesen? – Abonyi Sándor 

"Mert sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak." Máté 22:14 

Gedeon csapata történetének üzenete ma 
 
Bevezető  
 
Korábban is, de mostanában egyre többször jut eszembe ’Gedeon csapata’. 
Történetükre sokszor úgy gondolnak a hívők, mint egy kedves, mókás történet, ahol 
Isten nem éppen hagyományos, hanem egy Isteni harcmodorban harcolva elég 
„komikus” módon győzi le a Midianiták seregét egy maroknyi csapattal. Amikor 
valakinek eszébe jut ez a ’kedves kis történet’, akkor természetes módon mindenki 
Gedeon győztes kis csapata tagjának képzeli magát. Kapóra jön ez a történet olyankor 
is, amikor egy közösség éveken keresztül nem képes növekedni – és nem éppen 
Istentől való módon - azzal nyugtatgatja magát, hogy őket ’Gedeon csapatának hívta el 
az Úr’.  
 
Az utóbbi időben a széles és keskeny út üzenete vált hangsúlyossá számomra, ahol 
természetesen mindenki a keskeny úton járónak gondolja magát. Még ha a széles úton 
járnak is emberek, akkor is abban a meggyőződésben vannak, hogy a mennybe jutnak, 
legfeljebb kevesebb jutalmat fognak kapni. A hívők nem akarják megérteni, hogy a 
„széles út” - a saját útjukon való járás - a pokolba vezet, amiből meg kell térni. Ezt 
Jézus minősítéséből bizonyosan tudjuk, mert Ő gonoszoknak nevezi azokat, akik a 
„széles úton” járnak, akiket Ő nem is ismer, mert nem az Övéi. (Máté 7.13-29.) 
 
Mostanában az egyház helyzetét, állapotát látva egyre többször jut eszembe Gedeon 
csapata, de más tartalommal és üzenettel. Főként az által erősödött ez meg bennem, 
hogy látom az egyház elvilágiasodását minden téren: a világ sok területen behatolt az 
egyházba. Erre a komoly veszélyre figyelmeztet Bartha László testvérünk a magyar 
eklézsiának szóló próféciájában, ahol arról van szó, hogy az ellenség már a falakon 
(gyülekezeten) belül van és „szabad a rablás”. Az ellenség szabadon rabol a 
gyülekezetekben, a hívők és vezetők kényelmessége vagy éppen tudatlansága miatt. 
 
A „széles” út és a „keskeny” út példázatán az Úr előtt gondolkodva felmerült bennem 
a kérdés, hogy mit jelent az ott említett „sokan” és „kevesen” szóhasználat, a széles ill. 
a keskeny úton járókkal kapcsolatban. A Biblia mindig pontosan fogalmaz, és több 
igehely is megerősíti ugyanazt. Az itteni szóhasználat is sejteti, hogy itt a sokaság nem 
többséget jelent, hanem annál jóval többről van szó, „sokakról”. Az egyszerű többség 
51%, a minősített többség 2/3; 66%). A kevesek esetén sem kisebbségről (10-49%) 
van szó, hanem valóban kevesekről, talán nagyon is kevesekről. Amikor az eklézsia 
állapotán gondolkodva idáig jutottam, az foglalkoztatott, hogy valójában kik is a 
sokaság és kik a kevesek és mi ezeknek a csoportoknak a jellemzője? Ez a kérdés 
izgatott és indított arra, hogy utánajárjak, hogy valójában mennyi is a kevesek és kik 
tartozhatnak abba? Ekkor nagyon erőteljesen módon ismét Gedeon csapata, az ottani 
„isteni kiválasztási módszer” jutott eszembe. Egyre több gondolatot hozott fel bennem 



 2

az Úr ezzel a történettel kapcsolatban, ami az eklézsia állapotára is jellemző. 
Bizonyosságot vártam a Szent Szellem által, hogy ezt a történetet az eklézsia 
állapotával hozzam összefüggésbe, azon túl, hogy tudjuk, minden Ószövetségi történet 
tanulságos számunkra és sok minden a mi tanulságunkra – okulásunkra – írattatott 
meg.   
 
A harmadik gondolatkör az Isten szerinti szétválasztás volt, ami sokat foglalkoztatott 
mostanában. Míg az 1 Korinthus levél a hívők testiességéről (kiskorúságáról, 
pártoskodásáról) szól, a 2 Korinthus 6.14-16-ban már felszólítja az Úr az igaz hívőket 
a hamisaktól való különválásra:  
 
„Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában; mert mi szövetsége van  

 
- igazságnak és hamisságnak? vagy mi közössége  
- a világosságnak a sötétséggel? És mi egyezsége  
- Krisztusnak Béliállal? vagy mi köze  
- hívőnek hitetlenhez? Vagy mi egyezése  
- Isten templomának bálványokkal?  

 
Mert ti az élő Istennek temploma vagytok, amint az Isten mondotta: Lakozom bennük 
és közöttük járok; és leszek nékik Istenük, és ők én népem lesznek. Annak okáért 
menjetek ki közülük, és szakadjatok el, azt mondja az Úr, és tisztátalant ne 
illessetek; és én magamhoz fogadlak titeket, És leszek néktek Atyátok, és ti lesztek 
fiaimmá, és leányaimmá, azt mondja a mindenható Úr”.   2 Kor 6:14-18.   
 
Ilyenkor a „gyülekezetben” maradók a Zsidó 10.25-el próbálják a „kiszakadni” 
szándékozókat a „gyülekezetben” való maradásra bírni: „el ne hagyjuk a magunk 
gyülekezetét” – mondják. A 2 Kor. 6.18 azonban az Úr éppen a „kiszakadókat” tekinti 
az Övéinek. Talán még kevesen figyeltek fel erre az igeszakaszra és nem értették meg, 
hogy így is lehet Istennek tetsző módon cselekedni. E szerint azok engedelmeskednek 
az Úrnak, akik kimennek egy elvilágiasodott „gyülekezetből” és nem vállalnak 
közösséget velük, nem pedig azok, akik megalkudva bent maradnak azokat 
kárhoztatva, akik kimennek közülük.. Az igazsággal való megalkuvás bűnrészesség 
vállalása, bűnpártolás, ami ellenségeskedés Istennel. Tudjuk, hogy Jézus azt mondta, 
hogy „ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az Én nevemben, ott vagyok közöttük”. 
(Máté 18:20) Az Úr gyülekezetének minimális létszáma tehát 2-3 fő. A kiszakadóknak 
a kijövetelük után nem kell tehát félni, hogy mi lesz velük gyülekezet nélkül, mert 2-3-
an is már ők az Úr gyülekezete, mert meg tudják élni a közösséget egymással és az Úr 
ott lesz velük. 
 
Hangsúlyossá vált továbbá számomra az is, hogy Jézus, aki betöltötte a szeretet nagy 
parancsát, egyben Ő az Igaz Bíró is – Ő az IGAZSÁG. Ő az, aki megítéli és 
szétválasztja egymástól az igazat és a hamisat: kezébe veszi a „szórólapátját és 
megtisztítja a szérűjét” – szétválasztja a hamisat (szemetet, polyvát) az igaz magtól.  
 
Erről beszél Keresztelő János a Lukács 3:16-18-ban:   
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„…Én ugyan keresztellek titeket vízzel; de eljön, aki nálamnál erősebb, akinek nem 
vagyok méltó, hogy sarujának kötőjét megoldjam: az majd keresztel titeket Szent 
Lélekkel és tűzzel: Kinek szórólapátja kezében van, és megtisztítja szérűjét; és a 
gabonát az ő csűrébe takarja, a polyvát pedig megégeti olthatatlan tűzzel. És még 
sok egyebekre is intve őket, hirdeti az evangéliumot a népnek.” 
 
Az eklézsiában megélt személyes megtapasztalások és ezen igeszakaszok mélyebb 
megértése közelebb vittek Isten munkájának jobb megértéséhez a mai időkben. Ezek 
az igék nagyon hangsúlyossá és személyessé (rhémává) váltak számomra. 
 
A bevezető gondolatok után szeretnék a lényegre és szellemi üzenetre koncentrálni, 
támaszkodva az olvasó Biblia ismeretére. Ez az írás nem kisdedeknek való tej itala, 
hanem inkább érett keresztyéneknek szóló kemény eledel. 
 
Nézzük most meg, hogy a Gedeon csapatának története milyen tanulsággal szolgál 
számunkra. Érdemes végiggondolni a következőket:  
 

- milyen volt a helyzet Izraelben Gedeon idején és milyen az egyházban ma? 
- mi váltja ki Isten beavatkozását és szabadító (próféta) küldését?  
- milyen szempont szerint választ Isten vezetőt a harchoz? 
- mi a vezető első legfontosabb tennivalója? 
- sereggyűjtés,  
- Isten szétválasztási („megtisztítási”) módszere  
- Isten harcmodora: az Úré a harc 

  
1. Milyen helyzetben volt Izrael Gedeon idejében és mennyiben hasonlít ez az 
egyház a mai állapotára? 
 
„És gonoszul cselekednek az Izráel fiai az Úrnak szemei előtt, azért adja őket az Úr a 
Midiániták kezébe hét esztendeig. És hatalmat vőn a Midiániták keze az Izráelen, és a 
Midiánitáktól való féltükben készítették magoknak az Izráel fiai azokat a barlangokat, 
rejtekhelyeket és erősségeket, amelyek a hegységben vannak. Mert ha vetett Izráel, 
mindjárt ott termettek a Midiániták, az Amálekiták és a Napkeletnek fiai, és rájuk 
törtek. És táborba szálltak ellenük, és pusztították a földnek termését egész addig, 
amerre Gázába járnak, és nem hagytak élésre valót Izráelben, sem juhot, sem ökröt, 
sem szamarat. Mert barmaikkal és sátoraikkal vonultak föl; csapatosan jöttek, mint a 
sáskák, úgy hogy sem nékik magoknak, sem tevéiknek nem volt száma, és ellepték a 
földet, hogy elpusztítsák azt.”   Bírák 6:1-5. 
 
Gonoszok voltak a cselekedeteik és ezért adta Isten őket az ellenség (a körülöttük lévő 
pogány nép) a világ kezébe, hatalma alá. Izrael fiai a Midiánitáktól (az ellenségtől) 
való féltükben készítettek maguknak a barlangokat, rejtekhelyeket és erősségeket.  
Nem azt látjuk, hogy a mai gyülekezetek is igyekeznek maguknak biztonságos 
barlangokat, erősségeket (templomokat, gyülekezeti házakat) építeni, ahol a világtól 
(ellenségtől) való félelmük miatt biztonságban lehetnek? Erőtlenségük és 
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bátortalanságuk (gyávaság) miatt félnek „kimenni” és megütközni az ellenséggel (a 
világgal), pedig erre kaptunk parancsot Jézustól mennybemenetele előtt: 
 
„Elmenvén (kimenve a világba) azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, 
megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében, Tanítván 
őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek 
vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!”  Máté 28:19-20.   
 
A hívők nemcsak hogy nem mennek ki, hogy felvegyék a harcot az ellenséggel, hanem 
mint azt a korábban említett prófécia is mondja, a gyülekezetek azt is megengedik, 
hogy az ellenség menjen be a gyülekezetbe: a falakon belülre és szabadon raboljon, 
elrabolva Isten újszövetségi népének minden javát. Ilyen siralmas, sanyarúságos 
helyzetben van ma az egyház, még ha ezt sokan nem is látják, vagy nem is így 
gondolják. Az ellenségtől való félelmében folyamatosan a mindennapi létéért küzd, sőt 
sokan szövetséget kötnek az ellenséggel: kompromisszumot a világgal, vagy 
együttműködési megállapodást a világi kormánnyal. Ha kevesen is, de vannak, akik 
látják az egyház mai szomorú állapotát és ez nagyon elkedvetleníti őket, mert eléggé 
kilátástalannak látják a helyzetet: emberileg! Tudjuk azonban, hogy ha Istenben 
bízunk „minden lehetséges annak, aki hisz.” Sokan vannak, akik mindent 
„rózsaszínben” látnak és semmit sem látnak mindebből. Ők olyanok, mint a Laodiceai 
gyülekezet a Jelenések 3.14-22-ben. Úgy gondolják, hogy minden rendben van, semmi 
probléma, sőt magukat öntelt módon győztes népnek gondolják és hirdetik. Ez aztán 
tényleg vakság, teljes megtévesztettség, tényleg szükségük van „szemgyógyító írra”, 
hogy lássanak. A „gyülekezet” már észre sem veszi, hogy Jézus nincs közöttük. 
Kívülről zörget és megtérésre szólítja fel őket. Kéri, hogy engedjék már be, mert 
szeretne közösségben lenni velük, velük vacsorázni, legalábbis azokkal, akik 
meghallják a hangját. Hány ilyen gyülekezet van ma a világon? Csak az Úr tudja 
igazán, de hiszem, hogy nem kevés.  
 
Ez az állapot a következőkből érzékelhető: 
 
- egy magát hívőnek nevező ember életmódja alig különbözik egy világi emberétől, 
- a gyülekezetek a Róma 12.2 tiltása ellenére („ne szabjátok magatokat e világhoz, 
hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által”….) világi „csalikat” 
alkalmaznak, hogy becsalogassák a világi embereket a „gyülekezetekbe” és 
mindenféle „jó érzést keltő, világhoz hasonló dolgokkal” igyekeznek ott tartani őket.  
 
Végül a gyülekezet már teljesen világivá válik, amit a hívők észre sem vesznek. Nem a 
gyülekezet foglalt el tehát területeket a világból, hanem a világ jött be a 
„gyülekezetekbe” és foglalta el azt. Ez által megszűnt a gyülekezet fény és világosság 
lenni a világ számára, és elvesztette Istentől való erejét is.  Hiába próbál többször is 
evangelizálni, már „nincs ereje” ahhoz, csak a „kegyesség látszata” maradt, az pedig 
kevés. Jézus határozottan megtiltotta tanítványainak, hogy elmenjenek Jeruzsálemből, 
míg fel nem ruháztatnak mennyei erővel. (Ap.csel 1.4.) 
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Természetesen vannak és lesznek olyan gyülekezetek is, ha nem is sok, ahol az Úrnak 
való engedelmesség - szentségben és igazságban való járás - a jellemző, mint ahogyan 
látjuk azt a Filadelfiai gyülekezetnél a Jelenések könyvében.  
 
„Tudom a te dolgaidat, hogy kevés erőd van, és megtartottad az én beszédemet, és 
nem tagadtad meg az én nevemet….Mivel megtartottad az én béketűrésre [intő] 
beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra 
eljön, hogy megpróbálja e föld lakosait.”   Jel 3:8-10. 
 
Persze lehet közöttük is lehet néhány konkoly, mint ahogyan Jézus mellett is ott volt 
Júdás, akit senki nem tudott leleplezni az utolsó pillanatig, csak Jézus ismerte, hogy ki 
ő valójában. 
 
2. Mi váltja ki Isten beavatkozását és szabadító küldését? 
 
„Mikor azért igen megnyomorodott az Izráel a Midiániták miatt, az Úrhoz kiáltanak az 
Izráel fiai.” Bírák 6:6. 
 
Nagyon tanulságos ez az ige. Isten saját népe gonoszsága miatt Maga adta népét az 
ellenség kezébe, ezért a végsőkig vár, míg meg nem tapasztalják az ellenség 
gonoszságát olyannyira, hogy Istenhez kiáltanak segítségért. 
 
Ebből az látszik, hogy Isten megengedte a gyülekezeteknek, hogy teljesen kirabolja 
őket az ellenség, és addig nem küld nekik szabadító, míg rá nem jönnek 
nyomorúságos állapotukra és nem kiáltanak Istenhez.  
 
Akik a keskeny úton járnak ma a „gyülekezetekben” – és engedelmeskednek Isten 
parancsának – „kijönnek közülük”. Így a „széles úton járók gyülekezete” egyre 
„világiasabb lesz”. Ezt az állapotot érzékelteti a következő igeszakasz: 
 
„Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be. Mert lesznek az 
emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik 
iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok, Szeretet nélkül valók,  
kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői. 
Árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább az élvezeteknek, mint Istennek szeretői. 
Kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét (képmutató 
látszat-kereszténység). És ezeket kerüld.”    2 Tim.3.1-5. 
 
3. Milyen szempont szerint választ Isten „szabadítót”? 
 
„Mikor pedig kiáltottak az Izráel fiai az Úrhoz Midián miatt: Prófétát küld az Úr az 
Izráel fiaihoz, és monda nékik: Azt mondja az Úr, Izráel Istene: Én vezettelek fel 
titeket Egyiptomból, és hoztalak ki titeket a szolgálatnak házából, és én mentettelek 
meg benneteket az Egyiptombeliek kezéből, és minden nyomorgatóitoknak kezéből, 
akiket kiűztem előletek, és néktek adtam az ő földjüket. És mondom néktek: Én, az Úr, 
vagyok a ti Istenetek; ne féljétek az Emoreusok isteneit, kiknek földén laktok; de ti 
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nem hallgattatok az én szómra. És eljön az Úrnak angyala, és leül ama cserfa alatt, 
amely Ofrában van, amely az Abiézer nemzetségéből való Joásé vala, és az ő fia 
Gedeon épen búzát csépelt a pajtában, hogy megmentse a Midiániták orcája elől. 
Ekkor megjelenik néki az Úrnak angyala, és monda néki: Az Úr veled, erős férfiú!....  
És az Úr hozzá fordul, és monda: Menj el ezzel a te erőddel, és megszabadítod Izráelt 
Midián kezéből. Nemde, én küldelek téged? És monda néki: Kérlek uram, miképpen 
szabadítsam én meg Izráelt? Ímé az én nemzetségem a legszegényebb Manasséban, és 
én vagyok a legkisebb atyámnak házában. És monda néki az Úr: Én leszek veled, és 
megvered Midiánt, mint egy embert. Ő pedig monda néki: Ha kegyelmet találtam a te 
szemeid előtt, ……….. El ne menj kérlek innen, míg vissza nem jövök hozzád, és ki 
nem hozom az én áldozatomat, és le nem teszem elődbe. Az pedig monda: Én itt 
leszek, míg visszatérsz…..És épít ott Gedeon oltárt az Úrnak, és nevezi azt Jehova-
Salomnak [(azaz: az Úr a béke]), mely mind e mai napig megvan az Abiézer 
nemzetségének városában, Ofrában.”  Bírák 6.7-23 
 
Sokan vágynak ma arra az egyházban, hogy Isten hadseregének vezérei legyenek. Sok 
ismert, tekintélyes ember könnyen belegondolja magát ebbe a „nagy hírnevet” ígérő 
„pozícióba”. Többen már össze is fogtak néhány évvel ezelőtt Magyarországon, hogy 
„lendületbe hozzák” az egyházat és „elindítsák az ébredést”, DE úgy látszik Istennek 
más volt a gondolata. Isten inkább ítéletet és „megrázást” hozott az egyházra a 
kormány által megalkotott új kisegyházi törvénnyel, mint ahogyan azt Izrael esetében 
látjuk, amikor Isten az Izraelt körülvevő pogány népek kezébe adja ’haragja botját’, 
hogy ők büntessék meg Izraelt; jobb belátásra bírva őket. Ezt látjuk Midián esetében 
is. Látjuk azt is, hogy Isten ítélete és büntetése időleges, míg el nem érni vele a kívánt 
célt. Izrael esetében - Gedeon idejében - ez hét évig tartott. 
 
Gedeon történetét leíró fenti igeszakaszából láthatjuk egy Isten által elhívott vezető 
jellemét és az Isten szerint való kiválasztás minősítési szempontjait. 
 
Az Úr angyala jelenik meg – Isten válaszaként és beavatkozásaként a nép 
segélyhívására -  és prófétát választ ki, aki kegyelmet talál az Úr előtt, Gedeont. 
 
Az Úr hívta el Gedeont, nem önjelölt volt, hanem olyan, aki kegyelmet talált Istennél, 
aki elhívása pillanatában éppen búzát csépelt titokban a pajtában (nem a szérűn, ahol 
szokás). Ebből az látszik, hogy sok hivatalos (önjelölt) egyházi vezető lehet, de az Úr 
várhatóan nem a hivatalos egyház magas rangú vezetői közül, hanem a  munka mellől 
fogja elhívni a leendő szabadító(ka)t, a személyes jellemük alapján. Érdemes ezen 
elgondolkozni! Ugyanezt látjuk Jézus idejében is, amikor Jézus a farizeusokat és 
írástudókat ’félretéve’ egyszerű embereket; „halászokat, vámszedőket,..stb” hívott el a 
munka mellől „elsőszámú” vezetőknek.  
 
Származását tekintve Gedeon a lehető ’legkisebb’ volt. A legszegényebb és legkisebb 
nemzetségből, Manassé fél nemzetségéből származott és az apja fiai közül is a 
legkisebb volt. Emberi értelemben nézve igazi „utolsó ember”, akiből Isten csinált 
„elsőt”. Az Úr veled, erős férfiú!....menj el ezzel a te erőddel…nemde, én küldelek 
téged? Ez azt jelentette, hogy az Úr vele van az általa választott vezetővel és azt várja 
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tőle, hogy erős legyen. Az Úr nem várja tőle, hogy a saját erejében bízzon, és nem kell 
semmit sem erőlködnie, hanem azzal az erővel menjen, ami van. 
 
Az Úr ígéretet tett Gedeonnak, hogy legyőzi a Midiánt: „Én leszek veled, és megvered 
Midiánt”.  Isteni kiválasztás, Isteni támogatás, biztos ígéret a győzelemre Istentől. Ezt 
semmilyen emberi erőfeszítés nem pótolhatja. 
 
Miután jelek által is megerősíti Isten Gedeon elhívását – alkalmatlanság érzése miatt 
nehezen hitte el, hogy ő lenne az alkalmas személy - Gedeon oltárt épít az Úrnak.  
 
Alázatos ember volt, aki nem magában bízott, Istennek adta a dicsőséget. Hasonlóan 
alkalmatlannak és bizonytalannak érezte magát Mózes is, amikor Isten elhívta 
szabadítónak. Az alkalmatlanság érzése a biztos jele annak, hogy ne magában bízzon 
valaki, hanem egyedül Istenben. Gedeon személyének kiválasztása mindenki számára 
meglepetés lehetett Izraelben. Így lesz ez Isten utolsó idők seregének vezéreivel is. 
Olyanokat fog felkenni Isten a vezetésre, akiket addig talán senki sem ismert, akik 
valószínűleg sok éven keresztül – a felkészítés helyén – rejtekhelyeiken a „pusztában” 
voltak és „titokban csépeltek”. 
 
4. Mi a vezető első legfontosabb tennivalója? Bátorság - és engedelmesség próba! 
 
„És lőn ugyanazon éjjel, hogy monda az Úr néki: Végy egy tulkot atyádnak ökrei 
közül, és egy másik tulkot, amely hét éves, és rontsd le a Baál oltárát, amely a te 
atyádé és a berket, amely amellett van, vágd ki.  És építs oltárt az Úrnak, a te 
Istenednek, ennek a megerősített helynek tetején alkalmatos helyen, és vedd a második 
tulkot, és áldozd meg égőáldozatul a berek fájával, amelyet kivágsz.  Ekkor Gedeon tíz 
férfiút vőn maga mellé az ő szolgái közül, és akképpen cselekszik, amint megmondta 
néki az Úr. De miután félt atyjának háznépétől és a városnak férfiaitól ezt nappal 
cselekedni, éjszaka teszi meg. Mikor aztán felkeltek reggel a városnak férfiai, íme már 
össze volt törve a Baál oltára, és levágva a mellette levő berek, és a második tulok 
égőáldozatul azon az oltáron, amely építteték. És mondának egyik a másikának: Ki 
cselekedte ezt? És mikor utána kérdezősködtek és tudakozódtak, azt mondták: Gedeon, 
a Joás fia cselekedte ezt a dolgot. Akkor mondának a városnak férfiai Joásnak: Add ki 
fiadat, meg kell halnia, mert lerontotta a Baál oltárát és mert kivágta a berket, amely 
mellette volt. Joás pedig monda mindazoknak, akik körülötte állának: Baálért pereltek 
ti? Avagy ti oltalmazzátok-e őtet? Valaki perel ő érette, ölettessék meg reggelig. Ha 
isten ő, hát pereljen ő maga, hogy oltára lerontatott! És azon a napon elnevezték őt 
Jerubbaálnak, mondván: Pereljen ő vele Baál, mert lerontotta az ő oltárát.” Bír 6:25-32   
 
Nem akármilyen vizsga-feladatot kellett elsőként Gedeonnak megoldani, hogy 
bizonyítsa Istennek való engedelmességét: 
 

- le kellett rombolnia a nagyra tartott (hamis isten) Baál oltárát, 
- a hét éves tulkot (az apja szeme fényét) kellett égőáldozatként megáldozni,  
- kivágni a kedves és szép berkeket, 
- és a berek fáival kellett alágyújtani az áldozati állatnak. 
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Nem véletlenül félt az atyjától és a város férfiaitól Gedeon, mert életével játszott. Így 
keresték őt tette végrehajtása után: „Add ki fiadat, meg kell halnia, mert lerontotta a 
Baál oltárát és kivágta a berket, amely mellette volt.” 
 
Melyik önjelölt vezető és milyen ígéret alapján merné a vezetői munkáját azzal 
kezdeni, hogy olyan életveszélyes vállalkozást hajtana végre, mint Gedeon. Kedves 
leendő vezető testvérem, ha szívesen lennél „Gedeon”, elszántad magad a halálra? 
Jézus, de az első 12 apostol közül is 11-en mártírhalált haltak. „Halálra szántak” voltak 
Isten nagy emberei, ahogy Pál is mondta magára, és végül ő is mártírhalált halt. 
Szeretnéd ilyen életveszélyes megbízatás végrehajtásával kezdeni vezetői munkádat? 
Még mindig szeretnél „nagy vezető” lenni? Erre csak az képes, akit valóban Isten hív 
el és Tőle kap ígéretet és támogatást mindenben. Akit Isten elhív, annak 
engedelmesnek kell lenni Istennek minden körülmények között, még az élete 
kockáztatásával is. Istennek alázatos, nem megalkuvó, nem kompromisszum 
kereső emberekre van szüksége. Az egyház tele van ma önmagukban bízó, de 
ugyanakkor megalkuvó - minden konfrontációt kerülő - vezetőkkel. Isten igéjéből úgy 
tűnik, hogy Ő nem kerüli a konfrontációkat, mert annak sokszor nagyon is helye van. 
Saul király is (félve a népszerűsége elvesztésétől) kerülte a konfrontációt saját népével 
szemben és így Istennel szemben vált engedetlenné: El is vetette ezért Isten, mint 
királyt. (1 Sámuel 15.24-28) Tudjuk, hogy aki embereknek akar tetszeni, az Isten 
szolgája nem lehet. Az Isten szerint való vezetés nem népszerű feladat, nem a 
hírnévről szól, hanem inkább a gyalázatról, a veszélyről és az emberek meg nem 
értéséről. Mózes ellen is sokat lázadtak a zsidók a pusztában és Pál apostolt is esküt 
fogadva akart megölni a zsidók egy csoportja.  
 
Gondold végig kedves testvérem, aki vezetői ambíciókat táplálsz magadban! Erre 
gondoltál és erre vágysz? Ugye nem! Akkor jobb, ha nem ringatod magad ilyen 
elhívásban. Hagyd, hogy hadd válasszon inkább Isten, ahogy az volt Dávid esetén is, 
amikor Sámuel próféta kiválasztotta Isai fiai közül a legkisebbet, akit oda sem hívtak a 
kiválasztási ceremóniára, mert senki sem gondolta őt emberileg esélyesnek – egyedül 
Isten. (1 Sámuel 16.6-13) Tudjuk, hogy „Isten nem úgy gondolkozik, amint az ember, 
mert nem a külsőt nézi, hanem, ami a szívben van”! 
 
Fontos megjegyeznünk azt is, hogy egy győztes háború megindítása előtt le kell 
rombolni minden bálványt (hamis istent) és helyre kell állítani az igaz Isten-tiszteletet. 
Vannak ma bálványok az egyházban? Bizony nagyon sok: személyek, szolgálatok, 
felekezetek, ceremóniák, emberi akaratok, nagyra értékelt templomok és gyülekezeti 
házak, a látogatók sokasága, szervezetek nevei stb. stb. Be kell látni, hogy 
mindezeknek Istennél semmi értéke sincs, sőt ha ezek bármi jelentőséget kapnak – 
márpedig kapnak – akkor Isten előtt ezek hamis istenek, bálványok. Hajlandók 
vagyunk mindent lerombolni, ami rólunk - emberekről - szól, és mindent halálra adni, 
hogy helyet adjunk a Krisztusból áradó új életnek?  
 
Egyik testvéremmel arról beszélgettem egy alkalommal, hogy miért van arra szükség, 
hogy egy másik ismerős testvérünk annyira akar mindenben feltűnni és mindenáron 
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extrém módon mindenben felhívni magára a figyelmet? Miért nem tudja ezt letenni, 
miért van erre szükség? – kérdeztem. A testvérem erre nagyon találóan a következőt 
válaszolta: Mert akkor nem maradna belőle semmi! Igen. Pontosan erről van szó. 
Istennek mindezekre semmi szüksége, mert Ő azt akarja, hogy semmik legyünk, hogy 
Ő lehessen Valaki bennünk és általunk. 
 
Ne lepődjünk meg tehát, ha majd eljön az idő, amikor már minden hívő a 
legnyomorúságosabb állapotban lesz, akkor Isten elő fog rukkolni az Ő meglepetés- 
választottaival, akikre senki sem gondolt. Isten fog bizonyságot tenni mellettük erővel 
és hatalommal és ezért nem lesz kétséges senki számára Istentől való elhívásuk. 
 
5. Sereggyűjtés   
 
„És mikor az egész Midián és Amálek és a Napkeletiek egybe gyűlnek, és átkeltek a 
Jordánon és tábort jártak a Jezréel völgyében: Az Úrnak lelke megszállotta Gedeont, és 
megfúván a harsonákat, egybehívta az Abiézer házát, hogy őt kövesse. És követeket 
küld egész Manasséba, és egybe gyűlik az is ő utána; és követeket küld Aserbe és 
Zebulonba és Nafthaliba, és feljönnek eleikbe. ….. Felkele pedig jó reggel Jerubbaál - 
ez Gedeon - és az egész nép, mely vele volt, és táborba szálának a Haród kútjánál, és a 
Midián tábora tőle északra volt, a Moré halomtól fogva, a völgyben.”   Bírák 6:33-7.1.  
 
Átugrottam és kipontoztam az idézetben a sokak által ismert „gyapjú próbát”, ami 
szintén arra bizonyíték, hogy mennyire bizonytalan volt Gedeon az elhívását illetően. 
Pedig korábban angyal jött hozzá és erőteljes kijelentést kapott az angyalon keresztül. 
Látszik a Sátán munkája, hogy milyen erősen támadja egy-egy Isten által felemelt 
vezető elhívását és igyekszik megkérdőjelezni azt. Elbizonytalanodást és hitetlenséget 
tud ébreszteni benne, annak ellenére, hogy amikor az ellenség átkelt a Jordánon az 
Úrnak lelke is betöltötte Gedeont. 
 
Gedeon annak rendje és módja szerint elkezdi toborozni a sereget és össze is gyűjt 
32 000 embert. Mennyire örül ma is minden vezető, hogy minél több embert tartozzon 
a „seregéhez” és milyen sok, sajnos esetenként még emberi mércével is kritizálható 
módszerrel éri el ezt. Sokan dicsekednek – főként külföldi - vezetők ma is azzal, hogy 
5 000 vagy 10 000 látogatója van a gyülekezetüknek. DE a kérdés az, hogy mennyi 
ezek közül az Isten számára is alkalmas „harcos” vagy a bibliai mérce szerint 
minősített tanítvány? Itt visszakanyarodunk a bevezető gondolatokhoz, ahogy szokták 
mondani, hogy „mennyi is a mennyi”?  Gedeon háborúba hívta az embereket és nem 
egy kellemes weekend-re, party-ra, főzéssel (Nyugaton ökörsütéssel) egybekötött 
kellemes egyházi ünnepségre. A mai – sokszor inkább – szórakoztatás-centrikus, 
kényelmes, jó érzést keltő gyülekezetekben, ahol kerülnek minden konfliktust, 
szokatlant és kellemetlen helyzetet az alkalmak inkább ’szórakozásra’ hasonlítanak, 
mint háborúra. Hányan gondolnak ma a sok ezer hívő közül arra, hogy a hitükért 
képesek lennének-e meghalni? Hívő lenne akkor is, ha ez a halálába is kerülhet? A 
harc (háború) erről szól. Minden értelmes katona tudja, hogy ha háborúba megy ott 
meg is halhat és ezzel valamilyen módon számolnia kell: „le kell ülni és fel kell mérni 
a költségeket”.  
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6. Isten szétválasztási („megtisztítási”) módszere: „alkalmassági vizsga” 
 
6.1. A szétválasztás első „rostája”: a gyávaság 
 
„És monda az Úr Gedeonnak: Több ez a nép, mely veled van, hogysem kezébe 
adhatnám Midiánt; Izráel még dicsekednék velem szemben, mondván: Az én kezem 
szerzett szabadulást nékem! Azért kiálts a népnek füle hallatára, mondván: Aki fél és 
retteg, térjen vissza, és menjen el a Gileád hegységről. És visszatérnek a nép közül 
huszonkétezren, és csak tízezren maradnak ott.” Bírák 7:2-3 
 
Isten egy féltőn szerető Isten, aki senki másnak nem adja a dicsőséget:  
 
„Én vagyok az Úr, ez a nevem, és dicsőségemet másnak nem adom, sem dicséretemet 
a bálványoknak”.    Ézsaiás 42:8   
 
Isten szemében ezért az összegyűlt „nép soknak bizonyult, mert még maguknak 
tulajdonítanák a dicsőséget”. Isten nem ad rá lehetőséget, hogy elvegyük tőle a 
dicsőséget, jobb, ha ez eszünkbe sem jut! 
 
Tudjuk azt is, hogy Isten nem a félelem lelkét adta nekünk: 
 

„Mert nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten; hanem erőnek és szeretetnek és 
józanságnak lelkét.”   2 Timótheus 1:7.   
 
Tehát Isten az első minősítési szempontnak a harcosoknál az alázatosságot és 
bátorságot tekinti. Tudjuk ugyanis, hogy „aki magát felmagasztalja (azaz büszke), az - 
vereséget szenved – megaláztatik (Máté 23.12.), a gyávák pedig nem öröklik Isten 
országát, hanem részük az örök halál lesz a kénköves, égő tóban. (Jelenések 21.8.) Egy 
büszke, ugyanakkor gyáva katona nemcsak saját magára, hanem társaira nézve is 
nagyon veszélyes!  
 
Az első „rostáláson” tehát kiesett a 32 000 „harcosból” 22 000, mert tudjuk, hogy 
10 000-en maradtak. A „gyávaság rostán” tehát kiesett kb. 70 %. Ma hány hívő 
áldozná fel az életét az Úrét, vagy hitbeli barátaiért? Ha ma a gyülekezeti látogatók 
(tagok) figyelmét nyomatékosan felhívnánk rá, hogy az igazi keresztyének bizony meg 
is halhatnak - és csak az maradjon, aki ezt vállalja - kérdés, hogy akkor mennyi 
gyülekezeti látogató (tag) maradna? Ma sok ember azért megy gyülekezetbe, mert ott 
valamiféle védelmet, nyugalmat talál a világban dúló gonoszság elől. Ez egyáltalán 
nem harcról és háborúról szól. Másrészt miért mondana le bármelyik vezető (pásztor) 
a gyülekezet 70%-áról saját megélhetését veszélyeztetve, nagyságról, hírnévről nem is 
beszélve? Ez a 70 % valóban a „többség”, de még nem az a „sokaság”, akik ma a Máté 
7 szerint a gyülekezetekben a „széles úton” járnak. Gedeon példázata is igazolja ezt, 
mert Isten sem áll meg itt a „rostálással”. Jön a következő „rosta” (megvizsgálás). 
Vajon mi lehet az? 
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6.2. A szétválasztás második „rostája”: a test kívánsága  
 
„És monda az Úr Gedeonnak: Még ez a nép is sok; vezesd őket le a vízhez, és ott 
megpróbálom őket néked, és amelyikről azt mondom néked: Ez menjen el veled, az 
menjen el veled; de bármelyikről azt mondom: Ez ne menjen el veled, az ne is menjen. 
És levezette a népet a vízhez, és monda az Úr Gedeonnak: Mindazokat, akik 
nyelvükkel nyalnak a vízből, mint ahogyan nyal az eb, állítsd külön, valamint azokat is, 
akik térdeikre esnek, hogy igyanak.  És lőn azoknak száma, akik kezükkel szájukhoz 
véve nyaldosák a vizet, háromszáz férfiú; a nép többi része pedig mind térdre esve 
ivott. És monda az Úr Gedeonnak: E háromszáz férfiú által szabadítlak meg titeket, 
akik nyaldosták a vizet, és adom Midiánt kezedbe; a többi nép pedig menjen el, ki-ki a 
maga helyére.”   Bírák 7.4-7. 
 
Mit is kért Isten Gedeontól? 
 
Azt, hogy „vezesd őket le a vízhez, és ott megpróbálom (megvizsgálom) őket”.  
 
Miből állt ez a próba? 
 
„Mindazokat, akik nyelvükkel nyalnak a vízből, mint ahogyan nyal az eb, állítsd 
külön, valamint azokat is, akik térdeikre esnek, hogy igyanak.” 
 
Ez azt fejezi ki, hogy ha az emberek letérdelve, mohón isznak a vízből, akkor félre kell 
állítani őket, mert nem tudnak uralkodni testi vágyaikon, ezért alkalmatlanok a 
harcra.  
 
Mit látunk ezekből? Egyrészt azt, hogy Isten még mindig sokallta a megmaradt 
létszámot. Nem szeretnék spekulatív gondolatokba belemenni, de mindenesetre az 
egyértelmű, hogy Isten nem mennyiségi szemléletű, Nála a minőség számít. Ő 
Mindenható, olyan hatalmas, hogy bármilyen kicsi népet győzelemre tud vinni. Ez 
valóban bátoríthat bennünket, ha kevesen vagyunk, csak az a kérdés, hogy 
megfelelünk-e mi is ezeknek a minősítési kritériumoknak? Átmentünk-e mi is mind a 
két „rostán”? Láthatjuk tehát, hogy a gyülekezet létszáma Isten előtt láthatóan semmit 
sem számít. A Biblia egyetlen gyülekezet létszámáról sem tudósít, tehát ez azt jelenti, 
hogy Istennél ez nem fontos. Talán szörnyű ezt így hallani sokaknak, de jó lenne, ha 
ezt megjegyeznénk, mert ez sok mindenben megváltoztatná a kialakult és elterjedt 
„evangélizálási stratégiánkat” és a már megnyert emberek minden áron való 
megtartására irányuló törekvéseinket. Isten nemcsak, hogy nem „kedveli” a nagyokat, 
a sokaságot (még magukat dicsőítenék meg!), hanem éppen ellenkezőleg. Ő mindig az 
utolsókat, a gyengéket, a kicsiket (keveseket) emeli fel és támogatja, mert azokban 
tudja igazán megdicsőíteni Magát.  
 
Szellemi értelemben a második „rosta” szintén halálról szól. Ebben az esetben a test 
kívánságait kell halálra adni, hogy ne az emberi vágyak uralkodjanak az ember felett, 
hanem a Szent Szellem tudja vezetni a hívőket a mindennapi életükben. Ezzel 
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pontosan ellentétes, az ördög munkája, hogy állandóan „jól akarjuk magunkat érezni” 
a gyülekezetekben. Ez a testi vágyak kielégítése! 
 
„Annak okáért atyámfiai, nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk: 
Mert, ha test szerint éltek, meghaltok; de ha a test cselekedeteit a lélekkel 
megöldökölitek, éltek. Mert akiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai. Mert nem 
kaptatok szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak Lelkét kaptátok, aki 
által kiáltjuk: Abbá, Atyám! Ez a Lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy 
Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, örökösök is; örökösei Istennek, 
örököstársai pedig Krisztusnak; ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is 
dicsőüljünk meg.”  Róm 8:12-17   
 
Akiket a testi vágyak (jó érzések) vezérelnek, azok test szerint élnek és ők valójában a 
Béliál fiai, a világ fejedelmének, az ördögnek a fiai. 
 
Az ige a világ szerint való élést úgy jellemzi, hogy az  
 

- a test kívánsága és  
- az élet kérkedése (dicsőség: nagyság, hírnév, gazdagság…),  

 
amitől óv bennünket Isten. 
 

„Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot 
szereti, nincs meg abban az Atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test 
kívánsága, és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése nem az Atyától van, hanem a 
világból. És a világ elmúlik, és annak kívánsága is; de aki az Isten akaratát cselekszi, 
megmarad örökké.   1 János 2:15 -17 
 
Nem a világ fejedelmének munkája az, hogy a világ szellemét „becsempészi” a 
gyülekezetekbe, hogy a hívők arra törekedjenek, hogy „jól érezzék magukat” a 
gyülekezetekben, mint ahogyan az a világban is van, hogy az érzékeik vezessék őket?  
 
Valódi tanítványokat – Istennek tetsző harcosokat - akarunk Isten serege számára 
kiképezni? Olyanokat, akik halálra adják a testüket minden nap, megfeszítve azt 
indulataival együtt, megöldökölve a test kívánságait Szellem által, hordozva a 
keresztet minden nap, hogy szellemileg és ne a vágyaink által vezetettek legyünk? Ez 
jelenti a krisztusi életet, hogy Krisztushoz hasonlókká válunk. Meghalunk mi a 
világnak (a test kívánságainak), hogy Krisztus élhessen bennünk minden nap?  
 
Pállal együtt el tudjuk mondani?  
 
„Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a 
Krisztus; amely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki 
szeretett engem és önmagát adta érettem.”   Gal. 2:20   
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Ezt fejezi ki Gedeon csapatánál a második „rosta”-próbája. Hányan mentek át a 
„záróvizsgán”, ahol a „fő tantárgy” a testi kívánságok halálba adása volt? Az első 
„rosta” után megmaradt 10 000 emberből 300 ember bizonyult érettnek! Ez elég kevés 
ugye? Igen, ez tényleg kevés! Ha egy kicsit számolunk akkor ez az eredeti 32 000 – 
nek alig 1%-a, és az első „rostán” átment 10 000 – nek is csak a 3%-a! Megdöbbentő 
ugye? Istennél ezt jelenti a kevesek. Ők nem egy kisebbség, hanem valóban nagyon  
kevesen vannak, velük azonban már vállalja az Úr a harcot. Ők az igazi „Gedeon 
csapata”.  
 
A mai névleges keresztyénség állapotát látva úgy hiszem, hogy ők nem azok a 
kevesek, akik a „keskeny úton” járnak, akik mindenben engedelmeskednek Istennek (a 
Szent Szellem vezetésének minden nap) és képesek a testi vágyaikat minden nap a 
halába adni. Valójában pedig ezt jelenti keresztyénnek (krisztusinak) lenni, akiket az 
Úr ismer. Ellenkező esetben csak „gonoszok” (a világ fiai) minősítést kaphatunk. Ők 
azok, akik cselekedeteikkel nem engedelmeskednek Isten parancsának és „szájukkal 
tisztelik ugyan Istent”, és lehetnek aktívak is a „maguk választotta Istentiszteleten”, de 
a „szívük messze van Tőle”. Ők azok, akik cselekedeteikkel, amik a test cselekedetei, 
nem Istennek, hanem a testi vágyaknak, az ördögnek engedelmeskednek. Ezt jelenti az 
elterjedt „érzéki keresztyén” kifejezés, ami valójában nem keresztyén, hanem teljes 
egészében világi, mert az Úr nem ismeri őket. A mai kényelmes gyülekezeti környezet 
sok esetben inkább hasonlít egy Wellness-központra, ahol a testi és érzéki vágyakat 
táplálják (szórakoztatnak) inkább, mint valóságos „harctér” lenne, ahol valóságos 
(szellemi) harc folyik.  
 
Sokszor meglepődöm rajta, hogy az ilyen érzéki környezetből származó emberek azt 
tekintik „szelleminek”, hogy „állandóan érezni akarják a Szent Szellem jelenlétét”. 
Vannak, akik közben a testi kívánságoknak is engednek (bűnben élnek) és ennek 
ellenére „közbenjáróknak” (szellemi harcosoknak”) tartják magukat. Talán nem csoda, 
hogy még mindig nem kezdődött el a mindenki által várt nagy ébredés, mert először a 
gyülekezeteknek kell felébredni, megtérni. Isten az ítéletet az Ő egyházán kezdi, és 
ezt látjuk a Jelenések könyvében szereplő hét gyülekezet esetében is (Jel 2.1 - 3.22.), 
ahol hét gyülekezetből hatot megtérésre szólít fel az Úr; mert baja van velük! Mindnek 
ismeri az Úr a cselekedeteit, mert vannak cselekedeteik, csak azok nem Úr szerint 
valók. Hiszem, hogy a hét gyülekezetnek szóló prófécia fontoz üzenet a mai egyház 
számára. Nem hódíthatjuk meg a világot az Úr számára, amíg a gyülekezetek 
megtéretlen állapotban, a világ fogságában vannak!  
 
Vannak, akiket az Úr kihív ma az elvilágiasodott gyülekezetekből. Ők 
engedelmeskednek az Úr felszólításának, hogy „menjetek ki közülük”. Sokan ma a 
pusztában vannak közülük, ahogy Mózes és Jézus is a szolgálatának megkezdése előtt. 
A „puszta” egy magányos, puszta hely, egyedül az Úrral, ami a felkészítés helye. 
Akiket az Úr kihív a pusztába, azok ismerik az elhívásukat, de a kiküldésük, a 
szolgálatba állításuk csak a pusztai felkészítő időszak után kezdődhet el. Isten ma elhív 
ismét „útkészítőket”, akik egyengetik az utat Jézus visszajövetele előtt, hasonlóan 
Keresztelő Jánoshoz, amiről Ézsaiás próféta is beszél, akik Illés szellemével jönnek:   
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„Mert ez az, akiről Ézsaiás próféta szólott, ezt mondván: Kiáltó szó a pusztában: 
Készítsétek az Úrnak útját, és egyengessétek meg az ő ösvényeit.    Máté 3:3   
 

„Egy szó kiált: A pusztában készítsétek az Úrnak útját, ösvényt egyengessetek a 
kietlenben a mi Istenünknek! Minden völgy fölemelkedjék, minden hegy és halom 
alászálljon, és legyen az egyenetlen egyenessé és a bércek rónává. És megjelenik az 
Úr dicsősége, és minden test látni fogja azt; mert az Úr szája szólt.”    Ézsaiás 40:3-5.   
 

Ez nem látványos feladat, mert sokak szeme elől elrejtve történik, de eljön a rendelt 
idő, amikor az Úr megszólítja az Ő embereit a rejtekhelyeiken (a „pajtában csépelve”, 
mint Gedeont) és előhívja őket, hogy álljanak a sereg élére. Kész vagy az első nagy 
próbára testvérem? Lerombolni atyáink bálványait, amiről korábban beszéltünk? Ez a 
kezdet! Csak utána kezdődhet a sereggyűjtés krisztusi mérce alapján csupa halálra 
szánt, kereszthordozó emberből. Ez a győztes Gedeon csapat, akiket fel fog emelni 
Isten, hogy megvívják az utolsó idők győztes háborúját, nem emberi, hanem Isteni 
módszerekkel. Nem lesznek sokan, hanem kevesen, nagyon kevesen, de alázatos, 
bátor, halálra szánt győztes nép lesz, aki mindenben engedelmeskedik Jézusnak és az 
Ő nevét emelik fel, dicsőítik meg. 
 
„Úgy fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó (Isten szerint 
való) cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.” Máté 5:16   
 
7. Isten harcmodora: a harc az Úré  
 
„És monda néki az Úr azon az éjszakán: Kelj fel, menj alá a táborba, mert kezedbe 
adtam őket. Ha pedig félsz lemenni, menj le te és Púra, a te szolgád a táborba. És 
hallgasd meg, mit beszélnek, hogy annak utána megerősödjenek a te kezeid, és menj 
alá a táborba. És lement ő és Púra, az ő szolgája a fegyveresek szélső részéhez, akik a 
táborban voltak. És a Midiániták és az Amálekiták és a Napkeletiek minden fiai 
úgy feküdtek a völgyben, mint a sáskák sokasága, és tevéiknek nem volt száma 
sokaságuk miatt, mint a fövenynek, mely a tenger partján van. Mikor pedig 
Gedeon odament, ímé az egyik férfiú éppen álmát beszélte el a másiknak, és monda: 
Ímé álmot álmodtam, hogy egy sült árpakenyér hengergett alá a Midiániták táborára, 
és mikor a sátorig jutott, megütötte azt, úgy hogy eldőlt, és felfelé fordította azt, és a 
sátor ledőlt. A másik aztán felele és monda: Nem egyéb ez, mint Gedeonnak, a Joás 
fiának, az Izráelből való férfiúnak fegyvere, az ő kezébe adta az Isten Midiánt és egész 
táborát.  És mikor hallotta Gedeon az álomnak elbeszélését és annak magyarázatát, 
meghajtja magát, és visszatér az Izráel táborába, és monda: Keljetek fel, mert kezetekbe 
adta az Úr a Midián táborát.  És a háromszáz embert három csapatba osztá el, és 
mindeniknek kezébe egy-egy kürtöt adott, és üres korsókat és fáklyákat e korsókba.  És 
monda nékik: Én reám vigyázzatok, és úgy cselekedjetek. És ímé én bemegyek a 
tábornak szélibe, és akkor, amint én cselekszem, ti is úgy cselekedjetek. Ha én a 
kürtbe fújok és mindazok, akik velem vannak, akkor ti is fújjátok meg a kürtöket az 
egész tábor körül, és ezt kiáltsátok: az Úrért és Gedeonért!  És lemegy Gedeon, és az a 
száz férfiú, aki vele volt, a tábor széléhez a középső éjjeli őrség kezdetén, amikor 
éppen az őrség felváltatott, és kürtölnek a kürtökkel és összetörik a korsókat, amelyek 
kezükben voltak.  És kürtölt mind a három csapat a kürtökkel, és összetörték a 
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korsókat, és balkezükben tartották a fáklyákat, jobb kezükben pedig a kürtöket, hogy 
kürtöljenek, és kiáltanak: Fegyverre! Az Úrért és Gedeonért! És mindenik ott állott a 
maga helyén a tábor körül. Erre az egész tábor futásnak eredt, és kiáltozott, és 
menekült. És mikor a háromszáz ember belefújt kürtjébe, fordítja az Úr kinek-kinek 
fegyverét az ő felebarátja ellen az egész táborban, és egész Béth-Sittáig futott a tábor, 
Cererah felé, Abelmehola határáig, Tabbathon túl. És egybegyűjtettek az Izráel férfiai 
Nafthaliból, Áserből és az egész Manasséből, és úgy űzik a Midiánitákat…..”   Bírák 
7.23.  
 
A fenti igeszakaszból egyértelműen kitűnik, hogy ezt a harcot nem Gedeon és az ő 
emberei vívják emberi erővel, hanem az Úr: az Úré a harc! 
 
A harc az Úré, mert  
 

- Ő hívta el Gedeont, 
- Ő választotta ki a harcosokat is, 
- Ő határozta meg a harcmodort, ami emberi ésszel nevetséges, de nem Istennél! 
- Ő küld felderítőket a Midianiták táborába, 
- Ő ad álmot a Midián katonáknak is, akiknek ez által félelmet ültet a szívükbe, 
- Ő zavarja össze az ellenséget, hogy egymás ellen hadakozzanak, teljes 

zűrzavart okozva közöttük, 
- Ő az, aki győzelemre viszi a népét, 
- Gedeonnak és csapatának nincs más dolga „csupán” engedelmeskedni 

mindenben Istennek és megtenni azt a keveset, amit Isten kér tőle 
- Isten a nagyobb részt vállalja Magára. 

 
Így harcolunk mi is? Ugye nem! Mi Isten munkáját is magunkra vállaljuk sokszor, 
emberileg jóval többet teszünk, mint kellene, de mivel nincs egyértelmű kijelentésünk 
Istentől, így azt sem tudjuk igazán, hogy mit akar Isten elvégezni és mi lenne a mi 
részünk, amiben engedelmeskednünk kellene. 
 
Mit tehetünk ezek után mégis? 
 
Bűnbánatot kell tartani és megtérni bűneinkből és az Úrhoz kiáltani nyomorúságos 
állapotunkban és beismerni, hogy teljesen kirabolt bennünket az ellenség. Elismerni, 
hogy Isten segítségére van szükségünk a győzelemhez, mert magunktól ez nem megy.  
 
Megtagadni magunkat és hordozni a keresztet minden nap, keresve az Ő szellemi 
vezetését és engedelmeskedni annak minden nap. Csupán ennyit kér tőlünk az Úr. 
 
Övé legyen a dicsőség mindenért.  

-§- 
 

Ez az írás - változtatás nélkül - szabadon terjeszthető a szerző nevének és honlap 
címének megadásával: http://keskenyut.wordpress.com 

 


