
Bohaterowie Starego Testamentu (7)

Gedeon - Ufający, że Bóg zwycięża 
poprzez ludzką słabość (Sdz 6-8)

• Problem: Izraelici czynili to, co złe w oczach JHWH (bałwochwalstwo – 6,10)
→ 7 lat ucisku Madianitów (6,1-6)

• Gedeon jako charyzmatyczny przywódca – Księga Sędziów podkreśla, że nie miał on 
żadnego naturalnego prawa do roli wodza

a) tak zastraszony przez Madianitów, że chowa swoje ziarno w winnicy
(słowa anioła: „Pan jest z Tobą dzielny wojowniku” [6,12] brzmią niemalże jak żart)

b) nie jest przedstawiony jako szczególnie pobożny (6,13 – wątpi w Bożą obecność)

c) politycznie jest postacią bez znaczenia: pochodzi z przeciętnego pokolenia (Manasses), 
jego klan jest najbiedniejszy w tym pokoleniu (1000), a on sam najmniej znaczący w 
swojej rodzinie (domu swego ojca – 6,15)

ALE: Bóg go takiego wybrał, co zostaje potwierdzone w 6,34: duch Pana ogarnął Gedeona 
(dosł. duch JHWH „ubrał/okrył” Gedeona → Gedeon = szata, ubranie dla ducha JHWH; por. 
1Krn 2,19; 2Krn 24,20)

• Misja Gedeona (6,14): 

(i) wybawienie Izraela od uciskających go Madianitów → dwukrotne zwycięstwo militarne 

(ii) oczyszczenie obrazu Boga (zburzysz ołtarz Baala, własność twego ojca, oraz zetniesz 
aszerę obok + zbudujesz ołtarz dla JHWH, Boga swego – 6,25)

• Zwycięstwo nad Madianitami i Amalekitami Bożą mocą (Sdz 7)

-  JHWH: Zbyt liczny jest lud przy tobie, abym w jego ręce wydał Madianitów, gdyż Izrael 
mógłby przywłaszczyć sobie chwałę z pominięciem Mnie i mówić: "Moja ręka wybawiła 
mnie (7,2)

(i) odesłanie tych, którzy boją się i drżą (odejście 22 000; zostaje 10 000)
(ii) próba nad wodą (pijący jak pies – chłeptając wodę językiem [300] oraz ci, którzy uklękną
do picia [pozostali, tj. 9700 → odesłani])

- Rzekł wówczas Pan do Gedeona: «Przy pomocy tych trzystu mężów, którzy chłeptali wodę 
językiem, wybawię was i w ręce twoje wydam Madianitów. Wszyscy inni mężowie niech 
wracają do siebie». (7,7)

• Próba ustanowienia monarchii (8,22): Lecz Gedeon im odpowiedział: «Nie ja będę panował
nad wami ani też mój syn: Pan będzie panował nad wami». (8,23)

• Do rozważenia: 

(1) Komu dzisiaj oddaję cześć? (por. Sdz 6,10) 
[ kto/co jest moim Bogiem? = to, o kim/o czym najwięcej myślę/marzę/poświęcam czasu ] 

(2) Próbuję „walczyć” z moimi problemami czy raczej odpuszczam i pozostawiam Bogu?


