
Bohaterowie Starego Testamentu (8)

Jefte i jego córka (Sdz 10-11)
• Problem:  Potem znów zaczęli Izraelici czynić to, co złe w oczach Pana. Służyli Baalom, 

Asztartom, jak również bogom Aramu, Sydonu i Moabu oraz bogom ammonickim i 
filistyńskim, a opuścili Pana i nie służyli Mu. (10,6)
→ 18 lat ucisku Filistynów i Ammonitów (10,7-9)
→ uznanie grzechu (bałwochwalstwa) przed Bogiem (10,10)
→ odpowiedź Boga: proście o wybawienie bogów, których sobie wybraliście (10,11-14)
→ uznanie grzechu, prośba o przebaczenie i wyrzucenie obcych bogów (10,15-16a)
→ Bóg: przyjęcie gotowości Izraelitów do zmiany (10,16b)
[ Izraelici jeszcze będą doświadczać skutków grzechu – najazd Ammonitów 10,17 – ale 
zwycięstwo jest już pewne, bo uznali swoją bezsilność, zrezygnowali z tego, czego trzymali 
się do tej pory i powierzyli się Bogu prawdziwemu ] 

• Bohater: Jefte – (1) waleczny wojownik; (2) syn nierządnicy  (11,1)

- wyrzucony przez prawowitych synów swego ojca jako „syn obcej kobiety” (11,2)
- pozbawiony dziedzictwa ucieka do innego kraju, gdzie wpada w towarzystwo 
awanturników i rabusiów (11,3) → dzięki temu staje się znany
- w sytuacji kryzysu starszyzna Gileadu jednak Jeftego prosi o przywództwo (11,4-11)

• na progu rozpoczynające się wojny z Ammonitami duch JHWH był nad Jeftem (11,29)

• Nierozważny ślub Jeftego

- 11,30-31: Jeżeli sprawisz, że Ammonici wpadną w moje ręce, wówczas ten, kto pierwszy 
wyjdzie od drzwi mego domu, gdy w pokoju będę wracał z pola walki z Ammonitami, będzie
należał do Pana i złożę z niego ofiarę całopalną.
→ ofiara z człowieka; kontekst starożytnego Izraela: niezwykły środek wskazujący zarówno 
na skrajny kryzys, jak i na intensywność oddania się Jeftego Bogu JHWH

- 11,32-33: zwycięstwo nad Ammonitami

- 11,34: powrót do domu w Mispa - Oto córka jego wyszła na spotkanie, tańcząc przy 
dźwiękach bębenków, a było to dziecko jedyne; nie miał bowiem prócz niej ani syna, ani 
córki.

→ w przeciwieństwo do Abrahama, Jefte nie otrzymuje od Boga żadnego ułaskawienia

→ choć często Jefte jest krytykowany za pochopny ślub, to takiej krytyki nie ma w tekście (!)
(jakby działał pod pływem Ducha JHWH), ani w tradycji biblijnej

→ w NT Jefte jest zaliczony do bohaterów wiary (Hbr 11,32-34:  I co jeszcze mam powiedzieć? 
Nie wystarczyłoby mi bowiem czasu na opowiadanie o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, 
Dawidzie, Samuelu i o prorokach, którzy przez wiarę pokonali królestwa, dokonali czynów 
sprawiedliwych, otrzymali obietnicę, zamknęli paszcze lwom, przygasili żar ognia, uniknęli ostrza 
miecza i wyleczyli się z niemocy, stali się bohaterami w wojnie i do ucieczki zmusili nieprzyjacielskie 

szyki.)
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• Heroizm córki Jeftego (Sdz 11,36-40) - naleganie na ojca, by spełnił ślub dany JHWH
- prośba o możliwość opłakania swego dziewictwa (niezrealizowane macierzyństwo)
- po 2 miesiącach żałoby przeżywanej z towarzyszkami: ojciec wypełnił na niej swój ślub

• Interpretacje:

- Pseudo-Filon (koniec I w. po Chr.): porównuje córkę Jeftego do Izaaka (gotowość Izaaka na śmierć 
stała się źródłem błogosławieństwa); podobnie jak Izaak, córka Jeftego nalega na możliwość 
dobrowolnego ofiarowania siebie, aby spełnić ślub jej ojca:

A gdy wracał w pokoju, wyszły mu naprzeciw kobiety wśród śpiewów. A była wśród nich jedyna 
córka,która wśród śpiewów wyszła jako pierwsza z domu naprzeciw swemu ojcu. Widząc ją, Jefte 
popadł w żałość i rzekł: „Słusznie nazwano cię imieniem Seila, bo zostaniesz złożona na ofiarę. A 
teraz któż umieści serce moje na szali i duszę na wadze, a stanę i ujrzę, kto będzie bardziej znaczący, 
czy radość, która miała miejsce, czy smutek, który mnie dosięgnął? A ponieważ śpiewając śluby, 
otworzyłem swe usta dla Pana mego, nie mogę tego odwołać”. 

A Seila, jego córka, powiedziała mu: „Któż by się smucił, umierając, widząc lud uwolniony? Czy może
nie pamiętasz o tym, co wydarzyło się za dni naszych przodków, kiedy ojciec syna składał na ofiarę, 
że nie sprzeciwił się jej, lecz wspaniałomyślnie zgodził się z nią, tak że ten, kogo ofiarowywano, był 
gotowy, i ten, który składał ofiarę, cieszył się? Teraz więc wszystkiego, co przyrzekłeś, nie 
zaprzepaszczaj, lecz spełnij.

Jedno mam tylko życzenie do ciebie, nim umrę, maleńką prośbę przedstawiam, nim oddam swoje 
życie: bym wyszła w góry i przewędrowała wśród wzgórz, i przeszła skały, ja i moje dziewice – 
towarzyszki, a wyleję między nimi moje łzy i wyrażę smutek mojej młodości. Opłaczą mnie drzewa 
leśne i żałować mnie będą zwierzęta polne, ponieważ nie smucę się tym, że umrę, ani nie boli mnie 
to, że oddam moje życie, lecz że modlitwą przymuszony został mój ojciec; a jeśli dobrowolnie nie 
oddam się na ofiarę, lękam się, że moja śmierć nie zostanie przyjęta albo na próżno utracę moje 
życie. O tym opowiem górom, a potem wrócę”. (...)

A Pan zastanawiał się nad nią w nocy i rzekł: (…) I widzę, że ona jest mądrzejsza od jej ojca i jest 
rozumniejszą dziewicą od wszystkich, którzy są mądrzy. Teraz więc niech jej życie będzie dane 
zgodnie z jej prośbą, a jej śmierć będzie wobec Mnie drogocenna po wszystkie czasy i odchodząc 
niech zstąpi do zatoki swoich poprzedniczek

(Pseudo-Filon, Księga Starożytności Biblijnych, 40,1-4)

[ por. teologia cierpiącego Sługi Pańskiego Iz 53, a także tradycja o zastępczym martyrologium 
Żydów z okresu hellenistycznego – 2Mch 6,18-7,42; por. 4Mch 6,29; 17,21n ]

- Dawid Kimhi (RaDaK, średniowieczny rabin i komentator Biblii; 1160-1235): Jefte nie zabił córki, ale
poświęcił ją dla życia w dziewictwie (→ dziś: część komentatorów)

- sama Księga Sędziów uwypukla tragiczny skutek ślubu Jeftego, ale nigdzie nie ma sugestii, że Jefte 
popełnił zło - czy to składając taki ślub (został za niego nagrodzony zwycięstwem), czy też 
wypełniając go (por. też historia Saula i Jonatana w 1Sm 14,24-45)

• Do rozważenia:  Jakie osoby/sfery mego życia wzbraniam się dziś jeszcze  oddać Bogu? (tzn.
nad czym chcę zachować kontrolę?) 
Czego się boję, że się to stanie, gdy Mu to oddam? Jaki Bóg chce, abym był/była?


