Gedeon

Jeremiás 8, 20.

A nélkülözés, és az annyi „nincs”
Tanította Gedeont: drága kincs
A búza, így hát most menteni kell,
Midián gyermekeink elől viszi el.

„Elmúlt az aratás,
elvégződött a nyár,
és mi nem szabadultunk meg!

Csépelte búzáját nagy titokban ő,
Majd várta két kemény malomkő,
Hogy itt Izráelben belőle élet legyen,
Ne vesszen el, ha egyszer megterem.

Csépelni? — Nem ennyi ez az élet!
Szabaddá lenni! Ezért küldelek téged!
Kevés erőddel kelj fel, Én küldelek!
Utadon mindenütt ott leszek veled.”
A nélkülözés, és az annyi „nincs”
Között, Gedeon számára drága kincs
A küldetés, az ígéret, a mennyei cél.
Akit Isten megszabadít – örökké él!
Makovei János
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Csépelte búzáját… hogy élet legyen.
Csépelte… az életért… mit tegyen?
Csépelte gyermekeiért, bősz, kemény
Csapásokkal. Legyen egy kis remény.

Jött az égi üzenet, angyali szóval:
„Gedeon, félre a gyors cséphadaróval!
Kelj fel! Én küldelek most – népemért,
A megaláztatás kemény ideje véget ért.
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Átod, megáldja Ő könnyes vetésed,

Csépelte… sajgó testtel… nagy sietve,
Mielőtt Midián adót, sarcot kivetne,
Az élet biztos rejtekhelyen legyen.
Csépelte… mert mást mit is tegyen?
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Bírák 6, 19-24.
És monda néki az Isten angyala: Vegyed
a húst és a kovásztalan kenyereket, és
rakd erre a kősziklára, és a hús levét
öntsd rá. És úgy cselekedék. Ekkor
kinyújtá az Úrnak angyala pálcájának
végét, mely kezében vala, és megérinté
a húst, és a kovásztalan kenyeret; és tűz
jött ki a kősziklából, és megemészté a
húst és a kovásztalan kenyereket. Az
Úrnak angyala pedig eltünt az ő szemei
elől. Látván pedig Gedeon, hogy az
Úrnak angyala volt az, monda Gedeon:
Jaj nékem Uram, Istenem! mert az Úrnak
angyalát láttam színről színre! És monda
néki az Úr: Békesség néked! ne félj, nem
halsz meg! És építe ott Gedeon oltárt az
Úrnak, és nevezé azt Jehova-Salomnak
(azaz: az Úr a béke), mely mind e mai

napig megvan az Abiézer nemzetségének városában, Ofrában.”

Bírák. 6, 11-13.
„És eljöve az Úrnak angyala, és leüle ama cserfa
alatt, a mely Ofrában van, a mely az Abiézer
nemzetségéből való Joásé vala, és az ő fia Gedeon épen búzát csépelt a pajtában, hogy megmentse a Midiániták orcája elől. Ekkor megjelenék
néki az Úrnak angyala, és monda néki: Az Úr
veled, erős férfiú! Gedeon pedig monda néki:
Kérlek uram, ha velünk van az Úr, miért ért bennünket mindez? és hol vannak minden ő csodadolgai, a melyekről beszéltek nékünk atyáink,
mondván: Nem az Úr hozott-é fel minket Egyiptomból?! Most pedig elhagyott minket az Úr, és
adott a Midiániták kezébe.”
Bírák. 6, 14-19.
„És az Úr hozzá fordula, 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, kérlek, adj nékem valamely jelt, hogy te szólasz én velem. 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. Gedeon pedig
elméne, és elkészíte egy kecskegödölyét és egy efa lisztből kovásztalan pogácsákat, és
betevé a húst egy kosárba, és a hús levét fazékba, és kivivé hozzá a cserfa alá, és
felajánlá néki.”

