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 GYŐZELMES ÉLET 

Igeolvasás: Bír 7,7-14   
Alapige: Bír 7, 17-18: Rám figyeljetek, és aszerint cselekedjetek; 

amikor én elérem a tábor szélét, ugyanazt tegyétek, amit én teszek! 

Ha megfújom a kürtöt én, meg a velem levők mind, akkor ti is 

fújjátok meg a kürtöt az egész tábor körül, és kiáltsátok: Az Úrért 

és Gedeonért! 

Kedves Testvérek! Ma egy olyan történetet olvastam fel a Bírák 

könyvéből, amely egyrészt Isten hatalmát ragyogtatja fel előttünk, 

valamint előre mutat az Úr Jézusra, a Szabadítóra. A Bírák könyvét 

az jellemzi, hogy miután Izráel törzsei letelepedtek Kánaán földjén, 

és miután minden törzs megkapta a maga földjét, azután Izráel népe 

elkezdett keveredni azokkal a népekkel, amelyek körülvették és 

rossz szokásokat kezdtek tanulni tőlük. Többek között kezdték 

átvenni a bálványimádási szokásaikat is. Pedig Isten ezt tiltotta meg 

nekik a legjobban. Már a legelső parancsolat is erről szól: Én az Úr 

vagyok a Te Istened, Aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a 

szolgálat házából, ne legyenek néked idegen Isteneid én előttem. 

Nem hiába teszi Isten az első helyre ezt a parancsolatot. Mi emberek nagyon hajlamosak vagyunk arra, 

hogy bálványokat imádjunk. Mert könnyen eltanuljuk a rosszat, ha látjuk magunk körül. Erre épít a média is. 

Ezért megy annyi rossz, erkölcstelenséget sugárzó műsor a TV-ben, mert mi emberek könnyen eltanuljuk a 

rosszat. Mert amit lát és hall az ember, az hatással van rá. Ahogyan a hit hallásból van,  úgy a hitetlenség, a 

bálványimádás, az Isten elleni engedetlenség is sokszor abból fakad, hogy ilyen mintát lát az ember. Mit 

gondolunk, vajon van aközött összefüggés, hogy olyan magas a válások aránya, és hogy csak egy évben egy 

átlagos TV néző több ezer házasságon kívüli jelenetet lát a TV-ben. Vagy aközött, hogy annyi csúnya szó van 

a filmekben, s a közbeszédben is. Van egy magyar film, ami 4 éve ment a moziban. Mit sem sejtve, beültünk 

megnézni a feleségemmel, és szinte több volt benne a csúnya szó, mint a normális beszéd. Akkor miért 

csodálkozunk, ha az egyetemeken is az ifjúság már csak úgy tud beszélni, hogy a különböző csúnya szavak és 

fogalmak kötőszóként szinte minden mondatukban szerepelnek? Izráel népére is ráragadt az, amit a környező 

népektől látott. S elkezdtek ragaszkodni ezekhez a bálványokhoz. 

                                      
      Július 29-én istentisztelet                           (Fotó: AÁ.)      

Isten pedig azt ígérte nekik a szövetségkötéskor, hogyha Hozzá hűségesek lesznek, úgy élnek majd, 

mintha egy erős várfal venné őket körül, és biztonságban vannak. Óriási túlerővel szemben is megvédte őket, 

pótolta a termést, ha az kiesett, győzelemről-győzelemre segítette őket, amíg csak az élő Istent imádták 

Istenként. Amíg dicsőítették Őt azzal, hogy bíztak Benne, addig megmutatta, hogy Ő kicsoda, milyen a 

hatalma, és hogy mennyire szereti a népét. Mihelyt azonban kiléptek ebből a várból, ebből a szövetségből, és 

kacérkodni kezdtek az idegen úgynevezett istenekkel, akkor védtelenekké váltak. Ez az előzménye annak a 

történetnek is, amit felolvastam. Izráel népe elhagyta az Urat, így elveszítette a védelmét is. Nem Isten jött, 

hogy most elveri a port rajtuk, mert milyen csúnyán viselkedtek. Ők hozták magukat olyan helyzetbe, ahol nem 



Hívogassuk családtagjainkat, ismerőseinket! A prédikációk honlapunkon meghallgathatóak, elolvashatóak (furediut.hu).  

működött a védelem. Kiléptek a szövetségből, és bármilyen ellenség, sokszor náluk kisebb ellenség is, elbánt 

velük. Először tehát elhagyták az Urat, és védtelenül szembe találták magukat sokféle bajjal. Ilyenkor mindig 

elhatalmasodott rajtuk valamilyen idegen nép: vagy a filiszteusok, vagy az amálekiták, mostani történetünkben 

pedig a midianiták. 

A szellemi világ azóta is így működik. Ha mi eltávolodunk Istentől, akkor megszűnik a védelem és 

elhatalmasodik az életünk felett egy másik, idegen erő, ami fogságban tart, ami leural, ami nem enged, amiből 

saját magunk képtelenek vagyunk szabadulni. Jeremiás könyvében azt olvassuk: „Majd ha meg tudja 

változtatni (…) foltjait a párduc, akkor tudtok ti is jót tenni, úgy megtanultátok a rosszat!” (Jer 13,23) 

Isten azt mondja itt, hogy ahogy a párduc nem tudja megszűntetni a foltjait, ugyanúgy mi sem tudunk 

megszabadulni a bűn fogságából. Izráel sem tudott szabadulni Midján rabságából. A midianiták harcias nép 

voltak, de nem voltak vérszomjasok. Más módon sanyargatták Izráel népét. Volt, hogy amikor Izráel elvetette 

a gabonát, jöttek és feltúrták a földet. Tönkretették a vetést, hogy ne legyen belőle termés. Vagy megvárták, 

hogy betakarítsák a termést, s közvetlenül ezután jöttek, és leseperték a padlást, kisöpörték a spájzot. És 

iszonyatos éhínség pusztított nyomukban. Jól felfegyverzett seregük volt. Idomított harci tevékkel jelentek 

meg. Nem volt senki, aki megállt volna előttük. A kis Izráel pedig végképp nem. Így rabolták meg a védtelen 

Izráel népét.  

Így van ez a rajtunk uralkodó bűnnel is. Megrabol minket. És ugyan szeretnénk szabadulni tőle, mert 

látjuk, hogy mit tesz az életünkkel, mégis olyan nagy ellenség, hogy egyszerűen nem vagyunk képesek 

szabadulni tőle. Van, aki nem tud szabadulni az aggodalmaskodásból, a félelemből. Sokan valamilyen 

szenvedélyből. Van, aki a haragtól és gyűlölettől nem tud szabadulni, nem tud megbocsátani, pedig látja, hogy 

ez mennyire megrabolja a békességét, boldogságát, örömét. Olyan sok rabtartója van az ördögnek, amelyik 

újra és újra megrabol minket, és mi, ha nem vagyunk Isten védelme alatt, akkor védtelenek vagyunk e rablások 

ellen. 

Mit csinálnak ebben a helyzetben az izráeliták? Miután már mindenestől elszegényedtek, akkor Istenhez 

kiáltanak. De közben arról olvasunk, hogy megmaradnak a bálványaik is. Ma is fűhöz, fához szalad az ember, 

hogy szabadulni tudjuk a depresszióból, függőségektől, betegségekből. De ma is egyedül Isten az, aki segíteni 

akar és tud. Egyedül Jézus az, aki segíteni tud, mert neki van egyedül hatalma az ördög felett, a nagy rabtartó 

felett. Ő ma is segít. Ő ma is megszabadít. Ő ma is megszólítható. Mert Ő tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. 

Nemcsak régen tudott, a bibliai időkben megszabadítani, hanem ugyanúgy ma is, ha hozzá kiáltunk. Ebben a 

történetben Gedeont szólítja meg Isten. A midiáni sereg számunkra azokat a bűnöket jelképezik, amelyekkel 

újra és újra küzdünk, és olyan sokszor elbukunk, mert azt hisszük, hogy az 450x erősebb mint én vagyok. 

Gedeon, a harcoló sereg vezére valami olyat mondott az embereinek, amire nekünk is jó felfigyelni, 

mert ez is egyik szabálya a győzelmes életnek: Ezt mondta nekik: Rám figyeljetek, és aszerint cselekedjetek; 

amikor én elérem a tábor szélét, ugyanazt tegyétek, amit én teszek!  (Bír 7, 17) Lehet, hogy azok az emberek 

nem értették, miért kell nekik is így cselekedniük. Talán nem is látták logikusnak abban a helyzetben. Talán 

ők nem is azt tették volna, de úgy látszik ez is hozzátartozik a győzelemhez. A győzelem úgy biztos, ha 

Gedeonra figyelnek és úgy cselekednek, ahogyan a vezér. Tehát mindig figyelni kell a vezérre! Mit jelent ez a 

lelki élet csatáiban? – figyelni a vezérre? Azt hogy mi Jézusra figyelünk. Ahogy Ő cselekedett, úgy és azt kell 

nekünk is tenni! Utánozni kell Őt. Ő mondta egyszer: “Amint én cselekedtem veletek, ti is úgy cselekedjetek 

egymással!” Gedeon kis serege így győzött, és ma is ez a győzelmes élet titka.       Dr. Pótor Áron      

Alkalmaink (2018. augusztus):  

8. szerda  14.30 Bibliaóra 

8 szerda  17.30 Női bibliakör 

12. vasárnap  9.40 Énektanulás, párhuzamosan pedig imaközösség a presbiteri szobában.  

12. vasárnap 10.00 
Istentisztelet párhuzamosan gyermekistentisztelet. Az istentiszteleten 

megkereszteljük Lestár Zsombor és Katkó Mónika gyermekét, Lestár Rékát. 

12. vasárnap 14.00 English-language worship for students (Mustard Seed Chapel) 

           - Babamama klub, 

- Film klub,  

- Zenés istentisztelet,  

            - Ifjúsági óra, csütörtöki énekkar   
- Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván azt, hogy „a jókedvű adakozót szereti az Isten” (2Kor 9,7). 

- Hirdetem, hogy az istentisztelet utáni szeretetvendégséghez szívesen elfogadunk kekszet, süteményt, teát. 
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