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Énekek: 151; 246; 393
Alapige: Bírák könyve 7,23 - 8,4
Ekkor fegyverbe szólították az izraelieket Naftáliból, Ásérből és egész
Manasséből, és üldözőbe vették Midiánt. Gedeon követeket küldött Efraim
egész hegyvidékére ezzel az üzenettel: Jöjjetek le Midián elé, és foglaljátok el a vízhez, a Jordánhoz vezető utat Bétbáráig. Fegyverbe szólították
a efraimiakat mind, és elfoglalták a Jordánhoz vezető utat Bétbáráig. Elfogták Midián két vezérét, Órébet és Zeébet is, és megölték őket. Azután
üldözték Midiánt: Óréb és Zeéb fejét pedig elvitték Gedeonhoz a Jordánon túlra.
De az Efraimiak ezt mondták neki: Mit tettél velünk? Miért nem hívtál bennünket, amikor harcba indultál Midián ellen? És hevesen pöröltek
vele. Ő azonban így felelt nekik: Ugyan mit tettem én hozzátok képest?
Nem többet ér-e Efraim böngészése Abiézer szüretjénél? A ti kezetekbe adta Isten Midián vezéreit, Órébet és Zeébet. Hozzátok képest mit tudtam
én tenni? Amikor így beszélt, megenyhült az ellene támadt indulatuk. Gedeon pedig megérkezett a Jordánhoz és átkelt háromszáz emberével. Fáradtak voltak ugyan, de folytatták az üldözést.
Imádkozzunk!
Kegyelmes Istenünk, olyan nagy kincseket kértünk tőled ebben az
énekben. Bevalljuk a mi szegénységünket. Hisszük, hogy nálad minden el
van készítve, amire szükségünk van.
Ezzel a bizalommal jövünk hozzád. Szeretnénk egyik-másik kérést
megismételni: Kérünk, világíts bele életünkbe a te igéddel, és engedd,
hogy megismerjük ne csak a bűneinket, hanem a természetünket is.
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Kérünk, tekintsd meg szükségünket, mert egyedül te tudod kielégíteni minden valódi szükségünket.
Hallgasd meg könyörgésünket. Ajándékozz meg Szentlelkeddel. Csak
a te Szentlelked tudja áttüzesíteni az emberi szót, és teremtő igévé tenni.
Csak a te Szentlelked tud meggyőzni minket bűn, igazság és ítélet tekintetében. És csak a te Szentlelked tud megvigasztalni, megbátorítani, élő reménységgel megtölteni.
Kérünk, te magad munkálkodj most bennünk igéd és Lelked által.
Ámen.
Igehirdetés
Mivel sokan olvassák a gyülekezetből a Szentírást bibliaolvasó kalauzunk szerint, arra gondoltam: legyen szó ma arról az igéről, amelyet a kalauz éppen a mai napra jelöl ki. A Bírák könyvét olvassuk most heteken keresztül, a Szentírás egyik legizgalmasabb és nagyon tanulságos könyvét.
A Bírák kora körülbelül időszámításunk előtt 12oo-tól 1000-ig terjedt.
Befejeződött a honfoglalás. Józsué elosztotta a földet a törzsek között. Izráel azonban ekkor még nem kovácsolódott egységes néppé, hanem a törzsek
laza szövetségében élt.
Van egy nagyon találó mondat a Bírák könyvében: akkor még nem volt
király, és mindenki azt csinálta, amit akart.
Sajnos, nem volt tekintélyes lelki vezetője sem ennek a népnek, és éppen ezért újra és újra ismétlődött a régi szörnyűség, hogy időnként elhagyták Istent, elkezdték tisztelni a környező kánaánita pogány népek istenszobrait, bálványait, és ennek mindig megvolt a szomorú következménye:
lehúzta Isten népét is az Isten nélküli világ. Érződött ebben a korban különösen is, hogy Isten népe mindig kettős hatás alatt él: jönnek Istentől
pozitív hatások, amelyek erősítik a vele való szövetséget, és érik a népet
olyan negatív hatások, amelyek mindenképpen szembe akarják fordítani
Istennel, vagy legalábbis elvonni tőle.
Mivel ez a bálványtisztelet mindig szövetségszegésnek minősült, amit
Isten sokszor a házasságtöréshez hasonlított, ezért ezt gyakran paráznaságnak nevezte. Ezt a furcsa mondatot gyakran olvassuk ebben a könyvben is: paráználkodott Izráel kővel és fával. Ami azt jelenti, hogy kőből és
fából készült bálványszobrokat kezdett tisztelni Isten mellett — vagy ami
még szörnyűbb volt —, Isten helyett.
Ennek aztán mindig megvolt a következménye. Mert amíg a nép ragaszkodott Istenhez, addig a vele való szövetségen belül biztonságban volt.
Addig nála nagyobb ellenséget is igen gyakran legyőzött. Amikor azonban
kilépett a szövetségből, magára maradt. Kiszolgáltatottá vált, és sokszor
jelentéktelen ellenség is diadalmaskodott rajta.
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Ebből a nehéz helyzetből aztán sokszor Izráel népe Istenhez kiáltott,
és Isten megkönyörült rajtuk. Mindig küldött valakit, akin keresztül szabadítást adott az éppen ügyeletes ellenségtől, amelyik a nyakán ült ennek a
népnek. Ezek voltak a bírák.
A Bírák könyvében sajnos sokszor ismétlődik ez a négy megállapítás:
Isten népe megint elhagyta Istenét, az Urat; ezért valamely ellenség diadalmaskodott rajta, kifosztották; a bajból Istenhez kiáltottak; és Isten küldött valakit szabadítónak. Aztán a szomorú és érthetetlen az volt, hogy a
szabadítás után nem sokkal kezdődött elölről az egész. Isten népe megint
elhagyta Istenét, az Urat, és bálványokban bízott. Emiatt valamelyik ellensége a nyakára telepedett és kifosztotta. A nagy bajból, mivel nem tudott
magán segíteni, Istenhez kiáltott, Isten pedig megint megkönyörült rajtuk.
Az ember nem érti: ha egyszer mindenki tapasztalta, hogy akkor mennek jól a dolgok, ha ragaszkodnak Istenhez. Nem kell buta szobrokat istenként tisztelni, mert nem is azok. De az élő Isten számtalanszor megmutatta népének, hogy ő él, cselekszik, szereti őket, gondoskodik róluk: ahogy
kihozta Egyiptomból, ahogy negyven éven át táplálta a pusztában, ahogy
győzelmet győzelemre adott a honfoglalás idején, és a többi. És mindig akkor mennek jól a dolgok, ha ők tisztelik Istent, és csak Őt tisztelik. Akkor
miért kell újra és újra hátat fordítani neki? Gyalázni Őt azzal, hogy ostoba, kő és fából faragott szobrokat imádnak Isten gyanánt. Ha hűségesek
Istenükhöz, akkor virágzott mindig a gazdaság, szaporodott a nép, féltek
tőlük ellenségeik, és győzelmet győzelemre halmoztak, ha mégis megtámadta őket valaki.
Amikor elpártoltak Istentől, kiléptek ebből a védettségből és ott maradtak egyedül, kiszolgáltatottan, és mindennek az ellenkezője történt. Miért hagyták akkor ott Istent?
Nem sok okos indokot tud az ember találni. Legföljebb csak annyit
mondhatunk szomorúan, hogy az Istentől elpártolt, ellene föllázadt ember
annyira vakká és ostobává lesz, hogy már a saját jól felfogott érdekét sem
tudja jól felfogni, és önmaga ellen cselekszik. Ráadásul olyan tehetetlen
lesz Isten nélkül, hogy egyetlen esetben sem tudtak magukon segíteni. Ott
terpeszkedett a túlerő a nyakukon. Ebben az esetben a midianitáknak például az volt a szokásuk, hogy megvárták, amíg betakarították a termést Izráel fiai, akkor kiürítették a kamrákat. Egy részét már ott fölélték, és elvitték sokszor még a vetőmagot is. És ez éveken keresztül így ismétlődött. —
Ebben az esetben éppen a midianiták voltak ott, akik kifosztották a népet.
Azért nagyon tanulságos ezen elgondolkodni, mert minden Istent kereső embert és mindenkit, aki elindult a Krisztusba vetett hit útján, fenyeget ez a veszély. Az Isten nélküli világ polipkarokkal őrzi áldozatait, és
ugyanígy nyúl utánuk azoknak, akik elindultak a szabadulás útján. Az Is3
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ten nélküli világ diktál. Az akarja megmondani: hogyan öltözködjünk, hogyan beszéljünk, mire költsük a kis pénzünket, mivel töltsük a szabadidőnket, hogyan gondolkozzunk. (Bár az utóbbi időben ennek az istentelen
világnak az a célja, hogy minél többen legyenek, akik egyáltalán nem gondolkoznak: Az veszélyes, ha valaki elkezd gondolkozni. Különösen Isten
előtti világosságban.) Az a kívánatos, hogy egyfajta lelki-szellemi hipnózis alatt végigaludjuk az életünket, és ne vegyük észre, hogy közben rabszolgákká lettünk, sőt tárggyá fokoztak le bennünket. Időnként egy kis injekciót a büszkeségnek és az önérzetességnek ad a világ, de csak mérsékelten adagolva.
Az a nagyon szomorú, hogy ez alatt a kettős hatás alatt, amikor egy
vallásos ember, vagy a hitben elindult ember egyre jobban enged a világnak is, megtéveszti magát azzal: nem tagadta ő meg Istent, mint ahogy
Izráel fiai sem tagadták meg Jahvét, az egyetlen valóban élő, láthatatlan
Istent, csak engedtek a környezetük pogány hatásának is. És ebben a bódulatban, amit említettem, nem veszik észre ezek az emberek — legalábbis sokan közülük —, hogy milyen ellentmondásosságba keveredtek.
Itt ül a templomban a drága fiatal, miközben lelkiismeret-furdalás nélkül együtt él a barátjával vagy barátnőjével, és még meg is magyarázza,
hogy ez milyen nagy ajándéka Istennek, hogy neki társa van. Ismeri, hogy
erre nézve mit mond Isten, de játszva túlteszi magát ezen. Elbódították a
kánaánita istenek, mert hogy nagyon sokan így csinálják. (Az, hogy mindenki így csinálja, nem igaz, ezt soha ne higgyük el, ez nagy hazugság.) Sokan így csinálják, és az istentelen világ láthatatlan hatalmasságai ezt sugallják. Ő meg sodródik, mivel leszoktatták a gondolkozásról, főleg arról,
hogy Isten igéjét szem előtt tartva és szentnek tartva gondolkozzék és
hozzon döntéseket.
Aztán így fordul elő az, hogy a kedves, derék templomos ember, aki
még másoknak is beszél adott esetben Istenről — hogy finoman fogalmazzak —, nem megfelelően kezeli a reá bízott javakat. Ezzel megszegényít másokat, meg a közösséget. Vagyis úgy lop, csal, hogy az már föl sem tűnik
neki. Mert állítólag megint csak ezt teszik. És még büszke is rá, kioktat
másokat, hogy ma így lehet boldogulni, és így kell élni.
Vagy a kedves templomos férfiú hol otthon alszik, hol a szeretőjénél,
mert ugyebár őt sem szabad cserbenhagyni. Mert szüksége van rá. Kinekkire? — ez nem derül ki a mondatból, de mindegy is. A szörnyűség ebben
megint az, hogy feje tetejére állította a dolgot: erényt csinál a bűnből, mert
engedett a kettős hatásnak.
Aztán a példás családanya egy szép napon összecsomagol — ez mind
megtörtént napjainkban — és közli tisztelt családjával: férjével és gyerekeivel, hogy ő most új életet akar kezdeni, és még egy kicsit élni szeretne.
4

HŰSÉG AZ ÚRHOZ

És szaval a vallásos ember arról, hogy őt hogyan érdekli Isten vezetése. Egyebek között ezért olvassa el minden héten a horoszkópot a megfelelő újságból, mert hátha Isten azon keresztül ad vezetést. Ez már Isten
káromlása, amikor valaki ezt észre sem veszi. Mit beszél? Hova süllyedt?
Hogy gondolkozik? Itt már nemcsak is-is van, hogy két különböző, ellentétes hatás éri. Teljes kavarás-keverés van, és az Isten szent és tiszta dolgait illeti olyan szennyel, amire nem találunk megfelelő erős kifejezést.
Én akkor döbbentem erre rá, amikor egy egyszerű élményben volt részem: Két egymáshoz közel fekvő faluban szolgáltam. Minden este mindkét
helyen volt alkalom más időpontban. Egy néprajzos testvérünk vitt át egyik
helyről a másikra, aki éppen a házorom-díszeket kutatta. Mutatta nekem a
falusi házakon: látod, ősi pogány szimbólumok. Pedig itt keresztyén emberek laknak. Ezek járnak misére meg istentiszteletre. Vagy az volt a legtöbb
házon, hogy egyértelműen ősi pogány szimbólumok, vagy az, hogy azok is,
meg a kereszt is. Egyetlen házra emlékszem, amelyiken csak kereszt volt.
Keverjük-kutyuljuk. Miért? Mert sosem lehet tudni… Mert jó-jó, hogy
Jahve hozott ki minket, és valószínű, hogy tényleg csak Ő az egyetlen élő
Isten. No de mit tudom én? Ezek azt mondják, hogy a Baál hatalmától függ
az, hogy jó termés lesz-e, meg sok gyerek lesz-e. Azért adjuk meg neki is
a tiszteletet. Na de épp ettől az „is”-től óvta Isten mindig az ő népét. Ő ezt
nem tűri. Ha valami méltóságon aluli Istennek, akkor ez. Őt nem lehet
besorolni a kőből és fából készült szobrok közé. Ő nem egy a világ istenei
közül, hanem Ő az egyetlen. És aki nem egyetlenként tiszteli Őt, az jobb,
ha nem is tiszteli. — Ezt mondja maga Isten több helyen a Bibliában. Hagyjátok abba, ha ilyen lélekkel jöttök áldozatot bemutatni. Neki nincs szüksége a mi áldozatainkra, a mi vallásoskodásunkra. Nekünk van múlhatatlanul szükségünk Őreá. De csak Őreá. Ha valaki keveri, és enged ennek a
másik, alulról jövő hatásnak is, akkor ez nemcsak elszakította Istentől,
hanem szembefordította vele. És megjelennek a következményei.
Mint ahogy az említett emberek életében is megjelenik a következménye ennek a kettősségnek. De még ezt sem ismerik fel, hogy az a sok nyomorúság, ami van az életükben, egyebek között ennek a következménye,
és itt lehetne megszüntetni.
Nos, ennyit a bírák koráról és arról, ami újra és újra ismétlődik: elhagyták Istent, jön az ítélet, segítségért kiáltanak, mert tehetetlenek, és Isten megkönyörül rajtuk. Ezt sokszor megismétli Isten az Ő végtelen kegyelméből, de nem vég nélkül, és vigyázni kell, mert nem tudhatjuk, melyik
az utolsó eset.
Most azt nézzük még meg, amiről a felolvasott igénkben van szó. Mit
tett Isten ebben a helyzetben az Ő keményszívű, de önhibájából nagyon
nehéz helyzetbe sodródott népéért?
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Röviden azt, hogy kiválasztott valakit, annak adta Szentlelkét, és az illető által nagy szabadítást adott a népnek. Ki volt ez a nagy hős? Ez a nagy
hős egy névtelen senki volt. Egy egyszerű, szegény, önmagát is gyávának
nevező fiatalember, aki nem akarta elhinni, amikor Isten azt mondja: elhívlak téged, menj és szabadítsd meg az én népemet az ellenségtől. Ilyenkor
teszi az ember a fülére a kezét: mit tetszett mondani? Ez lehetetlen. Hogy
szabadítsam meg? Életében nem volt csatában, de Isten őt kiválasztotta. Ez
a szokása Istennek, ahogy az 1Korintus 1. végén írja Pál: a kicsiket, a megvetetteket, a senkiket, a világ szemetjét választja ki és használja nagy dolgokra, miután adta nekik az Ő Szentlelkét. Mert ők talán nem fogják maguknak tulajdonítani a szabadítást, hanem egyedül neki adják a dicsőséget.
Amikor közli az elhívását Gedeonnal, akkor Gedeon ezt mondja: ez
nem lehet, Uram, mert a mi nemzetségünk a legszegényebb Manasséban,
és én vagyok a legkisebb atyám házában. Erre Isten azt mondja: ez nem
véletlen, ezért választottalak ki. És adja Gedeonnak az Ő Szentlelkét.
Alapigénk azt mondta, hogy a Szentlélek 1. képessé tette őt arra, hogy
értse Istent, és használható legyen Isten hatalmas kezében. 2. Aztán elég
bátorrá tette arra, hogy az ellenséget az utolsó szálig kiirtsa az országból,
megalkuvás nélkül. 3. A végén van egy gyönyörű jelenet, amiből kiderül,
hogy eközben, a nagyon nehéz helyzetben ad neki olyan bölcsességet és
szeretetet, amivel sok fölösleges viszályt és károkozást megelőzhetett.
1. Azzal kezdődött a dolog,— így olvassuk a 6,34 versben: „Ekkor az
Úr felruházta Lelkével Gedeont, az pedig megfújta a kürtöt, és hadba szólította Abiézer nemzetségét.” — Ami itt van, rendkívül érdekes kifejezés.
Ezt betű szerint így kellene lefordítani: a Szentlélek felöltözte Gedeont.
Magára öltötte, mint egy kabátot: Gedeon a ruha, és aki magára veszi ezt
a ruhát, az Isten Szentlelke.
Ez ugyanolyan, mint amit egyszer egy evangelizáció során itt valaki
bemutatott: itt van egy kesztyű, hiába mondom a kesztyűnek: emeld föl ezt
az énekeskönyvet. Az egy élettelen tárgy, nem is érti, és nem képes. De ha
felhúzom a kis kezemre a kesztyűt, akkor nem a kesztyű diktál nekem, hanem én diktálok neki, én használom őt arra, amire akarom. S akkor már föl
tudja emelni az énekeskönyvet. Minden hasonlat sántít. Itt a nagy sántítás az, hogy akinek adja Isten az Ő Szentlelkét, az maga is lelkileg halottból élővé válik. Nemcsak használható eszköz lesz, hanem egyszerre érti Isten gondolatait, kész és képes engedelmeskedni azoknak, és attól kezdve,
hogy Gedeon kapta Isten Szentlelkét, ez elindul.
Addig is hitt ő Istenben, de van egy nagyon árulkodó mondata. Azt
mondja az Úr angyalának, aki elhívja őt a szolgálatra: Igen, de ha van Isten, akkor miért engedte meg, hogy ez az ellenség idejöjjön és mi ilyen
nehéz helyzetbe kerüljünk? — Ez a vallásos ember, aki nem tagadja az Is6
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ten létét, de mindig ott van egy „ha”: ha van… Jézusnak mondta ezt a kísértő: ha az Isten Fia vagy… — Fölébe helyezi magát Istennek, számon
kér rajta dolgokat: hogy engedhetted meg, miért engedted meg, ha te vagy
és ha mi a te szövetséges néped vagyunk? — Annyira vak és ostoba, hogy
nem jut eszébe, hogy nem Isten engedett meg valamit. Miért hagytátok
ott az Istent?! Ti léptetek ki az Istennel való szövetségből, most ne csodálkozzatok, hogy magatok vagytok, és nem bírtok az ellenséggel. Ezért
nem az Úr felelős. Ő megmondta, hogy ha kiléptek, ez lesz, — ha hűek
maradtok hozzá, Ő vigyáz rátok, és áldásával halmoz el. Nem maradtatok
hűek. Nem az a kérdés, hogy miért engedte meg, az a kérdés, hogy miért
hagytátok ott!
No, innen jut el Gedeon oda, hogy egyetlen csöndes párbeszéddé válik az élete a mindenható Istennel. A legelképesztőbb helyzetekben egészen természetes módon tud imádkozni hozzá. És érti, hogy mit mond Isten neki. És Isten hajmeresztő parancsait is teljesíti, akkor is, ha mindenki
ezt mondja ez képtelenség, ezt ne csináld, ez Isten-kísértés. Nem, az Úr
mondta, ezt kell csinálni. — Mert kapta Isten Szentlelkét.
Itt vagyunk pünkösd után egy héttel. Kaptuk-e mi Isten Szentlelkét?
Isten annak adja a Lelkét, aki sóvárogva vágyakozik utána. Aki látja, hogy
Szentlélek nélkül nem érdemes élnie, mert lelkileg halott. Aki szeretne
élni, kapcsolatba kerülni Istennel. Érteni Őt, egyetérteni vele, engedelmeskedni neki. Hadd használjon az Úr, amire akar. Semmi megkötésem nekem nincs. — Vágyakozunk-e mi erre? Szabad ezért könyörögni és imádkozni. És ha már Isten adta ezt a nagy ajándékot, akkor a gyakorlatban
erősödik a hívő ember hite.
Nos, ezt kapta tehát Gedeon. És ez volt az első gyümölcse a Szentléleknek, hogy Isten használható eszközévé vált.
2. Mi volt a második? Az, hogy megtörtént a nagy győzelem. Most azt
nem mondom el, a legtöbben ismerjük. Ha nem ismerik, akkor olvassák
el még ma, mert izgalmas. A Bírák könyvében 6-7. fejezet.
Négyszázötvenszeres túlerővel győznek Gedeonék. Az ellenség egymásnak esik. Ott kaszabolják le egymást. Háromszáz vitézével nézi, hogy
mit csinálnak ezek. Megőrültek. Isten néha így ad győzelmet az övéinek.
Az óriási seregnek a nagy része (4/5 része), megsemmisült. De akik
életben maradtak, azok menekülnek. Gedeonék holtfáradtak, és ő mégis
kiadja a parancsot: utánuk! Itt nem maradhat az országban egyetlen ellenséges katona sem. Miért? Mert az ellenség akkor is ellenség, ha már
megvert ellenség. És ha kevesebben vannak, mint korábban voltak. Az ellenséggel nem bratyizunk! Isten ellenségeivel, a bűnnel, nincs alku! Az Isten-ellenes erőkkel szemben nulla tolerancia van. Akkor is, ha akármilyen
fáradtak vagyunk.
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Itt rontja el sok hívő ember a hitben való növekedését, és azt, hogy
Isten kezében használható, áldott eszközzé váljék. Mert sokan a nagy, különösen a látványos bűneiket elítélik, megbánják, el is hagyják. De ha megmarad akármilyen kevés a tudtukkal és engedelmükkel, abból mindig végzetes baj lesz.
Mert ilyesmire sokan képesek, és sajnos találkoztam hasonlóval: Amikor valaki Istennel kapcsolatba kerül, az ige bevilágít az életébe, kiderül,
hogy ott mi a sötétség. Akkor, mondjuk, szakít a szeretőjével, de esténként
azért néha még nézeget egy kis pornót. No, nem minden este, csak amikor
nagyon fáradt, a hétvégén.
Vagy tudja, hogy Isten megmondta: a beszédetek legyen ha igen, igen,
ha nem, nem. Ami ezen felül van, az ördögtől van. Ő már nem akar semmit csinálni, ami az ördögtől van. No, de adódik egy helyzet, egy cikis, nehéz döntés. Egy kicsi hazugsággal túl lehetne jutni rajta. Most olyan nagy
dolog az? Hát ne legyünk már kicsinyesek! Hátha Isten ilyenkor nem néz
oda. — No, de Isten mindig odanéz, Ő mindent lát. Ha egyszer meg van
írva, hogy ami ezen felül van, az ördögtől van, és ez a hazugság belekeverése ezen felül van, akkor az az ördögtől van. Akkor egy hívő ember ne csináljon olyat egyszer se, meg ritkán se, meg kicsiben se, ami az ördögtől
van. Itt nincs alku!
Gedeonnak ez az eltökéltsége engem most nagyon megbátorított. Van,
amikor Isten nagyon engedékeny, nagyon irgalmas, nagyon hosszútűrő, de
Isten gyermekének a bűnnel szemben csak ellenállás a helyes magatartása. Itt nem lehet engedményeket tenni, hogy ennyit azért megengedhetek
magamnak. — Meg, ennél többet is. Mindent megengedhetsz magadnak,
de akkor ne merd magad hívőnek nevezni, mert a hívőnek Isten enged meg
mindent, vagy nem enged meg. Mihelyt te visszaveszed a kezéből, akkor
csak magadra számíthatsz. Akkor ne csodálkozz, ha jönnek a midianiták,
aztán jó esetben kiáltasz Istenhez, — vagy rossz esetben már kiáltani sem
tudsz, mert megfojtanak az idegen istenek.
Nem szabad tehát itt megalkudni semmilyen téren és semmilyen mértékben sem.
Az olvassuk ennek a történetnek a végén, hogy amikor Gedeon utolérte az üldözött sereget, amelyik eleresztette magát, mert biztonságban
érezték magukat, Gedeon nem várt oldalról, és nem várt időpontban támadta meg őket, ezzel a mondattal fejeződik be: „Az egész tábort szétverte.” (8,12). — Ez Isten emberének a feladata. Mindent, ami Istennek utálatos, kiirtani nemcsak a gyakorlatomból, a gondolataimból — a szívemből is.
És mivel a gyomok akkor is nőnek, ha nem vetik őket, a bűn is tenyészik akkor is. Ez halálunk pillanatáig tart.
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Gedeonék itt már megpihenhettek, — mi nem pihenhetünk meg. És
csak azért lehet az ilyen utóvédharcokban is győzni, mert Isten előtte egy
alapvető nagy győzelmet adott. Mi is azért győzhetünk a mi harcainkban,
mert Jézus Krisztus a kereszten és feltámadásával legyőzte az ősi kígyót,
bűnt, halált, kínt, poklot, szenvedés jaját, és az Ő győzelme ad nekünk erőt
ma is. Ma sem mi győzünk, a legkisebb kísértéssel szemben sem egyedül
vagyunk. Ő ad győzelmet kicsiben is. De tudnunk kell az Ő nagy győzelméről, és magasztalnunk kell Őt ezért.
3. A harmadik, amit még említ az ige, amire a Szentlélek képesítette
Gedeont, hogy akkor, amikor üldözni kezdik a maradék csapatot, akkor
Gedeon értesítette Efraim törzsét, amely ott terült el a Jordán partján,
hogy vágják el a Jordán gázlóihoz vezető utat az ellenség előtt. Ők várják
őket ott. Gedeonék meg üldözik emitt. Két tűz közé kerülnek, ez lesz a
legbiztosabb megsemmisítés. Az efraimiak azonnal mennek is, sőt azt olvastuk: elfogták az üldözött ellenség két vezérét. Mind a két királyt kivégezték. Viszik a fejüket Gedeonhoz.
Ezek után történik valami nagy baj: Miután előadják, hogy ők milyen
nagy diadalt arattak, elkezdik ócsárolni Gedeont. Szidják, hogy miért csak
most szóltál nekünk? Miért nem előbb? És itt egy nagyon erőteljes szó van
az eredeti szövegben, így fordítja ezt a Bibliánk: hevesen pöröltek vele. Gedeon azonnal érzékeli, hogy ebből nagy baj lehet. Ezt a viszályt nem szabad engedni kibontakozni, akármibe kerül is.
Tudnunk kell, hogy Gedeon a Manassé törzséből származott. Ezek meg
Efraim törzse voltak. Manassé és Efraim József két fia volt, tehát testvértörzsek. Miért van fölháborodva Efraim, hogy miért nem előbb szóltál? Tulajdonképpen Gedeon fölháborodhatna, és mondhatná: ne haragudjatok,
külön kérvényt kell benyújtani, hogy gyertek, mikor az összes törzset fenyegető veszély van? Ott volt velünk egy csomó törzs, ti meg otthon üldögéltetek? Hát kérés nélkül jönnötök kellett volna. Nem most, hanem már
előbb. Még nektek áll följebb?
Na de ez a lelkület távol áll attól, akiben Isten Szentlelke van. Gedeon
azonnal érzékelte, hogy ez féltékenység. Ezek kimaradtak a győzelem dicsőségéből, következésképpen félnek, hogy kimaradnak a zsákmányból.
Márpedig a pénztárcája a legérzékenyebb része sok-sok embernek. A pénztárcákon van a legtöbb idegvégződés. Őket is ez idegesítette. Látja Gedeon, hogy ha ez elfajul, itt testvér-viszály lesz. Ilyen nehéz helyzetben ezt
nem szabad. És mit mond? Ilyet mondani csak az tud, akit Isten Szentlelke irányít belülről, és aki enged Isten Szentlelkének.
Azt mondja: Fiúk, hát nem többet ér az, amit ti csináltatok, mint amit
mi? Efraim böngészése többet ér Manassé szüretjénél. A ti kezetekbe adta Isten Midián vezéreit. Hozzátok képest mit tudtam én tenni? — Itt jön
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ez a szép mondat: „Amikor így beszélt, megenyhült az ellene támadt indulatuk.” És a külső ellenség ellen vívott kemény harcot még nem tetézte
valamiféle belső villongás is. Ráadásul ez Isten nevének a gyalázatát is
okozta volna, hogy egymással hadakoznak.
Itt derül ki, hogy Gedeon a Szentlélektől vezetve nemcsak az ellenséget győzte le, hanem önmagát is. És nemcsak a bűnei fölött diadalmaskodik az újjászületett ember, hanem a természete felett is. — Ez hiányzik sok
hívőnek az életéből. Harcol a bűneivel, közben védi, dédelgeti a maga atyáitól örökölt hiábavaló, hitvány természetét. Összenőtt olyan bűnökkel, amitől szenved a családjának minden tagja, de nem hajlandó azokat elítélni,
mert az valami ősöktől hozott atyai hagyomány. Mert az apám, nagyapám
is így csinálta. Na de ha esetleg ők Isten ellen csinálták? Őket tiszteljed,
meg az emléküket őrizd kegyelettel, ha már nincsenek itt. De amit Isten
nélkül tettek, azt miért kellene folytatni, amikor a természetünket kellene
elítélni?
Igazán azok a hívők lesznek Isten kezében használhatók, akik nemcsak a bűneikkel állnak szemben, hanem a természetükkel is. Úgy, ahogy
vagyok, mindenestől megrontott az Isten elleni lázadás. Éppen ezért nem
mentegetek semmit, és nem akarok „megkeresztelni”, megmagyarázni
semmit. Amire Isten azt mondja, hogy ez nem jó, emiatt nem tudlak használni, arra én is azt mondom: Uram, nemcsak nem jó, hanem bűn. Adjál
tőle szabadulást! Én nem akarom megismételni.
Arra bátorít minket ez az ige, hogy ragaszkodjunk a mi Istenünkhöz.
Miközben minket is folyamatosan ér az Isten nélküli világból jövő sok-sok
lehúzó hatás, ne engedjünk az idegen isteneknek. Nekünk egy Istenünk
van, az Atya, és egy Urunk, a Jézus Krisztus. Őt imádjuk, és neki engedelmeskedjünk! Segítsünk egymásnak is. Ha a másik megszédült, és megmagyarázza, miért jó, hogy most enged az idegen isteneknek, nyissuk ki a Bibliát és mondjuk meg, hogy ez az, amit úgy hívnak: bálványimádás, és ennek
szomorú következménye lesz. — Ez volt a fő tanítás.
És akinek Isten az Ő Szentlelkét adja — bárcsak minél többen kapnánk
ezt —, az használható eszköz lesz az Ő kezében, annak lesz bátorsága az
utolsó szálig kiűzni az ellenséget, vagyis utolsó leheletéig elítélni a maga
bűneit, és küzdeni ellenük, és annak Isten Szentlelke adott esetben ad ilyen
bölcsességet, szelídséget, ami nem reánk jellemző, hanem a mi Urunk Jézus Krisztusra. Őhozzá tesz hasonlóvá a Szentlélek.
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Imádkozzunk!
Istenünk, bocsásd meg, amikor magyarázzuk a megalkuvásainkat. Bocsásd meg, hogy oly sokszor gyávaságból vagy számításból, vagy azért, mert
tehetetlenül hagytuk magunkat sodortatni, megalkudtunk. S noha tudtuk,
hogy engedetlenek vagyunk neked, mégis engedtünk az idegen isteneknek.
Adj nekünk éberséget, kérünk. Adj nekünk bátorságot ne csak elítélni
mindent, ami neked utálatos, hanem szakítani mindennel.
Te tudod, Úr Jézus, hogy egyre nehezebb ebben a gonosz világban
mindenben engedelmeskednünk neked. Ezért könyörgünk, hogy támogass
minket az engedelmesség Lelkével. Tedd könnyűvé felismernünk, mikor,
mi a te akaratod, és add meg azt az örömöt újra és újra, hogy tudtunk annak engedelmeskedni.
Kérünk, hadd tanuljuk meg tőled úgy, ahogy te parancsoltad, hogy te
szelíd és szívből alázatos vagy. Hadd tudjunk engedni a magunk büszkeségéből, érzékenykedéséből, a magunk igazából a szeretetnek, a szelídségnek, a békességnek a jegyében. Add nekünk ezt a lelkületet.
Kérünk, beszélj velünk még tovább is ezen a sok mindenen keresztül,
ami elhangzott, és azt vésd a szívünkbe, amivel ma este minket akartál
megajándékozni.
Segíts most őszintén válaszolni a te szavadra ebben a csendben.
Ámen.
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Énekeljük a 393. éneket.
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