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NEM TUDOM VAGY NEM AKAROM? 

Lekció: Bír 2,1-10 
Textus: 2Kor 8,11-12 

 

 

 (1) Gilgál sokatmondó településnév volt  itt metélkedtek körül, és léptek szövetségre Isten-

nel:  Úr angyala: az Úr megjelenése, eljövetele  advent. Ám ez a számonkérés ádventje (2b). 
(Text/Lekció) rávilágít egy sajátos működési módunkra: próbáljuk elkerülni a hit felelősségét. 

I. Mi az oka az Istennel szembeni belső ellenállásunknak?  

 (10) Nem ismerték az Urat. Nagyon sok olyan ember él az egyház közösségeiben, jár isten-
tiszteletre, olvas Bibliát, aki nem ismeri az Urat. Mit jelent ismerni Őt? Ha nagyon egyszerű 

választ akarunk  kommunikációban lenni vele. Ugyanis akivel kommunikálunk, azzal 
kommunióban [közösségben] vagyunk. Az Istennel való kommunikáció a kapcsolatot jele.  

  De mi van azokkal, akik ismerik az Urat, mégis ellenállnak neki? (1-3)  

 A válaszhoz meg kell értenünk, milyen előnye van a felelősség elhárításának. Ugyanis minden 
ellenállásunk mélyén ott húzódik egy olyan érdek, amelyet nem akarunk feladni. Ezért hatalmas 

kockázat a felelősség  Isten kérdez, és akkor nekünk felelnünk kell (2c). 

 (Lekció) az a pont, amikor éppen megtörik ez az ellenállás (4c), ám az ember ilyenkor gyak-

ran megijed és elrejtőzik (1Móz 3,10)  ez köszön vissza az ellenállásaink pillanataiban. Izrael 
népe is így él generációkon keresztül (1-2). Elkerülik a felelősséget [felelet], ami alapvetően 
változtatná meg az életük irányát. Ez pedig nem mindig tűnk előnyös lehetőségnek.  

 Pedig amikor Isten gyógyítani akarja az életünket, egyben változtatja is. Nagyon gyakran ez az 
oka annak, hogy nem gyógyul az életünk. Mi nem akarjuk a gyógyuláshoz vezető változást. 

 Hiszen gyógyulás csak változással lehetséges. Ahol nincs változás, nincs gyógyulás sem. Itt 
lesznek láthatók az életünk nagy ellenállásainak mozgatórugóit. Érdemes megfigyelnünk az 

életünk azon a frontvonalai, ahol Istennel harcolunk  azonnal látható lesz, milyen érdekek, 
álmok, vágyak, tervek, mítoszok, kényszerpályák azok, amelyek visszahúznak bennünket, és 

amelyeket mi mégis meg őrizgetni akarunk  (2). 

 Mi történt ott az oltároknál? Az oltár az Istennek és az isteneknek odaszánt áldozatok aján-

dékozási helye  (Lk 12,34). Az oltár az elköteleződés kifejeződése. Ugyanis az ajándék mindig 

kötelezettséget is jelent. [Karácsony  kiszolgáltatottság-érzés: lekötelezettség, business].  

 Mivel Izrael népe összeházasodott a kánaáni népekkel (2), a mindennapi életükbe lassan 

beszivárgott az idegen kultusz, majd egyre meghatározóbbá vált. [Karácsony   felfokozott 

szeretet- és boldogságérzés  pazarló vásárlás legszűkebb kapcsolatok intimitása. Pedig a karácsonyi 
eseményben épp az ellenkezőjét látjuk: drámai kapcsolati krízisek, tragikus gyermekhalálok, 
kopott, hétköznapiasság, amelyben Isten lehetővé teszi a kapcsolatot még a kitaszítottakkal is.]  

 Könnyen megérthetjük Izrael népének áldozati, ünnepi életének nagy dilemmáit, ha észre-
vesszük a mi karácsonyi áldozati ünnepünkben, mennyire megfoszt bennünket, mégis milyen 

nehéz megtenni a legcsekélyebb változtatást is  mennyire meghatároznak bennünket a családi 
kötöttségeink, amelyek egyértelműen felülírják az Istennel való kapcsolatunkat.  

 Van úgy, hogy Isten visszavezet bennünket életünk egy-egy meghatározó helyszínére. Érde-

mes lenne most rápillantanunk életünknek legmeghatározóbb szembenállására  mi az a hiány, 
ami ezt az ellenállást szüli? Vajon képesek vagyunk-e ledönteni ezeket az oltárokat? 

II. Nem tudjuk vagy nem akarjuk megtenni? 

 Ma rendkívül divatos azt mondani: nem tudom megtenni. Érdemes különválasztani két fogalmat: 

nem tudjuk vagy nem akarjuk? Hol a határ a kettő között? A válasz nagyon egyszerű  amikor 
valamit szeretnék megtenni, de annak tőlem független akadályai vannak.  

 A belső konfliktusunk akkor kezdődik, amikor Isten kérésének nincs tőlünk független akadá-
lya, mi mégis elhárítjuk [vasárnapi istentisztelet, hitvallásszerű adakozás, gyülekezeti szolgálat, 

vagy az életünkben szükséges változások]  nem tudjuk vagy nem akarjuk?  

 Nincs azzal baj, ha kimondjuk, hogy Uram, bár értem, hogy ezt kéred tőlem, de én ezt nem akarom 

megtenni. Miért? Mert így egészen világos, hogy értem, mit akar Isten úgy döntök, hogy én 

ezt nem fogom megtenni nem kérem számon Istenen a következményeket.  

 A nagy hitbeli kríziseink mindig akkor következnek be, amikor én Isten akaratával szemben 
döntök, mindezt úgy fogalmazom meg, hogy én képtelen vagyok másként tenni, majd számon 
kérem Istenen a saját döntésem következményét.  

 Ugyanakkor van egy vékony határterület, és ezt sem akarom megkerülni  mi van akkor, 
amikor minden erőmmel azon vagyok, hogy megváltozzam, de nem megy. [Nevelőintézeti 
fiatal, aki rendkívül bizalmatlanná vált: „Én magam szenvedek attól, hogy a házasságomban nem tudom 
megélni azt a bizalmat, amit Jézus mellett tapasztaltam”] Valóban lehet belső akadálya is a változás-

nak  mindig gyötrő szenvedés, soha nem ürügy  szabadítás kell! (Gal 5,13) 

 Van úgy, hogy Isten megengedi nekünk azt, hogy valóra váljanak a vágyaink  (3).  

III. Milyen következménye van ennek?  

 (Text) rápillanthassunk a saját működéseinkre   Nem elég a hit vágyakozása Komoly 

szerepe van az akaratnak és elhatározásnak Az akaratunkat a kezdeti fellángoláshoz kell 

igazítani Mindezt az erőnkhöz mérten  de annyira mindenképpen. 

 (Text/12)  nagyon sok hiányszemlélettel élő keresztény él az egyházakban. Az ilyen ember 
a hiányaiból indul ki [mi az, ami nincs meg, amit elveszítettem, amit nem kaptam, meg, amitől 

félnem kell]  törvényszerűen ide is jut vissza. (Lekció) amikor nem hisszük el, hogy az Isten a 

mi erőforrásunk, akkor kezdünk más isteneket keresni  hiánykeresztények bálványoltárai! 

 (2b) Világosan látható, hogy mi lett a következménye annak a részleges odaszánásnak, amiről 

a múlt héten tanított bennünket az Ige. (2Kor 6,14)  az idegen szövetségeinkről beszél.  

 Vajon kikkel kötsz szövetséget? Ez alapvető fontosságú kérdés. Miért? Mert az életünk irá-
nyát a mi szövetségeink határozzák meg. Érdemes lenne, végiggondolni életünk nagy áldozata-
it. Hogyan jönnek létre ezek a nagy áldozataink? Vajon nem úgy van-e, mint a (Bír), hogy ész-
revétlenül a legszentebb áldozataink is valamilyen elfedése az engedetlenségünknek?  

 Érdemes lenne végiggondolnunk, hogy hány olyan áldozat van az életünkben, amelyet Isten 
nem kért tőlünk, és amiről mi azt gondoljuk, hogy ezt az Ő nevéért tesszük. 

 Miért fontos ez? (Lekció) lassan-lassan, generációról generációra egyre megszokottabbá vált 
az, hogy az Isten dicsőítése mellett megfér az, hogy más isteneknek mutatunk be áldozatot.  

 Még az is lehet, hogy nem nagy dolgokról van szó. Elképzelhető, hogy ha ott lennénk, aztt 

mondanánk, hogy alapvetően jó izraeliták voltak. De milyen megrendítő  (10). 

 Vajon mit adunk át a mi gyermekeinknek, unokáinknak, szeretteinknek. Mi a mi örökségünk?  

 Ahogy a Bír-ben, úgy Isten bennünket is az Ő történetébe hív be. Ahogy akkor és ott őket, 

most bennünket is kérdez  feleletre hív. Ahogy ott rávilágított az áldozati oltárokra, a mi 
életünk nagy áldozataira is rákérdez. Milyen jó volna, ha a mi üzenetünk olyan lenne, amelyből 

a távoli generációk is meríteni tudnának.  

HIRDETÉSEK 

 Szerdán 18.00 órakor lesz az apologetikai képzésünk következő alkalma, amely az apokrif 
levelekkel foglalkozik. 

 Pénteken 18.00 órakor kerül sor a házi csoportok lezárására a gyülekezeti házban. Ezen az 
alkalmon értékeljük az eddigi folyamatot, és ennek alapján döntjük el, hogy változtassunk-e a 
csoportalkalmakon, visszatérjünk-e a régi rendhez, vagy jó volt-e így a bibliaóra. Éppen ezért 
ezen a pénteken nagyon fontos lenne, hogy mindnyájan együtt tudjunk lenni, hiszen, pénteken 
döntjük el, hogy a jövő évben milyen keretek között tartsuk meg a bibliaórákat. 

 Szombaton játékdélután lesz, amelyet Juhász Kriszta tart meg. 


