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KÖZÖSSÉG ÉS MEGOSZTOTTSÁG 

Lekció: Bír 5,12-18 
Textus: Jel 3,14-21 

 

Debóra éneke most Isten cselekedeteiről az emberi cselekedetre irányul. Soha nem látott meg-

osztottságról számol be az ének  vannak olyanok, akik hősiesen kiveszik a részüket van-

nak, akik passzívak mások kifejezetten távol maradnak egyeseket meg sem említ. 

I. Mi az oka Isten népe megosztottságának? 

 Talán a legkézenfekvőbb válasz (19)  míg az ellenség jól szervezett hadsereggel rendelke-
zett, Izraelnek nem volt királya! [Múlt hét] Ez azonnal vesztes helyzetet eredményez. Egy olyan 
hadművelethez, amelyről itt az Írás beszámol, felkészült vezetők, kiforrt stratégia szükséges. 

 Ha találunk az életünkben 1-2 reménytelennek tűnő történetet, vesztes helyzetet, talán nem 
ítélkezünk azonnal a távol maradó törzsek felett. Mert könnyű utólag meglátni Isten vezetését. 
De ott és akkor bizony nem is olyan egyszerű beazonosítani, melyik a helyes út. 

 [Amikor ide kerültem, a gyülekezet nem tudta fenntartani magát. Az átlagos adakozás 50 Ft/fő/vasárnap 

 a gyülekezetnek 1-1,5 év volt hátra. Amikor kiderült, hogy a közösségünk fenntarthatósága valódi anyagi 
odaszánást követel meg tőlünk, nagyon sokan hirtelen elkezdtek kifarolni a terhek alól. Volt olyan presbiter, 
aki ezért azonnal le akart mondani. Megosztottá vált a közösség.] 

 De vajon nem ez-e a természetes? Ugyanis mindnyájunknak egy sor fontos felelőssége van.  

 Megkívánható-e, hogy az ember előrébb helyezze a gyülekezet érdekeit, mint a gyermekei, 
családja, saját életének szempontjait? Talán érezzük, hogy nem is olyan egyszerű dilemma ez. 

 Bárák Debóra utasítására hadba hívja a többieket. Áldozatra volt szükség. Összefogás kellett. 
Most valóban ki kellett állni azért, aminek eddig haszonélvezői voltak. És mit látunk?  

 Efraim és Benjámin, ahol Debora is élt, valamint Mákir [Manassé elsőszülött fia] fél nemzett-
sége, Zebulon, Naftali és Izsakhár komoly erőfeszítésekkel felsorakoznak Bárák és Debóra 
mögött. Zebulon és Naftali volt a legbátrabb és legaktívabb az összes törzs között, bár őket is 
érintette legsúlyosabban Jábin király elnyomása. Ám egyedül elvesztek volna. 

 Ruben és Gád csak �fontolgatta� részvételét, de inkább választotta a �semlegesség� ké-

nyelmes álláspontját. [Térkép  Júda és Siemon törzse megemlítésre sem kerül…] 

 12 törzsből 8  30% köszöni, de nekik nem megy olyan rosszul, hogy kockáztassanak… 

 Milyen megrendítő így látni Isten monumentális tervét, és az Ő választottait. Mi az, ami meg-

osztotta ezeket a törzseket? A hitbeli látás  (Bír 4,6b) 

 Talán ezen a ponton megpillantható lesz az az apró rezdülés, amely átszőtte ezt az időszakot: 
„Honnan tudhatjuk, hogy jól érti az Urat?” „Biztos-e, hogy fel kell adnunk az eddigi békét és biztonságot?” 

 Emlékezzünk vissza, milyen hatalmi trükkökkel, különbéke-szerződésekkel lavíroztak az 

izraeliták – akár még egymás kárára is, hogy mentesüljenek a terhektől  (Bír 4,17kk). 

 De az a baj, hogy Isten valóságos jelenlétét nem lehet másképp megtapasztalni. Ezért nem 

mindegy, hogy ki Isten népének prófétája és bírája  ki ad látást. Ugyanis a hamis, téves látás 
épp olyan kártékony, mint a prófétának való engedetlenség. Ezért hív Isten egységre minket. 

II. Kiért vagyunk felelősek? 

 Ez az egyház az egyik legnehezebb és legégetőbb kérdése. Már a legelső történetek is különös 
hangsúllyal foglalkoznak vele (1Móz 4,9). Káin és Ábel óta ugye nagyon óvatosak vagyunk a 

testvéreinkkel… De Káin kérdése  hogyan fon körbe bennünket a halál (Lk 10, 30-37). 

 A nagyon egyszerű ám elég használhatatlan válasz: akikért felelőssé tett bennünket Isten. A gyakor-
latiasabb, ám sokkal bonyolultabb válasz: akiről ha kérdez Isten, felelnünk kell. Ilyen volt Káin 
számára Ábel, a 4 távol maradó törzs számára a 8 hadba vonuló törzs, de ilyen a gyülekezet is. 

 (Text)  mit jelent az, amikor egy gyülekezetben megkopik a felelősség. Mit látunk?  

 Langyosak voltak. Mit jelent ez? „Olyan semmilyen.” Ismertek ilyen keresztényeket? Ha ti 
megcsináljátok, hordozzátok, harcoltok, cipelitek, erőfeszítéseket tesztek, persze, akkor elfo-

gadjuk. Hány és hány ilyen gyülekezet működik a világban. Magukat gazdagnak látták. Bár 
Laodicea valóban vagyonos kereskedelmi központ volt, amely textil- és gyógyszeriparáról volt 

híres: világhírű szemgyógyító kenőcse volt (Text/17-18)  Mert nem ritka, hogy épp az a mi 
nagy szegénységünk, amiről azt gondoljuk, hogy gazdaggá tesz bennünket. Vajon mi a mi gaz-

dagságunk? (Text/19)Szüksége volt a megtérésre [  újra átgondolni, más össze-

függések mentén beazonosítani, tudatosítani az Istenhez fűződő viszonyunkat] (Text/20) 
Bár az Urat akarták követni, mégis kizárták.  

 Mindezt pedig nem külön-külön tették  a 7 levél nem 7 gyülekezet tagjainak íródik, hanem 
7 gyülekezetnek! Ha jól akarjuk megérteni az Írást, értenünk kell, mit jelent az, hogy egy gyüle-

kezet megtér, egy gyülekezet szeret, egy gyülekezet szolgál Jézusnak  [≠ egyén teszi ugyanezt!] 

 A felelősség így hát nem feltétlenül jelent rokonszenvet, késztetést. A felelősség azt jelenti, 

hogy amikor Isten kérdez, én felelek  párbeszédképesség Istennel. Ebből következik az, hogy 
egyre világosabbá válik, kik felé, milyen ügyek iránt kell jobban elköteleződnöm. 

III. Milyen következménye van a felelősség hiányának? 

 Az ember ösztönös rezdülése a felelősség elutasítása felelőtlen életvitelével túlzott fele-

lősségvállalásával  annyira belefárad abba, hogy mindenért felelősséggel tartozik terheibe, 
hogy nem képes arra összpontosítani, ami az ő felelőssége lenne. A felelősség elhárítása a Biblia 

első történeteinek egyike (1Móz 3,8-10). Ez vonul végig  (Text/Lekció) 

 (Lekció)  Isten népe csak részlegesen élhette át azt a csodát, amit az Úr készített nekik. Mi 
volt ez? Az, hogy Isten mellett a legnehezebb, legvesztesebb helyzeteink is győzelemmé formá-
lódhatnak. Isten népének egyik legfontosabb leckéje, amit meg kell tanulnia, hogy az Úr a mit 
vezetőnk, királyunk és ez a győzelem forrása. 

 Akik hűségesen felelősséget vállaltak, átélhették a drámai csodát  az ellenség hiába vonul fel 
a királyaival, nagyszerű stratégiai cseleivel [jövő hét] 

 De ugyanezt látjuk (Text). A laodiceai gyülekezet nem volt képes arra, hogy bizonyságot 
tegyen Jézus Krisztusról. Miért? Mert a saját egyéni érdekeik fontosabbá váltak, mint aza külde-
tés, amire az Úr elhívta őket. Ugyanis a felelősség teszi lehetővé egy irányba haladást. 

 Ahol ez a felelősség [Istennel való párbeszédképesség] megszűnik, ott a gyülekezet az irányt 

is elveszíti  céltévesztetté válik.  

Amikor a Biblia az ördögről beszél, ezt a jelenséget mutatja fel előttünk  [: szétdo-

báló]  ahol a széthúzó, széteső folyamatokkal találkozunk.  

 Isten népe életében számtalanszor kerülhet ilyen széthúzó folyamatokat előidéző erőtérbe. 
Nem baj, ha képesek vagyunk beazonosítani ezt. Ugyanis ez alapvető akadálya annak, hogy egy 
gyülekezet bizonyságot tegyen Jézus Krisztusról (Jn 17,21). 

 Jézus váltságműve is épp ennek a valóságára mutat  a kereszten leomlik annak a spirituális 
akadálya, hogy Jézus választottai egységben lehessenek először az Atyával, másodszer egymás-
sal. Erről a megélt valóságról tesz hitvallást az úrvacsora. 

HIRDETÉS 

 Jövő szerdán Admirális kör. A bibliaóra címe: „A hatalom torzító ereje”. 

 Pénteken bibliaóra lesz a gyülekezeti házban. Folytatjuk a Máté evangéliumát (Mt 8,18-30) 


