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KÜZDELEM A LELKEKÉRT

Alapige: Jer 28,10-17 Olvasmány: Jer 27,1-15

Különös  helyzet,  amikor  két  igehirdető  egymással  csatázik:  két  próféta  egymással  szemben.
Mindkettő  az  élő  Isten  nevében  szól.  De  mi  áll  a  küzdelem  hátterében?  Hogyan  győz  ebben  a
helyzetben Isten Igéje?

A próféta népe életéért küzd. Nem mindennapos tapasztalat, abban az időben sem volt gyakori.
Isten népe életében kevés a  biztos  üzenet,  a nép szíve sokszor más irányba hajlott,  a papok és a
próféták legtöbbször mással voltak elfoglalva, nem az Isten beszédével és annak komolyan vételével.
De Jeremiás határozott hangon, óriási lelkesedéssel küzd: népe életéért. Ki is mondja igehirdetésében:
ha meg akartok maradni – üzeni Isten – akkor tegyetek mindent Isten akarata szerint. 

Jeremiás az életben maradás üzenetét  hirdeti.  Ha jobban belegondolunk, mi mást tehetne, s mi
mást üzenhetne Isten?! Őt így ismerjük, mint életmentőt, aki az ő népéért küzd. Így tesz az ő szolgája,
a próféta is. Ebben a helyzetben egy ítéletes prófécia hangzik, de még ebben is a menekülés lehetősége
szólal meg.

Szól az üzenet, de küzdelemmé attól lesz, hogy megszólal egy másik hang is, egy másik próféta,
Hananjá, aki látszólag tompítani, finomítani kívánja az élét a meghirdetett üzenetnek, ám valójában
ellentétes gondolatot képvisel: nem is lesz olyan veszedelmes, két év múlva lerázzuk az igát: a fából
készült eszközt, amit Jeremiás hord le is veszi, össze is töri. Meghazudtolja a prófétát. 

Nem kell komolyan venni, amit Jeremiás hirdet; ne is figyeljetek rá; amit én mondok, az az igazi
prófécia. Két egymással szemben álló fél, két állítás. Láttunk már ilyet. Könnyen le is rázhatnánk, de
nem tehetjük, mert itt élet és halál kérdése mellett állunk, mi több, Isten üzenetében örök élet és örök
halál feszül egymásnak! A lelkekért folyik a küzdelem, s igazán nem test és vér harca ez! Amikor a
hazugság atyja próbál eltéríteni minket is, az sosem másodlagos dolog.

De az igazságra fény derül. Ezt szóban és tettekben is megfogalmazza Jeremiás, és Isten igazolja
őt. Hiszen a próféciának igaz volta annak megtörténtekor kiderül, s a hamis próféta lelepleződik. A
beteljesüléskor kiderül, és a büntetés sem marad el. A nép hitetlensége miatt, a hazug prófécia miatt
még erősebb ítélet érkezik, s maga a hamis próféta sem menekül meg: hamarosan vége lesz életének –
egy éven belül. S folyik tovább a küzdelem a lelkekért.

Isten bizonyságot tesz prófétái mellett, az Igéje mellett, Krisztus mellett, mégis támadnak a hazug
próféták szívünkben. Ne hagyjuk, hogy eltérítsenek a megmenekülés szavától, bizalommal fogadjuk
szívünkbe Isten üzenetét. Ámen.

HIRDETÉSEK

Alkalmaink

December 31. Óév este 18 óra – Istentisztelet és fényképes visszatekintés
Január 1. Újév 10 óra – Istentisztelet és szeretetvendégség
Január 6. vasárnap 10 óra - Istentisztelet

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünknek és életünknek pásztora!


