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HÁBORÚ ÉS BÉKE

Alapige: Bírák 5,31 Olvasmány: Bírák 4

Manapság  egyre  nehezebb  kezünkbe  venni  az  Ószövetséget,  különösképpen  ha  ilyen  háborús
eseményeket ír le az Szentírás, mint amilyenek a napokban előttünk vannak. Nehezen érthető, nem
könnyen befogadható, mert a mai kor más szellemiséget hirdet, mint az ott három évezreddel ezelőtt –
gondolnánk. Ami igaz, az igaz: a mai szellemi divat igyekszik lazítani az erkölcsökön, a határokon,
nincs fekete és fehér, csak a szürke kitudja hány árnyalata, s ezzel lazít a kapcsolatokon, az Istennel
való kapcsolaton is, nagyobb elhajlásra buzdít.

A  régiben  pedig  mintha  azt  látnánk,  hogy  éles  határok  húzódnak,  erők  feszülnek  egymásnak,
amelyben nincs lehetőség  könnyelműen kezelni,  ráhagyóan foglalkozni  az ellenséggel,  mert  ha rá
hagyod, az életedet veszted, ahogy a történetben olvastuk éppen Siseráról. De ez a régi igaz ma is,
csak ma a béke idejét éljük, amikor az ember elhajlik Isten igazságától.

Ezt a különös hullámvasutat, a háború és béke dinamikáját a bírák könyve több évszázad távlatában
mutatja be Isten népe életében, és rá kell jönnünk, örök igazság húzódik üzenetében. A békében a nép
lazítani  kezd,  nincs  ami  miatt  figyelmét  összpontosítania  kellene,  könnyen  rááll  ideged  népek  és
istenek előtti hódolatra, s bizony észrevétlenül azok hatása alatt áldozattá válik. Kell az ébredés, kell a
nyomás, hogy ebből életre kelljen és az életösztön felül kerekedjen: hogy segítségül hívja Istenét.

Mi is akár történelmünkre,  akár élettörténetünkre nézünk, nem ugyanezt látjuk? Nem a háborút
kívánva, de mégis ezt az igazságot éljük, hogy kell valami, ami felébreszti a mi hitünket, Istenhez való
ragaszkodásunkat: egy nehéz helyzet, valamiféle nyomorúság, próbatétel, ami után Isten iránti hálával
állapítjuk meg, hogy ez a próba is javunkra vált. Nem a háborút kívánav, de mégis ezt az igazságot
éljük, amikor a mi Urunk Krisztusra nézünk, aki harcban állt – és mind a mai napig harcban áll –
értünk, hogy a Sátán hatlamát lerontsa. Ő, ha egy percre is engedett volna, ha egy pillanatra is elhajlott
volna attól, ami az ő küldetése volt, most nem volna üdvösségünk, örök kárhozat lenne a részünk, de ő
győztesekké tett minket, mert a harcban végig megállt.

Saját harcainkban bizony, milyen sokszor alkalmazzuk ugyanezt a kitartást, hát miért ne tennénk a
hitben is, látva a mi Urunkat, hogy harcol értünk, látva a hitben előttünk járókat: akár az Új- akár az
Ószövetség idejéből, ezzel az éberséggel vegyünk részt mi is Isten oldalán, hogy győztesek lehessünk.
Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Alkalmunk

Vasárnap 10 órakor istentiszteletet tartunk.

2. Hívogatunk mindenkit gyülekezetünk nyári táborába, Mályiba. A jelentkezéseket e hónap végéig
várjuk. Buzdítunk mindenkit: családosokat, egyedülállókat, időset, fiatalt, hogy csatlakozzon hozzánk
augusztus 21-24. között!

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünknek és életünknek pásztora!


