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Fohász: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztusról a
Szentléleknek közösségében. Ámen 

Kezdő ének: 35. zsoltár – Perelj, Uram, perlőimmel…/vagy: 359. dicséret – Úr Jézus, aki
felséggel és dicsőséggel mentél égbe… 

Imádkozzunk:
Mindenható  Istenünk,  mennyei  Atyánk,  köszönjük,  hogy  hétköznapi

munkánk  során  is  érkezel  hozzánk,  megszólítasz  és  beavatsz  terveidbe,  amikor
megismerteted  velünk  akaratodat.  Köszönjük,  hogy  javunkat  keresed,  és  tanítasz
bízni Benned, elengedni mindent, ami ezt a bizalmat gyengítené. Add felismernünk
életünkben a hamis isteneket, hamis reménységeket, célokat, kapaszkodókat. Hadd
tudjuk  ezeket  megtagadni,  kivetni  szívünkből  és  egészen  Hozzád  fordulni.
Szeretnénk Neked átadni múltunkat, jelenünket, jövőnket, helyre állítani életünkben
mindazt,  ami  megújulásra  vár.  Tégy  szabaddá  a  Neked való  engedelmességre,  a
Veled való járásra és a Hozzád való hűségre. Add hinnünk, hogy Te hordozod, és jól
rendezed ügyeinket, mindent javunkra cselekszel.

Így szeretnénk most is tanítást és útmutatást kapni bátor hitvallóid életéből.
Legyen  az  ő  példájuk,  életükben  megtapasztalt  erőd,  szabadításod  számunkra  is
bátorítás  arra  nézve,  hogy  a  tiéidet  nem hagyod el,  hanem gondod  van  rájuk  a
legnagyobb nyomorúságok között is. Hadd tapasztalni ezt meg magunk is, és hadd
tudjuk áldani érte nevedet. Ámen

Ószövetségi igeszakasz: Bir 6,25-32 Gedeon lerombolja Baal oltárát

25 Ugyanazon az éjszakán ezt mondta neki az Úr: Végy egy bikát apád marhái közül, egy kifejlett
hétéves bikát. Rombold le apád Baal-oltárát, a mellette levő szent fát pedig vágd ki!  26 Azután
építs oltárt Istenednek, az Úrnak ennek az erődnek a tetején a kőrakásból. Vedd a bikát, és áldozd
fel égőáldozatul a kivágott szent fa hasábjain!  27 Gedeon maga mellé vett tíz embert a szolgái
közül, és úgy tett, ahogyan megparancsolta neki az Úr. De nem merte ezt nappal megtenni, mert
félt apja háza népétől és a városbeli emberektől, ezért éjjel tette meg. 28 Amikor másnap korán
reggel fölkeltek a városbeli emberek, látták, hogy Baal oltárát lerombolták, a mellette levő szent
fát  kivágták,  a  bikát  pedig  feláldozták  egy  újonnan  épített  oltáron.  29 Ekkor  azt  kérdezték
egymástól: Vajon ki tette ezt? Addig kérdezősködtek és kutattak, amíg ki nem derítették: Gedeon,
Jóás fia tette ezt.  30 Ekkor azt mondták a városbeli férfiak Jóásnak: Hozd ki a fiad! Meg kell
halnia,  mert  lerombolta  Baal  oltárát,  a  szent  fát  pedig  kivágta  mellőle!  31 Jóás  azonban  ezt
mondta mindazoknak, akik körbeállták: Ti akartok perelni Baalért? Ti akarjátok megmenteni őt?
Aki perbe száll érte, az meg fog halni reggelig! Ha isten ő,  akkor pereljen ő magáért,  amiért
lerombolták az oltárát! 32 El is nevezték Gedeont azon a napon Jerubbaalnak, mivel azt mondták:
Pereljen Baal vele, amiért lerombolta az oltárát.

Kedves Testvéreim! 
A történetünk azzal kezdődik, hogy „Izráel fiai azt cselekedték, amit rossznak lát

az Úr, ezért az Úr Midján kezébe adta őket hét esztendőre, Midján pedig kemény kézzel bánt
Izráellel…  Izráel  így  nagyon  elszegényedett  Midján  miatt.  Ekkor  Izráel  fiai  segítségért
kiáltottak az Úrhoz… az Úr egy prófétát küldött Izráel fiaihoz… azt mondtam nektek: Én, az
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Úr vagyok a ti Istenetek! Ne féljétek az emóriak isteneit, akiknek a földjén laktok! De ti nem
hallgattatok a szavamra… Azután eljött az Úr angyala, és leült Ofrában a cserfa alatt, amely
az Abíezer nemzetséghez tartozó Jóásé volt. A fia, Gedeon éppen búzát csépelt a présházban,
hogy megmentse Midján elől”.

Őt hívja el,  bízza meg és küldi Isten,  hogy szabadítsa meg a népet Midján
kezéből.  Ezt  a  találkozást  az  Úr  angyalával  egy  éjszakai  megszólítás  követi,
Gedeonnak máris hozzá kell fogni a feladathoz. Mégpedig otthon. Mert először ott
kell rendnek lenni, először ott kell megtisztítani a területet az idegen istenektől, aztán
állhat csak a nép élére.  Először a maga háza táján kell söpörnie. Ez nem is olyan
egyszerű, hiszen ő is alá van rendelve az apjának. Meg persze az is kiderül ebből,
hogy az ő családjuk sem volt különb a többinél, ugyanúgy beengedték az életükbe és
tisztelték a Baálokat. Sőt, a telkükön egy szentély is volt: erre utal a Baál-oltár és a
szent fa. Nyilván nemcsak a család, hanem egy szélesebb közösség lelki igényeit is
szolgálta  ez.  Gedeonnak tehát  otthon kell  kezdeni  az idegen istenek eltávolítását,
hogy egyedül az Úrban tudjanak bízni. Hogyan történjen ez? Teljesen és egészen.

Nem  úgy,  mint  amikor  a  letűnt  politikai  rendszer  szobrainak  parkot
létesítenek, és oda gyűjtik azokat, mert mégiscsak van valami művészi értékük, meg
egy kor jellemzését  adják.  Vissza  lehet  azt  akármikor „lopni”  és  beépíteni  újra  a
közéletbe.  Sokszor  a  bűnkérdést  is  így  igyekszünk  megoldani,  pedig  nem  ez  a
megoldás, ugyanis a kísértés ottmarad. Izráel népének nem így kellett szakítania a
bálványokkal. Hiszen ez az ő engedetlenségük és hűtlenségük konkrét formája volt.
Pont a bálványimádás miatt volt a midjánita elnyomás. A megtérés Istenhez ezek
elhagyását  jelentette.  Le  kell  tehát  rombolni  az  oltárt.  Nem  csak  félretenni  egy
raktárba, hanem megszüntetni, megsemmisíteni, de még az anyagát is, hogy többé
ne kísértsen.  Mindig nagy veszély, ha ez a lépés nem elég radikális,  ha az ember
valamit megkímél, átment, és kísértéssé lesz a számára és újra beépül az életébe…
Azon felül nyugodtan számon lehet rajta kérni, lehet rá mutogatni, hogy mit akar a
másik ember szemében a szálkával, hiszen az ő életében ott van a gerenda (Lk6,42)…
Ez egy felcserélhetetlen sorrend. 

Így tehát Gedeon feladata rendbe tenni, helyreállítani a kapcsolatot Istennel,
az Ő helyes, igéje által szabályozott tisztelete által... Pontos utasítást kap, az oltárt
lerombolni, a szent fát kivágni és tüzénél (tehát a szent fát is meg kellett semmisíteni)
áldozatot bemutatni az Úrnak a Neki épített oltáron. A hétéves bika utal arra a hét
esztendőre,  amióta  a  midjániták  uralkodnak  rajtuk.  Látjuk,  a  sok  nyomorúság
ellenére mégis csak sikerült valamit mindig megmenteni elnyomóik elől, így ezt az
állatot is. De vajon nem Baál áldozatnak volt-e szánva? Most az élő Istennek lesz
feláldozva! Gedeon fél, mégis engedelmeskedik. Azonban nem a Baáltól fél, mert az
nem isten, hanem emberektől.  De ez a félelem sem jelenthet  akadályt.  Nem lehet
kifogás. Lehet segítséget kérni, s ha fél  megtenni nappal, megteszi éjjel.  Ehhez tíz
ember elég hatékony segítséget jelentett. 



Milyen jó ezt is meglátni, hiszen olyan könnyen kibeszéljük magunkat. Aki
kifogást keres, mindig talál. Gedeon nem keresett, és nem tántorodott vissza. Egyfajta
bátorságpróba is volt ez, mennyire mer Isten szavára hagyatkozni, mennyire meri
vállalni  engedelmességének a következményeit.  Mert  elég nagy visszhangja lett a
dolognak. Reggelre kelve meglátszott az eredmény. A város vénei hamar kiderítik,
hogy  ki  tette  ezt,  és  Joástól,  Gedeon  apjától  követelik,  hogy  adja  ki  a  fiát  nekik
ítéletre.  Azonban  a  fia  tette,  bátorsága  felbátorítja  Joást  is,  hogy  védelmezze  és
szembeszálljon az elöljárókkal. 

Sokszor  a  gyermekek  (akár  felnőtt  gyermekeik)  hite,  engedelmessége
megszégyeníti, és Isten felé fordítja a szülőket. Joás hitvalló viselkedést tanúsít, és jól
érvel.  Ha  a  Baál  isten,  akkor  pereljen  magáért,  akkor  nem  kell  őt  embereknek
védeniük.  Ez  lehiggasztja  a  felindult  véneket.  Bölcs  érvelés  volt  ez,  a  konfliktust
elsimította. „El is nevezték Gedeont azon a napon Jerubbaalnak, mivel azt mondták: Pereljen
Baal vele, amiért lerombolta az oltárát.“ Ezzel Gedeon bátorsága kezdi az embereket is
felbátorítani, nyitogatni a szemüket, hogy felismerjék, Baal nem isten. Új nevet kap:
Jerubbaal  –  Baál  ellen  küzdő,  aki  valóban  vállalja  a harcot  a megígért  győzelem
jegyében. Ezt pedig Isten készíti és megadja.

Újszövetségi igeszakasz: ApCsel 12,1-5 Jakab kivégzése, Péter újabb fogsága

1 Abban az időben Heródes király kegyetlenkedni kezdett a gyülekezet egyes tagjaival. 2 Jakabot,
János testvérét  pedig karddal  kivégeztette.  3 Amikor látta,  hogy ez tetszik a zsidóknak,  azzal
folytatta, hogy elfogatta Pétert is. Ez a kovásztalan kenyerek ünnepén történt. 4 Miután elfogatta
Pétert,  börtönbe  vetette,  és  átadta  négy,  egyenként  négy  tagból  álló  katonai  őrségnek,  hogy
őrizzék, mert a páskaünnep után akarta őt a nép elé vezettetni. 5 Pétert tehát a börtönben őrizték, a
gyülekezet pedig buzgón imádkozott érte Istenhez. 

Kedves Testvéreim!
Nemcsak az evangélium terjed, hanem a vele szembeni ellenállás is. Ez mindig

így volt  és  így van: ott,  ahol Isten igéje  teret  nyer,  Isten ellensége is akcióba lép,
felsorakoztatja  haderejét,  hogy támadást  indítson,  megfélemlítsen.  Jó,  hogy az Úr
Jézus már előre megmondta, hogy nem attól kell félni, aki a testet megölheti, hanem
attól, aki lelkünkben tehet kárt (Mt 10,28). Egyúttal azonban jó látni, ahogyan ebben
az egész bibliai könyvben végigkövethető az a bátorság, amivel a Szentlélek ruházza
fel Jézus követőit.

Heródes  király  kegyetlenkedni  kezd  a  gyülekezet  egyes  tagjaival.  Kegyetlen,
hatalommal bíró,  istenfélelem nélküli  embernek ez nem esik nehezére.  Hiszen nem a
törvény iránti buzgóság vezette, hanem az őt gyűlölő nép megnyerése volt ezzel a célja.
„Jakabot, János testvérét pedig karddal kivégeztette.” A Zebedeus-fiúk egyike, János apostol
és evangélista testvére kiitta a keserű pohárt  (Mt 20,22).  Arról  nem szól az ige, hogy
létezett-e  valamilyen  konkrét  vád  ellene,  de  egy  Heródesnek  ilyesmire  nem  is  volt
szüksége.  Hallottuk:  ő  egyszerűen  kegyetlenkedett.  Ehhez  nem  kellett  semmiféle
törvényes ok… Az apostolok közül Jakab az első, aki életével fizet azért, hogy Jézushoz
tartozik.
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„Amikor  látta,  hogy ez  tetszik  a  zsidóknak,  azzal  folytatta,  hogy elfogatta Pétert  is.”.
Heródesnek mégis volt egy személyes oka erre,  az ugyanis,  hogy a zsidók barátságát
kereste, azaz próbálta magát valamivel elfogadtatni, hiszen származása, egész életmódja
szerint nem volt elfogadható a számukra. De felismerte,  hogy Krisztus követőinek az
üldözésével megnyerheti őket. Amikor e célból elfogatja Pétert, még arra is ügyel, hogy
figyelembe vegye ünnepeiket, ezért a kovásztalan kenyerek ünnepét ki akarja várni, és a
páskaünnep után akarja eléjük vezettetni, kiszolgáltatni kényüknek-kedvüknek.

Péter  tehát  egy  hosszabb  időt  tölt  ezúttal  a  börtönben  –  a  gyülekezet  pedig
buzgón  imádkozik  érte.  Nem  sokat  tehetnek,  kiszolgáltatott  helyzetben  vannak
mindannyian, de az, hogy imádkoznak, mindennél többet jelent. Van egy imaháttér, amit
Heródes nem ismer, egy emberileg alig érzékelhető, veszélytelen sereg, amely azonban
ott van Isten erőterében az imádság által, s Istennek ez az ereje körülveszi Pétert is. Mert
a  buzgó  imádság  Isten  közelében  tart,  és  megőriz  a  csüggedéstől,  megtanít  Őrá
hagyatkozni – s olykor csodák is történnek a nyomán.

Kedves Testvéreim, látjuk, hogy ugyanannak az üldözőnek az idejében az egyik
apostol  meghal,  a  másik megmarad.  Van netán valami különbség,  hiba közöttük,  az
egyik jobb, méltóbb, mint a másik? Egyáltalán nem erről van szó! Hanem arról, hogy ez
is,  az is  lehet  Istent akarata szerint.  És tudni kell  hittel  elfogadni,  akár így,  akár úgy
alakul az élet, a folytatás. Isten megteheti, hogy megment és életben tart, meg azt is, hogy
hazavisz  az  Ő  országába.  Ez  teljesen  az  Ő  kezében  van,  és  nem  Heródes  kezében.
Gyermekeinek  pedig  marad  a  bizonyosság,  akár  élünk,  akár  meghalunk,  az  Úréi
vagyunk  (Rm  14,8).  Ilyenkor  jó  tudni  és  vallani  Egyetlen  vigasztalásom  életemben  és
halálomban  is,  hogy  nem  a  magamé  vagyok,  hanem  az  én  hűséges  Üdvözítőmnek,  a  Jézus
Krisztusnak a tulajdona. Az Ő kezéből senki és semmi nem ragadhat ki. Ámen

Imádkozzunk:
Úr Jézus Krisztus, légy áldott igéd bátorító, vigasztaló üzenetéért. Azért, hogy ott

vagy  a  tiéiddel,  bármilyen  nyomorúságban  is  vannak.  Megtartó  szereteted  erősebb
minden ellenséges gyűlöletnél. Te adsz erőt elhordozni a nyomorúságot, és megmaradni
hűséges hitvallódnak. A Te hűségedben nem kell kételkednünk.

Kérünk, taníts bizalommal fordulni Hozzád, engedelmeskedni Neked akkor is, ha
mi másképp látjuk a dolgokat.  Segíts,  hogy ne a magunk erőtlenségére,  hanem a Te
erődre tudjunk tekinteni, és lássuk a feladataink helyes sorrendjét is. Bocsásd meg, hogy
sokszor  inkább  mást  tennénk,  csak  pont  nem  azt,  amit  vársz  tőlünk;  hogy  sokszor
soroljuk a kifogásokat, ellenérveket;  még a bátorságunk is gyávaság – bezzeg tudunk
mást bírálni, más dolgába avatkozni. Taníts inkább imádkozni a másikért és imádkozó
szívvel harcolni mindennapi harcainkat. Köszönjük, hogy Te adhatsz győzelmet. Kérjük,
könyörülj rajtunk. Ámen

Mi Atyánk…

Áldás: A minden kegyelemnek Isten áldjon és őrizzen meg minket. Ámen

Záró ének: 393.  dicséret  –  Ne csüggedj  el,  kicsiny sereg…/ vagy:  367.  dicséret  –  Emeljük
Jézushoz szemünk…


