
BÍRÁK

Hatodik üzenet

A Bírák könyve benső jelentősége

és

Izrael hitehagyása Isten imádásában

Igeolvasmány: Bír 1,1; 2,1; 17,1-5; 18,1. 30-31;
2Thessz 2,2-3; 2Pt 1,3-21; 2,1. 15

I. Ismernünk kell a Bírák könyve benső jelentőségét:

A. A Bírák 1,1-20 igeszakasz, amikor Izrael megkérdezte Jehovát, egy
szép jelenetet ír le arról, hogy Izrael bízik Istenben; ez a csodálatos
kép az Úrral való egységről, előremutatva ábrázolja Isten organikus
egyesülését a népével, a Józsué könyvében jelenlévő egységnek a
folytatása, amikor Izrael népe először lépett be a jó földre, amint az
a Józsué 6-ban leírásra kerül – 4Móz 27,21; 1Sám 22,10; 23,9-10;
2Sám 2,1.

B. Az Ótestamentum teljes egésze alapján a Sinai hegynél Isten fele-
ségül vette Izraelt – 2Móz 20,6, 2. lábjegyzet:
1. Az elgondolása és a vágya szerint Isten egy Férj akart lenni

Izrael számára, valamint azt akarta, hogy Izrael egy feleség
legyen az Ő számára úgy, hogy Izrael ebben a csodálatos há-
zassági kötelékben a legbensőségesebb kapcsolatban él Vele.

2. A történelmi könyvek írásakor Sámuel a Bírák könyvét Jó-
zsué könyve után helyezte el, hogy megmutassa nekünk, Izrael
miféle életet élt a Férje felé.

3. Amint ez a Bírák könyvében feltárul, Izraelnek nem volt szív-
ügye, hogy Jehova felesége legyen; hanem elhagyta Istent mint
a Férjét, és más istenekkel paráználkodott, és azokat imádta –
2,11-13. 17; 3,7; 8,33; 10,6; vö. Jer 11,13; Ezék 16,25-26; Hós
1,2; 2,2.

C. Júdának és Kálebnek a Bírák 1,1-20 szakaszban olvasható történe-
te után, Izrael történelme – ennek a könyvnek a feljegyzése szerint
– egy parázna züllöttségével és romlottságával van tele:
1. Míg Józsué könyve az a könyv Izrael történelméről, amely tele

van a Jehova jelenlétében, Kánaán lakói felett aratott csodála-
tos győzelmekkel, a Bírák könyve az a könyv Izrael történelmé-
ről, amely tele van a Jehova elhagyásában, az ellenségeiktől
elszenvedett gyászos vereségekkel.

2. Ez a Bírák könyve benső jelentősége.
D. A Bírák könyvének tartalma abból tevődik össze, hogy Izrael fiai

bíznak Istenben, elhagyják Istent, az ellenségeik legyőzik őket, a
nyomorúságukban megtérnek Istenhez, a bírák által megszabadul-
nak, és újra romlottá lesznek; ez egy hétszer megismételt ciklussá
lett a Bírák könyvében – 1,1-2; 2,11 – 3,11.
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II. A Bírák 2,1 szól Jehova Angyaláról 3 5,23; 4Móz 22,22:

A. Jehova Angyala nem más, mint Isten Maga az Ő Isteni Háromsá-
gában, amint a választott népét egy Szolgaként szolgálja – vö. Héb
1,14.

B. A Háromegy Isten megtestesítője Krisztus, és Krisztus Jehova
Angyala, aki az Ótestamentumban a cselekvő Jehovaként gondos-
kodott Izraelről – 2Móz 3,2, 1. lábjegyzet.

C. Az a tény, hogy Krisztus Jehova angyala, azt jelenti, Isten kijelölte
és megbízta Önmagát az Ő Isteni Háromságában, hogy cselekedjen
a népéért való gondoskodásban.

D. Mivel Izrael nem úgy tett, mint egy illő feleség, maga Jehova – aki
Izraelnek a Férje, a Feje és a Királya volt – egy Szolgává lett a
felesége számára:
1. Jehova nem úgy jött el hozzá, mint egy Férj, Fej vagy Király,

hanem mint Jehova Angyala, akit Jehova küldött el – Zak
2,9-11.

2. Mivel Izrael nem a Fejként tekintett Jehovára, Ő egy Szolgává
lett, hogy szolgálja őt; az Ő szava Izraelhez a Bírák 2,1-3 igében
nem feddés vagy parancs volt, hanem egy szolgától eredő intés.

III. A Bírák 17. és 18. Izrael hitehagyását fedi fel Isten imádásában:

A. A hitehagyás azt jelenti, hogy elhagyjuk Isten útját, és egy másik
útra térünk, hogy Istenen kívüli dolgokat kövessünk, valamint azt
jelenti, hogy az énért teszünk meg dolgokat Jézus Krisztus neve
alatt és Isten imádásának ürügyével – Csel 9,2; 18,26; 2Pt 2,2. 15.
21; Júd 11; Bír 18,30-31.

B. „És a férfiúnak, Mikának volt egy temploma [angol: istenek háza],
és készített efódot és terafimot, és felszentele az ő fiai közül egyet,
és ez lett néki papja” – 17,5:
1. Mika háza mint istenek háza – a bálványaival (mint Krisztus

helyettesítéseivel), az efódjával (ami Isten hatalmát képviseli)
és a bérelt papjával (ami a klérus-laikus rendszert képviseli,
7-13. vers) – ábrázolja azt a hitehagyott helyzetet, ami Isten
imádatához fűződik ma a keresztyének körében.

2. Mika anyja felajánlott valamit Istennek, de a felajánlása össze
volt keverve a bálványimádás kovászával (1-4. vers); ugyanez a
keverék és hitehagyott helyzet áll fenn a keresztyénségben.

3. Mika „istenházának” (5. vers) képét alkalmazhatjuk a keresz-
tyénség helyzetére.

4. A mai keresztyénségben sok „mikai ház” van; a Római Kato-
likus Egyház, az államegyházak, a felekezetek és a független
csoportok közül is sok a „mikai ház”, bálványokkal mint Krisz-
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tus helyettesítéseivel tele.
C. „Felállították maguknak a Dán fiai a faragott képet”, és „felállítva

tarták a Mika faragott képét, amelyet az készíttetett, mindaddig,
míg az Isten háza Silóban volt” – 18,30-31:
1. A hitehagyás Dán esetében egy megosztó imádati központ fel-

állítása volt – 17,9-10; 18,27-31; 1Kir 12,26-31.
2. Dán fiatal oroszlánként harcolt, hogy több földet nyerjen el, de

miután sikeres és győzedelmes volt, büszkévé, individualistává
és függetlenné lett – 5Móz 33,22; Józs 19,47; Bír 18,27-31.

3. Amit Dán nemzetsége elnyert, büszkévé és függetlenné tet-
te őket, vonakodtak alárendelni magukat annak, amit az Úr
elrendelt – 1-31. vers; 5Móz 12,5. 8:
a. Mivel Dán sikeres volt, büszkévé és individualistává lett;

csak önmagával törődött, másokkal pedig nem – 33,22;
Bír 18,27-31.

b. Dán hitehagyásának a forrása abban állt, hogy nem törő-
dött a többi törzzsel; nem törődni a Test többi részével a
hitehagyás forrása.

4. Izrael egész történelme során semmi sem volt bűnösebb vagy
károsabb Isten népe számára, mint Dán hitehagyása a megosz-
tó imádati központ felállításával – 1Móz 49,16-18; 5Móz 33,22;
Bír 18,1. 30-31.

5. Minden megosztó központot valakinek az önös érdekéért állíta-
nak fel; az ilyen gyakorlat nemcsak szakadást idéz elő, hanem
versengést is – 1. 13-31. vers; 1Móz 49,16-18; 5Móz 33,22:
a. A szent sátor Silóban volt, a faragott kép pedig Dánban –

Józs 18,1.
b. „És felállítva tarták a [faragott képet] mindaddig, míg az

Isten háza Silóban volt” – Bír 18,31; 1Sám 1,3.
6. A keresztyénség történelmében sok „Dán” volt, akik nem voltak

készek magukat másoknak alárendelni, hanem felállítottak
egy újabb imádati központot – Bír 18,1. 13-31.

7. A legjobb módja annak, hogy megóvjuk magunkat a hiteha-
gyásba eséstől, nem más, mint törődni az egész Testtel és az
Úr egyedülálló bizonyságával az Úr egyetlen munkájában –
1Kor 10,17; 12,12. 27.

D. Van egy erős prófécia a Bibliában arra, hogy az Úr visszajövetele
előtt lesz egy nagy hitehagyás [Károli: szakadás] a népe körében –
2Thessz 2,3:
1. Nem jön el addig az Úr eljövetelének napja, amíg be nem kö-

vetkezik előbb a hitehagyás – 2-3. vers.
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2. Ez a hitehagyás, a Szentírásban kijelentett, Isten ökonómiá-
jának egyenes útjától való elpártolás lesz – 1Tim 1,4; Ef 1,10;
3,9.

3. Még ma is van egy tendencia bizonyos keresztyének között az
Újtestamentum egyenes útjának elhagyására – 2Pt 2,15.

E. A 2Péter háttere és terhe a hitehagyás – elhajlás Isten igazságának
helyes útjától – 2,1:
1. A hitehagyás eltérítette a hívőket Isten ökonómiájától azáltal,

hogy zavarba ejtő filozófiák emberi logikájába vezette be őket –
Kol 2,8.

2. A hitehagyottak tanításai nem arra vezették a hívőket, hogy az
élet fáját fogyasszák, ami életet ad, hanem arra, hogy a tudás
fájából vegyenek részt, ami halált hoz – 1Móz 2,9. 16-17; 2Kor
11,2-3. 12-15.

3. Péter ellenszere, amit a hitehagyással szemben alkalmazott,
az élet ellátmánya és az igazság kinyilatkoztatása volt – 2Pt
1,3-21:
a. A 3-11. versben Péter az isteni élet ellátmányát használta

a helyes keresztyén élethez, hogy a hitehagyás ellen a
hívőket beoltsa.

b. A 12-21. versben az isteni igazság kinyilatkoztatását hasz-
nálta, hogy a hitehagyásban lévő eretnekség ellen a hívő-
ket beoltsa – 2,1, 3. lábjegyzet.

4. Mivel a mai keresztyénség telve van hitehagyással, az Úrnak
szüksége van helyreállításra – az élet és az igazság helyreállí-
tására – Jn 1,4; 8,12; 10,10b; 14,6; Jel 2,4. 15.

F. A hitehagyás napjaiban, ma, bizonyságot kell tennünk Isten szín-
tiszta Igéjének teljes kinyilatkoztatásáról, és harcolnunk kell az
Isten Igéjében kinyilatkoztatott mélyebb igazságokért, amelyek
magukba foglalják:
1. A kinyilatkoztatást Isten örökkévaló ökonómiájáról – Ef 1,10;

3,9.
2. A kinyilatkoztatást az Isteni Háromságról – 2Kor 3,13; Jel

1,4-5.
3. A kinyilatkoztatást a mindent tartalmazó Krisztus személyéről

és munkájáról – Kol 2,9. 16-17; 3,11.
4. A kinyilatkoztatást a kiteljesedett megelevenítő Szellemről –

Jn 7,39; 1Kor 15,45b; Jel 22,17.
5. A kinyilatkoztatást Isten örökkévaló életéről – Jn 3,15-16.
6. A kinyilatkoztatást Krisztus Testéről, ami Istennek a gyüleke-

zete – Ef 1,22-23; 1Kor 12,12-13. 27; 10,32.
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