
BÍRÁK

Hetedik üzenet

Isten Deborát támasztotta Izrael bírájának,
valamint egy anyának Izraelben,

aki gyakorolta a női alárendelődést a férfi előtt,
hogy megtartsa Isten elrendelését,

és hogy egész Izraelt behozza
az Isten királysága és fősége alatti helyénvaló rendbe

Igeolvasmány: Bír 4–5.
I. A Bírák könyve megmutatja, hogy Izrael megsértette Istent azzal,

hogy elutasította Őt mint a Királyukat; nagy gonoszság, nagy
bűn, Isten szemében, ha elutasítjuk Őt mint a Királyunkat, az
Urunkat, a Fejünket és a Férjünket – 1Sám 8,7; 12,17. 19; Bír
21,25; 17,6; Lk 19,11-14; Jer 11,13; Ezék 16,24:

A. Folyamatosan úgy kell vennünk, megtapasztalnunk és élveznünk
Krisztust mint a Királyunkat, az Urunkat, a Fejünket és a Fér-
jünket, hogy Ő az áldásunk lehessen, és így az áldás csatornájává
tegyen minket a szentek és az összes gyülekezet számára – Mt 2,2;
Jn 1,49; Héb 7,2; Ésa 32,1-2; 33,22; Fil 2,9-11; Róm 14,6-9; 2Kor
4,5; Kol 2,19; Ef 1,22-23; 2Kor 11,2-3; Hós 2,19-20; 4Móz 6,23-27;
Zsolt 128,5; 48,2.

B. A Máté 1,1 úgy szól Krisztusról mint Dávid fiáról, Ábrahám fiáról:
1. Mivel lázadók vagyunk, meg kell térnünk, és el kell fogadnunk

Krisztust mint Dávid fiát, vagyis mint a hatóságunkat, mint
a szuverén Uralkodónkat és Királyunkat, hogy Ő bennünk és
rajtunk uralkodjon Isten királyságában.

2. Ha Krisztus a miénk Dávid fiaként, a nagyobb Salamonként,
akkor Ábrahám fiaként, a valódi Izsákként is a miénk lesz;
ez azt jelenti, hogy minél többet vesszük úgy Krisztust mint
a Királyunkat (Dávid fia), annál inkább az uralkodása alatt
állunk, és minél inkább az uralkodása alatt állunk, annál in-
kább úgy élvezzük Őt mint az áldásunkat (Ábrahám fia); ez a
feldolgozott Háromegy Isten áldása, aki a mindent tartalmazó
Szellemként teljesedett ki – 1. vers; Gal 3,14. 16. 29.

3. Ez azt fogja előidézni, hogy az áldás csatornáivá váljunk a
szentek előrehaladásáért (az életben való növekedésükért) és a
hitük öröméért (Krisztus-élvezetükért); arra hívattunk el, hogy
megáldjunk másokat, így nekünk, mint áldott embereknek,
mindig meg kell áldanunk másokat, hogy áldást örököljünk –
Fil 1,25; 1Pt 3,9.

II. Isten Deborát támasztotta Izrael bírájának, aki gyakorolta a női
alárendelődést a férfi előtt, hogy megtartsa Isten elrendelését,
és hogy egész Izraelt behozza az Isten királysága és fősége alatti
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helyénvaló rendbe – Bír 4–5:

A. Izrael fiai azután is gonoszul cselekedtek Jehova szemei előtt, mikor
Ehud meghalt (4,1), ezért Jehova Jábinnak a kezébe adta őket, aki
Kánaán királya volt, seregének vezére pedig Sisera volt; kilencszáz
vasszekere volt, és húsz esztendeig zsarnokoskodott az Izrael fiai
felett erőszakkal – 2. 3b. vers.

B. A Bírák 4. idején Izrael férfiai elbuktak az Isten által elrendelt ve-
zető funkciójuk vonatkozásában; ez arra kényszerítette Istent, hogy
valami rendkívüli és szokatlan dolgot tegyen azzal, hogy egy nőt,
Deborát, támasztotta Izrael bírájaként; egy ilyen nő támasztása
egész Izrael állapotát megváltoztatta – 4-5. vers.

C. Izrael fiai Jehovához kiáltottak (3a. vers), és Debora, egy prófétanő,
támasztatott Izrael bírájának; ott ült ő a Debora pálmája alatt, és
Izrael fiai ide jöttek fel hozzá törvényre (4-5. vers).

D. A Bibliában egy helyénvaló nő olyan valaki, aki alárendeli magát
Istennek, aki megtartja Isten elrendelését; ez az a helyzet, amit
Izraelnek Isten előtt mint a Királya, Ura, Feje és Férje előtt fel kel-
lett volna vennie, de Izrael megszegte Isten elrendelését azzal hogy,
a pozícióját mint Isten felesége otthagyta, és bálványok százaiért
elhagyta Őt; ez nyomorúságos helyzetbe és állapotba hozta Izraelt:
1. Sámson az anyja méhétől fogva nazireus volt az élete teljes

idejére; a nazireusnak hagynia kellett hosszúra nőni a haját,
ami azt jelképezi, hogy meg kellett maradnia az alávetett hely-
zetében az Úr fősége alatt, amiben erő van – 4Móz 6,5; Bír
16,17; 1Kor 11,3-6. 10. 15.

2. De Delila minden nap zaklatta őt a szavaival, és gyötörte őt,
hogy mondja el neki az ereje titkát, mígnem „halálosan be-
lefáradt a lelke” (Bír 16,16 [Károli]); a Sátán felőrlő taktikái
következtében, Sámson a Sátán csapdájába esett, a haját Delila
lenyírta, és elfogták a filiszteusok: a nazireusi odaszentelését,
az erejét, a megszentelődésének bizonyságtételét és Isten je-
lenlétét elveszítette (Dán 7,25 [Kecskeméthy]).

3. Azokat, akik azt az eltérő és rossz tanítást elfogadják, hogy a
hívőknek nem szabadna alárendelni magukat az Isten által
kinevezett helyettes hatóságoknak, ez a tanítás el fogja ronta-
ni; velünk (különösen a férjes nőtestestvérekkel – Ef 5,22-24)
alárendelődő szellemnek, állapotnak, légkörnek és szándéknak
kellene lennie; ha ilyen emberek vagyunk, akkor az nagy áldás
lesz a számunkra és a jövőnkre nézve.

E. A Bírák 5-ben Debora énekét olvasva láthatjuk, hogy ő telve volt
képességgel, kapacitással, éleslátással és előrelátással, de ez a
kiváló és tehetséges ember nagyon alárendelődő volt; Isten őt tette
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meg a vezetővé, de ő mégis megőrizte a helyes rendet, és Bárákot
helyezte maga fölé befedezésként – 4,6-9; vö. 1Kor 11,3-6. 10.

F. Debora felismerte, hogy szüksége volt egy férfira, aki befedezi őt;
amint Pál az 1Korinthus 11,3-ban mondja: „Minden férfiúnak feje
a Krisztus; az asszonynak feje pedig a férfiú; a Krisztusnak feje
pedig az Isten.”

G. Amikor ez a kiváló, rendkívüli asszony az élen járt a férfi előtti
női alárendelődés gyakorlásában, az egész ország egy kiváló és
helyénvaló rendre jutott el; minden vezető az élen járt, az egész
nép követett, és megalakult a hadsereg; mindenki (férfiak is és
asszonyok is) visszatért a helyénvaló pozíciójába Jehova előtt.

H. Így Debora ezt mondhatta az énekében: „Hogy a vezérek vezettek
Izraelben, hogy a nép önként kele föl: áldjátok Jehovát! [. . . ] Akkor
lejött a hősök maradéka; Jehova népe lejött hozzám a hatalmasok
ellen” – Bír 5,2. 13.

I. A nőtestvérek legelső és legfontosabb funkciója a gyülekezetben,
hogy alárendeljék magukat; ha a nőtestvérek meg tudják tanulni
ezt a leckét, a gyülekezet erős lesz, gyarapodni fog, és meg fog
újulni:
1. Az alárendelődéshez az élet ellátmánya, a kegyelem élvezete, a

kereszt munkálkodása és az én megtagadása szükséges.
2. Azok, akik megtelnek Krisztussal, megtelnek alárendelődéssel;

az Úr, aki az egész életében alárendelte Magát, nekünk adta
az alárendelődő és engedelmes életét – Fil 2,5-11; Héb 5,7-9.

3. Amikor egy nőtestvér feleségül megy egy férfitestvérhez, akkor
ez azt jelenti, hogy ő kész felajánlani magát, és azt mondani,
„Kész vagyok alárendelni magamat”; ha egy nőtestvér szívében
soha nem volt meg az a szándék, hogy alárendelje magát annak,
akihez szeretne férjhez menni, akkor nem szabadna feleségül
mennie hozzá, és nem szabadna az ő feleségének lennie – Ef
5,22-23; 1Pt 3,1-6.

III. Debora nemcsak Izrael bírájaként kelt fel, hanem egy anyaként
is Izraelben – Bír 5,7:

A. Amikor a gyülekezeti élet a gyakorlati megvalósításában eljut egy
magas szintre, minden gyülekezetben lenniük kell valódi anyák-
nak; a Róma 16,13-ban Pál azt mondja, „Köszöntsétek Rufust, aki
kiválasztott az Úrban, és az ő anyját, aki az enyém is”:
1. Pál apostolnak szüksége volt egy anyára; egy nőtestvér mint egy

róluk gondoskodó anya nélkül gyászosak lennének mindazok,
akik az Úr szolgálatának terhét hordozzák; mindannyiunknak
szüksége van a szellemi anyák gondoskodására, akiknek a
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gondoskodása a valódi táplálékunk és a valódi védelmünk.
2. Az, hogy Pálnak volt egy szellemi anyja, azt mutatja, hogy a

szenteknek a gyülekezeti életben Rómában Krisztus megfeszí-
tése és feltámadása által volt egy életátvitelük; az a legjobb út
egy életátvitelhez, hogy követjük Pál példáját, aki eldöntötte,
hogy egyébről ne tudjon, mint a mindent tartalmazó Krisztus-
ról, még pedig mint megfeszítettről – 1Kor 2,2.

B. János evangéliuma életről szóló könyv, nem a természeti életről,
hanem az általvitetett és átformált életről; eredetileg János nem
volt Mária fia, és Mária nem volt János anyja, de Krisztus életfel-
szabadító halála, az Ő életkitöltő feltámadása és az Ő velük való
életegyesülése által az Ő szeretett tanítványa egy lehetett Vele és
az Ő anyja fiává válhatott, az anyja pedig az Ő szeretett tanítványa
anyjává válhatott – 19,26-27.

C. Az első kapcsolatunk a hústestben van, a második azonban a szel-
lemben, vagyis az általvitetett életben; mivel van egy második
születésünk (3,6), bizonyosan megvan a második kapcsolatunk, a
második családi kapcsolatunk a valódi nőtestvérekkel és a valódi
anyákkal.

D. Ha a nőtestvérek gyakorolják a birtokukban lévő imádság és hit
szellemét, hogy valódi anyák legyenek (2Kor 4,13), fel fogják is-
merni, hogy mennyire önzőek és mennyire önmagukban vannak;
amikor vannak jó gyermekeik a szellemben, az a lehető legnagyobb
mértékben le fogja leplezni őket; továbbá a nőtestvérek növeked-
ni és érni fognak az életben azáltal, hogy gondoskodnak néhány
szellemi gyermekről.

E. Ha a nőtestvérek szeretik az Urat, és komolyan veszik, hogy az Úr
helyreállító munkájában a gyülekezeti életért élnek, akkor szolgáló
ápolónővérekként, gyülekezeti ápolónővérekként fognak tekinteni
magukra, akik ápolói gondoskodást nyújtanak a gyülekezetben
mint egy igazi kórházban; az összes nőtestvérnek imádság által
szolgáló nőtestvérnek és a szeretet legkiválóbb útja által szerető
anyának kell lennie, hogy segítsék szűkölködőket és a fiatalabbakat
a szellemi életükben és a gyülekezeti életükben; ez a legjobb mód
ahhoz, hogy megkapják az áldást, a növekedést, a szellemiséget és
az Úr valódi élvezetét – Róm 16,1-2. 13; Ésa 66,12-13; 1Kor 12,31b;
13,4-7.

IV. A Biblia azt mondja, hogy abban az időben Isten népe körében,
„nagy szívbeli határozatok voltak”, és „nagy szívbeli tanakodások
voltak” – Bír 5,15-16 [Kecskeméthy]:

A. Amikor van egy nagy elhatározásunk, akkor egy biztos döntésre
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jutunk, amikor pedig nagy tanakodásunk van, akkor kigondolunk
egy tervet, hogy az Úrnak éljünk és kiéljük az Urat az Ő naprakész
helyreállításáért a Teste felépítésében, a menyasszonya elkészíté-
sében és a királysága megnyilvánulásának bevezetésében – 2Kor
5,14-15; Róm 14,7-9; Jel 19,7-9.

B. Miközben Lee testvér 1943-ban a japán katonai rendőrség sanyar-
gatása alatt állt, az Úr adott neki egy álmot, amelyben a napi
pirkadatot (mint reggel a hajnalodást) látta egy széles országút-
tal, ami nagyon fényes volt, nagyon egyenes volt, és határtalanul
elnyúlt; ez az Úr helyreállításának a széles országútja, a felkelő
napja és a határtalan jövője – vö. Péld 4,18.

C. Törekednünk és imádkoznunk kell azért, hogy olyanok legyünk,
mint akiket Debora a dicsőséges módon befejeződő éneke végén
ír le: „Akik Téged szeretnek, tündököljenek mint a kelő nap az ő
erejében!” – Bír 5,31:
1. A kelő nap az ő erejében azt jelenti, hogy a nap fényesen, ra-

gyogóan és dicsőségesen ragyog; ha az összes gyülekezet meg-
tapasztalná az elhatározásokat, a tanakodásokat és a naphoz
hasonlóan a felkelést a ragyogáshoz, akkor bizonyosan úgy
élveznék az Urat mint a győzelmüket.

2. A győztesek, akik alkatukban a gyógyító Krisztussal mint az
igazságosság Napjával újraépülnek, úgy fognak fényleni, mint
a nap, az ő Atyjuk királyságában – Mal 4,2; Lk 1,78-79; Mt
13,43.
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