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Tisztelt Ünneplő Gyülekezet! 
1. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kezdetének 170. évfordulójára emlékezünk a mai 

napon városunkban, hazánkban, és a magyarság szerte a nagyvilágban erről emlékezik meg, ezt ünnepli. 
Ezen az évfordulón Isten kijelentett Igéje alapján kérünk látást, bölcsességet és vezetést saját életünkre 
nézve, hogy ünneplésünk és megemlékezésünk méltó lehessen, és a jövő felé vezessen. 

Gyakran megtörténik az, hogy az eseményeket csak jóval később, utólag értjük meg, hogy mi és miért 
történt úgy, ahogy megtörtént. A bibliai Bírák könyvében is számos esemény le van írva Izrael történel-
mének egy meghatározó korszakáról. Végül ennek a könyvnek a legutolsó mondata adja meg a legtömö-
rebb magyarázatát a miértekre: „Abban az időben nem volt király Izráelben: mindenki azt csinálta, amit 
jónak látott.” (21,25)  

 
Mi azonban abba a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy okulhatunk és tanulhatunk más népek hi-

bájából, és egyáltalán nem szükséges, hogy mi is elkövessük ugyanazokat a hibákat. Ismerjük jól a köz-
mondást: az okos ember a más kárán tanul, a buta ember pedig a saját kárán sem. 

2. A Bírák könyvében Gedeon története az egyik legismertebb. Így kezdődik Gedeon története: „Iz-
ráel fiai azt cselekedték, amit rossznak lát az ÚR, ezért az ÚR Midján kezébe adta őket…” Egy ellenséges, 
hódító nép könnyűszerrel elfoglalta Izrael városait, falvait. Ezt tapasztalták az emberek, hogy meghódí-
tották őket. Az igaz Isten jóváhagyásával történt mindez. 

Az Ige azonban ennél sokkal többet lát. Látja azt, hogy miért történt mindez: mert a nép szembefor-
dult Istennel. „Azt tették az emberek, amit rossznak lát az Úr”. Isten pedig az ellenséges, hódító népet 
eszközként használja arra, hogy népét visszafordítsa a rossz útról. 

Félelmetes belegondolni abba a helyzetbe, amibe Izrael népe belekerült. Hiába dolgoztak, hiába ter-
meltek gabonát, és hiába tenyésztettek állatokat, az ellenség mindent elvett tőlük. Állandóak voltak a 
fosztogatások, a rablások. A felfegyverzett ellenség kivárta a legkedvezőbb alkalmat, amikor az izraeliek 
már betakarították a gabonát, amikor a jószágok megellettek, gyarapodtak, és lefölözték a hasznot. 

Izrael fiai pedig már arra kényszerültek, hogy rejtegessék a gabonát, vagy az állatokat, hogy legyen 
mit enniük, és maradjon a következő évre vetőmag. Gedeon is csak bújva-titokban próbálta kicsépelni a 
learatott gabonát, és közben rettegett, nehogy az ellenség elvegye, mert olyanok voltak, mint a sáskák: 
mindent letaroltak. 

Ennek a nagy nyomorúságnak azonban oka volt: az emberek elfordultak az igaz Istentől. Hátat 
fordítottak annak az Istennek, Aki kihozta őket Egyiptomból, a szolgaság házából, Aki nagy néppé tette 
őket. Elfordultak attól az Istentől, Aki gazdaggá tette őket. 

Évek teltek el, míg végre Izrael népe eljutott arra, hogy megalázza magát Isten előtt, hogy belássa: 
minden nyomorúság oka saját hűtlenségük, hogy hátat fordítottak az Úristennek. 

 
3. Fel kellett ismerniük ezt, bűnbánatra kellett jutniuk, ahhoz, hogy újra kiáltani tudjanak az igaz 

Istenhez. A bűn felismerése, a bűn megbánása, és a bocsánatkérés. Miután ezen a keserves úton 
végigmentek, akkor tudtak őszinte szívvel kiáltani az Úrhoz, hogy szabadítsa meg őket Midján népétől. 

Az Úr pedig kegyelmesen meghallgatta őket.  
Amikor ezt a mondatot kimondom, hogy „az Úr pedig kegyelmesen meghallgatta őket”, akkor köny-

nyű azt gondolni, hogy a nép most már kényelmesen hátradőlhetett a karosszékben, Isten pedig elvé-
gezte a szabadítást. 

De nem így történt. Gedeon idejében sem így történt. 1848-ban sem így történt a szabadítás. És ma 
sem így történik a szabadítás. Van, amit az embernek, Gedeonnak kellett megtenni, és természetesen 
van, amit Isten tesz meg. Ez a történet lényege. Nézzük meg ezeket: 

 
4. Isten kiválasztotta Gedeont arra, hogy legyen ebben a küzdelemben a nép vezetője. Gedeon nem 

úgy nőtt fel, hogy hadvezér legyen. Teljesen ismeretlen és talán félelmetes is volt az a feladat, amit Isten 
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szánt neki. Ezért szinte vitatkozik Isten angyalával. „ha velünk van az ÚR, miért ért bennünket mindez? 
Hol vannak mindazok a csodák, amelyekről atyáink beszéltek nekünk”?  

Az Úr azonban felhatalmazta Gedeont a cselekvésre – ez pedig kulcsfontosságú. Gedeonnak kell ez a 
felhatalmazás, hogy amit tesz, az nem a saját elkeseredéséből fakad, és nem is valamiféle idegengyűlö-
letből táplálkozik. Gedeon felhatalmazása az Úrtól van. Isten utasítja őt, hogy szabadítsa meg népét az 
idegen betolakodóktól. Az Úr küldi őt, hogy álljon a nép élére. „Menj… én küldelek téged!”  

 
5. Ezek után Gedeon előkészíti az áldozatot, amit be akar mutatni Istennek. Jelet kér: ha az égőáldo-

zat füstje felszáll, akkor Isten elfogadja az áldozatot tőle – valószínűleg ez lehetett a jelkérés mögött. Az 
Úr azonban ennél sokkal többet ad: mennyei követe, angyala által Ő maga gyújt tüzet, ami kicsapva a 
sziklából megemésztette az áldozati állatot és a kovásztalan kenyereket. 

Gedeon olyan erős jelet kap Istentől, amivel egyszerűen képtelen vitatkozni. Nem tehet mást: el kell, 
hogy fogadja a jelet, és el kell, hogy fogadja az Istentől kapott megbízást, hogy álljon a nép élére. 

Figyeljük meg jól a történetet: Gedeonnak mindent körültekintően elő kellett készíteni. „elment, és 
elkészített egy kecskegidát meg egy véka lisztből néhány kovásztalan kenyeret. A húst egy kosárba tette, a 
hús levét meg egy fazékba, azután kivitte hozzá a cserfa alá, és odatette eléje. Az Isten angyala ezt mondta 
neki: Vedd a húst és a kovásztalan kenyereket, tedd le erre a sziklára, és öntsd rá a levét! Ő így is tett.”  

Azonban a tüzet Isten adta az áldozathoz. 
Ha végig olvassuk az egész történetet a Bibliából, akkor azt látnánk, hogy Gedeonnak végig így kell 

tennie: minden egyes lépést jól elő kell készítenie az embereivel, a katonáival, azonban az i-re a pontot 
mindig Isten teszi fel. Isten adja a tüzet az áldozathoz, majd pedig Isten adja az áldást a győzelemhez 
egészen addig, míg az ellenséget le nem győzik, míg a midianitákat ki nem szorítják az országból. 

 
6. Tisztelt Ünneplő Gyülekezet! 170 évvel ezelőtt hazánkban nagyon hasonló események történtek. 

A monarchiából szabadulni vágyott nemzetünk. Hosszú évszázadok elnyomása után végre független és 
szabad akart lenni. A szabadság utáni vágynak pedig az élére álltak költők, írók, egyetemista fiatalok. 
Majd ezután politikusok és katonák is. 

Nekünk megadatott, hogy ismerhetjük a történelmet. És tudjuk azt is jól, hogy bár a szabadságharcot 
a következő évben nagyhatalmi segítséggel megtörték és leverték, és ezután véres megtorlást szenved-
tünk el, de végül mégis sikerült visszaszerezni a hőn áhított szabadságot.  

1848 tavaszán nemcsak úgy véletlenül tört ki a forradalom Párizsban, Pozsonyban, Bécsben, majd 
Pesten. Az elhívással és felhatalmazással rendelkező emberek előkészítettek és megtettek mindent. 
Majd pedig Isten adta a tüzet. A forradalom tüzét, mely végig perzselte egész Európát. 

 
7. Mindezek után joggal tehetjük fel a kérdést, hogyan segít ez az Ige, Gedeon története bennünket, 

akik itt élünk a világnak ebben a szegletében, Böszörményben?  
Mi most benne vagyunk egy történelmi helyzetben. Még egyáltalán nem mondhatjuk el azt, hogy 

történelmi távlatból értékelhetjük a 2000-es éveket. Ennek ellenére lehet látásunk saját korunkra, jele-
nünkre nézve. Nem vagyunk arra kárhoztatva, hogy vakon tapogatózzunk, vajon helyes-e ezt vagy azt 
tennünk? Vajon melyik a helyes út előttünk, amin tovább kell mennünk? 

Emlékezzünk vissza, Gedeon története azzal a megállapítással kezdődött, hogy „Izráel fiai azt csele-
kedték, amit rossznak lát az Úr, ezért az Úr Midján kezébe adta őket…” Jelenünk megértésének ez a kulcsa: 
ismerjük fel végre azt, hogy az európai emberek azt cselekedték, amit rossznak lát az Úr! 

Számtalan példát lehetne arra mondani, hogy hol, mikor és miben cselekedtek, cselekedtünk rosszul. 
Hogyan fordultak szembe az Úr akaratával az egyes nemzetek. Hogyan tagadták meg keresztyén gyöke-
reiket, identitásukat, és legfőképpen hitüket. Példák tucatjait lehetne sorolni, amikor az európai népek 
vezetői szégyellték keresztyén hitünk jelképeit, amikor lábbal tiporták a bibliai alapértékeket a politikai 
korrektség álszent és hazug eszméje nevében. 

Hát ne csodálkozzunk azon, hogy mindezt rossznak látta az Úr, ezért az Úr Midján kezébe adta őket… 
Nézzünk szembe azzal, hogy Isten ma sem árul zsákbamacskát. Ha az Ő népe nem tiszteli az Ő 

szent nevét, akkor kiszolgáltatja őket idegen népeknek egészen addig, amíg népe meg nem alázza magát 
Isten szentsége előtt, amíg bűneit nem bánja meg, és meg nem tér útjáról.  

Akkor, de csak akkor fog szabadítót küldeni, ha lesz bűnbánat, ha lesz megtérés.  
És akkor egy Gedeon, egy szabadító meg fog mindent tenni. Előkészíti az áldozatot az előírás szerint. 

De már a tüzet Gedeon nem gyújthatja meg. Az már nem Gedeon feladata. A tüzet Isten adja, mert csak 
Isten adhatja.  
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Isten, Mindenható Úr ma is. Ez számomra nem kétséges. Nincs más Isten rajta kívül! Ő kezében tar-
totta Izraelt és a hódító Midjánt, akit eszközként használt arra, hogy népe bűnbánatra és megtérésre 
jusson. 

Urunk kezében tartotta a magyart és az idegen elnyomó és hódító népeket 1848-ban is, a 19. szá-
zadban is, akiket eszközként használt arra, hogy népünk bűnbánatra és megtérésre jusson. 

És Urunk, Aki Mindenható Úr ma is, kezében tartja az európai népeket és a csendesen hódító népe-
ket, akiket eszközként használ arra, hogy az Ő népe itt Európában bűnbánatra és megtérésre jusson. 

Ez a mi lehetőségünk: megtérésre jutni, és visszatalálni az Úrhoz.  
Az a mi feladatunk és felelősségünk, hogy amikor indít és felhatalmaz bennünket az Úr, akkor 

cselekedjünk. Akkor tegyünk meg mindent úgy, ahogy parancsolja. 
De a tüzet Ő fogja adni – ez a mi reménységünk és ígéretünk: Isten adni fogja a tüzet. Ezért 

imádkozzunk most! Ámen. 
 
Loment Péter lelkész 
 
 
 
 
 
 
 
Imádság: 
Mindenható Istenünk! Örökkévaló Urunk! Hálával telt szívvel szólítunk meg, hogy köszönetet mond-

junk az előttünk járt ősök és hősök példájáért. 
Köszönjük Neked Gedeont, aki meghallotta felhatalmazó és küldő szavadat, és választott néped élére 

állt. Köszönjük bátorságát, hogy megtett mindent, amit emberileg neki és követőinek lehetőségük volt 
megtenni. 

Köszönjük Neked Urunk a ’48-as hősöket, akik készek voltak indulni és cselekedni, és megtettek 
mindent, amit emberként megtehettek, hogy hazánk újra szabad ország legyen. 

Istenünk legyen áldásod a Szabadságharc hőseinek emlékezetén! 
Kegyelmes Urunk! Olyan korban élünk, amiben aggodalmat keltő folyamatokat látunk szerte Euró-

pában. Felismertük bűneinket, hogy Európa nemzetei elfordultak Tőled Istenünk. Imádkozunk és kö-
nyörgünk azért, hogy adj az embereknek tiszta látást, szívükbe igaz bűnbánatot és szív szerinti megté-
rést Krisztushoz.  

Imádkozunk és könyörgünk hozzád azért, hogy megmaradjon magyar nemzetünk magyarnak, és 
megmaradjon Európa európainak és keresztyénnek, hogy ne olvadjon fel a népek olvasztótégelyében! 
Krisztusért kérünk, szabadíts meg Urunk! Ámen. 


