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A Bírák könyvében megfigyelhető történelmi és lelki mélypont egyik legszembetűnőbb jele a női
vezetők, hithősök megjelenése, a vezetés hiánya illetve a férfi női szerepek felcserélődése,
eltorzulása.
Ráháb volt az utolsó női hithős még Józsué idejében, aki hite által megmentette magát és családját
(Józs 2, 6).
Debóra még egyértelműen pozitív szereplő, hiszen a vezetésben segíti a félénk Bárákot. Bárák
Debórával együtt mer csak harcba menni s ezért a győzelem is egy nőé lesz: Jáel öli meg Siserát, az
ellenség fővezérét. Pedig még Jáel férje is az ellenséggel tartott (4:17)! Debóra éneke érdekesen
kezdődik:
Bír 5:2 Hogy a vezérek (“kibontott hajúak”, nőnem – nők?) vezettek vagy: “az erősek erőt mutattak”
Izráelben, Hogy a nép önként kelt föl: áldjátok az Urat!… 5:7 Mígnem én Debora felkelék, Felkelék
Izráel anyjaként….
Az angol és magyar fordítások az LXX-et követik: „amikor a vezérek vezettek” (εDν τῷ ἄρξασθαι
αDρχηγουVς εDν ΙYσραηZλ)
5:9 Szívem azoké, akik parancsolnak (szintén az LXX-et követik a fordítások, a hébert nem lehet
könnyen fordíani) Izráelben, kik a nép közül önként ajánlkoztak: áldjátok az Urat!
Egy névtelen asszony megöli Abimeleket, malomkövet dobva a fejére. Egyedül emelte, görgette a
malomkövet? Pedig voltak férfiak is abban a toronyban!!! Passzivak, gyávák voltak, sodródtak, féltek,
menekültek, nem kezdeményeztek.
Gedeon félénk, bizalmatlan, bizonytalan férfi, de Isten felhasználja. Nem akar királlyá lenni, vagyis
úgy tűnik nem akar igazán beállni a vezetői tisztébe (kérdés, hogy ez jó vagy rossz dolog-e ezen a
ponton? Nem egyértelmű), majd elbukik a bálványimádásban és a többnejűségben (a nők okozzák a
vesztét) – ld. Salamon.
Jefte lánya alárendeli magát apjának, enged apja (a férfi vezetői) tekintélyének még akkor is, ha ez az
életébe kerül és soha nem tudott anyává, feleséggé lenni. Jefte „erős harcos” (11:1), de
meggondolatlan, bölcstelen, vérszomjas vezető volt és egy parázna asszony fia.
Sámsonnál Mánoah névtelen feleségének jelenik meg kétszer is az Úr angyala, őt vezeti és rajta
keresztül üzen a férjének! Ld. Mária és József! A férfi nem hallotta volna meg? Nem figyelt az Úrra?
Nem volt megszólítható? Miért az asszonyt vezeti? – merülhet föl a kérdés.
Delila és a filiszteus asszonyok - Sámson idegen nőket kíván meg, akik a vesztét okozzák! Asszonyok
az orránál („farkánál”, bocsánat) fogva vezetik a természetfelettien férfias, vezetésre termett,
születésétől fogva Istennek szentelt, Isten által elhívott, Szentlélek által megszállt szabadítót! Ez aztán
tényleg abszurd! Az idegen nők teszik tönkre éppen úgy, mint Gedeont és később Salamont!
Végül teljes anarchiába torkollanak az események és már semmilyen vezetőt, szabadítót sem támaszt
az Úr.
A könyv refrénje: „Nem volt király Izráelben” azaz, Istentől rendelt (határozott hívő férfi) vezető,
ezért… (bár ld. Abimelek és Gedeon ez irányú nyílt vagy burkolt szándékát)
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-

mindenki azt tette, amit jónak látott (anarchia)

-

erkölcsi romlás

-

női vezetés térnyerése, szerepek felcserélődése

-

a vezetés teljes hiánya

-

a nők abuzálása, kihasználása, meggyalázása

(ezeket látjuk ma is a társadalomban)
Mika anyját babonaság, bálványimádás, istentelenség jellemzi. Mire tanította akkor egy izráeli anya a
gyermekét?? És hol volt Mika apja? Meghalt már vagy csupán passzivan nézte a történéseket?
Egy lévita ágyasának/másodfeleségének csoportos megerőszakolása és feldarabolása
Jábes-Gileád asszonyainak kiirtása és a szűzlányok elrablása (Jábesből és Silóból)

Isten válasza (ugyancsak a bírák időszakában!):
Ruth – egy istenfélő, alázatos, határozott férfi vezetőnek (Boáz) önmagát alárendelő idegen, de hívő
nő! – Dávid ősanyja lesz („Isten szíve szerinti férfi” 1 Sám 13,14)!
Hanna – meddő, férje által megvetett, megkeseredett, de Istenben rendületlenül bízó izráeli asszony
– az első próféta anyja lesz!
Már akkor készül a szabadulás, megváltás Isten népe számára, amikor még javában a bűnben élnek!
Ha bajban vagyunk, akár saját hibánkból, akár mások miatt, biztosan tudhatjuk, hogy Isten már készíti
a kimenekedést…
És ez esetben e két jelentéktelennek tűnő, de Istenben hívő asszonyon keresztül fordítja meg Isten
Izráel és a világ sorsát! Rajtuk keresztül bontakoztatja ki az üdvtervét!
Gondoltál már arra, hogy mekkora jelentősége lehet a mi hitünknek hűségünknek is Isten az egész
világra kiterjedő üdvterve kibontakozása szempontjából??
Pillangóeffektus…!
Nem vagyunk jelentéktelenek! Csak tegyük hittel, hűségesen azt, amire Isten hív és bízzuk rá a többit.
El sem tudjuk képzelni, mennyire fontosak vagyunk Istennek és mennyire fontos szerepet szánt
nekünk az ő Nagy történetében! Bármit is bízott ránk.
Isten tehát nagyon fontos szerepet szánt a nőknek az ő népén belül. Sok más dolog mellett talán a
legfontosabb küldetésük, hogy a férfiakat segítsék, hogy mint Istentől rendelt vezetők a helyükre
álljanak. Akik ha ezt nem teszik/tesszük meg, a nők fognak elkezdeni vezetni (egy ideig még mindig
jobb, mintha nem lenne vezetés, amíg Istenfélő asszonyok teszik ezt!), majd pedig teljesen fel fog
borulni a rend…
Úgyhogy férfiak, „vigyázzatok! Álljatok meg a hitben! Legyetek férfiak, legyetek erősek!” (1 Kor 16,13)
Vagy, ahogy Dávid mondja: „Most azért erősísétek meg a kezeiteket és legyetek erős férfiak!” (2 Sám
2,7)
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