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„10Én ott álltam a hegyen, mint az előző alkalommal, negyven 
nap és negyven éjjel. Az ÚR meghallgatott engem ezúttal is, 
és ezután nem akart elpusztítani téged az ÚR. 11Majd ezt 
mondotta nekem az ÚR: Menj és indulj útnak a nép élén, 
hadd menjenek be, és hadd vegyék birtokba azt a földet, 
amelyet esküvel ígértem meg atyáiknak, hogy nekik adom. 
12Most pedig Izráel, mit kíván tőled Istened, az ÚR? Csak 
azt, hogy Istenedet, az URat féljed, járj mindenben az ő 
útjain, szeresd őt, és szolgáld az URat, a te Istenedet teljes 
szívedből és teljes lelkedből. 13Tartsd meg az ÚR 
parancsolatait és rendelkezéseit, amelyeket ma parancsolok 
neked a te javadra!” V. Móz 10,10-13 
 
Drága Gyülekezet! 

Szeretett Testvérek! 

 
Az ígéret földjének elfoglalása előtt vagyunk. A 40 éve 

vándorló nép hamarosan elfoglalhatja az Isten által nekik ígért 

földet. Sokat kellett menni, hosszú volt az út, nem csupán 

fárasztó, hanem küzdelmekkel, nyomorúságokkal teli. 

Érdekesség képpen megnéztem, hogy a google mennyi időt 

mond a megtett távra?! (2. dia) A 728 km-t folyamatos 

gyaloglással 148 óra alatt lehet megtenni. Ekkora tömegnek (kb. 

1 millió ember) számoljunk 1 hónapot. A Szentírásban azt 

olvashatjuk, hogy (3. dia) „2Tizenegy napig tartott az út a 

Hórebtől Kádés-Barneáig, a Széír hegyén át.” V. Móz 1,2. 

Ezzel szemben a nép a folyamatos engedetlenségével, 

hitetlenségével, lázadásával és lázításával nehezítette meg a 

vándorlást és Isten (4. dia) 40 évig vándoroltatta a népet. Egy 

emberöltőnyi időt töltöttek a pusztában, s amit lényeges rövidebb 

idő alatt meg lehetett volna tenni, azt az engedetlenség, az Isten 

iránti bizalom hiánya miatt saját maguknak hosszabbították meg. 

Isten végig ott állt mellettük, vezette őket nappal felhőoszlopban, 

éjszaka tűzoszlopban és még sem engedelmeskedtek neki. A 

népre, a vándorlásra annyira igaz József Attila verse (5. dia): „Az 

Isten itt állt a hátam mögött s én megkerültem érte a világot”.  

 Az engedetlenségükkel hátráltatták Isten rájuk vonatkozó 

ígéreteinek beteljesedését. Ha a magunk életében látjuk, hogy 
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életünk egy területe nem működik, vagy megrekedtünk, és hiába 

imádkozunk valamiért, nem történik semmi, érdemes 

elgondolkodnunk és elcsendesednünk. Érdemes odaborulnunk 

Isten elé, kérdezni és csendben lenni, hallgatni és várni Isten 

válaszára. Ne azokra a válaszokra figyeljünk és halljuk meg, 

amiket mi szeretnénk hallani. Figyeljünk, mit mond Isten a 

Szentírás Igéi által! Ne mi akarjunk megmagyarázni dolgokat, 

hanem várjunk türelmesen, figyelve Isten válaszára! Lehet, hogy 

volt Istennek olyan üzenete, melynek elmulasztottam 

engedelmeskedni?! Addig, míg Isten adott kijelentésének nem 

vetjük alá magunkat, nem vezet tovább bennünket. Ő türelmes, 

és megvárja, míg megérik bennünk a felismerés és a döntés. 

Izrael esetében kész volt 40 évig várni! Azonban ez a 40 

év az engedetlen generáció számára azt jelentette, hogy a 

pusztában haltak meg — nem léphettek be az Ígéret Földjére. 

Még Mózes sem léphetett be! Olyan megrendítő ez a történet (6. 

dia): „25Hadd menjek át, és hadd lássam meg azt a jó földet a 

Jordánon túl, azt a szép hegyvidéket és a Libánont! 26De az 

ÚR megharagudott rám miattatok, nem hallgatott rám, 

hanem azt mondta nekem az ÚR: Elég, ne beszélj hozzám 

többet erről a dologról! 27Menj föl a Piszgá csúcsára, tekints 

szét nyugatra és északra, délre és keletre, nézz körül saját 

szemeddel, mert te nem kelhetsz át a Jordánon.28Józsuénak 

azonban adj parancsot, erősítsd és bátorítsd őt, mert ő fog 

átkelni e nép élén, és ő osztja majd fel az országot, amelyet 

látsz.” V. Móz 3,25-28. Számomra olyan tanulságos ez a 

történet. (7. dia) Az egyik tanulság, hogy Isten nem tesz kivételt! 

Mózes lázadásának és engedetlenségének is meg lett a 

következménye. Isten azt mondja Mózesnek: Nem mehetsz át a 

Jordánon! Rád is az vonatkozik, ami a többiekre. Pedig Istennek 

az volt a véleménye Mózesről – idézem – „10Nem is támadt 

többé Izráelben Mózeshez hasonló próféta, akivel szemtől 

szemben érintkezett volna az ÚR. 11Mert őt küldte el az ÚR 

mindazoknak a jeleknek és csodáknak a véghezvitelére, 

amelyeket tett Egyiptom földjén a fáraóval, minden 

szolgájával és egész országával; 12és minden erős kézzel 
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megteendő, minden nagy és félelmes dolog véghezvitelére, 

amelyeket megtett Mózes egész Izráel szeme láttára.” V. Móz 

34,10-12. Bármennyire szereti, kedveli Mózest, bármennyire 

komoly, felelősségteljes szolgálattal bízta is meg, 

bizalmatlanságának és engedetlenségének meg lett a 

következménye, mert Isten nem tesz kivételt. A bűn, az bűn a 

hívőnek és a hitetlennek az életében egyaránt!  

Azt is olyan jó látni, hogy Mózes nem sértődik be! Mózes 

tiszteletben tartja Isten döntését és tisztességes módon átadja a 

stafétabotot a fiatalabbnak, Józsuénak. Nem sértődik meg, nem 

duzzog, nem az érdektelenség van benne, hogy akkor innentől 

kezdve nem érdekel a dolog, hanem tudomásul veszi Isten 

döntését, hogy neki eddig tartott a szolgálata.  

• „mert te nem kelhetsz át a Jordánon” V. Móz 3,27 

• „22Nekem tehát ezen a földön kell meghalnom, nem 

kelhetek át a Jordánon.” V. Móz 4,22 

• „Az ÚR is megmondotta nekem: Nem kelhetsz át a 

Jordánon!” V. Móz 31,2 

• „52Megláthatod ugyan közelről azt a földet, de nem 

mehetsz be arra a földre, amelyet Izráel fiainak adok.” 

V. Móz 32,52 

• „Megmutattam neked, de nem mehetsz be oda.” V. 

Móz 34,4 

Ezért magához hívatja Józsuét és elmondja neki Isten 

útmutatását: „7Akkor odahívta Mózes Józsuét, és ezt mondta 

neki az egész Izráel előtt: Légy erős és bátor, mert te fogsz 

bemenni ezzel a néppel arra a földre, amelyet az ÚR esküvel 

ígért oda atyáiknak, és te osztod azt fel majd köztük. 8Maga 

az ÚR megy előtted, ő lesz veled. Nem hagy el téged, és nem 

marad el tőled. Ne félj hát, és ne rettegj!” V. Móz 31,7-8.  

Be lehet ilyen méltóságteljesen is fejezni a szolgálatot! Ebben a 

befejező szolgálatban újra könyörög a népért, szüntelenül az Úr 

előtt hordozza és inti ezt a botladozó népet. Néhány szót emelnék 

ki, amely útmutatás lehet számunkra is (8. dia):  
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- féljed az Urat! 
- járj az Ő útjain! 
- szolgáld az Urat! 
- tartsd meg parancsolatait! 

 
Isten azt várja tőlünk, hogy az iránta való elkötelezettségünket és 

szeretetünket többféleképpen is kifejezzük. A szeretetünk meg 

kell, hogy mutatkozzon a tiszteletben. Ő nem a „bratyink”, a 

„haverunk”, hanem Urunk és Megváltónk, akit imádunk! Aki 

méltó arra, hogy imádjuk Őt! A mai útmutatóban olvashattuk azt 

az Igét (9. dia): „Jézus mondja: De eljön az óra, és az most 

van, amikor igazi imádói lélekben és igazságban imádják az 

Atyát, mert az Atya is ilyen imádókat keres.” Jn 4,23. A 

„féljed az Urat” azt jelenti, egyedül Őt imádom, magasztalom, 

egyedül Neki hódolok, mert Ő egyedül méltó rá! Ezért ne 

mondjunk ilyet, hogy imádom a szalonnát vöröshagymával, 

imádom ezt a könyvet vagy filmet, imádom a gyermekemet vagy 

unokámat. Egyedül Isten az, akit imádjunk, senki mást. 

Szerethetjük a gyermekeinket, unokáinkat, egy-egy ételt. Bár 

egyszer olvastam egy étkezdében egy ilyen feliratot (10. dia):  

„Az ételt nem szeretni kell, hanem megenni. Egymást kell 

szeretni, és nem megenni!” 

Ezen a földön mindent szerethetünk, de imádni egyedül Istent 

imádjuk! Tisztelem az Urat, ezért nem úgy beszélek vele, mint 

egy haverral és tiszteletemet azzal fejezem ki, hogy Őt imádom. 

„A járj az Ő útján” azt jelenti, hogy a hívő ember 

életmódja szent. A szent nem azt jelenti, hogy szenteskedik, 

hanem azt jelenti, hogy tisztán él. (11. dia) Nincsenek mocskos 

szándékai, nem piszkos a fantáziája, nem él szennyes életet és 

nincsen mocskos beszéde. Tiszták a szándékai, tiszta az élete, a 

beszéde. Ennek útmutatásaként olvashatjuk a Zsoltárok 

könyvéből azt az Igét: „Hogyan tarthatja tisztán életútját az 

ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet.” Zsolt 119,9. 

(12. dia) „Szolgáld Őt” int arra, hogy jó szívvel, örömmel, 

ne kényszeredetten, fogcsikorgatva szolgáljunk Neki. Amit 

mutat, amire vezet, amivel megbíz, abban szolgáljunk és ne önös 

érdekek mentén végezzünk dolgokat. Teljes szívvel, odaadóan 

végezzük a szolgálatot. Legyünk benne megbízhatóak, precízek 
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és Istennek mindig a legjobbat, a legtökéletesebbet adjuk. 

Istennek ne szolgáljunk ilyen hánya-vetett módon, 

megbízhatatlanul, slendiár módon. Amikor Istennek áldozatot 

mutattak be, akkor minden esetben, kivétel nélkül arról 

olvashatunk, hogy hibátlan állatot vittek Isten elé. Nem a beteget, 

a véznát, a gyengét, hanem a legtökéletesebbet. („6Ha valaki 

juhfélét akar békeáldozatul bemutatni az ÚRnak, akár 

hímet, akár nőstényt, hibátlant áldozzon.” III. Móz 3,6). A 

szolgálatban ezzel a lélekkel végezhetjük Neki és nem pedig 

embereknek a szolgálatot, ezért mondja Pál apostol: „6Ne 

látszatra szolgáljatok, mintha embereknek akarnátok 

tetszeni, hanem Krisztus szolgáiként cselekedjétek Isten 

akaratát: lélekből, [...] 7jóakarattal szolgáljatok, mint az 

Úrnak, és nem mint embereknek” Efezusi levél 6,6-7. 

S végezetül pedig arra int bennünket, hogy „tartsuk meg 

parancsolatait!”, azaz az engedelmességben járjunk. Az 

engedelmesség azt jelenti, nem csupán Istenben hiszek, hanem 

Istennek! Ennek rendelek mindent alá! Ezért mondja az Ige: 

„Talán ugyanúgy tetszik az ÚRnak az égő- és a véresáldozat, 

mint az engedelmesség az ÚR szava iránt? Bizony, többet ér 

az engedelmesség az áldozatnál, és a szófogadás a kosok 

kövérjénél!” I Sám 15,22. 

Drága Gyülekezet! 

Isten útmutatását vegyük nagyon komolyan és legyen jellemző 
életünkre ez a négy pont: 
 

- féljed az Urat! 
- járj az Ő útjain! 
- szolgáld az Urat! 
- tartsd meg parancsolatait! 
 

Ámen! 
 

 

 

 

 


