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Kedves Ifjúság! Az alábbi gondolatokkal kívánok nektek sok erőt, jó tanulást és minden jót. Vigyázzatok
magatokra, Isten is rátok! Szeretettel és imádsággal: Kati

Az áhítat alapigéje: 5Móz 31,(9-10)11-15

Mózes leírta ezt a törvényt, és átadta a papoknak, Lévi fiainak, akik az ÚR szövetségládáját hordozzák, meg Izráel
összes véneinek. Ezt parancsolta nekik Mózes: Minden hetedik esztendő végén, az adósságelengedés évének meg-
szabott idejében, a lombsátrak ünnepén, amikor eljön egész Izráel, hogy megjelenjék az ÚRnak, a te Istenednek színe
előtt azon a helyen, amelyet kiválaszt, fel kell olvasni ezt a törvényt egész Izráel előtt, fülük hallatára. Gyűjtsd össze
a népet, férfiakat, nőket és gyermekeket meg a lakóhelyeiden élő jövevényeket, hogy hallgassák és tanulják meg, és
féljék Isteneteket, az URat, megtartván és teljesítvén ennek a törvénynek valamennyi igéjét. Fiaik is, akik még nem
ismerik, hallgassák és tanulják meg, hogy féljék Isteneteket, az URat mindenkor, amíg csak éltek azon a földön, ahová
most átkeltek a Jordánon, hogy azt birtokba vegyétek. Azután ezt mondta Mózesnek az ÚR: Közel van már az az idő,
amikor meg kell halnod. Hívd ide Józsuét, és álljatok meg a kijelentés sátrában, hogy megbízást adjak neki. Odament
tehát Mózes és Józsué, és megálltak a kijelentés sátrában. Az ÚR pedig megjelent a sátorban felhőoszlopban, és a
felhőoszlop megállt a sátor bejárata fölött.

A nagy vezetők, a fontos emberek halála után min-
dig űr, vákuum támad. Igaz ez nagyban és kicsiben, egy
nép és egy család életében is. A nagy vezető, a jó családfő
ezért, ha érzi élete végének közeledtét és adatik neki idő:
előre, még életében végrendelkezik a legfontosabbakról,
gondoskodik a folytatásról, az utódlásról. Átadja szóban,
rögzíti írásban mindazt, amire szerinte a tovább élőknek
majd legjobban figyelniük kell. Mózes alakja jól példázza
ezt.

Tudjuk róla, hogy milyen sokszor és mennyire egye-
dülálló módon volt képes problémák megoldására. Arra,
hogy közvetítsen-lavírozzon Isten és a nép között. Gon-
doljunk csak a fáraóval való tárgyalásaira, a kivonulás elő-
készítésére, a Vörös-tengeren való átkelésre, a Sinai-hegyi
törvényadásra és a 40 éves pusztai vándorlás során felme-
rülő feszült helyzetekben mutatott ügyességére, határo-
zottságára, bölcsességére. Mindenki tudta azonban, Mó-
zes is, hogy a következő és már küszöbön álló nagy for-
dulópontnál, a honfoglalás, az ígéret földjére való belépés
napjaiban ő, a nagy vezető már nem lesz velük. Mózes 5.
könyve erről, a 120 évesen halni készülő Mózes végaka-
ratáról, utolsó szavairól, intelmeiről, intézkedéseiről szól.
Arról, hogy hogyan készítette fel utódát, Józsuét és népét
arra az életre, amikor majd nekik nélkülözniük kell az ő
unikális, az őket a múlt megannyi krízishelyzetén biztos
és erős kézzel átsegítő vezetői jelenlétét.

Mózesmégutoljáramaga köré gyűjti tehát Izrael fiait a
Jordán keleti partján és búcsúbeszédet tart nekik. Röviden
áttekinti a pusztai vándorlás eseményeit. Intelmek kísére-
tében megismétli a Sinai-hegyen kijelentett törvényeket.
Megújítja az Isten és Izrael közti szövetséget. Nyilvánosan
is megerősíti utóda, Józsué kinevezését. Végső búcsúzás-
képpen még újabb intelmeket és áldásokat mond. Majd
meghal. Isten maga temeti el őt valahol a Nébó hegy lábá-
nál, nem tudni pontosan hol.

Az utód Józsuéra kiárad Isten lelke, aki így a nagy előd
méltó utódává válik. Mindenki tudja azonban, hogy Mó-
zes halála utánmár semmi nem lesz ugyanaz. Józsué, bár-
mily alkalmas és tehetséges – ő nem Mózes. A történe-
lem nagy alakjairól, az egyház nagy hatású püspökeiről,

lelkészeiről, szentjeiről, családunkmeghatározó tagjairól,
apákról és anyákról – kicsit más értelemben Jézus Krisz-
tusról is – ugyanez elmondható: hogy a haláluk után már
semmi nem volt ugyanaz.

Hogyan lehet mégis életben tartani őket és azt, amitől
ők oly nagyon fontosak és meghatározóak voltak, a halá-
luk után? Mózes példája erre mutat rá, erre kínál megol-
dást. A megőrzés, az ismétlés a titok. A szellemi, a hit-
béli vagy minden más jelentősnek tartott örökség írás-
ba rögzítése és megőrzése által. Majd ezek rendszeres is-
métlése és felelevenítése. Mindenki szeme láttára és fü-
le hallatára. A gyermekek, az újonnan születettek, a hoz-
zánk és nemzeti-egyházi-családi közösségünkhöz újon-
nan kapcsolódók számára is. Az Istent most még nem is-
merő vagy rámostmégfigyelni nem szándékozó emberek
számára is – majd a jövőben. Az írott ige, az olvasható ige,
a hallgatható ige által. Minden hetedik évben – azaz újra
és újra.

Mi itt most természetesen az Isten által a nagy bibliai
alakok és az emberré lett Isten, az Úr Jézus közvetítésé-
vel ránk hagyományozott hitbéli-teológiai örökség meg-
őrzésének a fontosságára koncentrálunk. Mert ez az, ami
minket – oly különböző tudások és képességek birtoko-
sait: művészt, fodrászt, pedagógust, tudóst, kőművest, jo-
gászt, eladót és mérnököt – összeköt. Ez a közös pont. A
hit, az Istenről való tudásunk és tapasztalatunk, az Istenbe
vetett bizalmunk, Isten igéje, a bibliai törvényekben és ta-
nácsokban elénk tárt isteni akarat megismerése és annak
követése az, ami mindannyiunk életének a normája, a ve-
zérlő csillaga, ma és holnap is – függetlenül attól, hogy ki
hogyan tesz bizonyságot és hirdeti az életével Isten dicső-
ségét.

Nagyon megnehezítené az életünket, a Krisztus-
követésünket, a helyes istenismeretünket, ha ez a tudás,
ha ez a hitbéli, nekünk utat mutató örökség nem lenne
írásba foglalva. De le van! Ezért mondjuk olykor azt, hogy
könyv-vallás a miénk. Kiválasztott Isten-szolgák, prófé-
ták, apostolok, Jézus Krisztus szavain alapuló, az azokat
lejegyző írnokok, és az írást- vagy másként: az igét hir-
dető emberek szolgálatán alapuló vallás- és hitközösség



vagyunk. Együtt és egyszerre szükséges ezért számunkra
az imádságos és istentiszteleti életünk mellett a könyv, az
irodalom, a bibliaolvasás, az írástudók, az írásmagyará-
zók és teológusok munkáján alapuló szakirodalom meg-
ismerése által szerzett teológiai műveltség, olvasottság.
Máskülönben a Jézus és a nagy elődök, például a Mózes
által szavakba foglalt isteni igazságok, törvények és útmu-
tatások igazi és eredeti lényege elveszne a pontatlan utalá-
sok, a szubjektív idézések és alkalmazások, a „mindenki
úgy értelmez ahogy ő jónak látja” nagy összevisszaságá-
ban.

Vessék bár a szemünkre, hogy ez a mi könyv-
vallásunk, azaz a Szentíráshoz és annak az évszázadok,
sőt már két évezred írásértelmezése során letisztult üze-
netéhez való ragaszkodásunk terhes, fárasztó, maradi és
kellemetlen:mimégsemengedhetünk annak amindig fel-
felbukkanó igénynek, ami azt mondja, hogy a vallást, a
hitet nem lehet korlátok közé szorítani, hanem engedni
kell szabadon arrafelé és úgy alakítani, ahogy a Szentlé-
lek (vagy az emberi vágy és gondolat) a lelkészeket és a
hívőket épp vezeti és sugalmazza. Ellen kell állnunk en-
nek, mert ez az út egy olyan tévút lehet, ami félrevezethet
és sokat árthat Isten ügyének és emberek életének, lelké-
nek, pszichéjének.

Ez a mi Bibliához és annak máig tisztuló írásmagya-
rázatához való ragaszkodásunk persze nem nélkülözheti,
nem értékelheti le a nyitottság, a rugalmasság, a friss, az
érthető és mai Istenről való beszéd, lelki vezetés és igehir-
detés iránti igényünket.

A szilárd alaphoz, aMózesnek, a prófétáknak és apos-
toloknak adott kinyilatkoztatáshoz, legfőképpen pedig
Jézus Krisztus kinyilatkoztatásához és az ő bűneinkből
megváltó, megtéréshez és megújuláshoz segítő, minket
is üdvözíteni, örök élethez segíteni akaró munkájához és
szavaihoz azonban ragaszkodnunk kell.

Ahogy ragaszkodni igyekezett az agg Mózes végaka-
ratához, hithagyatékához, a halála előtt megismételt tör-
vényhez a sorsát már nélküle folytató Izrael is. Az új ge-
neráció és az új, a fiatal, a Mózeshez képest modern, de
Isten lelkével tudhatóan felruházott, karizmatikus vezető,
Józsué.

Légy erős és bátor. ... Maga az ÚR vonul majd előt-
ted, ő maga lesz veled. Nem hagy cserben téged, és nem
hagy el: ne félj hát, és ne rettegj! (31,7-8) Ezzel a biztatás-
sal, ezzel az áldással indította el Mózes szavaiban Isten az
új vezetőt és az új népet – bennük egyenként mindannyi-
unkat – a holnapba, új napok, új kihívások, új helyzetek
felé. A kivonulás és a pusztai vándorlás generációja már
nem él, már Mózes is halni készül. Az új vezető fiatal, lel-
kes és erős, már a nép is a fiatalabbak tagjaiból áll. Azok-

ból, akik később születtek és ezért nem élték át, nem szen-
vedték meg azt, amit makacsságuk és önfejűségük miatt
az elődeik a pusztai vándorlás során. Új vezető, új nép, új
kezdet, új életszakasz – hozzá Isten intése, áldása, bátorí-
tása, az Isten és a nép közötti egykori szövetségkötésnek
a megújítása. Mint egy házasságkötés.

Isten valóban a házasság képével állítja párhuzamba
népével kötött szövetségét, népével való kapcsolatát. Mó-
zes az új utóddal és az új generáció tagjaival emlékszik
vissza Izraelnek erre az Istennel kötött házassági szövetsé-
gére. Mindig vissza kell emlékezniük erre, mondja nekik
Mózes. Ahogy a nem mai házasoknak is jó rendre vissza-
emlékezni az oltárnál egykor kimondott szavaikra: sze-
retem, hű leszek, nem hagyom el, Isten segéljen engem.
Hiszen így, az emlékezés és az emlékeztetés által tudunk
megmaradni egymás mellett és Isten mellett – a nehéz-
ségek idején is. Az emlékezés, az ismétlés, a felelevenítés
tehát kút, erőforrás!

Ilyen erőforrásunk volt a mostani karácsonyi, Krisztus
megszületésére való emlékezés is. Általa, Jézusban kötött
velünk Isten új szövetséget. A halála és feltámadása által.
A mostani covidos redhagyó helyzetben erre a szövetség-
kötésre az emlékeztet minket, hogy nincs úrvacsora. Más-
kor, rendes-normális időkben a szent jegyek, az értünk
megtört test, az értünk kifolyt vér magunkhoz vételével
emlékezünk rá.

Ahogy a házasságkötés során, úgyKrisztus velünk kö-
tött új szövetségkötése során is a szeretet, a hűség, a jelen-
lét ígéretének, az isteni áldásért való esedezésnek a szavai
hangoztak el. Ezeket szükséges nekünk újra és újra felele-
veníteni.

Isten részéről a feltételek változatlanok: velünkmarad,
hű marad hozzánk, nem hagy magunkra. Bennünk lakó
Szentlelke által tanácsol és inspirál minket. Bennünk lakó
Szentlelke által – a Biblia, az Útmutató, az internetes napi-
ige, az áhítatos könyvek, a lelki-teológiai irodalmak újra-
és újraolvasásakor, igehirdetések hallgatásakor, istentisz-
teleten, bibliaórán, az úrvacsorában új felismerésekre, tel-
jesebb ismeretre és ezáltal teljesebb életre vezet minket.
Részünkről is erősödjön hát a hit, a bizalom, az elkötele-
ződés!

Szövetségkötés, emlékezés, törvények és normák, is-
métlés, hűség és ragaszkodás – istenfélelemben – az egyik
oldalon, rugalmasság, bátorság, nyitottság, tanulékony-
ság, fejlődés, haladás, mozgásban levés, párbeszédkész-
ség – istenfélelemben – a másikon. Ezekre együtt, egy-
szerre van szükségünk. Akkor ahogy Jézusbanmeglátha-
tó volt Isten dicsősége, úgy a mi életünk is tükrözni fogja
azt.

Ima

Segíts, Krisztus Urunk, mindig emlékeznünk Atyád nekünk adott tanácsaira, értünk vállalt áldozatodra. Hiszen ezek-
nek köszönhetjük, hogy hozzád egyre hasonlatosabb és rád mutató szeretett jegyeseid, a menny örökösei lehetünk.
Ámen.

Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban!
Ámen.
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