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Hokker Zsolt
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Íme, az ÚRé, a t e Istenedé az ég és az egeknek egei, a föld és minden, ami rajta
van. 1 5 Mégis csak a te atyáidat kedvelt e meg az ÚR, őket szerett e, és az ő ut ódaikat,
titeket választott ki valamennyi nép közül. Így van ez ma i s. 1 6 Metéljét ek azért körül a
szívet eket, és ne l egyet ek több é keménynyakúak! 1 7 Mert Ist enetek, az ÚR istenek Ist ene
és uraknak Ura. Ő a nagy, erős és f élelmetes Isten, aki nem személyválogató, és akit
nem l ehet megveszt egetni, 1 8 aki igazságot szolgáltat az árvának és az özvegynek, szereti
a jövevényt, kenyeret és ruhát ad neki. 1 9 Szeressétek hát a jövevényt, mert ti is
jövevények voltat ok Egyi ptomban! 2 0 Az URat, a te Ist enedet f éld, őt tiszt eld, hozzá
ragaszkodj, és az ő nevére esküdj! 2 1 Őt dicsérj e éneked, mert ő a t e Istened, aki azokat a
nagy és fél elmetes dolgokat t ette vel ed, amelyeket saját szemeddel láttál. 2 2 Atyáid
hetvenen voltak, amikor Egyiptomba ment ek, most pedig úgy megszaporítot t téged
Istened, az ÚR, mint égen a csillag.
1
Szeresd az URat, a t e Istenedet, és tartsd meg mi ndenkor, amit ő elrendelt :
rendelkezés eit, törvényeit és parancsolat ait!
Kedves T estvéreim!
Gyakran megesik, hogy a gyerekek valakitől váratl an ul egy ajándékot kap nak, amit
természetes en elfogadnak, de val ahogy el marad a köszönöm. Ilyenkor a szülő azt mondja
a gyereknek: na mit kell mondani ?! – j elezve az aj ándékozó fel é is, hogy ne gondold,
hogy én nem t a nítottam meg neki, hogy megkö szönje a dol gokat, de el fel ejtet te. Egy
gyereknél m ég könnyen m egbocsátjuk ezt a feledé kenységet. Nem azért nem köszöni
meg, me rt nem örül neki, h anem azért, mert szám ára természet es, hogy kap , hiszen ő az
eset ek többs égében a z elfogadó fél . Ritkán ad. Nem tudja, me rt mé g nem igazán
tapas ztalt a meg a j obb adni , mint kapni – Jézusi eredetű közmondás igazságát. És igen,
tudja az elm élet et: ha kap valakitől val amit, akkor mondj a, hogy köszönöm , de ez nem
mindig jut es zébe.
Aki pedig ad, telj es joggal várja el , hogy köszönet et mondjan ak neki. A szülő ilyenkor
megkös zöni a gyerek helyett, m ajd mi után elment az ajándékozó, ismét átves zi
gyerm ekével az anyagot: ha val amit kap sz, köszönd meg. De vajon a szülő mindig
megkös zöni , amit kap? Mert feln őttként, mint aj ándékozó és megajándékozott is tudjuk,
hogy kös zönetet kell mond anunk. De t ényleg m egtesszük , am ikor oda kerül ü nk?
Nem sokkal ezelőtt , az olt ár el őtt fel olvasott igében arról hallhattunk, hogy Jézus
meggyógyított 10 l eprást , akik közül csupán egy tért vissza hozzá, hogy kö szönetet
mondjon, hogy „di csőítse Istent ”. Azt hiszem , nem csak akkor, de m a is nagyon
jellemző, amit ez a történet elmond. Mert hányszor van az, hogy él etünk m élypont ra
kerül, akár egy bet egség kapcsán, és mi kérjük Ist ent: segít s! Ments meg ! Gyógyí ts meg!
Aztán elm eg yünk az orvoshoz, aki megműt, gy ógyszert ad, és mi igen hálás ak
vagyunk… az orvosnak. És természet esen lehetünk is , de nem felejt ettünk el valamit?
Azt, hogy Ist ennek is hálásnak kell ene lennünk, hog y a segítségünkre küldt e azt az
orvost ?
Talán néha, amikor már t ényleg nagy a baj, és val ami olyan rendhagyó dolog történik,
hogy „véletl enül ” kerülünk ahhoz a professzorhoz … akkor esetl eg hajl andóak vagyunk
észrevenn i Ist en közbeavatkozást. Pe di g ő nem csak a nagy baj ban van ott, hanem ott
van él etünk minden egyes mozdul atánál. Figyel és vezet , és segít , ha kell. Néha pedig
megenged dolgokat . Hogy miért , azt sokszor mi nem is l áthatjuk, de ő tudj a, és gyakran
kiderül az, hogy m égiscsak neki van i gaza, é s nem nekünk, akik l á zadozunk akarat a
ellen.
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Íme, az ÚRé, a t e Istenedé az ég és az egeknek egei, a föld és minden, ami rajta
van. 1 5 Mégis csak a te atyáidat kedvelt e meg az ÚR, őket szerett e, és az ő ut ódaikat,
titeket választott ki valamennyi nép közül. Így van ez ma is. 1 6 Metéljét ek azért körül a
szívet eket, és ne legyet ek többé keménynyakúak!
Mai igénkben arról olvasunk, hogy a zsi dó nép ott áll az ígéret földj ének kapuj ában. 40
év telt el azót a, hogy Mózes vezet ésével elindultak Egyipto mból, száraz lábbal átkelt ek
a Vörös -tengeren, m egkapták a tízparancsolat k őt ábl áit a Sínai -hegyen. 40 év, pedig az

út csupán néhán y hét lett volna, de ők folyamatosan lázadozt ak, semmi sem volt j ó, nem
akarták azt az utat j árni, amit Isten ki j elölt számukra. Mondhatjuk, h ogy mentek a saját
fejük ut án, a Szentí rás ezt úgy fej ezi ki: „keménynyakúak” voltak. Isten kivál asztott
népe, aki ket a tenyerén hordozott olyan ter m észetesnek vette , hogy az Isten mindig
mindenből kim enti őket, hogy azt gondol ta bármit m egtehet. Megtehet ett. C sak vállalni a
kellett a következm ényeket. 40 év a pusztában , de még ott is gondoskodott róluk az
Isten. Például 40 évi g nem kell ett az étel ről go ndoskodni, m ert minden egyes nap kaptak
mannát és fürjeket. Cs ak ki kell ett menni és összegyűjt eni. És mi t tett a nép: lázadoztak:
csak ez van? Mikor l esz már végre val ami más? És hosszan l ehet ne sorolni a
panaszáradat ot, amelyet m egfogalm azt ak Ist en felé. 40 év ut án azt án ott állnak végre az
ígéret földj ének kapujában, és Mózes az új generáció számára is el m eséli hogyan is
vezette őket Ist en, hogyan telj esítet te ígéreteit , és kéri legyenek hál á s ak, ne
lázadozzanak , hanem fogadják el, és köszönj ék m eg Isten aj ándékait , tart sák meg
rendelkezéseit , szeressék az Urat, az ő Istenüket!
Mózes figyelm ezt et ése, jót a nácsa elei nte mint ha halló fülekre tal álna , azt án ki csit
később elérkezik a honfogl alás idej e, és jön ism ét a keménynyakúság, és pers ze
semmiféle hála, köszönet nem hangz ik el Isten felé, az újab b figyelm eztet ésig.
Nem tanul a zsidó nép? Nem, nem csak ők nem tan ulnak, hanem az ember nem t anul. Mi
sem!
Mert Ist en az ő szeretet ét minden em berre kiáras ztott a akkor , amikor elkül dte egyszülött
fiát ebbe a v il ágba. Hol ma rad a hálánk ? De olyanok vagyunk, mint a meggyógyított
leprások a történetben. Tízb ől, tal án, ha egyszer észrevesszük, hogy Ist en ott van, segít.
Ott van a hétköz napokban, ott van a bet egségek , a bukásaink , a szenvedés ünk idején. És
ott van akkor is, am ikor semmi különös nem tör ténik. Ott van, és vigyáz rán k, vezetni
szeretne, elvezetni az ígéret földj ére , m ert megígért e .
Észreveszed -e az Isten cso dáit ? Ma megkezdődött a meteorológiai ősz. Az ősz az
elmúlás ra figyelmeztet. Észreveszed-e a „fák lehulló l evel ének lágy neszében ” az él eted
múlandós ágát, és m ögötte azt , hogy Is t en szeretne m egajándékozni egy új , t eljesebb ,
örök élett el. Észreveszed -e a kereszt csodáját , az ér t ed önmagát adó Kriszt ust abban a
kereszt ben, nehézségben, amit az Isten rád helyezett. Észreveszed -e a gyó gyulást,
amelyet J ézus K riszt us vére ad nek ed?
Legyél te az az egy , az az egy, aki v isszamegy és leborul J ézus lába el é. És igen, talán
neked is szól Jézus kérdése: hol van a többi kil enc? Ha így van, akkor indulj,
figyelm ezt esd őket i s, hogy tudják kinek köszönhetik mi ndazt, amit kaptak.

