
5 MÓZES  
5-8. FEJEZET 

  
  
Mózes összehívta egész Izráelt, és ezt mondta nekik: Halld meg, Izráel, azokat a rendelkezéseket és 
döntéseket, amelyeket ma elmondok nektek. Tanuljátok meg, tartsátok meg és teljesítsétek azokat! 
Az ÚR, a mi Istenünk, szövetséget kötött velünk a Hóreben. 
Nemcsak atyáinkkal kötötte meg az ÚR ezt a szövetséget, hanem mivelünk is, mindnyájunkkal, akik itt ma 
életben vagyunk. 
Szemtõl szemben beszélt hozzátok az ÚR azon a hegyen a tûzbõl. 
Én ott álltam akkor köztetek és az ÚR között, mert ti féltetek a tûztõl, és nem mertetek felmenni a hegyre. 
Így mondtam el nektek az ÚR igéit: 
Én, az ÚR, vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjérõl, a szolgaság házából. 
Ne legyen más istened rajtam kívül! 
  
Itt Mózes átismétli a tízparancsolatot, majd azt mondja: 
  
Felírta azokat két kõtáblára, és odaadta nekem. 
Amikor hallottátok a hangot a sötétségbõl, a hegy pedig tûzben égett, odajöttetek hozzám törzsfõitekkel és 
véneitekkel együtt, 
és ezt mondtátok: Íme, Istenünk, az ÚR, megmutatta nekünk dicsõségét és nagyságát, hangját is hallottuk 
a tûzbõl. A mai napon láttuk, hogy életben maradhat az ember, ha Isten beszél hozzá. 
De most miért haljunk meg? Hiszen megemészt bennünket ez a nagy tûz! Ha még tovább is hallgatjuk 
Istenünknek, az ÚRnak a szavát, akkor meghalunk. 
Mert van-e olyan ember, aki ha hallotta az élõ Isten szavát a tûzbõl beszélni, úgy mint mi, életben 
maradt? 
Csak te menj oda, és hallgasd meg mindazt, amit Istenünk, az ÚR mond, azután te mondd el nekünk 
mindazt, amit Istenünk, az ÚR mondott neked: mi pedig meghallgatjuk, és megtesszük azt. 
Amikor meghallotta az ÚR azokat a szavakat, amelyeket elmondtatok nekem, így szólt hozzám az ÚR: 
Meghallottam e népnek a szavait, amelyeket neked elmondtak. Mind helyes az, amit mondtak. 
Bárcsak mindig ilyen lenne a szívük, és félnének engem, és megtartanák minden parancsomat; akkor jó 
dolguk lenne nekik és fiaiknak mindenkor. 
  
Ez Isten kiáltása, hogy „bárcsak meghallanák, amit mondok és megtartanák azt, hogy örökre 
megáldhassam őket!” 
Tudom, hogy Isten miattunk is síránkozik, hogy mennyire korlátozzuk mindazt, amit tenni szeretne 
értünk, mert Ő annyira szeret minket. 
  
„Tartsátok meg magatokat Isten szeretetében” – mit jelent ez? Tartsátok meg magatokat abban a 
helyzetben, ahol Isten meg tudja mutatni, hogy mennyire szeret, mivel csak akkor tudja megtenni 
mindezt, ha harmóniában vagyunk vele. 
  
Mert az ÚR szemei áttekintik az egész földet, és õ megmutatja erejét azoknak, akik tiszta szívvel az övéi. 
Bárcsak fordulna a szívetek az Isten felé, bárcsak tudnátok, hogy milyen hatalmas dolgot akar végezni az 
életetekben! És annyira vágyik Ő arra, hogy megtegye mindezt! 
Itt Isten szomorúságát láthatjuk, mert az emberek elbukása miatt nem tudja megáldani őket úgy, ahogy Ő 
akarja. 
  
A hatodik fejezetben: 



  
Ezek azok a parancsolatok, rendelkezések és döntések, amelyekrõl azt parancsolta Istenetek, az ÚR, hogy 
tanítsam meg nektek; ezeket teljesítsétek azon a földön, ahová átkeltek, hogy birtokba vegyétek. 
Féld Istenedet, az URat, és tartsd meg minden rendelkezését és parancsolatát, amelyeket én parancsolok 
neked, te magad, a fiad és unokád, életed minden napján, hogy hosszú ideig élhess. 
Hallgasd meg, Izráel, tartsd meg és teljesítsd ezeket, hogy jó dolgod legyen, és igen megsokasodj a tejjel 
és mézzel folyó földön, ahogyan megígérte neked atyáid Istene, az ÚR. 
Halld meg, Izráel: Az ÚR a mi Istenünk, egyedül az ÚR! 
Szeresd azért az URat, a te Istenedet teljes szívedbõl, teljes lelkedbõl és teljes erõdbõl! 
  
Amikor azt kérdezték Jézustól, hogy melyik a legnagyobb parancsolat, Jézus ezt a két verset idézte. 
Érdekes, hogy Jézus a legtöbbet Mózes ötödik könyvéből idézett, és a Sátán kísértéseikor is innen idézett.  
  
A Shema, vagyis az 5Mózes 6:4-től kezdve, a szidók számára egy olyan dolog, amit minden 
összejövetelkor, ünnepkor és istentiszteletkor elmondanak. Érdekes, hogy a héber nyelvben az „egy” szót 
többféleképpen lehet kifejezni. Van összetett „egy”, amely több részből állhat, és van olyan „egy”, amely 
abszolút egységet jelent.  
  
Mondhatjuk azt, hogy mi egy test vagyunk Krisztusban, és erre az összetet „egy” szót használjuk, ez a 
héber „ekhad”, mert sok testből állunk, akik Krisztusban egyek. Ugyanakkor az oszthatatlan egyre a 
„yakid” szót használják. 
  
A Shemában, amely tulajdonképpen a zsidó hit középpontja, ha „yakid”-ot használnának, akkor nem 
lenne hely a Szentháromság számára. De mivel az „ekhad” használatos itt, ezért egyértelmű, hogy az Isten 
egy összetett egység: Atya, Fiú, Szentlélek.  
  
Halld meg, Izráel: Az ÚR a mi Istenünk, egyedül az ÚR! 
Szeresd azért az URat, a te Istenedet teljes szívedbõl, teljes lelkedbõl és teljes erõdbõl! 
Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked. 
Ismételgesd azokat fiaid elõtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, 
akár fölkelsz! 
Kösd azokat jelként a kezedre, és legyenek fejdíszként a homlokodon. 
Írd azokat házad ajtófélfáira és kapuidra! 
Amikor bevisz téged Istened, az ÚR arra a földre, amelyet esküvel ígért atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak 
és Jákóbnak, és ad neked nagy és szép városokat, amelyeket nem te építettél, 
minden jóval telt házakat, amelyeket nem te töltöttél meg, és megásott kutakat, amelyeket nem te ástál, 
szõlõket és olajfákat, amelyeket nem te ültettél, mégis ehetsz róluk jóllakásig, 
akkor vigyázz: ne feledkezz meg az ÚRról, aki kihozott téged Egyiptom földjérõl, a szolgaság házából! 
Az URat, a te Istenedet féld, és õt szolgáld, az õ nevére esküdj! 
  
Isten azt akarta, hogy az Ő Igéje az egész életüket áthassa. Nagyon tetszik ez nekem, mert úgy gondolom, 
hogy mi is sokkal többet kellene beszélgessünk Istenről. 
Amikor este lefeküdtek, minden családtag ugyanabban a szobában aludt, Istenről kezdtek beszélni, az Ő 
törvényeiről és parancsolatairól. Reggel, amikor felkelünk szintén az Úrral kell keljünk. Amikor a 
gyerekeinkkel sétálunk szintén Istenről beszéljünk, vagy az asztalnál ülve is Istenről folyjon a beszélgetés. 
Isten Igéje és Isten dolgai töltsék be életeiteket teljesen. A zsidók Isten parancsolatait rákötötték a 
csuklóikra, kis dobozban odakötötték a homlokukra, és az ajtófélfákra is odaírták.  
  
Ezek nagyszerű dolgok, nagyon tetszenek nekem. Irjátok fel az autó műszerfalára, vegyétek magatokat 
körül Isten Igéjével, hogy az legyen életetek középpontja. 



Malakiásban azt olvassuk, hogy „akik szeretik az Urat, gyakran beszélnek Róla”. Amikor a barátaitokkal 
összegyűlve beszélgetni kezdtek az Úrról, Ő mindig hallgatózik, mert szereti hallani, amit Róla beszélnek, 
és feljegyzi azt az Ő emlékkönyvébe.  
  
Bárcsak Jézusról beszélnénk amikor este lefekszünk, amikor reggel felkelünk, amikor megyünk valahová, 
bárcsak körbevennénk magunkat az Ő tudatával.  
  
akkor vigyázz: ne feledkezz meg az ÚRról, aki kihozott téged Egyiptom földjérõl, a szolgaság házából! 
Az URat, a te Istenedet féld, és õt szolgáld, az õ nevére esküdj! 
Ne kövessetek más isteneket a körülöttetek levõ népek istenei közül! 
Mert az ÚR, a te Istened, aki közötted van, féltõn szeretõ Isten. Fölgerjed ellened az ÚRnak, Istenednek 
haragja, és kipusztít a föld színérõl. 
Ne kísértsétek Isteneteket, az URat, ahogyan kísértettétek Masszában.  
  
Amikor a Sátán Jézust a templom párkányára állította 
és így szólt hozzá: „Ha Isten Fia vagy, vesd le magadat, mert meg van írva: Angyalainak parancsot ad, és 
azok tenyerükön hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kõbe.” 
Jézus ezt mondta neki: „Viszont meg van írva: Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet!” 
  
Jézus pontosan az itt található igét idézte a Sátánnak.  
  
Tartsátok meg hûségesen Isteneteknek, az ÚRnak a parancsolatait, intelmeit és rendelkezéseit, amelyeket 
megparancsolt. 
Azt tedd, amit helyesnek és jónak lát az ÚR, hogy jó dolgod legyen, hogy bemehess, és birtokba vehesd azt 
a jó földet, amelyet esküvel ígért atyáidnak az ÚR, 
elûzve elõled minden ellenségedet, ahogyan megígérte az ÚR. 
Ha majd a jövõben megkérdezi a fiad, hogy miféle intelmek, rendelkezések és döntések ezek, amelyeket 
megparancsolt nektek Istenetek, az ÚR, 
akkor így felelj fiadnak: A fáraó szolgái voltunk Egyiptomban, de kihozott bennünket az ÚR Egyiptomból 
erõs kézzel. 
Az ÚR nagy és veszedelmes jeleket és csodákat vitt véghez Egyiptomban a fáraón és egész háza népén a 
szemünk láttára. 
Minket pedig kihozott onnan, hogy bevigyen arra a földre, és nekünk adja azt, amelyet esküvel ígért 
atyáinknak. 
  
Érdekes, hogy Isten mindig arra törekszik, hogy a gyerekek fejében kérdéseket idézzen elő, hogy ők 
tanulhassanak. Isten kiváncsiságot helyezett a gyerekek szívébe, és szülőként ki kell ezt használjuk arra, 
hogy megmagyarázzuk a válaszokat, amikor ők kérdeznek. Ne rázzátok le őket azzal, hogy „nincs időm 
erre”. Üljetek le, és válaszoljatok nekik, mert Isten azért adta a kérdésekkel teli szívüket, hogy 
tanulhassanak. Használjátok ki és tanítsátok meg nekik az Úr útjait. 
  
A 7.-ik fejezetben: 
  
Amikor bevisz téged az ÚR, a te Istened arra a földre, amelyre már készülsz bemenni, hogy birtokba vedd, 
és elûz elõled sok népet, a hettitákat, girgásiakat, emóriakat, kánaániakat, perizzieket, hivvieket és 
jebúsziakat: hét népet, amelyek nagyobbak és erõsebbek nálad, 
és hatalmadba adja õket Istened, az ÚR, és te megvered õket, akkor mindenestül irtsd ki azokat, ne köss 
velük szövetséget, és ne kegyelmezz nekik! 
Ne házasodj össze velük, ne add lányaidat az õ fiaikhoz, és ne végy fiaidnak feleséget az õ lányaik közül. 



Mert eltérítik fiaidat tõlem, és más isteneknek fognak szolgálni. Akkor pedig haragra gerjed ellenetek az 
ÚR, és hamar kipusztít benneteket. 
Hanem ezt tegyétek velük: oltáraikat rontsátok le, szent oszlopaikat törjétek össze, szent fáikat vágjátok ki, 
istenszobraikat pedig égessétek el! 
Hiszen te Istenednek, az ÚRnak szent népe vagy. Téged választott ki Istened, az ÚR, hogy tulajdon népe 
légy valamennyi nép közül, amelyek a föld színén vannak. 
Nem azért szeretett meg, és nem azért választott ki benneteket az ÚR, mintha valamennyi nép közt a 
legnagyobbak volnátok, hiszen a legkisebbek vagytok valamennyi nép közt, 
hanem azért, mert szeret benneteket az ÚR, és megtartja azt az esküt, amelyet atyáitoknak tett. Ezért 
hozott ki benneteket az ÚR erõs kézzel, és ezért váltott ki a szolgaság házából, Egyiptom királyának, a 
fáraónak kezébõl. 
Tudd meg tehát, hogy a te Istened, az ÚR az Isten. Állhatatos Isten õ, aki hûségesen megtartja szövetségét 
ezer nemzedéken át is, azok iránt, akik szeretik õt és megtartják parancsolatait. 
  
Korábban átugrottuk a tízparancsolat átismétlését, mert már részletesen tanulmányoztuk azt a 2Mózesben, 
de a törvényben ezt mondta Isten, hogy „harmad és negyedíziglen megítéli azokat, akik gyűlölik őt, itt 
viszont kijelenti, hogy hûségesen megtartja szövetségét ezer nemzedéken át is, azok iránt, akik szeretik õt 
és megtartják parancsolatait. 
Mennyire fontos, hogy az Úr parancsolatait kövessük. 
  
A 12.-ik verstől: 
  
Ha tehát hallgattok ezekre a döntésekre, ha megtartjátok és teljesítitek azokat, akkor az ÚR, a te Istened 
is hûségesen megtartja a szövetséget, amelyet esküvel fogadott meg atyáidnak. 
Szeretni fog, megáld és megsokasít téged, 
  
Izrael tudatában kellett legyen azoknak a kiváltságoknak, amelyeket a kiválasztottságuk miatt élveztek, 
akárcsak mi is, akik szintén Isten különleges népe vagyunk. Szent, elkülönített, kiválasztott nép. De nem 
azért választott ki minket Isten, mert annyira jól nézünk ki, vagy annyira szeretetreméltók vagyunk. Isten 
szuverén akarata miatt Ő azt választ, akit akar: mennyire hálás vagyok Istennek, hogy pont engem 
választott! Mekkora áldás ez számomra! 
  
Egyesek fel vannak háborodva, hogy Isten kiválasztja az embereket. Miért ne lenne neki joga arra, hogy 
kiválassza azokat, akikkel együtt akar lenni? Hisz mi magunk is megválasztjuk azokat, akikkel együtt 
vagyunk. Miért tagadnánk meg Istentől azt a jogot, amit magunknak fent akarunk tartani?  
  
Vannak olyanok, akiket egyáltalán nem választanék magam köré. Nem azért, mert sznob vagyok, de az 
életstílusuk annyira különbözik az enyémtől, hogy semmi közös nincs bennünk. Például nem szeretek 
olyanokkal lenni, akik cigarettáznak, mert nem bírom elviselni azt a szagot. Megvan a jogom arra, hogy 
ne üljek be egy füstös autóba, és ne szennyeződjek be.  
  
Igy Istennek is joga van arra, hogy válasszon embereket maga köré. Engem ez egyáltalán nem zavar, 
hanem inkább lenyűgöz, hogy éppen engem választott. Azt mondod, hogy nem igazságos, hogy Isten úgy 
dönt, hogy nem közösködik egyesekkel? Nem tudom, hogy igazságos-e, de joga van megtenni ezt. És ki 
vagy te, hogy megkérdőjelezed Isten igazságosságát? Azt mondod, hogy Ő nem választott téged? Honnan 
tudod? Nem vagy keresztény? Miért nem? Akarsz keresztény lenni? Nem. Akkor lehet, hogy nem 
választott téged. De ne okold Őt ezért, mert te sem választottad Őt.  
  
Egyet viszont mondhatok: Ő soha senkit sem utasított vissza, de a választást nektek adja. „Döntsétek el 
ma, hogy kit fogtok szolgálni”, és azt mondta, hogy „aki Hozzám jön, azt semmiképpen sem fogom 



kirekeszteni”. Ha nem tudjátok, hogy ki vagytok-e választva vagy sem, akkor egyszerűen csak fogadjátok 
be Jézust, és meglátjátok, hogy Ő kiválasztott titeket.  
  
Az izraelieket azért választotta ki, mert Ábrahámmal kötött szövetsége értelmében az ő leszármazottjai 
által nyer áldást a föld minden népe, és a Megváltó is az ő magjából fog eljönni. A nép tehát Ábrahám 
atyjuk hitének gyümölcseit élvezi. 
  
Szeretni fog, megáld és megsokasít téged, megáldja méhed gyümölcsét és termõfölded gyümölcsét, 
gabonádat, mustodat és olajodat, marháid ellését és juhaid szaporulatát azon a földön, amelyrõl esküvel 
ígérte atyáidnak, hogy neked adja. 
Áldottabb leszel minden népnél, nem lesz közötted magtalan férfi és nõ, sem állataid között meddõ. 
Távol tart tõled az ÚR minden betegséget, mindazokat a rosszindulatú egyiptomi bajokat, amelyeket 
ismersz. Nem bocsátja rád, hanem mindazokat sújtja velük, akik téged gyûlölnek. 
  
Ez egy feltételes szövetség, amelyet Isten arra az esetre igér, ha a nép eleget tesz a feltételeknek. A 
legtöbb törvény és parancsolat, amit olvashatunk Mózes második és harmadik könyvében tulajdonképpen 
higiéniai és egészségügyi szabály: elmondja Isten nekik, hogy melyek az egészséges ételek, és hogy ne 
egyenek szemetet. Nem helyes, ha valaki rossz étellel táplálja a testét, és aztán azt kéri Istentől, hogy 
tartsa meg őt egészségesen.  
  
Amikor ezeket a szabályokat felsorolta Isten, akkor azt mondta, hogy ha megtartják őket, akkor 
semmiféle betegség sem fog lenni köztük. Miért? Mert az Isten által felállított egészségügyi szabályokat 
követik.  
  
Megsemmisíted mindazokat a népeket, amelyeket hatalmadba ad Istened, az ÚR. Ne szánd õket, és ne 
tiszteld isteneiket, mert tõrbe ejtenek! 
De gondolhatnád magadban: Nagyobbak nálam ezek a népek, hogyan tudnám kiûzni õket? 
Ne félj tõlük, hanem emlékezz vissza arra, hogy mit tett Istened, az ÚR a fáraóval és egész Egyiptommal, 
a nagy próbatételekre, amelyeket saját szemeddel láttál, a jelekre és csodákra, az erõs kézre és a 
kinyújtott karra, amellyel kihozott téged Istened, az ÚR. Ugyanúgy fog elbánni Istened, az ÚR 
mindazokkal a népekkel, amelyektõl félsz. 
Rettenetes félelmet bocsát rájuk Istened, az ÚR, míg csak el nem pusztulnak azok is, akik elõletek 
elrejtõzve megmaradnak. 
Ne rettegj tõlük, mert közötted van Istened, az ÚR, a nagy és félelmetes Isten! 
De csak apránként ûzi el elõled ezeket a népeket Istened, az ÚR. Nem semmisítheted meg mindjárt õket, 
mert akkor elszaporodna a mezei vad a te károdra. 
De hatalmadba adja õket Istened, az ÚR, és nagy zavart támaszt közöttük, míg ki nem pusztulnak.  
  
Ezek a figyelmeztetések azért fontosak, mert ha most elbuknának, és nem tudnak belépni a földre, akkor 
ki tudja, hogy mi történik. Fontos, hogy most ne ijedjenek meg, ne veszítsék el a hitüket és ne 
tétovázzanak ismét. Ezért Mózes felépíti és erősíti a hitüket. 
  
Tartsátok meg és teljesítsétek mindazokat a parancsolatokat, amelyeket ma parancsolok, hogy élhessetek, 
elszaporodhassatok és bemenvén birtokba vehessétek azt a földet, amelyet esküvel ígért meg atyáitoknak 
az ÚR. 
Emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened, az ÚR, már negyven esztendeje a pusztában, hogy 
megsanyargatva és próbára téve téged, megtudja, mi van a szívedben: megtartod-e parancsolatait, vagy 
sem? 
  



Nem Istennek kellett bizonyítani a dolgokat, mert Ő már a kezdetektől fogva tudta, de saját maguk 
számára volt ez bizonyíték.  
Isten gyakran tesz próbára minket, de nem kell számára semmit sem bizonyítsunk, csak magunk számára. 
Sokszor azt gondoljuk, hogy erősebbek vagyunk, mint a valóságban: Isten próbára tesz, és megmutatja 
számunkra, hogy gyengék vagyunk, és szükségünk van az Ő segítségére. Nem bízhatunk önmagunkban, 
csak az Élő Istenben. A negyven évnyi tévelygés célja az volt, hogy Isten bebizonyítsa a nép esendőségét, 
hogy aztán alázatosan bízzanak Benne.  
  
Sanyargatott és éheztetett, de azután mannával táplált, amelyet nem ismertél, és atyáid sem ismertek. Így 
adta tudtodra, hogy nemcsak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal él az ember, ami az ÚR szájából 
származik. 
  
Amikor a Sátán azt mondta Jézusnak, hogy változtassa kenyérré a köveket, akkor Jézus ezt a mondatot 
idézte. 
  
Ruhád nem szakadt le rólad, lábad sem dagadt meg ez alatt a negyven év alatt. 
Megértheted ebbõl, hogy úgy fegyelmez téged Istened, az ÚR, ahogyan az ember fegyelmezi a fiát. 
  
Egyesek megvetik az Úr fegyelmezését, és azt tanítják, hogy erre nincs szükség, csak egyszerűen kérj, és 
adatik.  
Vannak egyesek, akiket valóban nem fegyelmez az Úr, az Irások szerint, de olvassátok el magatoknak, 
hogy kik azok.  
  
Tartsd meg tehát Istenednek, az ÚRnak a parancsolatait, az õ utain járj, és õt féljed! 
Mert jó földre visz be most téged Istened, az ÚR, folyóvizeknek és mélybõl fakadó forrásoknak a földjére, 
amelyek a völgyben és a hegyen erednek; 
búzát és árpát, szõlõt, fügét és gránátalmát termõ földre, olajfáknak és méznek a földjére. 
Olyan földre, ahol nem kell szûkösen enned a kenyeret, és nem szûkölködöl semmiben sem; olyan földre, 
amelynek a köveiben vas van, a hegyeibõl pedig rezet bányászhatsz. 
Ehetsz jóllakásig, és áldani fogod Istenedet, az URat azért a jó földért, amelyet neked adott. 
De vigyázz, ne feledkezzél el Istenedrõl, az ÚRról oly módon, hogy nem tartod meg parancsolatait, 
döntéseit és rendelkezéseit, amelyeket én ma parancsolok neked! 
Amikor jóllakásig eszel, szép házakat építesz és azokban laksz, 
amikor elszaporodnak marháid és juhaid, lesz sok ezüstöd és aranyad, és bõvében leszel mindennek, 
akkor föl ne fuvalkodjék a szíved, és el ne feledkezz Istenedrõl, az ÚRról, aki kihozott téged Egyiptom 
földjérõl, a szolgaság házából! 
  
A figyelmeztetés! A nemzet elbukása nem a fejlődés, hanem a jólét és bőség ideje alatt a legvalószínűbb. 
Amikor megerősödtek, megvan a föld, tele a hasatok, bőségben éltek és tele a bankszámlátok, akkor 
hatalmas veszélybe kerültök: a veszély az, hogy elfelejtitek Istent, és nem benne bíztok, mert azt 
gondoljátok, hogy nem benne kell bízzatok. Van egy bankszámla, amelyben a hitetek van, de mi történik, 
ha holnapra befagyasztják a számlátokat? Mit tennétek? Nem szabad a gazdagságban bízzunk, hanem az 
Úrban.  
  
A bőség és jólét idejében az a veszély fenyeget, hogy a sikerünket nem Istennek tulajdonítjuk. Azért élek 
jól, mert szorgalmas, hűséges és jó voltam. Ezáltal nem a valós okora tekintünk, mert valójában minden 
azért van, mert Isten kegyelmes és irgalmas, és Isten adta nekünk az erőt, és Ő hozott el idáig minket. 
Elfelejtjük, hogy mit tett Ő értünk, és azt kezdjük gondolni, hogy mi magunk végeztünk mindent. Isten 
káprázatos jóságáért valami másnak vagy valaki másnak adjuk a dicsőséget. Vigyázzatok, hogy el ne 



felejtsétek Istent a bőség idejében, és nehogy valmi más istent kezdjetek dicsőíteni: az arany és az ezüst 
isteneit, az anyagi istent, aki a világban uralkodik ma is.  
  
De ha mégis elfeledkezel Istenedrõl, az ÚRról, és más isteneket követsz, azokat tiszteled, és azok elõtt 
borulsz le, kijelentem ma nektek, hogy akkor menthetetlenül elvesztek! 
Elvesztek ugyanúgy, mint azok a népek, amelyeket az ÚR kiveszít elõletek, ha nem hallgattok az ÚRnak, 
Isteneteknek a szavára. 
  
Mózes, ez a 120 éves ember figyelmezteti az embereket minderre, miélőtt ők belépnének az Igéret 
földjére. Ő tudta, hogy közeleg az ő idejének vége, Isten megmondta neki, hogy nem kelhet át a Jordánon, 
hiszen a népet majd Józsué fogja bevezetni az Isten által megígért földre.  
  
Nagyon fontos ez a könyv az emberi történelem szempontjából, hiszen nem mondhatjuk, hogy Isten nem 
figyelmezetetett. Isten hűséges, de mi gyakran figyelmen kívül hagyjuk az Ő szavait. Sohasem estünk 
még olyan csapdába, amelyre Isten előre ne figyelmezetetett volna, sohasem buktunk el anélkül, hogy 
Isten nem hívta volna fel a figyelmünket előtte, hogy ebből elbukás lesz. Isten mindig hűségesen 
figyelmeztet minket előre, akárcsak az izraelieket is. 
  
Atyánk, milyen nagy a te hűséged! Hűséges vagy az Igédhez, a népedhez és az ígéreteidhez. Ha az Ő 
igazságában jártok, akkor megismerhetitek az Úr áldásait, amelyek úgy fognak körbevenni titeket, mint az 
álatalatok beszívott levegő. Bárcsak Istennel járnának az emberek, bárcsak Őt követnék, és neki 
köteleznék el egész életüket, hogy az Ő akaratát követve az Ő szemében lennének kedvesek.  
  
Legyen ez a mi elkötelezettségünk: Istenem, legyen az életem kedves előtted mindenben amit teszek, 
mindenben amit szólok: 
Fogadd kedvesen számnak mondásait és szívem gondolatait, URam, kõsziklám és megváltóm! 
Amikor lefekszem és amikor felkelek, amikor ülök és amikor utazom, bárhol vagyunk, legyen meg 
bennünk Isten tudata, hogy Róla beszéljünk, az Ő jóságáról és igazságáról, hogy mindig az Ő jelenlétének 
tudatában élhessünk. 
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