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VÁLTOZÁSOK KÖZÖTT 

A felolvasott biblia szakaszban Isten népét változások között találjuk. Mózes a régi 
vezető búcsúzik. 40 éven át vezette őket, és bár sokszor zúgolódtak és lázadtak 
ellene, de 40 év elég hosszú idő ahhoz, hogy biztossá, kiszámíthatóvá és elfoga-
dottá legyen valami. Mózes pedig lázadozásaik ellenére jó vezető volt, akire szá-
mítani lehetett, aki biztos kézzel vezetett őket, aki határozott irányt mutatott. Jó-
zsué személyében egy új vezető kerül a régi, jó és biztos helyére. S bár Józsué nem 
lehetett a nép előtt ismeretlen, de egy új vezető akkor is rizikós. Mert más egyen-
rangúként ismerni valakit, és más az, amikor vezető lesz belőle. S a harmadik vál-
tozás, a legnagyobb, hogy ott állnak egy egészen új világ: Kánaán földjének hatá-
rán. Ott állnak az ígéret tejjel és mézzel folyó földje előtt. Már önmagában ez is 
változás volt a vándorlás pusztasága előtt. De ezen a földön erős népek éltek, akik 
fallal körülvett városokban laktak, és jóval fejlettebb harci eszközökkel bírtak, mint 
a nomád Izráel. 1Móz. 13. 

A változások sokfélék lehetnek, de abban hasonlítanak egymásra, hogy elbizony-
talanítanak, mert az új mindig kiszámíthatatlan a régihez képest. A változások a 
legtöbb embert félelemmel töltik el, mert sok bennük az ismeretlen és a váratlan. 
A legtöbb embert ilyenkor kétségek gyötrik: képes lesz-e helytállni az új, a megvál-
tozott körülmények között. Nem csoda, hogy a változások néha bénítólag hatnak 
az emberre! Hirtelen a legerősebb ember is meginog, mert úgy érzi kicsúszott a 
biztos talaj a lába alól. Az igazi változások mélységeiben írják át az életünket, és 
ezekhez a változásokhoz ki egyszerűbben, ki nehezebben alkalmazkodik. Ha alkal-
mazkodni tud egyáltalán! 

Isten népe is ezzel a bizonytalansággal és félelmekkel a szívében állhatott ott az 
ígéret földjének határán. Mögöttük a régi, a kiszámítható, egy búcsúzó és jó veze-
tővel, míg előttük az új és ismeretlen, egy új vezetővel. S talán nekik is, mint ahogy 
nekünk is komoly változások között, eszükbe jutott Isten. Vajon hogyan lesz jelen 
a változások harcaiban és kihívásaiban Ő? Lehet Rá számítani, és ha lehet, ho-
gyan? Vagy egyedül kell megbirkóznunk az előttünk álló változásokkal? 

S ebben a helyzetben hangzik el a megerősítés: Legyetek erősek és bátrak, ne 
féljetek és ne rettegjetek tőlük, mert maga az ÚR, a te Istened vonul majd veled, 
nem hagy cserben téged, és nem hagy el. 1Móz. 31,6. 

A VÁLTOZÁSBAN VÁLTOZATLAN 

Nem nehéz belegondolni abba, hogy milyen sokat jelentett Izráel népe számára 
Mózes biztatása. Mert a változás, ami előtt álltak, félelmetes volt a maga 
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kiszámíthatatlanságával és ismeretlenségével. De ez a Mózesen keresztül érkezett 
mondat, Isten bátorítása és vigasztalása volt! Kell ennél több ebben a bizonytalan-
ságban? Hiszen ez a mondat nem kevesebbet üzent, mint azt, hogy a változásban 
egy valami változatlan: ISTEN. 

Ez nekünk is nagy bátorítás lehet életünk tervezett vagy váratlan változásai között, 
amikor minden olyan képlékeny és átmeneti, hogy valami, illetve valaki a maga 
változatlanságával, mint rendíthetetlen kőszikla ott áll mellettünk, számíthatunk rá, 
változatlanul bízhatunk benne, támaszkodhatunk rá. 

De ez az igerész ennél többet is elmond Istenről! Pontosan három dolgot, ami erő-
forrásunkká lehet a tervezett és váratlan változások között!  

ISTEN, AZ ELŐŐRS 

A nép előtt álló út ismeretlen, idegen területek és idegen emberek várnak rájuk. 
Mózes a régi vezető már nem lesz velük, Józsué, az új vezető, még ismeretlen ve-
zetői képességekkel bír, de a változatlan Isten azt ígéri: átkel előttük a Jordánon és 
előttük fog járni! Azt ígéri a számukra, hogy úgy vonul előttük ezeken az ismeretlen 
területeken, mint egy jó katonai előőrs, amelyik a szerzett információk birtokában, 
gondosan megtervez minden lépést, minden katonai akciót.  

Sőt, ennél többel is biztat! Ő harcol helyettük és értük, és megsemmisíti ellenségei-
ket, még mielőtt odaérnének: ő fogja kipusztítani előled azokat a népeket, és így 
a birtokukat majd elfoglalhatod. 31,3.  

Amikor a zsidók Egyiptomból vonultak ki, Isten az utóvédjük volt, és elpusztította 
az őket üldöző kegyetlen egyiptomiakat. 2Móz. 14,9. De most egy másfajta ellenséggel 
kell szembenézniük, ezért az Úr népe előtt halad, irányítja lépéseiket, egyengeti, 
előkészíti útjukat. Isten tökéletesen ismeri az utat, amit biztonsággal bejárhatnak, 
és még körül is veszi népét védelmező jelenlétével! 

ISTEN, A GYŐZTES 

Az előttük álló vidéket félelmetes népek lakták! Jobbak, szervezettebbek és minden 
tekintetben erősebbek, mint Izráel. De Isten népe nem egyedül indult a harcba! Mi-
közben harcolják majd harcaikat, területről-területre, városról-városra haladnak 
majd egyre beljebb és beljebb Kánaán földjére, úgy fogják majd megtapasztalni 
Isten ellenállhatatlan erejét.  

Az erőt, amiről később Ezékiás király így vallott a hódító és legyőzhetetlennek lát-
szó asszír seregek támadása alatt: mert velünk többen vannak, mint ővele! Ővele 
emberi erő van, mivelünk pedig Istenünk, az ÚR, aki megsegít bennünket, és 
együtt harcol velünk a harcainkban. 2Krón. 32,7-8. Vagy akiről Pál vallotta: Ha Isten 
velünk, ki lehet ellenünk? Róm. 8,31. A történelem viharaiban sokat megélt Református 
Egyházunk nem véletlenól választotta ezt a páli kérdést vezérigéjének. Mert erre a 
kérdésre csak egy lehet a válasz: Ha Isten velünk, akkor senki sem lehet ellenünk. 
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De Jézus szavai is Isten ellenállhatatlan erején nyugszanak, amikor újszövetségi 
népéről, Egyházáról ezt mondja: a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. 
Mt. 16,18. 

Ez az ellenállhatatlan erejű Isten megy népe előtt! Ő harcol helyettük és értük! A 
tegnapi győzelmek tanítanak és készítenek a holnapi sikerekre: Úgy bánik el azok-
kal az ÚR, ahogyan elbánt Szíhónnal és Óggal, az emóriak királyaival és orszá-
gukkal, amikor elpusztította őket. 31,4.  

Isten népének tehát nem kell rettegnie a jövője miatt. Nem kell azt kérdeznie lesz-
e holnap és holnapután. Az ő jövendőjük nem emberek, nem ellenségek, nem kö-
rülmények, még csak nem is saját maguk, ügyességük, harcedzettségük, bölcses-
ségük és stratégiájuk létén vagy nem létén múlik, hanem egyedül Isten változatlan 
és ellenállhatatlan erején nyugszik. Az az Isten, aki győztesként harcolt értük a 
múltban, nem hagyja őket cserben a jelenben sem, a jövőben sem.  

ISTEN, HŰSÉGES ÚTITÁRS 

Isten népének harmadik erőforrása a változások között ez: Isten, hűséges útitárs. 
… maga az ÚR, a te Istened vonul majd veled, nem hagy cserben téged, és nem 
hagy el. 31,6. Ebből a mondatból két dolgot érthetett meg Isten népe:  

(1) Isten hűséges Isten, akire számítani lehet. Nem ver át, nem csap be, nem 
marad el tőlünk. Nem véletlenül szerepel szövegünkben kétszer is: nem 
hagylak el téged. Mózesen keresztül ezzel biztatja egész Izráelt, de ezzel bá-
torítja az új vezetőt is, Józsuét, amikor négyszemközt beszél vele. 

(2)  Isten hűséges útitárs, aki jelen lesz, jelen akar lenni népe hétköznapjaiban. 
Az az Isten, aki a békében, a kiszámíthatóságban, a bizonyosban jelen volt, 
az az Isten a harcokban, a kiszámíthatatlanban és a bizonytalanban is jelen 
akar lenni népe életében. Nemcsak Mózes szájából hangzó megerősítő bi-
zonyságtétel ez, mert Isten örök ígérte is így szól: Én veled leszek! 

LÉGY BÁTOR ÉS ERŐS! 

Íme Isten egykori és mindenkori népének három erőforrása a tervezett és váratlan 
változások között: (1) Ő előttünk jár, gondoskodik rólunk, biztonságban átvezet 
bennünket az ismeretlen, kihívásokkal teli útjainkon. (2)  A jövőnk Isten változatlan 
és ellenállhatatlan erején nyugszik. (3) Isten hűséges útitársunk, akire mindig és 
minden körülmények között számíthatunk. 

Akkor nekünk csak annyi a dolgunk, hogy vitetjük magunkat, és mindent Istenre 
bízunk? Nem! Van, amit Isten nem tehet meg helyettünk! Figyeljétek meg, hogy 
kezdődik a nagy bíztatás? Legyetek erősek és bátrak, ne féljetek és ne rettegje-
tek tőlük… 31,6. – szól Mózes a néphez, majd szinte ugyanezt mondja Józsuénak is: 
Légy erős és bátor… 31,7. Isten tehát azt várja népétől és annak új vezetőjétől, hogy 
a változások között is maradjon erős és bátor. Ebből is látszik, hogy a bátorság 
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nem azt jelenti, hogy az ember semmitől sem fél, hanem azt, hogy képes erős lenni 
és cselekedni akkor is, ha fél. Vagyis a bátorság nem más, mint félelmeink legyő-
zése.  

Teljesen normális az, hogy a tervezett vagy váratlan változások félelmet ébreszte-
nek bennünk. Nem baj, ha ez az első rekaciónk, amivel a változásokra reagálunk. 
De a hívő ember második reakciója nem kell, hogy a menekülés legyen! Természe-
tes, hogy a változások elején érnek bennünket kudarcok, lesznek elveszett csatá-
ink, de ha bízunk Isten ígéretében: veled leszek, nem hagylak el, nem hagylak 
cserben, akkor erősen és bátran nézhetünk szembe a változások okozta kihívások-
kal. 

Egy író 400 híres és kivételesen tehetséges ember életét vizsgálta, akik komoly vál-
tozásokat indítottak el világunkban. A szerző azt próbálta megérteni, hogy mitől 
váltak ezek az emberek ilyen erőssé és bátorrá. Ezeknek a kivételes embereknek 
az életét vizsgálva végül meglepő eredményre jutott. Mert nem mindent elsöprő 
erőt és mindent legyőzni képes bátorságot talált nagyszerű tetteik mögött. Életük-
ben sok küzdelmet, sok kétséget, sok könnyet és sok félelmet talált. De valami mást 
is, és ezt tette őket képessé arra, hogy a változás emberei legyenek. Ezek az em-
berek képesek voltak szembe nézni a félelmeikkel, és készek voltak legyőzni azo-
kat. 

Mennyivel inkább képesek és készek lehetünk mi erre Isten választott népe, akiket 
Krisztus drága vére árán megváltott és elhívott arra, hogy a magunk környezeté-
ben a változás emberei legyünk! 

Legyetek erősek és bátrak, ne féljetek és ne rettegjetek tőlük, mert maga az ÚR, 
a te Istened vonul majd veled, nem hagy cserben téged, és nem hagy el. ÁMEN 


