
Az ÚR vezet majd szüntelen 
 

Alkalom: vasárnap de. 
Dátum: 2020.05.24. 

Ige: 1Móz 24,1-27 
5Móz 8,2 Emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened, az ÚR… 

 
Kedves Testvérek! 
Bev.: Erről a történetről Romhányi József verse jutott eszembe: A teve fohásza 

 
Monoton üget a süppedő homokon a sivatag lova, 
a tétova teve tova. Hátán rezegve mozog a rozoga 
kúp alakú púp. A helyzete nem szerencsés.  
Apró szemcsés homokkal telve a füle, a nyelve. 
Sóvár szeme kutat kutat. Még öt-hat nap kullog, baktat. Az itató tava távol, s oly rettentő messze 
még az oázis. Erre utal az alábbi fohász is: 
- Tevék ura! 
Te tevél tevévé engem eleve, 
Teveled nem ér fel tevefej tétova veleje. 
Te terved veté a tevevedelő tavat tavaly távol, 
de tévednél, vélvén, vén híved neved feledve elvetemedve vádol. 
Nem! Vidd te tevelelkem hovatovább tova, mivel levet – mert vederbe feltekerve – nem vedelve 
lett betelve a te tevéd szenvedelme. 
Te nevedbe legyen eme neveletlen tevetetem 
eltemetve!  
S evezzevel ava teve levelkévét kivilevelhevelteve. 

 
De félretéve a tréfát, azt gondolom, hogy az egész Szentírás egyik legszebb és legérdekesebb törté-

netét hallottuk az előbb. Illetve ez még csak a történet első fele volt. A holnapi reggeli áhítatban fogjuk 
hallani a második részét – hiszen így követjük a Bibliaolvasó Vezérfonalunkat. 

Hittanos gyerekeknek feleségem úgy szokta ezt a történetet bevezetni, hogy most egy szerelmestör-
ténetet fognak hallani. És valóban a történet azzal fejeződik be, hogy Izsák és Rebeka között szerelem 
lesz első látásra.  

De mi még ne szaladjunk ennyire előre. A történet első fele bepillantást enged nekünk a 4000 évvel 
ezelőtti ókor egzotikus világába, és megismerhetünk belőle néhány érdekes szokást. 

1. Ábrahámot az Úr mindennel megáldotta. És már rendben volt az életében az is, hogy ki fog örö-
kölni, hiszen megszületett fia, Izsák. Sőt, már arra lehet következtetni, hogy Izsák felnőtt férfi lett. Egy 
valami azonban még nem volt elrendezve: Izsáknak nem volt felesége.  

A 17. fejezet szerint Sára 90 éves volt, amikor Izsák született. Majd a 23. fejezet szerint Sára 127 
évesen meghalt, de ekkor a fiának még nem volt felesége. Tehát Izsák legalább 37 éves volt akkor, amikor 
Ábrahám szolgája, Eliézer útnak indul, hogy feleséget hozzon Izsáknak. 

Ábrahám már jól ismeri azokat a népeket, akik közé letelepedett, ezért nem akarja, hogy fiának azok-
ból a népekből legyen felesége. Talán nem olyan gonoszak, mint Sodoma és Gomora lakói, de mégis úgy 
dönt, hogy visszaküldi szolgáját az Eufrátesz vidékére, ahonnan ő maga is származott, hogy onnan hoz-
zon feleséget fiának. 

A szolgának meg is kell esküdnie, hogy nem kánaáni feleséget hoz a fiúnak, és hogy Izsákot nem viszi 
vissza arra a földre, hiszen Isten akarata az, hogy ő is és minden utóda Kánaán földjén éljen. A szolga 
megesküdött, mégpedig úgy, hogy Ábrahám ráült a szolga kezeire. (Csak érdekességként említem meg, 
hogy később Jákób, aki Ábrahám egyik unokája volt, ugyanígy eskette meg Józsefet, hogy nem Egyiptom-
ban fogja eltemetni, ha meghal.) 

2. A szolga, aki valószínűleg a Damaszkuszból származó Eliérzer volt, felkészült a 700 km hosszú 
útra. Tíz tevéből álló karavánt állított össze. Magához vett sokféle értékes dolgot, amit ajándéknak szánt 
a lány családjának. Bizonyára nem is egyedül indult útnak, hanem több más szolgával együtt. 

Kedves Testvérek! Nagyon fontosnak látnunk azt, hogy Eliézer nemcsak bölcs ember volt, hanem 
urához, Ábrahámhoz hasonlóan ő is hitt Istenben. Nevének jelentése ez: Istenem segítség. Ábrahám 
a legjobb kezekre bízza azt, hogy fiának feleséget hozzon. Olyan emberre, aki hűséges szolgája volt neki, 
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és Istenben pedig feltétel nélkül hitt. Eliézer mindenben pontosan úgy járt el, mintha maga Ábrahám 
ment volna el személyesen erre az útra. 

Az öreg szolga komolyan veszi azt, amit a neve jelent, hogy Isten számára valóságos segítség. Ezért 
megszólítja az Urat, imádkozik Istenhez, és egészen konkrét dolgot kér Tőle. Ezekkel a szavakkal imád-
kozott: 

„12Akkor ezt mondta: URam, Ábrahámnak, az én uramnak Istene! Adj eredményt még ma, és mutasd 
meg hűségedet az én uram, Ábrahám iránt! 13Ideállok a forrás mellé, amikor a városbeli leányok kijön-
nek vizet meríteni. 14Legyen úgy, hogy ha azt mondom valamelyik leánynak: Nyújtsd ide a korsódat, 
hadd igyam! – ő pedig azt mondja: Igyál, sőt még a tevéidet is megitatom – akkor őt rendelted szolgád-
nak, Izsáknak, és ebből tudom meg, hogy megmutattad hűségedet az én uram iránt!” 

Isten pedig valóban kézzel fogható módon, egészen valóságosan segít neki megtalálni azt, aki 
Izsák felesége lehet majd. Hamarosan jött egy lány, akit Rebekának hívtak, és teljesen természetesen és 
készségesen segít Eliézernek.  

Gondoljunk csak bele, hogy mit jelentett ez! Eliézer nem kis dolgot kért Istentől jelként: hogy a kivá-
lasztott lány adjon a tevéknek is inni. Egy szomjas teve képes akár 100 liter vizet is meginni. Ábrahám 
szolgájának 10 tevéje volt. Még akkor is rengeteg vizet kellett a tíz tevének meríteni, ha nem voltak tel-
jesen kiszáradva. Ez igen komoly fizikai munka volt, amit teljesen önként vállalt Rebeka. Így még jobban 
értjük azt, hogy miért örült annyira Eliézer, és miért adott azonnal hálát Istennek. Ez annyira nem hét-
köznapi dolog volt, amit Rebeka tett, hogy határozottan felismerte benne Isten vezetését. 

 
3. Olyan különös, hogy ebben a 24. fejezetben négyszer is olvashatjuk azt, hogy Isten szerencséssé 

teszi az ember útját. Mit jelent ez tulajdonképpen? Hogyan is van az, hogy Isten vezeti az embert és mégis 
arról olvasunk a Bibliában, hogy szerencsés az ember útja? Ez a szó az eredeti héberben azt is jelenti, 
hogy fejlődni, eredményesnek lenni, boldogulni. Tehát ebben a helyzetben a szolga azért imádkozott 
Istenhez, hogy tegy az Úr eredményessé, sikeressé, szerencséssé az útját. 

 
4. Miután végig néztük az Igét, tegyük fel a kérdést, miben segít ez az Ige? Mi az Ige üzenete szá-

munkra? 
I. Az első üzenet, amit megérettem és szeretnék átadni nektek, hogy Ábrahám megértette és el-

fogadta Isten ígéretét, és úgy cselekeszik, hogy folyamatosan keresi az Úr akaratát. Erre eskette meg 
az öreg szolgát is. 

Isten ígéretének elfogadása tehát nem jelentette azt, hogy Ábrahám bárhogyan cselekedhet. Volt idő, 
amikor Ábrahám azt gondolta, hogy Isten ígéretét akármilyen eszközökkel is elérheti. Ezért próbált be-
segíteni azzal, hogy feleségül vette az egyiptomi szolgát, Hágárt, akitől fia született, Izmael.  

De meg kellett azt tanulnia, hogy Isten ígéretét csak olyan úton és olyan módon lehet elérni, amiben 
Isten tud gyönyörködni. 

Például, ha valakinek Isten megígéri, hogy gazdag ember lesz, az az ember nem teheti meg azt, hogy 
bankot rabol, csakhogy besegítsen Istennek, és gazdag legyen. Az Úr nem áldja meg azt, ha valaki tör-
vénytelenül vagy hamis eszközökkel akarja elérni az ígéret beteljesedését. Mi sem nyúlhatunk hamis 
és törvénytelen eszközökhöz, hogy elérjük Isten ígéretének beteljesedését az életünkben. 

 
II. A második üzenete az Igének, hogy kérjünk bátran egészen konkrét vezetést, hogy jól értsük 

Isten akaratát. Az egyik leggyakrabban feltett kérdés, „hogyan érthetem meg Isten akaratát? Szeretném 
Isten útját követni, de nem látom világosan azt, hogy mit is kellene tennem. Hogyan tudhatom meg azt, 
hogy ezt vagy azt kell tennem?” 

Nagyon könnyű azt válaszolni, hogy „olvasd a Bibliát, hiszen az Isten szava és kijelentése, és meg fogod 
érteni, hogy mi az Ő akarata”. De ha őszinte akarok lenni, akkor azt kell mondanom, hogy az Igét olvasva 
nem mindenre kapok egyértelmű választ. És ez nem azt jelenti, hogy nem jól olvasom az Igét. És azt sem 
jelenti ez a meglepő kijelentés, hogy Isten nem akar bennünket tanácsolni, segíteni.  

Egyszerűen el kell azt fogadni, hogy az Úr nem mindig fog Igét adni, hogy mondjuk melyik városban 
kell letelepedni, vagy melyik munkahelyen kell majd dolgozni. Hiszen a Bibliában nincs benne az összes 
település neve, és nincs benne az összes cég, vállalat és munkahely neve, ahol ma Magyarországon fel-
vételt hirdetnek. És az is az Ige manipulációja lenne, ha ki akarná valaki olvasni belőle a leendő házas-
társa nevét. 

Sokszor láttam már, hogy komoly hívő emberek azt mondták, hogy Igét kaptak valamire, majd egy 
idő múlva be kellett látniuk, hogy tévedtek. Például valaki nekem azt mondta egy évvel ezelőtt, hogy Igét 
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kapott arra, hogy adja el a lakását, és költözzön el egy másik városba. Pontosan meg is nevezte, hogy 
melyik városba.  

Azt értem, hogy jobb egy kisebb lakásba költözni, hiszen a mostani már feleslegesen nagy, hiszen a 
gyerekek közül már senki nem lakik otthon. De az első pillanattól kezdve érthetetlen volt, hogy miért 
pont abba a városba kell költöznie. Ennek minden ellene mondott. Mostanra annyi változott, hogy már 
nem akar abba a városba költözni az illető. Bár nem kapott konkrét Igét, hogy hova költözzön, de mégis 
egy jobb úton fog elindulni. 

Azt hiszem, hogy aki szeretné Isten követését komolyan venni, annak ma is fontos megérteni, hogy 
mi az Úr akarata. Ezért legyünk szabadok arra, hogy kérjünk olyan útmutatást, Igét vagy jeleket 
Istentől, melyeket nem értünk félre. Ezt tette Eliézer is, egészen konkrét útmutatást kért imádságban 
Istentől, hogy mit tegyen ebben a helyzetben. Néhány évszázaddal később Gedeon is ugyanilyen konkrét 
útmutatást kért az Úrtól, amikor kitette az udvarra a gyapjút. Otthon olvassuk el ezt a történetet a Bírák 
könyvének 6. fejezetéből! 

 
III. A történet harmadik üzenete az, hogy az Úr „elküldi majd angyalát előtted”. Azt jelenti ez, hogy 

azon az úton, melyen járnod kell, folyamatosan fog téged vezetni és oltalmazni az Úr, hogy sikeres, ered-
ményes és szerencsés legyen az utad. 

Édesanyám úgy szokta mondani ezt, hogy amikor azon az úton megyünk, amelyiket az Úr nekünk 
szánta, akkor megnyílnak előttünk az ajtók, akkor az időpillanatok is pontosan úgy esnek egybe, hogy a 
lehető legjobb legyen. Úgy, ahogyan a legkörültekintőbb emberi szervezés sem tudja megszervezni a 
dolgokat. De be is zár ajtókat az Úr, ha másfele kell mennünk. 

 
IV. A negyedik üzenete az Igének az, hogy Eliézer, az idős szolga figyelt. Figyelte az eseményeket, 

és megpróbálta meglátni és felismerni az Úr vezetését. Figyelte az eseményeket. Azon a ponton, amikor 
megérkezett Ábrahám szülőföldjére, akkor teljesen átengedte Istennek a cselekvést. Engedte, hogy tisz-
tán az Úr cselekedjen. 

Mi sokszor hajlamosak vagyunk arra, hogy mindig és folyamatosan tegyünk valamit. Sokszor képte-
lenek vagyunk arra, hogy megálljunk és csak úgy legyünk és szemlélődjünk. Nem szeretjük a tétlenséget, 
ezért állandóan tennünk kell valamit. De a szemlélődés egyáltalán nem tétlenség, hanem annak meg-
figyelése, hogyan cselekszik értünk a gondviselő Isten. 

Eliézer is ezt tette. Először imádkozott Istenhez, vagyis teljesen rábízta a dolgot, és kérte azt, hogy 
úgy cselekedjen, amit nem fog félreérteni. Majd pedig kész volt megfigyelni, hogy mit tesz ezután Isten. 

 
V. Végül az utolsó, ötödik üzenete az Igének, hogy amikor Eliézer felismerte Isten vezetését, akkor 

azonnal „meghajolt, leborult az Úr előtt”. Ez az egyszerű ember kész volt és képes volt hálát adni 
és köszönetet mondani Istennek. 

Ez sajnos megint egy olyan dolog, amit nagyon könnyű elfelejteni. Az Úr Jézus egyszer meggyógyított 
10 leprást, de csak egyetlen egy ment vissza hálát adni és köszönetet mondani a gyógyulásért – olvassuk 
a Lukács 17-ben. 

 
Testvérek! Mi ne így cselekedjünk, és ne legyünk hálátlanok! Hanem ahogy olvassuk az Igében, Mó-

zes 5. könyvében a 8. részben: „Emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened, az ÚR…” 
Lássuk meg, ismerjük fel hogyan segített bennünket az Úr, és adjunk Neki ezért hálát, mondjunk köszö-
netet Istenünknek!  Ámen. 

 
Áldás: 
Ézs 58,11 Az ÚR vezet majd szüntelen; kopár földön is jól tart téged, és csontjaidat megerősíti. 

Olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz. 


