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2021.01.24 Mt 17,1-9 2Pt 1,16-21 2Móz 24,12-18 

 

2Móz 24:12-18 És szólt az Úr Mózesnek: Jöjj fel én hozzám a 
hegyre és maradj ott. És átadom neked a kőtáblákat, és a törvényt 
és a parancsolatot, amelyeket írtam, hogy azokra megtaníttassanak. 
Felkelt azért Mózes és az ő szolgája Józsué, és felment Mózes az 
Isten hegyére. A véneknek pedig mondta: Várjatok itt reánk, míg 
visszatérünk hozzátok: Íme Áron és Húr veletek vannak; akinek 
valami ügye van, ő hozzájuk menjen. Akkor felment Mózes a 
hegyre; és felhő borította el a hegyet. És az Úr dicsősége szállt alá 
a Sinai hegyre, és felhő borította azt hat napon át; a hetedik napon 
pedig szólította Mózest a felhő közepéből. Az Úr dicsőségének 
jelensége pedig olyan vala az Izrael fiainak szeme előtt, mint 
emésztő tűz, a hegy tetején. És bemént Mózes a felhő közepébe, és 
felment a hegyre, és negyven nap és negyven éjjel volt Mózes a 
hegyen.  

PICK PACK PONTOK HELYETT TAKE UP PONTOK! 

Vedd fel, ne csak csípd fel! 

1. JÖJJ FEL A HEGYRE 
 
Mózesnek fel kell menni a Sinai hegyére, hogy átvegye a 
tízparancsolatot. Szeretném éreztetni ennek az eseménynek a 
hallatlan nagyságát. Itt veszi át az emberiség azokat az 
információkat, utasításokat, törvényeket, melyek nélkül nincs 
civilizáció, és nincs technikai fejlődés sem! 
 
Két gondolat mentén haladjunk! 
1. A TÉR, vagyis a helyszín a Sinai hegy, és  
2. AZ IDŐ, Mózes negyven napos várakozása. 
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Kezdjük a helyszínnel! Az átvétel helyszíne. 
 
 

a. Pick Pack Pontok – elkényelmesedett világunkban elterjedt a 
webáruházas vásárlás. Ennek nagyon sok előnye van 
különösen is a járvány idején. Így az áru átvétele saját 
házunkban lehetséges. 
Az internetes vásárlások csomagjai egészen a házhoz jönnek. 
Pár száz forint ellenében a Futárszolgálat becsönget és átadja a 
csomagot, majd bankkártyás fizetéssel a futár hordozható 
bankterminálján készen is vagyunk a fizetéssel. Borra való 
után illedelmesen elköszönünk, majd a házban neki állunk a 
küldemény fölbontásának. Néha meglep a kibontott tartalom. 
Nemrégiben feleségem szülinapjára vettem egy kihangosítót. 
Praktikus ajándék lett volna, hiszen a hittanóráin jól tudja 
használni a filmek vetítésénél. Kicsi, és hangos. Igen ám, de 
az én csomagomban egy kisebb söröshordó nagyságú hangfal 
lapult, illetve gömbölyödött a közel 5 kilós súlyával. 
Vissza kellett cserélnem. A megrendelésnél ugyanis nem 
néztem meg a méret adatokat, a kép mellett meg nem volt 
viszonyítási látvány, a lépték, mondjuk egy emberi kéz, amiről 
két hete beszéltünk.  
 
Másik lehetőség az átvételre költségkímélőbb. Ilyenkor az un. 
Pick Pack Ponton vehetem át az árut. Több száz ilyen pont 
van az országban áruházak és benzinkutak területein. 
A kevert, angol-magyar elnevezés igen találó! 
Fölveszem, Fölkapom, fölcsípem a csomagot és máris 
rohanhatok vele haza. Jellemző ez a kapkodós, fölkapkodós 
világunkra. 
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A Bibliában is vannak felvételi pontok, de nincs kapkodás. Az 
Isten Országában nem Pick Pack pontok vannak, hanem ha 
már angol eredetű kifejezésekkel élünk: Take up pontok.  
Igen. Ezek komoly átvételi pontok. Itt nem olcsó, rövid életű 
árukról van szó, melyeket csak úgy futtában föl lehet csípni, 
hanem drága véren megvásárolt örök üdvösségről!  

 
Most mielőtt a Sinai kőtábla átvételről beszélnénk, hadd legyen 
előttünk pár Újszövetségből vett példa. 

Jézus Krisztusban az Mindenható Isten-i üdvterv egy mozgó és 
mindenütt jelenlevő átvételi pontot alakított ki. Ami eddig csak 
Jeruzsálemben, a templomban volt elérhető, Krisztusban a 
Föld szélső határain is megtalálható, átvehető. 

a. Iga átvételi pontok:  

  Máté 11:29 Vegyétek föl magatokra az én igámat, és 
tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok: 
és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. 

Nemrég beszéltünk róla, hogy az iga fölvételnél nem egy iga 
fajtáról van szó, hanem Krisztus igájáról, az ő „tulajdonában” 
lévő igáról. Vagyis arról, hogy legyünk vele egy igában, 
álljunk mellé és húzzuk együtt a terheket. Krisztus igája 
mindig kétszemélyes! 
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b. Élet vize átvételi pont Jákob kutjánál 
A samáriai asszony esetében az időpont is fontos volt, a déli 
forgalommentes utcák, a rejtegetni való életstílus. 
 
 

c. Kereszt átvételi pontok: 

Máté 16:24 Ekkor monda Jézus az ő tanítványainak: Ha valaki 
jőni akar én utánam, tagadja meg magát és vegye fel az ő 
keresztjét, és kövessen engem. 

Amikor életemben eljön az önmegtagadás helye, ott vehetem 
magamra a keresztemet. Önmegtagadás egy rendkívül fontos 
hely az életemben. Ez a pont az, a honnan elindul az életem 
Krisztus követésének útján. 

 
d. Utcák, sikátorok kereszteződések 

 
Lk 14:21 Akkor, mondta az ő szolgájának: Eredj hamar a város 
utcáira és szorosaira, és a szegényeket, csonkabonkákat, 
sántákat és vakokat hozd be ide. 

Életem első gyermektemetésén ez volt a napi ige. Plaki Jánoska az 
első osztályt kezdte volna. Az ő családja volt az első, akiket 
meglátogattam Felsőpetényben Hívtam is a kis húgával együtt és 
lelkesen jártak is az alkalmakra. Már megkapta a táskát, az 
írószereket, füzeteket. Kapott egy kerékpárt is, amit nagy örömmel 
tekert a felsőpetényi dombos utcákon. Egy be nem látható 
kereszteződésben elsőbbségadás nélkül autóbusz elé hajtott. 

„Kiment a kereszteződésbe, hogy bennünket, hatalmas 
gyülekezetet kényszerítsen ide a temetésre „– hangoztak a keserű 
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bevezető szavak, de az Úr Jézus nem koporsóba, nem temetőbe 
hív, hanem a menyegzőre.  

Vannak különleges helyek, ahol az Úr nagy ünnepi vacsorájára 
össze lehet szedni, föl lehet venni az embereket, a 
csonkabonkákat, a sántákat, a vakokat. A világ utcáin, 
sikátoraiban és kereszteződéseiben vergődőket. Az igazi 
gyülekezetplántálás helyszínei ezek. Amíg nem találunk ezekre a 
helyekre, hiába mennek ki az sms-ek, az e-mailok, az illatos 
borítékok! Gyülekezet plántálók figyelem! Jól jegyezzük meg a 
példázatos paramétereket: utcák, sikátorok, kereszteződések! 

A szélesúton lődörgők és céltalanok utcáira, az élet beszűkült 
lehetőségeinek sikátoraihoz és a keresztbetevők 
kereszteződéseibe szólít bennünket a plántálás Ura! 

 

e. Krisztus átvevő pont: A következő átvételi pontról nem lehet 
megrendülés nélkül szólni. Ez az az átvételi pont, ahol a 
kivégzőosztag átveszi az emberré lett Istent, Jézus Krisztust. 

Az Embernek Fia az emberek kezébe adatott! Számára ez volt a 
keresztjének átvételi helye is. 

Ján 19:16kk   Átvették azért Jézust ... És fölvette az ő keresztfáját, 
ment az úgynevezett Koponya hegyére, amelyet héberül 
Golgotának hívnak. 

f. Végül említsük meg azt a rendkívül drámai pontot, ahol a 
Megváltó Isten Fia átadja lelkét a mennyei Atyának! 
 
Luk 23:46 És Jézus hangosan így kiáltott: Atyám, a te kezeidbe 
[teszem le] az én lelkemet. És ezeket mondván, meghalt. 
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Itt a golgotai Kereszten veszi át az Atya Fia lelkét, mert a 
poklok harcát Jézus Krisztusnak, a Messiásnak a visszaadott 
Szentlélek nélkül kell megküzdenie! 

Mózes tehát fölmegy a Sinai hegyére, hogy átvegye a 
Tízparancsolatot, a tíz igét, a tíz ígéretet.  

A földtörténet szenzációs képződményei a hegyek. Micsoda erők 
dúltak a Föld felszínén évmilliókkal ezelőtt! Ma is mozog a föld 
Horvátországban, de ezek csak szelíd kis rezdülések  az Alpokat 
egy kupacba túró erőkhöz képest. Mégis a porszemnyi embernek 
végzetes tragédia egy 6 -os fokozatú földmozgás. 

Az emberi lélek ugyanúgy, mint a növények milliói tudják érzik, 
merre van föl és merre van le. Az ember is megérezte, hogy a 
Teremtőhöz való közeledés helye az ég felé törő hegycsúcs. 

Jelképessé is vált a hegyek, magaslatok szerepe a mindenkori 
emberi áldozati kultuszokban is, de a keresztyén templomépítésnél 
is. 

Mózes hegyre megy. Föl a magasba. Föl a völgy népétől. 

Azt mondták a rómaiak: Procul negotiis! Talán - Horatius hozta be 
a köztudatba, értelme szabadabb fordításban: távol a hétköznapok 
nyomorúságától, a köznéptől, az utca emberétől, a csőcseléktől. 

A Tíz parancsolatot nem egy demokratikusan megválasztott un. 
szakértői bizottság tákolja össze!  

Nem is az emberiség találta ki az erkölcsöket, mint ahogy 
csökönyösen ragaszkodnak az állításukhoz a Teremtő- és Tervező- 
tagadó embertársaink. Az ember csak alkalmazza a Teremtőtől 
kapott törvényeket, illetve jól teszi, ha elfogadja, mert 
megkeserüli.  
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Tehát Mózes a hegyen kell, hogy átvegye a Tízigét, abba 
semmilyen társaságnak, ideológiának és néphangulatnak 
beleszólása nincs! 

Ezek Isten törvényei. A teremtés törvényei, és nem az írástudók 
alkotásai és alkotmányai! 

Az Úr Jézus meg is feddte az írástudókat, hogy annyi törvényt 
gyártottak és zúdítottak a nép nyakába, hogy azokat ők maguk sem 
tarthatják be! 

Luk 11:46 Ő pedig monda: Jaj nektek is törvénytudók! mert 
elhordozhatatlan terhekkel terhelitek meg az embereket, de ti 
magatok egy ujjatokkal sem illetitek azokat a terheket. 

Mózesnek Isten közelbe kell kerülnie, hogy átvehesse a világ 
alapjait, a mindenkori emberi társadalom alaptörvényeit! 

Nekünk is kell a felemelkedett hely, a templomunk, hogy közel 
kerüljünk az Istenhez. Most akadályoztatva vagyunk, de ne 
feledjük, szükségünk van templomunk csendjére, a gyülekezeti 
közösségre, az istenközelségre istentiszteletről istentiszteletre. Ne 
szokjunk hozzá a monitorhoz és az első szoba foteljeihez. 

Tartozom a másik gondolattal, az időbeliség tényezőjével. 

Mózes negyven napig várakozik 

2. NEGYVEN NAPOS VÁRAKOZÁS 

 

Becsei Oszkár békéscsabai főorvos híres volt szakmai és 
emberszerető mivoltáról. Színvonalas munkáját jelezte, hogy ott a 
hetvenes évek Viharsarkában egy jól fölszerelt magánrendelőt 
üzemeltethetett, melyben mi a régi, átvilágítós röntgengépet vettük 
igénybe. Az orvos kedvesen fogadott. Különös volt az atmoszféra. 
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A gégerákkal műtött szakember csak halkan, „hehegve” tudott 
beszélni. A valamikor 2 méteres délceg férfi derékban meghajolt 
testtartása mellett a vizsgálat előtti percek voltak izgalmasok. A 
besötétített teremben ott ültünk vagy 10 percet csendben. Már 
kezdtem arra gondolni, hogy - csak nem lett rosszul az öreg? 

Nem! Ez az orvos kímélte a betegeit a szükséges rossz, a 
röntgensugár káros hatásaitól. Emiatt percekig szoktatta a szemét, 
hogy minél kevesebb sugár és minél kevesebb idő alatt 
elvégezhesse a röntgenezést. Várakozott, mert az alapos 
vizsgálatot, gyógyítást nem lehet kapkodva, szelesen 
elhamarkodni. Várakozott, hogy alkalmas legyen a vizsgálódásra, 
a betegség fölismerésére. Az élet minden mozzanatához idő, 
várakozás kell.  

Az már csak ráadás volt, hogy másnap reggel fél nyolckor a síkos 
utak ellenére elbiciklizett hozzánk, mert ott maradt egy kesztyű, és 
időben el akarta hozni, hogy ne fázzon a kezecske a munkába 
menet. 

Amiért elmondtam, az a várakozásról szól. 

A rohanó világ, a pick pack pontos rohanásban, gyorsérlelt ételeket 
hoz forgalomba. Nincs időd gondolkodni, mert mondja ontja a 
magáét. Nincs időd csendben lenni, mert megszólal a mobilod. 

Ma már nehéz konferenciákat szervezni, mert nincs idő. Az 
ötvenes évek elején Felsőpetényből Nagytarcsára mentek az 
emberek, asszonyok, férfiak, gyerekek lovaskocsin az 
evangélizációra. Ma, az autós világban csak hétvégéket lehet 
tartani, de a többség a szombat ebéd után már távozik. 

Nehogy azt higgyük, hogy az IQ szintünk miatt van az, hogy nem 
bírunk ki egy hosszabb istentiszteletet, vagy hosszabb igehirdetést. 
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Nem. Nem a hallgató és a beszélő IQ-jával van baj. Hanem azzal, 
hogy lekötnek a mammonjaink és nem érdekel az Ige! 

Általános humánus igazságokkal betelünk, ideológiai 
lemezlovasok ritmusára jár az agyunk és az igazságérzetünk, és 
már nincs helye az Isten igazságának. Pilátusnak Jézus az 
igazságról akar szólni, és a helytartó csak legyint: Mi az igazság! 

Pedig nem volt még IQ mérés, még nem volt mobiltelefon és 
egyéb időrabló. Nem ez nem korjelenség, hanem személyes 
állapot. Van-e időm? Ez legalább olyan fontos, mint a drámai: 
lenni, vagy nem lenni… 

 

A Tízparancsolat átvételéhez 40 napos böjt kell. 

Itt a böjt egy ritkán emlegetett lényegével találkozunk. 

A böjtről az jut eszünkbe, hogy szomorúság, megsanyargatás, 
fegyelmezés, netalántán bűnhődés. 

Itt a böjt egyszerűen várakozás. Az élet várakozás. A motornak 
nyomhatod a gázpedált, felpörgetheted, de az élet ilyenkor meghal. 
Az élethez idő kell. Mózesnek meg kell érnie, mint a gyümölcsnek 
a fán a Tízige átvételére. 

Az igehirdetéshez idő kell, mert élet szó hangzik, él, lüktet benne. 

Az igehallgatáshoz idő kell. Ha nem negyven nap, de negyven 
perc.  

A mostani igehallgatáshoz is idő kell. Lehet, hogy sokan csak 
belehallgatnak, beletekernek. Kicsípnek egy-egy mondatot. 

Nem jól teszik. Ez nem Pick up pont, hanem take up templom. A 
prédikációból nem mazsolázni kell! Fölcsípni pár szót! Nem! Az 
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igét a példázat szerint a madarak csipkedik föl, az úttalaj 
szívekből, a rohanó életstílusú emberekből. 

Van az ószövetségben egy csodálatos időköltemény. Hogy élhess 
majd az örökkévalóságban éld át és éld meg e régi üzenetet: 

Préd 3:1 Mindennek rendelt ideje [van], és ideje [van] az ég alatt 
minden akaratnak.  

Préd 3:2 Ideje [van] a születésnek és ideje a meghalásnak; ideje az 
ültetésnek, ideje annak kiszaggatásának, ami ültettetett.  

 

Mózeseknek szükségük van 40 napra, hogy alkalmasak legyenek 

az Isten-rend átvételére és meghirdetésére. 

 

Mert kell idő az orvosi szemnek a jó látáshoz, mert kell idő a 
fülnek a meghallásra. Kell idő a lábnak a megérkezéshez és kell 
idő a kéznek az elérésre. Metanoia ἡ µετάνοια.  Kell idő az 
értelemnek a megtérésre.  

 

Imádkozzunk! 

Urunk! Te látod, hogy helytelenül élünk, mert nem találjuk az élet 
értelmének, az örökélet átvételének helyére. 

Te látod idétlenségünket, mert időtlenségről panaszkodunk és 
nincs időnk az életre, csak a halálrohanásra. 

Köszönjük útmutatásodat, köszönjük templomunkat, köszönjük a 
járvány idején házhoz érkező Sinai hegyedet. Adj életidőt az Élet 
Szavának átvételére. Ámen 
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