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Mi olyan nagy szám Kánaán földjén? 

 

Josh 16 

 

József fiainak jutott sorsolással a jerikói Jordántól, Jerikó vizeitől keletre a puszta, 

amely Jerikótól a hegységbe Bétel felé visz. (Józs. 16,1) 

 

Összegyűlnek a nemzettségfők, 10-en, mert Rúben és Gád egész törzse a 

jordánon túl már letelepedett, és ott van Józsué és a papok is. Együtt keresik Isten 

akaratát, melyet egyszer és mindenkorra fog kijelenteni, hogy aztán majd egy nép, annak 

minden törzse és a törzsek minden tagja sok évszázadon keresztül a hazájának érezze 

azt a darab földet, amit ez a sorsvetés nekik juttat majd.  

Biztosan izgulnak. Az elosztandó földnek van gazdagon termő része is, de nem 

kicsi a puszta terület. Vajon ki húzza majd a rövidebbet? 

Efraim is a többiek között van. Együtt imádkoznak, kimondják azt is, hogy előre 

Isten akaratának fogadják majd el a végeredményt. A sorsolás megtörténik. Az eredmény 

kétségbeejtő. Efraim területe ott kezdődik, ahol a Jordán termő völgye véget ér. Onnan 

nyugat felé a tengerig egy 25 km széles sávot kap a kopár sziklás hegységben. Ez lesz 

később Efraim hegyvidéke. Nyugodtan mondhatjuk, hogy Efraim a rövidebbet húzta. 

Hogyan megy vajon ez a nemzettségfő vissza a népéhez, hogy először annak elöljáróival 

közölje a hírt, mint Isten megmásíthatatlan, rájuk, fiaikra, unokáikra és azok unokáira is 

érvényes döntését? Nem lehetett egyszerű keresztülvinni ezt az akaratot a nép vezetőin! 

Biztosan sokan morogtak az orruk alatt, de az elégedetlenkedők sem találtak kibúvót alóla, 

nem volt mese. Mindenkinek bele kellett nyugodni, ha különböző készséggel fogadták is 

el.  

Mert a különbség Efraim rovására vitathatatlan volt. A szomszéd törzsbeliek, 

például Gád, vagy Manassé egy családja, ha összefognak, egy hét alatt bevetik a földjüket 

a Jordán völgyében, és bőséges termésre számíthatnak. Ugyanakkora darab föld Efraim 

sziklás hegyi talaján előszöris komoly előkészítést kíván. A nagyobb köveket el kell 

hordani róla, az apróbbakat lehetőség szerint összetörni. Víztározókat kell építeni, melyek 

felfogják az esővíz gyorsan lezúduló nagy tömegét, hogy a földet ne vigye el a víz, és a 

későbbi öntözésre is. Ez az úgy-ahogy előkészített homokos, apró kötörmelékes talaj volt 

a megélhetés forrása Efraim hegyvidékén. 10-20-szor annyi munka árán termett nekik 

harmad-negyedannyi kenyér, mint a szomszéd törzs földjén a Jordán mellett. Tegyük 

hozzá azt is: ha volt eső. Mert ha nem volt eső, és amíg nem volt eső, addig egyszerűen 

nem volt kenyér. Ennek az elfogadásában, a különbséget megengedésben (ahogy Isten is 

megengedett nekik) kellett elöljárjanak azok a vezetők, akikkel a nemzettségfő először 

megosztotta a sorsolás eredményét.  



 

Ha olyan kevés a termőföld, ha olyan sok munka termővé tenni azt a köves talajt, 

ha ma is keserves és drága eljárást, állandó öntözést alkalmaznak Izraelben, akkor mégis 

mi olyan nagy szám, mi volt olyan nagy szám azon a területen, hogy Ábrahámot éppen 

oda, a Jordán és a Földközi tenger keskeny sávjára hívta az Úr?  

Ez a terület messze nem olyan termékeny, mint például a Nílus völgye, vagy 

Mezopotámia vidéke a Tigris és az Eufrátesz között. További lehetőség, hogy – bár akkor 

még nem tudhatták – de hogy pl. olaj lenne a Kánaán alatt. A baj az, hogy nincs. Nem 

messze tőlük van, talán mindenkinek körülöttük van, de Izraelben nincsenek olajmezők.  

Nem is szaporítom a szót. Ez a kis darab, nem túl magas átlagos termőképességű 

föld, melyben nincsenek ásványi kincsek, nincs nemesfém, gyémánt, olaj, ez a katonailag 

nehezen védhető darab föld földi szemmel értéktelen. Az ide települő nép nem hogy 

gazdagságot vesz, hanem ellenkezőleg: kiszolgáltatottságot vesz magának.  

Akkor mégis mit rejtett az Ábrahámnak ígért gazdagság? Mi van mégis ezen a 

területen? Egyetlen dolog: Útvonal. Ez minden, ami a kánaáni földsávon van. Ettől 

nyugatra a vándor tengerbe, keletre sivatagba ütközik. Ezen a sávon kívül nincs útvonal. A 

két gazdag vidék, Mezopotámia északkeleten, és a Nilusmenti mindenkori birodalmak 

délnyugaton is egyedül ezen a keskeny kánaáni földdarabon keresztül tarthattak 

kereskedelmi kapcsolatot, vagy vonulhattak fel katonailag egymás ellen. Ez a keskeny kis 

földsáv semmire sem volt jó önmagában. Egy dolog azonban elkerülhetetlen volt: Az a 

rengeteg nép, amely jobb híján ezen a keskeny földsávon közlekedett, amely Izraelen 

ment keresztül, mind meglátta Izrael Istenének dicsőségét!  

Egyedül erre volt jó ez a földdarab, és ilyenformán nem is Ábrahámnak, hanem 

Istennek. Illetve Ábrahámnak is, de csak annyiban, amennyiben Isten akaratához simult. 

Erre volt jó: Missziózni. Missziózni akkor is, amikor Izrael duzzadt az erőtől Isten 

dicsőítésében, és missziózni akkor is, amikor a sátraikba bújva fogösszeszorítva spórolták 

ki a napi betevőt az éhinségek idején. Mert más népek rajtuk átvonulva látták ezt is és azt 

is. Látták őket bővölködni, és látták őket szűkölködni is. 

 

Érdemes néha elvenni, elemelni a tekintetünket magunkról. És feltenni a kérdést a 

történéseknek, akár mai történéseknek is, hogy ez Neked, Isten, miért jó? Te, Isten, ezt a 

dolgot milyen jóra tudnád fordítani? Milyen jóra készülsz fordítani? És ha ezt meg tudjuk 

tenni, amikor ezt meg tudjuk tenni, olyankor Isten mintegy megenged bepillantani a nem 

látható történések síkjára. Megláthatunk dolgokat, amelyek megtörténni készülnek, 

érzéseket, motivációkat, melyek történéseket mozgatnak. Megsejthetünk Isteni akaratokat, 

és engedelmesen bele is simulhatunk azokba. 

Azokban a ritka esetekben, amikor sikerül elemelnem a tekintetemet magamról, 

amikor magamhoz tudom engedni, hogy mit láthat az, akivel éppen beszélgetek... ez nem 

erőfeszítés, hanem éppen ellazulás. A félelmeim, az akarásaim elengedése. Amikor ezt 

sikerül megélnem, és Isten megmutat, megsejtet velem valamit, az olyan öröm (a 



felfedezés öröme), hogy nem is tudom magamban tartani. Olyankor megosztom valakivel, 

általában Anikóval. Azért is teszem ezt, hogy önmagamat is ellenőrizzem. Mert hajlamos 

vagyok utólag visszafelé így kommentálni eseményeket: én megmondtam. Holott esetleg 

nem is mondtam meg. De így aztán Anikóval együtt csodálkozunk rá, ha utóbb az derül ki, 

hogy helyes volt az az érzéklet, hogy tényleg Isten mutatott valamit.  
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