
Csak légy erős és bátor! 
Alkalom: vasárnap de. 

Dátum: 2022.06.19. 
 

Ige: Józs 1,5-13 5Senki sem állhat ellened egész életedben. Veled leszek, aho-
gyan Mózessel is vele voltam. Nem hagylak magadra téged, és nem hagylak 
el. 6Légy erős és bátor, mert te teszed ezt a népet annak az országnak az örö-
kösévé, amelyről megesküdtem atyáiknak, hogy nekik adom. 7Csak légy 
erős és igen bátor, tartsd meg és teljesítsd mindenben azt a törvényt, ame-
lyet Mózes, az én szolgám parancsolt neked. Ne térj el attól se jobbra, se 
balra, hogy boldogulj mindenütt, amerre csak jársz. 8Ne hagyd abba ennek 
a törvénykönyvnek az olvasását, arról elmélkedj éjjel-nappal, őrizd meg és 
tartsd meg mindazt, ami ebben meg van írva. Akkor sikerrel jársz utadon, 
és boldogulsz. 9Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj, és 
ne rettegj, mert veled van Istened, az ÚR mindenütt, amerre csak jársz. 
10Józsué ezt parancsolta a nép elöljáróinak: 11Menjetek végig a táboron, és 
parancsoljátok meg a népnek: Készítsetek magatoknak útravalót, mert há-
rom nap múlva átkeltek itt a Jordánon, hogy bemenjetek arra a földre, és 
birtokba vegyétek azt, amelyet Istenetek, az ÚR nektek ad birtokul. 
12A rúbenieknek, a gádiaknak és Manassé törzse felének ezt mondta Jó-
zsué: 13Emlékezzetek arra, amit Mózes, az ÚR szolgája parancsolt meg nek-
tek: Istenetek, az ÚR nyugalmat ad nektek, és nektek adja ezt a földet. 
Zsolt 1,1-3 1Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll 
a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, 2hanem az ÚR törvényé-
ben gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. 3Olyan lesz, 
mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és 
nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz. 

 
1. Kedves Testvérek a Krisztusban! A múlt vasárnap kezdtük el tanulmányozni 

Józsué könyvét. De, aki a Református Bibliaolvasó Kalauz nyomán olvassa az Igét, 
az már május 28-ától kezdve olvashatja Józsué könyvét napról napra. Tulajdon-
képpen a kettő – naponkénti bibliaolvasás és a vasárnapi igemagyarázat – jól ki 
fogja egészíteni egymást. 

És hát éppen az előbb felolvasott szakasz 8. versében hallottuk azt, hogy „ne 
hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását…!” 

Szóval a múlt héten arról hallottunk, hogy Józsué hogyan lett a választott nép 
vezetője Mózes után. Hogyan kapta meg az elhívást és a felhatalmazást arra, hogy 
átvegye a zsidó nép vezetését, és véghez vigye a honfoglalást Kánaánban. Ez óriási 
feladat volt már első ránézésre is. 

Meg kellett Józsuénak szervezni a népet, hogy képesek legyenek fegyelmezet-
ten, Isten iránymutatása szerint bemenni az Ígéret Földjére. Már ez önmagában 
rendkívüli feladat volt. Hiszen 40 évvel korábban egy rabszolgasorba süllyesztett 
népet hozott ki Mózes Egyiptomból. Majd 40 évig a nép a pusztában, a Sinai-fél-
szigeten vándorolt. 
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Ez a félsziget tulajdonképpen nem túl nagy terület. Néhány hét vagy hónap 
alatt át lehetett volna menni rajta, és el lehetett volna jutni Kánaánba. Tehát nem 
a földrajzi kiterjedés volt az akadály a zsidó nép előtt, hanem az, hogy Isten nem 
engedte őket tovább hosszú-hosszú ideig.  

Mivel a nép többször lázongott Istennel szemben, ezért az Úr megállította őket, 
és nem mehettek be azok, akik a lázadásokat szították, akik hitetlenek voltak Is-
tennel szemben. 

Majd eltelt 40 esztendő, egy új nemzedék vette át azoknak a helyét a nép élet-
ében, akik kijöttek Egyiptomból, és az Úr megadta a jelet: megkezdhetik a honfog-
lalást Józsué vezetésével. Mózes is meghalt, az utódnak, Józsuénak pedig minden 
szempontból át kell venni a stafétát.  

 
2. És Józsuénak fel kell készülnie a feladatra. Isten ehhez is ad bizonyos inst-

rukciókat. Ezek a tanácsok azonban meglepően szokatlanok. Ilyeneket olvasunk: 
- Veled leszek, ahogyan Mózessel is vele voltam. 
- Nem hagylak magadra téged, és nem hagylak el. 
- Légy erős és bátor! (4x !!!) 
- Tartsd meg és teljesítsd mindenben a törvényt! 
- Ne térj el attól! 
- Ne hagy abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását! 
- Elmélkedj arról éjjel és nappal! 
- Őrizd meg és tartsd meg! 
- Ne félj és ne rettegj! 
 
Szóval Józsué, a nép újdonsült vezetője és hadvezére nem kapott semmilyen 

katonai stratégiai szempontot. Nem kapott olyan tanácsokat, melyeket hasznosít-
hatott volna egy esetleges csatában, az ellenséggel vívott harc közben. Nem kapott 
arra nézve sem tanácsokat hogyan tud fegyelmet tartani a saját táborában, vagy 
hogyan tudja gyorsan kiképezni a saját népét, hogy valamelyest értsenek a fegy-
verekhez, a katonai hadmozgásokhoz és hadműveletekhez. Semmi ilyet nem mon-
dott neki az Úr. 

Ezekkel szemben olyan tanácsokat kapott, melyek békeidőben talán hasznosak 
lehetnek, ha valakinek sok ideje van. És kapott jó tanácsokat, hogy ne féljen, 
mintha a félelem érzése ettől függene. 

Sokan teljesen természetesen így gondolkodnának ma ezekről a tanácsokról. 
És lehet, hogy első olvasásra mi is hasonlókat gondolunk Isten tanácsairól. 

Azonban ne legyünk felületesek, amikor véleményt formálunk Isten tanácsai-
ról. Ezekkel a tanácsokkal az Úr sokkal mélyebben akarja megalapozni Józsué 
népvezéri és hadvezéri tevékenységét. Egy ilyen nagyon kritikus helyzetben, ami-
kor egy rabszolgából lett pásztornépet akar bevinni egy olyan országba, ahol erő-
dített fallal körülvett városokban szervezett katonaság védelmezi a lakókat a be-
tolakodók ellen, akkor nem elég tudni néhány katonai taktikai fogást.  

Az egész embernek, a nép vezetőjének teljes egészében, testestől-lelkestől fel-
készültnek kell lenni. Nem lehet bizonytalan saját küldetése felől. Nem lehet 
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bizonytalan abban sem, hogy a nép szeme előtt milyen cél lebeg. Sziklaszilárdan 
kell képviselni a honfoglalás ügyét, amit Isten már az első ősatyára, Ábrahámra 
rábízott vagy 600-700 évvel korábban, még jóval az egyiptomi fogság előtt. 

Ebben a helyzetben Józsuénak a szívében fel kell lángolni a vágynak Isten ígé-
rete beteljesülése után. Isten megígérte egykor, hogy nekik adja az Ígéret Földjét. 
Most pedig ezzel a kijelentéssel emlékezteti Józsuét az Úr: te teszed ezt a népet 
annak az országnak az örökösévé, amelyről megesküdtem atyáiknak, hogy 
nekik adom. (6.v.) Ez az ígéret a lényeg, amire rá kell állni. Az Isten ígéretét olyan 
biztosra lehet venni, mint a kőszikla, amire bátra ráállhat az ember, amire bátran 
ráépítheti a házát, mert az biztos alapot ad örökké. 

 
3. Nagyon könnyen el tudom képzelni azt, hogy Józsué elbizonytalanodott és 

félt is ebben a helyzetben órákkal, vagy legfeljebb napokkal a honfoglalás megkez-
dése előtt. Félelem, aggodalom és bizonytalanság volt a szívében. És amíg a féle-
lem, az aggodalom és a bizonytalanság ott van az ember szívében, addig hiábavaló 
minden stratégia és terv, mert nem fog sikerülni, mert maga az ember a gyenge. 

Isten pontosan ezért akarta megerősíteni Józsué életét a gyökereknél, az ala-
poknál, a lelke mélyén, a hitében.  

Az Igéből egyértelműen megérthetjük azt, hogy Józsué akkor lesz erős és bátor, 
ha megismeri Isten szándékát és tervét, és feltétel nélkül rá tudja magát bízni az 
isteni vezetésre és gondviselésre. 

 
4. Testvérek! Én ezt a bibliai Igeszakaszt és az Úr üzenetét nagyon aktuálisnak 

érzem. Nekem nagyon sokat jelentett. Hadd mondjam el, mire is gondolok ponto-
san. 

Immár 4 hónapja, hogy tart az orosz-ukrán háború. Figyelem a híreket, aho-
gyan szerintem nagyon sokan teszik ezt. Ezek a hírek időnként felcsillantják a re-
ményt, hogy talán hamarosan megegyezhetnek, és véget ér a háború, vagy leg-
alább fegyverszünet lesz. De többnyire inkább fenyegető és vészjósló híreket hal-
lani. 

Szoktam a hírek mellett elemzéseket is olvasni vagy hallgatni, hogy a szakértők 
szerint mi várható, vagy mi van bizonyos események vagy bejelentések mögött. 
És hallhatunk naponta a világ vezető országai részéről is kijelentéseket, fenyege-
téseket és ígéreteket. 

Várjuk, nagyon várjuk azokat az információkat, melyek után végre megnyu-
godhatunk, megnyugodhatnánk. 

Várom, várjuk ezeket a híreket, de nincsenek ilyen hírek, és nincsenek ilyen 
bejelentések. 

 
Ezek helyett pedig mi az, ami van? Félelem, aggodalom és bizonytalanság. Per-

sze, még távol van tőlünk a háború, és csak remélni tudjuk, hogy távol is marad. 
Ezért a félelem, az aggodalom és a bizonytalanság csak nagyon a felszín alatt, a 
lelkünk mélyén jelent még csak meg. De ott van. És ezeket a rossz érzéseket sajnos 
csak tovább fokozza a növekvő infláció, az elszabaduló árak.  
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De a bizonytalanságot növeli az ember szívében az is, hogy néhány fontos ter-
méknek féken van tartva az ára, és még nem emelkedhetett. Azonban félünk, mi 
lesz akkor, ha egyszerre hirtelen elengedik ezeket az árakat?! 

És ott van az emberek szívében az is, hogy mi lesz, ha már nemcsak hozzánk 
jönnek a menekültek, hanem esetleg nekünk is menekülnünk kell? Vagy mi lesz 
akkor, ha nem lesz gáz, vagy olyan drága lesz, amit nem tudunk megfizetni?! 

Ezernyi félelmet keltő kérdés parázslik lelkünk mélyén ezekben a hetekben, 
ezekben a napokban is. 

 
5. És az Úristen elénk hozza most Józsué könyvét, az 1. fejezetet, amiben négy-

szer is elhangzik ugyanaz a bíztatás: Légy erős és bátor! Csak légy erős és igen 
bátor! Légy erős és bátor. Ne félj, és ne rettegj! Csak légy erős és bátor!  

És ha nem értjük jól Isten bíztatását, bátorítását, akkor sajnos nem tudunk mit 
kezdeni ezekkel a szavakkal. 

 
6. A 8. osztályosok éppen tegnap ballagtak el az iskolánkból. Általában ezekben 

a napokban ballagnak az általános iskolások. A középiskolások pedig már hetek-
kel ezelőtt elballagtak. Sőt, már az érettséginek is szinte vége is van. 

Azt gondolom, hogy ezekben a napokban, vagy hónapokban nagyon sok fiatal-
nak mondták ezt a mondatot a szüleik: „tudnod kell, mit akarsz a jövőben, az 
életeddel kezdeni”. 

És persze, aki tudja, hogy mit akar a jövőben elérni, abban kevesebb a bizony-
talanság érzése. Aki azonban sehogy sem találja, hogy melyik irányba menjen, és 
mihez kezdjen az életben, annak a lelkében valóban nagy lehet a bizonytalanság. 

De még az a fiatal is lehet nagyon bizonytalan, aki céltudatosan próbál előre 
menni, hiszen nem tudhatja, hogy teljesül-e a vágya, az álma, és eléri-e majd célját 
az életben?  

Hát hogyan is lehet az ember ilyen bizonytalanságban bátor? 
Ilyen helyzetekre szokták azt mondani, hogy ördögi kör: nem látja a célt maga 

előtt, ezért bizonytalan a jövővel kapcsolat. És mivel bizonytalan a jövővel kap-
csolatban, ezért nem is láthat biztos célt maga előtt, amit el szeretne, vagy el tudna 
érni. 

 
7. Józsuét Isten kiemelte a bizonytalanság, az aggodalom és a félelem ördögi 

köréből. Neki nemcsak azt mondta Isten, hogy legyen bátor és ne féljen, hanem 
azt is parancsolta a 8. versben, hogy Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek 
az olvasását, arról elmélkedj éjjel-nappal, őrizd meg és tartsd meg mindazt, 
ami ebben meg van írva. Akkor sikerrel jársz utadon, és boldogulsz. 

Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy az Ige szerint akkor leszel erős és bátor, ha 
tudod, hogy Isten mit akar a te életeddel kezdeni. Akkor leszel erős és bátor, 
ha ismered a törvényt, az Isten beszédét. 

Ha ugyanis ismered az Úr tervét veled kapcsolatban, akkor abban is biztos le-
hetsz, hogy az Úr végig fogja vinni ezt a tervet, be fogja teljesíteni mindazt a te 
életedben, amit megígért neked. 
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Isten ugyanis nem hazudik, nem csap be minket. Amit megígért, azt keresztül 
viszi, teljesíti.  

Olyan jó visszaemlékezni arra, amikor bizonytalanságban voltunk, hogy lesz-e 
valamikor tornacsarnoka az iskolának. Ráadásul, voltak, akik megpróbálták el-
gáncsolni ezt az ügyet már a tervezés időszakában. Akkor valakinek azt mondtam, 
hogyha az Úr azt akarja, hogy megépüljön a tornacsarnok, akkor azt senki nem 
tudja megakadályozni. 

Lehetne még sok-sok példát felhozni arra, amikor Isten megígért valamit, majd 
pedig minden akadály ellenére beteljesítette az ígéretét. És milyen jó volt, amikor 
ezekre az ígéretekre rá tudtunk állni, amikor Isten szavára, kijelentésére rá tudtuk 
magunkat hittel bízni! 

A Péld 16,7-ben ezt olvassuk: Akinek életútját kedveli az ÚR, azt még ellen-
ségeivel is összebékíti. (RÚF) A Károli Gáspár fordítás szerintem még jobban 
kifejezi a lényeget: Mikor jóakarattal van az Úr valakinek útaihoz, még annak 
ellenségeit is jóakaróivá teszi. 

 
8. Befejezésül hadd erősítsem meg az Ige üzenetét:  
Az Ige szerint akkor leszel erős és bátor, ha tudod, hogy Isten mit akar a 

te életeddel kezdeni. Akkor leszel erős és bátor, ha ismered a törvényt, az 
Isten beszédét. 

Éppen ezért fontos, hogy naponta olvasd az Igét, és kitartóan keresd az Úr aka-
ratát, hogy mi az Ő terve az életeddel! Ez pedig különösen fontos nekünk férfiak-
nak, nekünk édesapáknak, hiszen az Úr ránk bízta családunk vezetését. A férfi a 
család papja, lelki vezetője és támasza. Rendkívül fontos, hogy mi ne bizonytala-
nodjunk el, hanem rá tudjunk állni Isten ígéreteire és bele tudjunk kapaszkodni 
Isten vezetésébe. Ámen. 

 
Loment Péter lelkész 


