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1. Kedves Testvérek! Mintegy 600 esztendő telt el azóta, hogy Ábrahám azt az ígére-

tet kapta Istentől, hogy nagy néppé teszi és hazát ad számukra. Ábrahám elérkezett az 
ígéret földjére, de az unokája, Jákób idejében bekövetkezett éhínség miatt a család 
Egyiptomba költözött. József volt az, aki letelepítette őket Gósen földjén.  

Az ígéret földjét ettől csak elképesztően távolról nézhette Izráel. Olyan messze voltak 
tőle, hogy csak a hit által volt látható számukra ez az ország. A megmaradás földje azon-
ban nagyon hamar fogság és rabszolgaság földje lett számukra. Az egyiptomi fogság 430 
esztendeje alatt minden, de minden valós remény elveszett, hogy valaha is el fognak oda 
jutni. De ennek ellenére a választott nép lelkében mégis ott élt Isten ősi ígérete. Míg vé-
gül Mózes volt az az elhívott ember, népvezér, akit az Úr a nép élére állított, és így vezette 
őket ki Egyiptomból. 

Ahogy az már nem olyan régen is elhangzott, tulajdonképpen nagyon hamar eljutott 
a nép az ígéret földjének határához, ahonnan kémek mentek be az országba. Mivel azon-
ban maguk is megrémültek, és az egész népet is félelembe ejtették, ezért Isten azzal bün-
tette meg a népet, hogy 40 éven keresztül kellett a pusztában, a Sinai-félszigeten vándo-
rolniuk, és csak utána foglalhatták el az új hazájukat. 

(Képek) 2. És most Józsué vezetésével a nép átkelt a Jordánon, és eljutott az első 
erődfallal körülvett városhoz, Jerikóhoz. Jerikó „a Jordán völgyében fekvő ősi város, a K-
ről Palesztinába tartó út mentén, mind kereskedelmileg, mind halászatilag fontos helyen. 
Egyéb földrajzi adottságai is jók. A tengerszint alatt mintegy 250 m mélyen fekvő város 
bővizű oázisban terül el. Ezen a részen Plinius szerint is gazdagon tenyésztek a pálmafák 
az ókorban. Nem véletlenül nevezi a B a »pálmák városa« néven is (5Móz 34,4). A kánaáni 
Jerikó, a világ egyik legrégibb városa… Az 1909-ben végzett ásatások e helyen egy, a Kr. e. 
4-3. évezredben is létezett település nyomait mutatják.” (Keresztyén Bibliai Lexikon) Ál-
lítólag az első fallal körülvett város volt a történelemben. 

Azt írja Józsué könyve, hogy 1Jerikó olyan alaposan be volt zárva Izráel fiai miatt, 
hogy se ki, se be nem mehetett senki.  

A 6. fejezet, mely Jerikó elfoglalásáról és lerombolásáról szól, biztosan sokunkat el-
gondolkoztat, és több kérdést is felvet. 

Jerikót gyakorlatilag kettős erődfal vette körül (ahogy a régészeti feltárás során ki-
derült), melyen kapuk voltak. Csak és kizárólag a kapukon keresztül lehetett közlekedni. 
És ezekre a kapukra nagyon vigyáztak, különösen attól kezdve, hogy hallották, hogy az 
Egyiptomból kiszabadult zsidó nép hazát akar foglalni magának. 

Biztosan a jerikói városlakók már többször is megtapasztalták azt, hogy különböző 
felfegyverzett rabló-fosztogató csapatok megpróbálják elfoglalni a várost, de mindez 
idáig ez nem sikerült senkinek sem. Ennek ellenére mégsem bízták el magukat, hanem 
megerősítették a város védelmét. Ezt egészen biztosan tudta Józsué is. 

És Jerikó lakóinak bizony hosszú idejük volt arra, hogy felkészüljenek az ostromra, 
hiszen a hódító zsidó nép csak nagyon lassan tudott mozogni a gyereke, az asszonyok, 
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az idősek és a jószágok miatt. Ők nem egy gyors mozgású rablócsapat voltak, hanem egy 
vándorló nomád nép. 

3. Józsué tökéletesen tisztában volt nemcsak Jerikó bevehetetlenségével, hanem saját 
népének erőtlenségével is. Ennek ellenére vagy éppen ezért bíztatja az Úr Józsuét a 2. 
versben ezzel: 2Ekkor azt mondta az Úr Józsuénak: Lásd, a kezedbe adom Jerikót és 
királyát vitéz harcosaival együtt. 

Egyrészt van egy szemmel látható valóság: Jerikó erős fala, a város jól szervezett vé-
delmi rendszere, a felfegyverzett katonaság. Másrészt pedig ott van egy vándorló nomád 
nép. Természetesen a zsidóknak is vannak harcosaik, de mégsem lehet azt mondani, 
hogy összemérhető az erejük a jerikói katonasággal. 

Isten azonban nem azt kéri, hogy tartsanak haditanácsot, beszéljenek a legnagyobb 
katonai stratégákkal, hanem azt kéri Isten a népétől, hogy legyenek engedelmesek. 
Legyenek akkor is engedelmesek, ha az engedelmességük kívülről ostobaságnak, bo-
londságnak is tűnik. 

Az ember hasonló helyzetben mérlegelni kezd: vajon megéri-e, hogy belekezdnek 
ebbe a csatába? Vajon lesz-e bennük annyi bátorság és kitartás, amennyi szükséges, 
hogy végül el tudják foglalni a várost? Tulajdonképpen az Újszövetségben maga Jézus 
Krisztus mond el egy nagyon hasonló példát: 31Vagy ha egy király elmegy, hogy 
harcba bocsátkozzék egy másik királlyal, vajon nem ül le előbb, és nem tart taná-
csot arról, hogy szembeszállhat-e tízezer élén azzal, aki húszezerrel jön el-
lene? 32Mert ha nem, akkor követséget küld, amikor az még távol van, és megkér-
dezi a békefeltételeket. (Lk 14) 

Itt azonban az Úr nem azt akarja, hogy mérlegeljen a nép bármit is, hanem azt akarja 
próbára tenni, hogy vajon a nép tud-e, akar-e feltétel nélkül engedelmeskedni 
neki? Ebben a helyzetben vagy teljesen és feltétel nélkül rábízzák magukat Istenre, vagy 
pedig nem fognak tudni bemenni az ígéret földjére, vagy nem engedelmeskednek, és ak-
kor Isten elfordul népétől. 

Gyakorlatilag az ahogy Egyiptomból kiszabadult a zsidó nép, ahogy átkelt a Vörös-
tengeren, és ahogy 40 éven keresztül a Sinai-félszigeten a pusztában vándorolt sok te-
kintetben felette áll a racionalitásnak. Csak hittel lehetett önmagukat rábízni a Szabadító 
Istenre, és csakis hittel lehetett ezt végig csinálni, mert ha a józan paraszti észre támasz-
kodtak volna, akkor még mindig Egyiptomban lenne Izráel népe. 

Képzeljük el, hogy mit gondolhatott hat és fél napon keresztül Jerikó városának 
népe? Csak azt gondolhatták, csak azt mondhatták, hogy ezek itt teljesen megőrültek, 
elment a józan eszük! Hat napon keresztül csatarendben és néma csendben vonul a nép, 
miközben a papok fújják a kürtöket – ez egyszerűen nem normális dolog. 

Ennek ellenére a zsidó nép tökéletesen fegyelmezetten teszi azt, amit az Úr szolgáján, 
Józsuén keresztül megparancsolt nekik. 

4. Testvérek! Isten engedelmességet várt és nem okoskodást. Engedelmességet 
várt el az Úr a népétől, és ebben a rendkívül feszült helyzetben tulajdonképpen 
próbára tette engedelmességüket és hűségüket. 

És ez a próbatétel tökéletes folytatása volt azoknak a próbáknak, melyeket a pusztai 
vándorlás alatt megtapasztaltak. Isten a próbák által meg akarta szilárdítani népének 
hitét és iránta való elköteleződését, és ezzel fel akarta őket készíteni a nagyobb fel-
adatra, a nagyobb küldetésre, hogy legyenek a népek világossága, hogy a pogányság ten-
gerében tudjanak felmutatni arra az Úrra, akinek egyedül van hatalma élők és holtak 
felett. 
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Olyan világban élünk – Testvérek – amiben mindig és mindenki csak mérlegeli a kö-
vetkező lépést, hogy a lehető legészszerűbb, legtöbb hasznot hozó, legbiztonságosabb, 
legegyszerűbb, és természetesen NEKI a legjobb legyen. Így gondolkodik a legtöbb em-
ber. Illetve, amikor ennek az ellenkezőjét látjuk, és valaki úgy dönt, hogy azzal kárt okoz, 
akkor az vagy nem normális, vagy pedig eltitkol valamit, hogyan lesz abból neki mégis 
haszna. 

És ebben a világban az Úristen nekünk is azt mondja most Józsué könyvén keresztül 
is, hogy engedelmeskedj nekem feltétel nélkül, és ne a magad eszére támaszkodjál. 

Ez az engedelmesség nagyon nehéz. Rendkívül nehéz. Szeretnénk ilyenkor előre 
látni dolgokat, de nem tudunk beletekinteni a varázsgömbbe, hogy vajon tényleg törté-
nik valami, amikor hetedjére is megkerüljük Jerikót? Vagy pedig megint ki fognak ne-
vetni bennünket, ahogy eddig is tették, amikor Istenre hallgattunk? 

5. És ebben a helyzetben a nép mégsem akarat nélküli bábfigurákból áll, hanem olyan 
emberekből, akik a győzelem érdekében, azért, hogy beteljesedjék rajtuk Isten csodála-
tos ígérete, készek önmagukat tökéletesen alávetni az Úr akaratának, hogy összesen a 
hét nap alatt 12-szer némán menetelnek, majd pedig „hatalmas harci kiáltásban törtek 
ki”, amikor utoljára kerülik meg a várost. 

Különös az, hogy most szó sincs arról, hogy a 7. napon meg kellene tartani a nyuga-
lom napját. Ellenkezőleg! Maga az Úr parancsolja meg, hogy mit kell tenniük, mert nem 
az ember lett a szombatért, hanem a szombat az emberért – olvassuk Jézus szavait a Mk 
2,27-ben. És tulajdonképpen a 4. parancsolatban nem az a hangsúlyos, hogy az ember 
ne dolgozzon és ne tegyen semmit, hanem az, hogy szentelje meg a nyugalom napját. 
Izráel ebben a helyzetben éppen azzal szentelte meg a nyugalom napját, hogy engedel-
meskedett az Úrnak. 

Majd pedig a nép tagjai – mindenki, ahol volt – ott tört be a leomló városfalon keresz-
tül Jerikóba. A nép pedig elvégezte a rábízott feladatot. 

6. Jerikó elfoglalásának történetében az is nagyon érdekes, hogy Józsué nem úgy vi-
selkedik, mint nagyon sok mai vezető. Ma sok vezető nem mond el mindent a beosztott-
jainak, az embereinek, mondván nem tartozik minden rájuk. Józsué azonban mindent 
elmond a papoknak és a népnek, amit Isten mondott neki. 

Hadd húzzak párhuzamot lelki értelemben. Ahogyan annak idején a választott 
nép, Izrael Istentől ígéretet kapott arra, hogy övék lesz az ígéret földje, Kánaán, 
éppen úgy Isten lelki értelemben vett választott népe, a lelki Izráel, a Krisztusban 
hívők ígéretet kaptak, ígéretet kaptunk arra, hogy miénk lesz a mennyek országa. 
Az üdvösség ígérete van a szívünkben, hogy Isten az Ő Fiáért, Jézus Krisztusért nekünk 
adja a mennyei Jeruzsálemet, hogy miénk Isten országa. 

De ezzel az ígérettel együtt jár egy feladat, egy kötelesség is. Ahogyan Józsué tovább 
adott mindent a rábízottaknak, amit az Úrtól hallott, azért, hogy sikeres legyen a város 
elfoglalása, éppen úgy nekünk is tovább kell adnunk az üdvösség ígéretét, hogy a másik 
embernek is sikeres legyen a mennyei Jeruzsálem „elfoglalása”. 

Ahogyan Józsuénak felelőssége volt, hogy mindent elmond a rábízottaknak, éppen 
úgy nekünk is felelősségünk, hogy mindent elmondunk, ami az üdvösséghez kell azok-
nak, akiket Isten ránk bízott. A mennyei ország jó hírét, evangéliumát nekünk is tovább 
kell adnunk. Ne legyünk némák, amikor Urunk elkészíti a bizonyságtétel alkalmát! 

7. Testvérek! Gondoljunk még egyszer bele abba, hogy az egész menetelés nemcsak 
kívülről, hanem még belülről, a zsidók szemében is milyen értelmetlennek tűnhetett! Ha 
pedig valamit értelmetlennek tartunk, akkor az egyrészt azt jelenti, hogy nem tudunk 
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teljesen Istenben megbízni, és Istenre rábízni azt az ügyet. Másrészt pedig azt is jelenti, 
hogy még mindig csak önmagunkban bízunk. Csak abban tudunk vagy akarunk meg-
bízni, amit mi gondolunk jónak. 

Ebben a történetben azonban olyan jó azt meglátni, hogy a zsidó nép teljesen rá tudta 
magát bízni Istenre, és teljesen meg tudott bízni az Úr szavában, és nem a maga értel-
mére támaszkodott. 

Tudjátok, hogy én is alapvetően inkább racionálisan gondolkodok. Ezekben a napok-
ban is próbálok nagyon sok mindent mérlegelni, átgondolni. Figyelem a híreket, kere-
sem a lehetőségeket arra, hogyan lehetne a gyülekezeti épületeket gazdaságosabban 
működtetni. Mit kellene és mit tudnánk megtenni ahhoz, hogy majd kevesebbe kerüljön 
a fűtés és világítás. 

És miközben én is, és rajtam kívül még nagyon sokan hasonlóan ezeken gondolkod-
nak, és mérlegelik a lehetőségeket, Isten Igéje azt mondja nekünk, hogy teljes szívünk-
ből az Úrban bízzunk, és ne a magunk eszére támaszkodjunk!  

Végezetül még egy nagyon fontos üzenete van ennek a történetnek: Istenünk győze-
lemre hívta el az ő választott népét, így bennünket – téged is és engem is – győzelemre 
hívott el. Most jelképesen körbe és körbe kell mennünk, látszólag nem haladunk semmit, 
mert ma is ugyanott vagyunk, ahol tegnap voltunk, azonban higgyük szilárdan, hogy 
mégis haladunk Jerikó elfoglalása felé. Nem tudom, hogy hányadik körnél járunk, de az 
Úr jelet fog nekünk is adni, és akkor leomlanak Jerikó falai előttünk. 

És hiszem, hogy ma is igaz, hogy a mi életünkben is igaz Isten ígérete, amit Jeremiás 
könyvében a 29. rész 11. és 12. versében olvasunk: Mert csak én tudom, mi a tervem 
veletek – így szól az ÚR –: jólétet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, 
amelyet nektek szánok. 12Ha segítségül hívtok, és állhatatosan imádkoztok hoz-
zám, akkor meghallgatlak benneteket. Ámen.  

 
Loment Péter lelkész 


