
Az Úr szava szerint cselekedjetek! 
 

Alkalom: vasárnap de. 
Dátum: 2022.08.28. 

Ige: Józs 8,1-9 
5Móz 30,15-16 15Lásd, én ma eléd adtam az életet és a jót, de a halált és a rosszat 
is. 16Ezért parancsolom ma neked, hogy szeresd az URat, a te Istenedet, járj az ő 
útjain, tartsd meg parancsolatait, rendelkezéseit és törvényeit, és akkor élni és 
sokasodni fogsz, mert megáld téged az ÚR, a te Istened azon a földön, amelyre 
most bemégy, hogy birtokba vedd. 

 
Kedves Testvérek! 
Bev.: Július utolsó vasárnapján abbahagytuk a Józsué könyve alapján elkezdett soro-

zatunkat. Akkor Józsué könyvének 7. fejezete volt soron. Idézzük fel az előzményeket! 
Izráel népe szerencsésen átkelt a Jordánon, és ezzel megérkezett az ígéret földjére, 

Kánaánba. Miután a Vörös-tengerhez hasonlóan a Jordán folyó is ketté vált a nép előtt, 
végre lehetett hajtani a honfoglalást. Az első megerősített, erődfallal körülvett város Je-
rikó, a pálmák városa volt. 

Jerikó elfoglalása az Isten által nagyon pontosan meghatározott forgatókönyv szerint 
történt. Hat napon keresztül kellett megkerülni a papoknak a várost néma csendben, 
majd a hetedik napon hétszer kellett megkerülni. Végül az egész nép kiáltásban tört ki, 
a kürtöket megfújták, a város kőfala pedig leomlott. Így a város védtelen maradt, és a 
nép akadálytalanul tudott behatolni a városba. 

Isten parancsa az volt, hogy el kell pusztítani mindent, semmit nem szabad sajnálni, 
sem megtartani. Ezt a nép meg is tette, azonban egy valaki ellopott a zsákmányból, és 
elrejtette azt. 

Majd a következő város Aj városa volt, ami ellen támadást indított Józsué. Csak 3000 
harcos vonult fel, de megfutamították őket, és vereséget szenvedtek. Józsué és a nép 
többi vezetője, sőt az egész nép nagyon el volt keseredve, mert nem tudták, mi az oka a 
vereségüknek. Mígnem Isten sorsvetés által megmutatta azt, hogy Ákán vett el a zsák-
mányból, amit el kellett volna pusztítani. Az ő bűne akadályozta meg a népet abban, hogy 
győzelmet arathasson. 

 
1. Szóval Józsué és a nép miután kiderült, hogy mi, pontosabban ki volt az oka annak, 

hogy Aj városát nem tudták elfoglalni, és megfutamodtak az ellenségtől, pontosan abba 
a pozicióba kerültek, ahonnan elindultak. Nem jutottak előre a honfoglalással. Egy 
helybe toporogtak. 

Ugyanakkor egy nagyon értékes tapasztalattal gazdagabbak és bölcsebbek lettek: ők 
elválaszthatatlanul Istenhez tartoznak. Ez pedig azt is jelenti, hogy ha valamit Isten meg-
parancsol nekik, akkor engedelmeskedni kell. Ha pedig mégis engedetlenek Istennel 
szemben, akkor azt Isten meg fogja azt büntetni. 

Tudni kell, hogy Isten soha nem kínált zsákbamacskát. Mindig lehetett tudni azt, hogy 
mit kér és mit vár el Izraeltől: az engedelmességet. Isten szeretné áldásban részesíteni 
választott népét, azonban várja és elvárja az engedelmességet. 

Nagyon figyeljünk arra, hogy csak egyetlen ember, Ákán vétkezett Isten ellen, mégis 
az egész közösség szenvedett vereséget, vagyis az egész közösség szenvedte el Isten 
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büntetését. Ezzel szemben, amikor Isten előtt kedves életet élnek, akkor az egész közös-
ség részesül az Úr áldásában.  

Józsué nagyon határozott vezető volt ebben a helyzetben is, mert a közösség érdek-
ében büntette meg a vétkes Ákánt. Mennyire fontos lenne a 21. században is figyelembe 
venni azt, hogy felelősek vagyunk a közösség boldogulásáért, vagy hanyatlásáért is. 

Manapság hihetetlen módon felértékelődött az egyén akarata a közösséggel szem-
ben. Ez az individualista gondolkodás azonban nem Isten szerinti lelkület. Isten szemé-
ben is fontos minden egyes ember, azonban az egyéni érdekek semmiképpen sem nő-
hetnek és nem érvényesülhetnek a közösség kárára. 

 
2. Az Úr ezután tiszta lappal indítja útnak Józsuét Aj városának elfoglalására. El-

mondja neki azt, hogy most biztosan sikerrel fognak járni, és el tudják majd foglalni a 
várost. „Meglásd, kezedbe adom Aj királyát, népét, városát és földjét.” 

Józsué pedig most már nem a kémekre hallgat, akik korábban azt mondták, hogy egy 
kevés emberrel is sikert és győzelmet fognak aratni Aj városa felett. Igazából az első ost-
rom sikertelensége mögött még az elbizakodottság is ott volt.  

Most azonban „az egész hadinéppel” felvonult Józsué. Ezt a nagy hadsereget pedig 
két részre osztotta. Harmincezer válogatott harcosnak lesben kellett állni a város mö-
gött, hogy a megadott jelre hátba támadhassák a város védőit, amikor azok kirohannak, 
hogy üldözzék a fősereget. 

Egy nagyon egyszerű cselt vetnek be. Vereséget színlelnek, és futásnak erednek, 
mintha menekülnének, ahogyan azt az első ostrom idején is tették. Majd a lesben állók 
hátba támadják védőket, a fősereg pedig visszafordul és harapófogóba szorítják az emó-
riak seregét. 

Pontosan elmondja Józsué, hogyan kell viselkedniük, mikor és hogyan kell a sereg 
egyik felének menekülést színlelni, a másiknak pedig támadni. Részletesen ki van dol-
gozva a haditerv. 

De nemcsak ennyit mond el a népnek Józsué, hanem elmond még két nagyon fonto-
sat. Az egyik az, amivel bíztatja és bátorítja katonáit és az egész népet, hogy „az Úr ke-
zetekbe adja azt”. A másik fontos dolog, amivel pedig kordában tartja a győzelemtől 
megittasodó katonáit: Az ÚR szava szerint cselekedjetek! 

 
3. Bíztatás és figyelmeztetés – ez a kettő, amit Józsué ebben a helyzetben nagyon ko-

molyan vesz, és nagyon komolyan megtesz. Egyrészt ezek a katonák nem olyan régen 
egy csúfos vereséget éltek át, és félnek attól, hogy újabb kudarc és vereség fogja őket 
érni. 

Józsuénak mindent meg kell tenni, hogy ezek a katonák ne féljenek megtenni azt, 
amit Isten nevében Józsué parancsolt nekik. Ne féljenek ostromot indítani Aj városa el-
len, hiszen ez a város már úgyis csak egy romváros, csak még nem látszik rajta. 

A város neve, Aj, ugyanis azt jelenti, hogy rom. 
A másik nagyon fontos dolog, amit a lelkükre köt Józsué, hogy Az ÚR szava szerint 

cselekedjetek! Egyszerűen nem tehetik meg azt, hogy szembe mennek, vagy akár csak 
egyetlen ember is szembe megy az Úr akaratával, mert akkor az egész közösség veszí-
teni fog. Istent nem lehet becsapni, előle nem lehet eltitkolni semmit. Ákán sem tudott 
semmit eltitkolni a Mindenható Isten elől, és nagyon hamar kiderült, hogy vétkezett Is-
ten parancsa ellen. 

Józsué még ki is hangsúlyozza azt, hogy „ezt parancsoltam nektek!” 
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4. Csak közbevetőleg említem meg, hogy a legelső ostromnál, Jerikó elfoglalásánál az 

volt Isten parancsa, hogy pusztítsanak el mindent. Ez a látszólag értelmetlen pusztítás 
valójában áldozat volt Isten előtt. Olyan volt, mint amikor Isten azt parancsolta, hogy 
minden állat elsőszülöttjét fel kell az oltáron áldozni. És minden ember elsőszülött gyer-
mekét egy állatáldozattal meg kell váltani. Az elsőszülöttségi törvényről a 2Móz 13-ban 
is, és még több helyen olvashatunk az ószövetségben. 

A föld termésének az első része, a zsenge, illetve az állatok elsőszülöttei az Úréi. Ép-
pen így az először meghódított városban található minden érték az Úr tulajdona, Őt illeti, 
ezért azt fel kell áldozni. 

Aj városánál azonban már azt mondja Isten a 2. versben, hogy „a zsákmány és az 
állatok a ti prédátok lehet”. Isten természetesen megengedi, hogy a nép is részesedjen 
a zsákmányból. 

 
5. Kedves Testvérek! Előttünk van egy nagyon régi történet, a zsidó nép honfoglalá-

sának korából. De hogyan is kapcsolódik ez a történet a mi életünkhöz? Mi az, amit meg-
tanulhatunk ebből a történetből? 

Két üzenet lett számomra hangsúlyossá ebből a történetből. 
I. Az első, amit megértettem, ami újból fontossá és hangsúlyossá lett számomra az 

Igéből, hogy Isten nem engedi, hogy a háttérbe szorítsa az ember, és nem engedi 
azt, hogy megrabolják. 

Ákán pontosan ezt tette: nem vette komolyan a figyelmeztetést, vagyis nem vette ko-
molyan Isten Igéjét, saját gondolatait és vágyait fontosabbnak tartotta annál, hogy enge-
delmeskedjen Istennek. És ezzel már meg is rabolta Isten dicsőségét, és ténylegesen is 
elvett, ellopott valamit, amit Isten határozottan megtiltott. 

Nagyon hasonló ez a bűneset történetéhez, amikor Isten megtiltotta az első ember-
párnak, hogy egyenek a jó és a rossz tudásának fájáról. Az ember azonban úgy gondolta, 
hogy jobban tudja, hogy mit szabad és mit nem, és ezzel vétkezett Istennel szemben. 

A mi életünkben is nagyon sok olyan helyzet van, amikor Isten határozottan kér tő-
lünk valamit, hogy tegyünk meg, vagy ne tegyünk meg, mi azonban úgy gondoljuk, hogy 
jobban is lehet azt csinálni, különben is, úgysem tudja meg Isten, hogy mi másképp te-
szünk valamit. Ezzel pedig elveszünk valamit, ami az Istené. Elvesszük a dicsőségét, az 
őt megillető tiszteletet. Nem adjuk meg neki az időt. Stb. 

Azt kéri tőlünk az Igében, hogy szenteljük meg a nyugalom napját, mi azonban a saját 
dolgaink után járunk. Sokszor minden fontosabb annál, hogy az Isten dolgaival foglal-
kozzunk a 7. napon, vasárnap. 

Persze tudom azt, hogy Jézus azt tanította, hogy a szombat lett az emberért, és nem 
az ember a szombatért. Nem arról van szó, hogy mereven kell értelmezni a nyugalom 
napról szóló 4. parancsolatot, és csak és kizárólag a templomba mehetnénk el.  

Nem erről van szó, hanem arról, hogy az emberek immár teljesen elfeledkeztek arról, 
hogy a hetedik napot szenteljék meg. Azon különösen az Isten dicsőségére kellene élni, 
legyen az életünk istentisztelet különösen azon a napon. 

Azt mondja az Ige, hogy minden, amink van Isten ajándéka és áldása, ezért hálából 
adjuk vissza jövedelmünk tizedét az Úrnak. Az adakozással, az adományainkkal azt mu-
tatjuk meg, hogy hálásak vagyunk az Úrnak mindazért, amink van. 

Azt szoktuk odahaza mondani, hogy amit nem szánunk oda Istennek, azt Isten egy 
pillanat alatt el tudja venni. 
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Ha az időnkből nem szánunk az Úrra, hogy előtte elcsendesedjünk, hogy Ő meg tud-
jon szólalni és szólítani bennünket, akkor az időt el is tudjuk veszíteni, mert haszonta-
lanságokra fog elmenni, vagy történik valami, ami elrabolja tőlünk az időt. 

Ha az Istenen próbáljuk megspórolni a pénzünket, akkor lesz más, amire feleslegesen 
ki fogjuk adni azt. 

De amit az Úrnak adunk – az időnkből, az erőnkből, a pénzünkből, a javainkból – azt 
Ő sokszorosan vissza tudja adni, hogy ne hiányozzon nekünk. 

 
II. A második, amit megértettem, ami újból fontossá és hangsúlyossá lett szá-

momra az Igéből, hogy azt cselekedni, amit Isten meg akar áldani. 
És itt szeretnék visszautalni a két héttel ezelőtti igehirdetésre, aminek üzenete Jézus 

imádságából vett mondat volt: Legyen meg a te akaratod. 
Igen. Józsuénak és az egész népnek is rendkívül hangsúlyossá vált az, hogy vagy bele 

tudnak simulni az Úr akaratába, és akkor Isten áldásaival fogja gazdagítani az életüket, 
vagy pedig ellene szegülnek az isteni akaratnak, de akkor nem szabad csodálkozni azon, 
hogy nincs áldás az életükön. Isten elénk adta az áldást, az engedelmesség útját, válasz-
szuk azt! Válasszuk az életet! 

 
6. Testvéreim a Krisztusban! Ma az új kenyérért adunk hálát Istennek. És bizony van 

miért hálát adni Urunknak. Hiszen emberemlékezet óta nem volt ilyen aszály, mint eb-
ben az esztendőben. A gazdák ezrei sóhajtottak naponta, hogy lesz-e időben eső, és meg-
hozza-e termését a föld?  

Ők beletették erejüket, munkájukat és pénzüket a földbe. Tavasszal még volt is re-
mény arra, hogy lesz elég eső, és bőséges lesz a termés. Azonban utána elmaradt az eső. 
És mivel már télen is alig volt csapadék, a földek nagyon hamar kiszáradtak. Pusztulás 
mindenfelé itt az Alföldön, de szerte az országban és egész Európában. 

Ennek ellenére mégis megtörténhetett az aratás, és új kenyér kerülhet asztalainkra. 
Ezzel az aszállyal Isten figyelmeztetni akar mindnyájunkat, hogy ne fordítsunk hátat 
neki. Sőt, keressük az Úr akaratát! Akarjuk megismerni terveit, hogy mi mindannyian 
bele tudjunk simulni mennyei terveibe és akaratába. És így az Úr szava szerint cseleked-
jünk – ahogy Józsué parancsolta népének. 

Testvérek! Az Isten Igéjével kérlek én is benneteket: Az Úr szava szerint cselekedje-
tek! Keressétek, törekedjetek megismerni az Úr akaratát. Tegyétek meg azt, cselekedjé-
tek azt, amit Úr meg akar áldani! Ha így tesztek, ha így teszünk, akkor valóban az Ő ál-
dása lesz az életünkön! Ámen. 

 
Loment Péter lelkész 


