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Ige: Józs 10,1-15 
2Tim 2,13 Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert önmagát meg nem tagadhatja. 

 
Kedves Testvéreim a Krisztusban! 
 
1. A múlt vasárnap az elrontott szövetségről hallottunk. Arról szólt az igehirdetés, hogy Jó-

zsuétól és az általa vezetett izraelitáktól megrettentek Gibeon lakói, a gibeoniták, ezért kitalál-
tak egy cselt, egy történetet, hogy ők messze földön élnek, de mindenképpen szeretnének Izra-
ellel és Józsuéval szövetséget kötni. 

Ezer sebből vérzik a meséjük, amit kétségbeesetten elmeséltek Józsuénak arról, hogy ők 
mennyire szerencsétlenek, és milyen hosszú utat tettek meg, és mennyire szeretnének Józsué-
val és a népével békés szövetséget kötni. És Józsuééban fel sem merül pl. az a logikus kérdés, 
hogy ha valóban annyira messziről érkeztek, hogy a sarujuk elszakadt, a kenyerükből csak szá-
raz morzsák maradtak, a borostömlőik is kirepedeztek, akkor egyáltalán mi értelme ezekkel az 
emberekkel, azzal a néppel foglalkozni. Hiszen túl messze vannak ahhoz, hogy ártsanak nekik, 
vagy akár hasznuk lehessen belőlük. Hiszen ahhoz, hogy egy borostömlő megrepedjen, tönkre 
menjen több mint egy esztendő kellett. Az új borig biztosan kitartottak a régi tömlők, csak már 
az új bort nem volt szabad azokba tölteni. 

De ők nem kételkedtek. És ami még nagyobb baj volt, hogy „az Úr akaratát sem kérdezték 
meg” – olvassuk a szentíró tömör megállapítását a 9,14-ben. Ez ez valóban nagyon nagy mu-
lasztás volt Józsué és a nép vezetői részéről. Nem is csoda, hogy a nép zúgolódott a fejedelmek 
ellen. És hát már akkoriban sem volt mindig természetes az, hogy a vezetők vállalják a felelős-
séget a súlyos hibákért. 

Végül pedig mivel az esküjük kötelezte őket, ezért életben hagyták a gibeonitákat, de szol-
gákká tették őket. A 9. fejezet kulcsmondata, hogy az ÚR akaratát nem kérdezték meg. Ez volt 
a hibájuk oka. A következmény pedig, hogy az Úrral való szövetségnek, ha áttételesen is, Izrael 
népén keresztül is, de részesei lettek ennek a pogány városállamnak a lakói. 

Ez a szövetség pedig kötelezte Józsuét és az egész népet. 
 
2. A történet folytatásaként felolvasott 10. fejezetből kiderül, hogy hamarosan öt kánaáni 

városállam szövetségre lépett, hogy megbüntessék Gibeón városát amiatt, hogy szövetségre lé-
pett az izraeliekkel. Ez az ő szemükben azt jelentette, hogy lepaktáltak az ellenséggel. Árulókká 
lettek. Tulajdonképpen emberileg teljesen érthető az, hogy ez az öt városállam egyesíti erőit, és 
Gibeon ellen indul. 

Gibeon számára pedig most már nem az izraeliek az ellenség, hanem a többi kánaáni város, 
ezért Józsuétól kérnek segítséget. És bizony mire Józsué tudomást szerez erről, és a szövetséges 
város védelmére tud indulni, addigra az öt város egyesült hadserege már megkezdte a harcot 
Gibeon városa ellen. 

Józsué és az izraeli hadsereg elképesztő emberi teljesítményt mutat. Több mint 20 kilomé-
tert menetelnek, ráadásul fel egy magaslatra. Gibeon ugyanis egy völgyben van. Majd szinte 
azonnal támadásba is lendülnek, így kihasználva azt, hogy az ellenség még nem szerzett tudo-
mást arról, hogy egy felszabadító sereg érkezett Gibeon megsegítésére. Majd, amikor megfuta-
modik az ellenség, akkor nem hagyják őket, hanem ellenkezőleg: üldözőbe vették a kánaáni ki-
rályokat és a seregeiket. Maximális vereséget akarnak rájuk mérni. 
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3. Testvérek! Van egy óriási különbség a 9. és 10. fejezet eseményei között. Mégpedig az, 
hogy a 10. fejezet eseményeben többször is olvasunk arról, hogy Józsuénak élő és eleven kap-
csolata van az Úrral. Beszél az Úrral Józsué. Ilyeneket olvasunk: 

• 8Az ÚR ezt mondta Józsuénak: Ne félj tőlük, mert a kezedbe adom őket! Senki 
sem állhat meg közülük előtted.  

• 10Az ÚR megzavarta az ellenséget Izráel előtt, úgyhogy Izráel nagy vereséget 
mért rájuk Gibeónnál, üldözte őket a bét-hóróni hágó felé, és vágta őket egé-
szen Azékáig és Makkédáig. 

• 11Ahogy menekültek Izráel elől, az ÚR heves jégesőt hullatott rájuk az égből… 
• 12Azon a napon, amikor kiszolgáltatta az ÚR Izráel fiainak az emóriakat, be-

szélt Józsué az Úrral… 
• 14Nem volt ilyen nap sem azelőtt, sem azután, hogy emberi szóra így hallgatott 

volna az ÚR, mert az ÚR harcolt Izráelért. 
Józsué most nem hagyta ki az Urat az eseményekből, hanem bevonta Őt, és kérte az Urat. És 

Isten megmutatta, hogy amikor az ember nem akarja kihagyni őt az életéből, akkor hatalommal 
és erővel cselekszik. Sőt, azt is megmutatta az Úr, hogy ha úgy látja jónak, akkor még a természet 
törvényeit is képes befolyásolni, hogy terve végbe menjen, hogy Józsué és a nép teljes győzelmet 
arathasson. 

 
Fantasztikus azt látni ebben a történetben, hogy az Istennel való szövetségbe bekerült egy 

kis pogány népcsoport. Szinte biztos vagyok abban, hogy fogalmuk sem volt róla, hogy a Józsu-
éval való szövetségkötés által belekerülnek a Mindenható Isten és a választott nép közötti szö-
vetségbe. Csellel, csalással csikarták ki ezt a szövetséget Józsuétól, Isten azonban hűséges volt 
és hűséges maradt népéhez, és így hűséges volt a gibeonitákhoz is. 

Józsué pedig tanult a múltkori hibájából, és most élő kapcsolatban maradt az Úrral. 
Ez a kettő – az Istennel való szövetség és az élő kapcsolat – segítette őket teljes győzelemre 

az ellenséggel szemben. 
 
4.  Kedves Testvérek! Hadd meséljek el egy történetet, ami 1967-ben történt a Hawaii-szi-

geteknél! 
Tex halász volt a Hawaii-szigeteknél. 1967-ben Molokai északi oldalán egy kanyon partja 

felé kormányozta halászhajóját. Beleegyezett abba, hogy pár barátja partra szálljon a kis csó-
nakkal és vadásszanak, míg ő a legénység többi tagjával a sziget másik oldalán éjszakai halá-
szatra ment. 

Másnap amikor visszamentek a vadászokhoz, azt látták, hogy a kis mentőcsónak össze van 
törve az éjszakai vihar miatt. Egy vontatókötél segítségével húzták őket a hűtődobozokkal a 
hajóra. 

Tex ezután úgy döntött, hogy lemegy a hajófenékbe aludni, a többiek pedig hazafelé vették 
az irányt. Néhány óra múlva azonban kétségbeesetten ébresztették fel a kapitányt azzal, hogy 
süllyed a hajó. Tex parancsára mindenki mentőmellényt vett fel, és kiugrott a hajóból. Mivel 
már mentőcsónak nem volt, ezért gumibelsőkbe kapaszkodtak, és megpróbáltak messze úszni 
a süllyedő hajótól. 

Sajnos ott volt egy nagy veszély: miután a hajó elsüllyedt, a vízbe kerültek az előző nap zsák-
mányolt vadmalacok. Ezért várható volt, hogy hamarosan megjelennek a cápák is. 

Reggelre még rosszabbra fordult a helyzet, sőt, teljesen kilátástalanná is vált. Nem volt sem 
enni, sem innivalójuk. Tex ekkor döntött úgy, hogy imára szólítja fel a társait. Senki sem ellen-
kezett. Miután minden reményük elveszett, ezek a kemény emberek az egyetlen helyre fordul-
tak: Istenhez.  

Összekapaszkodtak, és hangos kiáltással könyörögtek, hogy Isten lépjen közbe. Amikor az 
utolsó ember is befejezte az imádságot, akkor a kapitány felnézett. 

– Egy rúd! – kiáltott. 
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A rúd függőlegesen állt ki a vízből. Halász-bójának, vagy valami hasonló jelzésnek tűnt. 
Mindnyájan úszni kezdtek, hogy elérjék ezt a rudat. 

Hirtelen a rúd, gyorsan közeledni kezdett feléjük. A hat ember lenyűgözve hagyta abba a 
kapálózást, az úszást. Pár pillanattal később egy atom-tengeralattjáró emelkedett ki a mélység-
ből. Kinyílt az ajtaja, és a tengeralattjáró kapitánya lépett a fedélzetre. A szerencsétlen hajótö-
röttek pedig kiabálni kezdtek. 

Megmenekültek. 
Miután a fedélzetre emelték őket, elmesélték hogyan jutottak bajba, majd hogyan kezdtek 

el imádkozni végső kétségbeesésükben. A tengeralattjáró kapitánya pedig elmondta, hogy azt a 
parancsot kapta, hogy tilos volt bárhol is a felszínre emelkednie, és ezért a tettéért biztosan 
bíróság elé fogják állítani. 

– Azonban – tette hozzá halkan – egy ellenállhatatlan erő arra kényszerített, hogy emelked-
jek a felszínre. Nem tudom megmagyarázni. Valami azt mondta nekem, hogy hozzam fel a ten-
geralattjárót, ott és akkor. Megtettem… És ott voltak önök. 

 
5. Kedves Barátaim! A Zsolt 50,15-ben ezt olvassuk: Hívj segítségül engem a nyomorúság 

idején! Én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem. 
Józsué győzelme az 5 kánaáni király felett, majd az 1967-ben hajótörést szenvedett halászok 

hihetetlen megmenekülése, és még nagyon sok eset, amit képtelenség lenne felsorolni, mutatja 
azt, hogy Isten olykor egészen hihetetlen erővel és hatalommal lép közbe és mutatja meg segít-
ségét az embernek. Vannak esetek, amikor ennyire nyíltan és látványosan segít. 

Máskor azonban azt látjuk, Mintha Isten elfordult volna tőlünk, sőt, hátat fordított nekünk, 
és nem segít. Vagy nem úgy hallgatja meg az imádságunkat, ahogy mi azt kértük. De ilyenkor 
is arra kér bennünket, hogy bízzunk abban, hogy Ő minden a kezében tart – még akkor 
is, amikor a dolgok nem úgy alakulnak, ahogyan vártuk.  

 
6. Az egésszel kapcsolatban felmerül bennem a kérdés: miért? Miért segít Isten? Miért 

nem fordított hátat Józsuénak? Miért nem hagyja el az embert, ha mi már réges-rég hátat 
fordítottunk neki?  

Ezekre a kérdésekre csak azt a választ látom a Szentírásban, hogy Isten szereti az embert, 
szeret bennünket. Sőt, mindennél jobban szeret bennünket. Urunk annyira szeret bennünket, 
hogy szövetséget köt az emberrel. És ez a szövetség ráadásul egyoldalú szövetség. Erre az egy-
oldalú szövetségre, erre a feltétel nélküli szeretetre utalnak Pál szavai: 2Tim 2,13 Ha hűtlenek 
vagyunk, ő hű marad, mert önmagát meg nem tagadhatja. 

A Bibliában három helyen is láthatjuk Isten egyoldalú szövetségét az emberrel: 
I. Az első, amikor az özönvíz után Isten szövetséget köt a világgal. Ennek a szivárvány 

a jele – Isten feltétel nélkül megígéri, hogy nem pusztítja el a földet özönvíz által 
(1Móz 9). 

II. A Isten másodok egyoldalú szövetséget az Ábrahámmal kötött szövetség – Az 1Móz 
15-ben azt olvassuk, hogy a kettévágott áldozati állatok között csak Isten megy át.  

III. A harmadik ilyen egyoldalú szövetség az volt, amikor Isten a választott néppel kötött 
szövetséget a Sinai-hegyen. Gyakorlatilag a nép számtalanszor megszegte, Isten pe-
dig újból és újból megkönyörült a népen. 

IV. A negyedik egyoldalú szövetség a Jézus Krisztus kereszthalálában megkötött szövet-
ség volt – csak Krisztus hal meg, hogy mi emberek élhessünk, ha elfogadjuk Krisztus 
helyettes áldozatát. 

 
Mi ennek a krisztusi szövetségnek a kedvezményezettjei vagyunk. Isten megkönyörült raj-

tunk. A szövetség feltételeit úgy szabta meg, hogy teljesíthessük, de ha meg is szegjük ezt a szö-
vetséget, akkor is irgalmáért könyörül rajtunk.  
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Ahogy a Zsolt 103,10-ben mondja az Ige: Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűne-
ink szerint fizet nekünk. 

 
7. Testvérek! Nem lehetünk és nem tudunk eléggé hálásak ezért a kegyelemért Istennek! Pál 

azt írja a Korinthusi gyülekezetnek a 2. levele 5. részében: Isten ugyanis Krisztusban megbé-
kéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és ránk bízta 
a békéltetés igéjét. 

Ez nagyon egyszerűen megfogalmazva azt jelenti, hogy Isten mégis hűséges. Lenne oka a 
haragra. Lenne oka a büntetésre, hiszen minden szövetséget, amit velünk kötött, az ember sok-
szorosan megszegte, megtörte. Urunk azonban nem a mi bűneinkre nézett, hanem Fiára, Krisz-
tusra, aki tökéletes és hibátlan áldozati bárányként életét adta a golgotai kereszten értünk és 
mindazokért, akik segítségül hívják az Ő nevét. 

8. Így békéltette meg a világot önmagával, és ezért nem tulajdonította nekünk a mi vétkein-
ket. És – ez is hangsúlyos – ránk bízta a békéltetés igéjét. 

Ezt a feladatot kaptuk, hogy beszéljünk erről, tegyünk bizonyságot a Krisztusban kapott 
megváltásról, bűnbocsánatról. Erről már sokszor volt szó, de újból és újból szeretném elmon-
dani, hogy a bizonyságtétel nemcsak a lelkipásztor feladata. Nemcsak nekünk kell bizonyságot 
tenni arról, hogy Jézus Krisztus által bűnbocsánatunk és örök életünk van, hanem nektek is. 

Hiszen, mi lelkészek nem vagyunk ott veletek, amikor találkoztok valakivel, egy ismerőssel, 
egy rokonnal, a boltban valakivel. Ott és akkor nektek kell szavaitokkal és életetek jó illatával 
bizonyságot tenni Krisztusról. Azokat a szavakat, melyeket rátok bízott az Úr, mi nem tudjuk 
elmondani helyettetek. 

Mondjátok el az embereknek, hogy Isten mégis hűséges. Mondjátok el nekik, hogy ha egy-
szer régen elfordultak tőle, vissza lehet hozzá térni. Mondjátok el a keresőknek, hogy az Úrnál 
van megoldás, van bocsánat, van kegyelem, mert Ő a szeretet. 

Mondjátok el Pál szavaival, Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert önmagát meg nem 
tagadhatja. (2Tim 2,13) Ámen. 

 
Loment Péter lelkész 
 
 
 


