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Ez 33,7-9 
7Emberfia! Ilyen őrállóvá tettelek téged Izráel házában. Ha igét hallasz tőlem, figyelmez-
tesd őket az én nevemben! 8Ha ezt mondom a bűnösnek: Bűnös vagy, meg kell halnod! – 
és te nem mondod meg, és nem figyelmezteted a bűnöst, hogy rossz úton jár, akkor az a 
bűnös meghal ugyan bűne miatt, de a vérét tőled kérem számon. 9De ha figyelmeztetted 
a bűnöst, hogy térjen meg útjáról, és az nem tért meg útjáról, akkor az meghal a bűne 
miatt, de te megmented az életedet. 
 

 
Az életmentő-állomás 
„Egy veszélyes partvidéken, ahol gyakran történt hajótörés, valamikor állt egy kezdetleges 

életmentő-állomás. Az épület csak egy kunyhó volt, és egyetlen csónak tartozott hozzá; de a ma-
roknyi elkötelezett személyzet állandóan szemmel tartotta a tengert. Magukat nem kímélve éjjel 
és nappal kint voltak, fáradhatatlanul kutatva az elveszettek után. Néhányan azok közül, akik 
ilyen módon megmenekültek, és még mások is a környékről, tenni akartak valamit az állomásért, 
és odaszánták idejüket, pénzüket vagy energiájukat, hogy segítsenek a munkában. Új hajókat vá-
sároltak, és újabb csapatokat képeztek ki. A kis életmentő-állomás növekedett. 

Az állomás új tagjai közül néhányan elégedetlenek voltak a kezdetleges épülettel és szegényes 
berendezésével. Úgy érezték, hogy kényelmesebb helyet kellene biztosítani a tengerből kimentet-
tek elsődleges menhelyén. Az összecsukható ágyakat lecserélték normál ágyakra, s a kibővített 
épületet jobb bútorokkal rendezték be. Az életmentő-állomás ettől fogva kedvelt gyülekezőhelye 
lett tagjainak. Szépen kifestették, és előkelően rendezték be, hiszen már klubszerűen működött. 
Egyre kevesebb tag vágyott arra, hogy részt vegyen életmentő misszióban a tengeren, így mentő-
csapatokat fogadtak fel erre a munkára. Az életmentő motívum továbbra is hozzátartozott a klub 
dekorációjához, és emlék gyanánt volt egy mentőcsónak is abban a teremben, ahol a klubtag-ava-
tásokat tartották. 

Ebben az időben történt, hogy egy nagy hajó zátonyra futott, és a fizetett legénység csónak-
számra hordta be a fázó, vizes, félholt embereket. A hajótöröttek piszkosak és betegek voltak. A 
szép, új klubban nagy káosz volt. A tulajdonosi bizottság gyorsan felállíttatott egy kinti zuhanyzót, 
ahol a hajótörötteket lemoshatták, mielőtt bevitték az épületbe. 

A következő gyűlésen nézeteltérés támadt a klubtagok között. A tagok többsége amellett volt, 
hogy szüntessék meg a klub életmentő tevékenységét, mivel kellemetlenségekkel jár, és csak aka-
dályozza a klub normál társadalmi életét. Néhány tag ragaszkodott ahhoz, hogy az életmentés az 
elsődleges céljuk, és rámutattak, hogy még mindig életmentő-állomásnak nevezik azt a helyet. A 
kis csoport tagjait leszavazták, és azt tanácsolták nekik, hogy ha életeket akarnak menteni, lenn 
a parton felállíthatják a saját mentőállomásukat. 

Ők meg is tették. 
Ahogy teltek az évek, az új állomás ugyanazokon a változásokon ment keresztül, mint a régi. 

Idővel klubbá alakult, és újabb életmentő-állomás jött létre. A történelem tovább ismételte önma-
gát, és aki ma meglátogatja azt a partszakaszt, egész sor exkluzív klubot talál a part mentén. 

A hajótörés gyakori azon a partvidéken, de a legtöbb utas vízbe fullad.” (Wayne Rice, Fején a 
szöget – 1., 148.o.) 

 
1. Kedves Barátaim! Józsué könyvének a végére értünk. Habár több fejezet magyarázatára 

nem került sor, de úgy gondolom, hogy sikerült egy kellően átfogó képet kapnunk erről a bibliai 
könyvről.  
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Józsué immár megöregedett. Tudja, lassan hazaszólítja őt az Úr, neki pedig át kell adni a 
stafétát valaki másnak. Sikembe hívta össze Izráel mind a 12 törzsét. A nép vezetőit, a családfő-
ket, a véneket, a bírákat hívta elsőrenden össze erre az országgyűlésre. Majd felidézte Izráel 
népének a történelmét. Józsué beszélt Ábrahámról, az első ősatyáról, akit Isten megszólított, 
elhívott. Ábrahám maga mögött hagyta a pogányságot, a bálványokat, és az őt megszólító Úrhoz 
ragaszkodott attól kezdve. 

Józsué emlékeztette a népet Izsákra és Jákóbra. Arra, hogyan került Jákób családja Egyip-
tomba, majd beszélt arról, hogy Mózes és Áron voltak azok, akik által kihozta az Úr a népet 
Egyiptomból, hogyan vándoroltak apáik 40 éven át a pusztában, a Sinai-félszigeten. Hogyan tör-
tént meg a honfoglalás, hogyan arattak győzelmet Jerikó és a többi kánaáni városállam felett. 

Józsué beszédében, amit az országgyűlésen elmondott, az a hangsúlyos, hogy az Úr volt az, 
Aki megszólította és elhívta az ősatyákat. Az Úr volt az, Aki vezetett, oltalmazott, földet, országot 
adott a népnek. Az Úr volt az, Aki új rendet és törvényt adott népének a Sinai-hegyen. És jóllehet 
Józsué a nép vezetője, mégis határozottan és világosan Istenre hivatkozik, és az Úrra mutat fel, 
akinek kezében ő csupán egy eszköz volt. 

Bizonyára hosszabb volt ez a beszéd, amit Józsué Sikemben elmondott, itt azonban nagyon 
egyszerűen összefoglalja a Szentírás. Ebből a rövid összefoglalásból is világosan kiderül az, 
hogy Izráel az évek során, mialatt letelepedett az országban, az Ígéret Földjén, nagyon sok min-
dent átvett a pogány népektől. Átvett pogány szokásokat, szertartásokat és bálványokat. Mind-
ezek mellett Egyiptomból magukkal hoztak vallási-kultuszi szokásokat és bálványokat is, me-
lyek apáról-fiúra öröklődtek. És ezek mellett ott él bennük és velük a Szabadító Isten tisztelete 
is hite is. 

2. Tehát, hármas hatás érvényesül Izráel életében: az egyiptomi vallás, a káanáni vallások és 
a Szabadító Istenben való hit. Az első, az egyiptomi kultusz beléjük ivódott generációkon át, 
hiszen 430 évig élt a nép Egyiptomban. A második, a kánaáni pogány vallások pedig azért 
hatnak rájuk elevenen, mert a meghódított népeknek a vallása, kultusza és kultúrája továbbra 
is körülveszi őket. Akkoriban úgy gondolták, hogy minden helynek, országnak, területnek saját 
isten van, ahol ő bír isteni hatalommal. A harmadik, a Szabadító Istenben való hit pedig nyil-
ván azért erős, mert legyőzte az egyiptomi birodalom hatalmas hadseregét, és szabadságot 
adott nekik. Majd pedig legyőzte az Úr a kánaáni népeket, és új hazát adott nekik. És nyilvánva-
lóan ez az új hit a legerősebb, hiszen legyőzte az egyiptomiak isteneit, valamint a kánaáni iste-
neket is.  

Ott vannak a nagyon erős bizonyítékok és érvek a Szabadító Isten mellett, azonban Józsué 
mégis látja azt, hogy a másik kettő pogány kultusz és vallásosság mennyire erős ennek ellenére 
is. Ezért ezen az országgyűlésen Józsué ki akarja mondatni a néppel azt, hogy az Úr mellett ma-
radnak. Meg akarja őket esketni, hogy hűségesek maradnak az ő halála után is a Szabadító Is-
tenhez nemzedékeken át. Hiszen tudjuk jól, hogy amit az ember hangosan kimond, amire meg-
esküszik, annak nagyon nagy megtartó ereje van. 

3. Józsué nemcsak a nép vezetője, hanem prófétai értelemben a nép között őrálló is. Vallási 
vezető is, hiszen, amit az ország vezetője követ, amiben hisz, azt fogja a nép is követni. Isten a 
honfoglalás korában Józsuét tette őrállóvá Izráel házában. Ha igét hallasz tőlem, figyelmez-
tesd őket az én nevemben! 8Ha ezt mondom a bűnösnek: Bűnös vagy, meg kell halnod! – 
és te nem mondod meg, és nem figyelmezteted a bűnöst, hogy rossz úton jár, akkor az a 
bűnös meghal ugyan bűne miatt, de a vérét tőled kérem számon. 9De ha figyelmeztetted 
a bűnöst, hogy térjen meg útjáról, és az nem tért meg útjáról, akkor az meghal a bűne 
miatt, de te megmented az életedet. – ahogy Ezékiel próféta hallotta Isten felhatalmazó és 
feladattal megterhelő Igéjét évszázadokkal később. 

Józsuénak még időben figyelmeztetni kell a népét, hogy visszataláljanak a Szabadító és Élő 
Úrhoz, és esküvel is elkötelezzék magukat az Úr követésére és szolgálatára. Ha nem teszi, akkor 
Izráel népe életében elsorvad a Szabadító Istenben való új hit, és megerősödik a pogányság, az 
egyiptomi és a kánaáni bálványimádás. Furcsa, de mégis az a veszély fenyegeti a népet, hogy a 
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legyőzött népek legyőzött isteneiben és bálványaiban való hit átveszi a győzelmes és győzelmet 
adó Mindenható Istenben való hitet. 

 
4. Kedves Testvéreim az Úrban! Lássuk meg a párhuzamot a mai világunk eseményeivel! 

Egykor a magyarokat vezető Árpád fejedelem 895-896 táján új hazába vezette őseinket. Majd 
dédunokája Géza fejedelem szerzeteseket hozott be az országba, hogy térítsenek. Mert felis-
merte, hogy ez a magyarság megmaradásának záloga, keresztyén hit. A magyarság lassan áttért 
a pogányságról a keresztyénségre. István már keresztyén királyként lett megkoronázva 1000. 
december 25-én. És István tovább erősítette az országban a keresztyénséget, és erőssé lett ha-
zánk. 

Hasonló módon egész Európában a népek felvették a keresztyénséget, és a krisztusi hit meg-
tartotta, sőt, megerősítette ezt a kontinenst.  

A keresztyénségnek azonban néhány évtizede látványosan hátat fordítottak Európában. A 
keresztyénség bibliai értékrendjét feladták. Minden lehetséges módon tagadják a bibliai gyöke-
reket. És ezzel együtt tagadják a bibliai értékrendet is. Az országok a polgári törvényeikben jog-
rendbe iktattak nyilvánvaló erkölcstelenségeket, amelyekről nemcsak a keresztyénség, hanem 
mind az 5 világvallás tanítása kimondja, hogy bűn. A zsidó vallás és a keresztyénség a Biblia 
alapján beszél arról, hogy vannak erkölcsi bűnök. A hindu vallásban szintén fontos az erkölcsi-
ség, habár hazánkban nagyon nem ismert, alig mérhető a jelenléte. A buddhizmus szent nyuga-
lommal, de határozottan fordít hátat az erkölcstelenségnek. Az iszlám vallás pedig a Korán alap-
ján meglehetősen radikálisan, sőt sokszor kifejezetten harciasan mond ítéletet az erkölcstelen-
ségek felett. 

Számomra azonban megdöbbentő az, hogy Európában, ami szinte a keresztyénség bölcső-
jének számít, milyen mértékben hanyatlik a keresztyénség, és milyen mértékben fogadja el a 
keresztyén ember a krisztusi szeretetre hivatkozva azokat az életformákat, magatartásformá-
kat, melyekről a Biblia azt mondja, hogy „ne tedd!, ne legyen ilyen közötted!” mert utálatos az 
Isten előtt. (5Móz 22,5; Róma 1,27) Toleranciáról beszélnek, holott az Ige a bűnt határozottan 
elítéli, csak a bűnösnek lehet kegyelme, mégpedig a megtérő bűnösnek, a bűneit megbánó bű-
nösnek. Az Ige nem toleranciáról beszél, hanem megbocsátásról, amit meg kell, hogy előzzön a 
bűnbánat.  

Az ApCsel 3,19 ezt írja: Tartsatok tehát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröltesse-
nek a ti bűneitek. A bűnbánat nélküli tolerancia nagyon szépen hangzik, de ezzel becsapjuk a 
bűnöst, mert azt hiszi, hogy majd Isten is toleráns lesz vele szemben az ítéletkor. A tolerancia 
azt jelenti, hogy én elnézem a te hibádat, vétkedet, azért, hogy te is szemet hunyj az enyém felett. 
Nincs ennél nagyobb önbecsapás. 

5. Józsué nem hunyt szemet a bűnök felett. Ő látta, hogy a nép hajlamos arra, hogy újból az 
egyiptomi istenekhez vagy a kánaáni bálványokhoz forduljon. Ő ezért határozottan kimondta a 
bűnről azt, hogy az bűn az Isten előtt. De mégis tiszteletben tartotta az emberek szabad akara-
tát: rájuk bízta a döntés, a választás lehetőségét. Dönthetnek úgy is, hogy Isten törvénye szerint 
élnek, de dönthetnek úgy is, hogy elfordulnak a Szabadító Istentől. 

Ezért Józsué számunkra, mai keresztyének számára példa. Példa abban, ahogyan elfogadta 
Isten felhatalmazását és őrállóvá lett, aki intett, figyelmeztetett, felmutatta a követendő jó utat. 
Józsué példa abban is, hogy a bűnt nem szépítette, hanem bűnnek nevezte. 

És ezzel együtt Józsué példa abban is, ahogyan hitet tett amellett, hogy ő nem fog beállni a 
sorba, és nem fogja a divatot követni. De én és az én házam népe az URat szolgáljuk! – jelen-
tette ki beszéde végén. (Józs 24,15) 

Testvérek! Ez a nyíltság, az Istenhez való tartozás bátor és határozott felvállalása kivesző-
félben van. És minél kevésbé vállaljuk fel hitünket, annál nagyobb teret engedünk azoknak, akik 
ezt a hangot el akarják hallgattatni. 

Igen. Kényelmetlen, sőt, talán még veszélyes is lehet az, ha őrállóként figyelmeztetjük a bű-
nöst arra, hogy bűnben él, hogy Isten előtt helytelen az élete. De mégiscsak ez a feladata az 
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őrállónak, hogy szóljon, mert azzal életet menthet meg. A megtérő, a bűnbánatot tartó az üd-
vösségét, az örök életét nyerheti meg. 

 
6. Igehirdetésem elején meséltem el az életmentő állomás című történetet. A keresztyén 

egyház, a gyülekezet ez az életmentő állomás. Mi azért vagyunk, Isten azt a feladatot bízta ránk, 
hogy életeket mentsünk a kárhozattól, az ítélettől. Nem azért kell ezt tennünk, mert mi bűnte-
lenek és hibátlanok lennénk, hanem azért kell ezt tennünk, mert Urunk ránk bízta az megtérés, 
a Krisztusban elnyerhető bűnbocsánat és örök élet evangéliumát. 

A gyülekezeteknek, a mi gyülekezetünknek is életmentő állomássá kellene újra válnunk, 
ahol megmentik a hajótörött életű embereket, ahol intik a bűnöst, az engedetlent, ahol bíztatják 
a bátortalanokat, ahol felkarolják az erőtlent, ahol tanítják a nyitott szívűt. Persze sokkal ké-
nyelmesebb valamiféle elit klubként működni, ahogy a történetben hallottuk, de nem ez a kül-
detésünk. 

Figyeljünk Pál apostol szavaira! A Római levél 12. részében ezeket írja a gyülekezetnek:  
1Kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy okos istentisztelet-

ként szánjátok oda magatokat élő, szent, Istennek tetsző áldozatul, 2és ne igazodjatok e 
világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi 
az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. … 6Mert a nekünk adott ke-
gyelem szerint különböző ajándékaink vannak, eszerint szolgálunk is: aki a prófétálás 
ajándékát kapta, az a hit szabálya szerint prófétáljon; 7aki a szolgálat ajándékát kapta, 
az végezze szolgálatát; a tanító a tanítást, 8a vigasztaló a vigasztalást, az adakozó sze-
rénységgel, az elöljáró igyekezettel, a könyörülő pedig jókedvvel. Róma 12,1-2.6-8. 

Ezzel a tanításával nekünk segít az apostol. Azt mondja el, hogy mindnyájan kaptunk olyan 
adottságokat, képességeket és tulajdonságokat, melyekkel szolgálni tudunk. Melyekkel el tud-
juk végezni a ránk bízott küldetést. 

Nem mindenki lelkipásztor a gyülekezetben, de nem is kell, hogy az legyen. Ezért nem kell 
mindenkinek a szószékről prédikálnia, sem hittanórát vagy bibliaórát tartania.  

De az életével mindenkinek igét kell hirdetni. Az Úr mellett mindenkinek hitvallást kell 
tenni. A rosszról, a gonosz dolgokról mindenkinek el kell mondani, hogy az rossz az Ige, a Szent-
írás alapján, és a jó és erkölcsös élet mellett pedig mindenkinek szót kell emelni. Az erőtlent 
támogatni, a gyengét bátorítani, tévelygőt jó útra irányítani mindenki feladata. Mert ez az okos 
istentisztelet. Ez az a szolgálat, amiben Urunk gyönyörködik. Élj te is így! Ámen. 

 
Loment Péter lelkész 


