
Józs; 24:1-23. 

Isten elhív, családjába invitál, befogad, várja a mi elköteleződésünket, amivel népe tagjaivá leszünk. 

Ugyanakkor nem veszi el még elköteleződésünkért cserébe sem szabadságunkat. Elkötelezettek vagyunk, de 

rabok nem. Hisz, ha Istennek ajándékozzuk magunkat, akkor Jézus szabadításában részesülünk. Szabadok 

vagyunk. Viszont pont mert szabadok vagyunk, érdemes átgondolnunk olykor, hogy jól használjuk-e a 

szabadságunkat. Érdemes megvizsgálni, hogy még fenntartjuk-e az Isten iránti elkötelezettségünket. S 

érdemes időnként akár meg is újítanunk az Istennek tett fogadalmunkat. Ebben pedig segíthet minket jeles 

alkalmakkor a közösség, az Isten népe, s annak emberi vezetői is. 

Felolvasott történetünkben azt láthatjuk, hogy Józsué, mint a nép elsőszámú vezetője, pontosan ezt teszi. 

Józsué, amikor a nép egy fontos mérföldkőhöz ért, amikor a nép beköltözködött az ígéret földjére, összehívja 

őket, s felteszi nekik a kérdést: Kit akartok szolgálni? Új döntésre, vagy döntésük megújítására hívja a népet. 

A nép Isten választott népe volt. Korábban már elkötelezték magukat Isten mellett. De Józsué most újra felteszi 

a kérdést. Fogadalmatok óta, már egy csomó minden történt. Mit gondoltok most? Még mindig úgy 

gondoljátok, ahogy annakidején ti, meg a szüleitek fogadtátok? – S azzal, hogy ezt teszi Józsué, egy nagyon 

fontos példát ad nekünk. Mert azzal, hogy az ember tesz egy fogadalmat, nem adja el a szabadságát. Az 

Istennek adott fogadalommal nem lemond a szabadságáról, hanem azt jelenti ki, hogy meg akar maradni az 

Istentől kapott szabadságban, s e szabadságot a hűségre akarja használni. Ahhoz viszont, hogy ez sikerülhessen 

is, pont szükség van arra, hogy időről-időre tudatosítsuk és megújítsuk a fogadalmunkat. Mert az Isten iránti 

hűségünk legnagyobb ellenségei többek között a felejtés, az öntudatlanság, a sodródás. Ezért a legjobb az, ha 

egyéni kegyességünkben naponta feltesszük magunknak a kérdést: Vajon ma is Jézust akarom követni? S 

igazában, mikor a reggeli kávénál ezt kérdezem magamtól, akkor azért nagyon meglepődnék, ha egy reggel 

azt válaszolnám magamnak, hogy á nem, ma inkább valaki mást. Nem mondok ilyet, mert eldöntöttem én ezt 

már egyszer s mindenkorra. Mégis jó elővenni e kérdést, mert megerősítő ezt a döntést eszembe idézni, újra 

kimondani akár naponta. Ma is téged akarlak szolgálni, Jézusom. Jó így indítani a napot. 

Józsué azonban itt nem egyénileg teszi fel a kérdést. Itt most nem a belsőszoba kegyességéről van szó, hanem 

egy közösségi eseményről. A nép tagjai egymás előtt mondják ki és vállalják fel együtt az elkötelezettségüket. 

És ez is fontos. Mert a közösségnek megtartó ereje van. S azzal, ahogy Józsué a közösség előtt megvallja a 

saját döntését, ti. hogy én és az én házam népe az URat szolgáljuk, segíti a többiek jó döntését, s azzal, hogy 

a többiek is kinyilvánítják a hűségakaratukat, azzal a nép is segíti Józsuénak, az egyénnek a döntésben való 

megmaradását. Mert ilyenek vagyunk. Közösségi lényeknek teremtettünk. 

Józsué tehát segíti a rábízott nép jó döntését, de nem manipulál. Nem hallgat el dolgokat, s nem téveszti meg 

a rábízottakat. Az ő szerepe tulajdonképpen abban van, hogy felidézi azokat a dolgokat, amiket együtt átéltek, 

elmondja a várható nehézségeket, és ráirányítja a döntés következményeire a figyelmet. 

Elsőként ránéznek a bejárt útra. S ez az út Isten kiválasztó szeretetével és elhívásával kezdődött. Egy pogány, 

hitetlen világból Isten kiválasztott magának, és elhívott. Nem mindenkit, de téged igen. Valamiért rád igent 

mondott az Isten. Miért? Ez az ő szeretetének a titka. Innen indult minden: kiválasztott, mert szeret az Isten. 

Szerintem ez egy felfoghatatlan nagy megtiszteltetés. Én a magam részéről eléggé – hadd mondjam ilyen 

szlengesen – el vagyok ájulva tőle. S persze ilyenkor fel lehetne tenni a kérdést, hogy és az XY-t miért nem 

válaszotta, de szerintem ez olyasmi, mintha megnyernéd az ötöslottót. S akié a főnyeremény, nemigen szokta 

azt firtatni, hogy és mások miért nem nyerték meg. Egyszerűen örül, mert valami nagy dolgot nyert. Nos, mi 

ennél sokkal nagyobbat kaptunk; az Isten kiválasztó szeretetét. Mi az életet nyertük meg, az örökéletet. 

Előszöris erre emlékeztet Józsué. Soha ne felejtsétek el, hogy szeret titeket a mindenható Isten, ezért adta meg 

nektek, hogy egy többségében hitetlen világban megismerhettétek őt, meghallhattátok szavát, és ő kivett, és 

népébe helyezett titeket. 

Ezek után beszél Józsué arról, hogy az Istennel való úton milyen ajándékokat kapott a nép. Beszél a földről, a 

szabadításról, Isten csodáiról. S ha az életutunkra visszanézünk mind meglátjuk egyen-egyenként is Isten 

ajándékait. Tudjuk, milyen nyomorúságokból szabadított meg, és mi mindenért lehetünk hálásak neki. De jó 

azt is tudatosítani magunkban, hogy a közös dolgaink is a mi történetünk. Nem csak azért lehetek hálás neki, 

mert engem ötven éve életet, hanem azért is, mert az ő református népét már ötszáz éve élteti, keresztyén népét 

pedig már kétezer éve. Hálás lehetek a gályarab prédikátorok hithűségéért és szabadulásáért, hálás lehetek a 

magyarság Krisztushoz téréséért, Pál apostol missziói útjaiért és Jézus feltámadásáért. Mert az én hitem és új 

életem, nem a megtérésemmel kezdődött. Hanem ott, Jézus keresztjén. Az ő feltámadása, az én feltámadásom 

is. S a hívő generációk sokasága, mind az én hitemnek a szükséges előzményei. Mert Isten egy népbe helyezett, 

s ehhez kell egy nép. Egy családba, saját gyermekei közzé, s ehhez kell egy lelki család. Egy testbe, Krisztus 

testébe, s ehhez kell a többi sejt is. Hisz én egymagamban nem vagyok se nép, se család, se Krisztus teste. Ez 

mind csak a gyülekezet közösségével és a keresztyénség közösségével együtt. Ezért fontos figyelni közös 



örömeinkre is. Fontos ezeket szívvel átélni. S ha tudok örülni a közös dolgainknak, a felújított templomunknak, 

a gyülekezetünkhöz csatlakozó új testvéreknek, egy jólsikerült tábornak (még akkor is, ha személy szerint nem 

is voltam ott), akkor ez az öröm átjár, és segíti az Isten iránti hűségemet. Jó ezeket az egyéni és közös 

örömöket, melyek az Istentől jönnek gyakran felidézni, és gondolkodásunk homlokterében tartani. 

Mindamellett Józsué nem egy propagandista, aki rózsaszínre maszkírozza a valóságot azért, hogy eladhatóbb 

legyen az Istennel való élet. Nem. Ő nyíltan beszél a nehézségekről is, s még csak nem is úgy, hogy jó, voltak 

nehézségek, de ezeken már túl vagyunk, s most már könnyű lesz. Nem ezt mondja. Sőt, a régi nehézségeket 

nem is domborítja annyira. Sokkal inkább a várható nehézségekre irányítja a figyelmet, és beszél arról is, hogy 

az Istenhez tartozni felelősséget is jelent. Sőt. Istenhez tartozni azt is jelenti, hogy az ő fegyelmezését is 

alázattal fogadjuk el. Nem háborgunk, hanem önvizsgálatot tartunk, ha úgy érezzük, hogy ránk nehezedett a 

keze. Talán ez a legnehezebb része az Istenhez tartozásnak, de ez is hozzátartozik. Mikor elfogadjuk, hogy 

van egy szerető Atyánk, akkor azt is elfogadjuk, hogy ennek az Atyának vannak elvárásai is felénk. 

Megelőlegezett és teljesen elfogadó szeretettel választott ki és ajándékozott meg bennünket. De, ha mi igent 

mondunk arra, hogy gyermekei legyünk, akkor elismerjük jogát ahhoz, hogy Ő mondja meg, hogy hogyan kell 

élnünk. S tudomásul vesszük, hogy innentől kezdve a világban Őt képviseljük, s ezt nem tehetjük akárhogyan. 

Ő ennek a mikéntjét megszabja, és az ő népén számonkéri. Mert egy atyának joga van a fegyelmezéshez is. 

S Józsué azt is elmondja, hogy ha a nép mindezekkel együtt igent mond az Istenre, akkor a bálványaikat el 

kell távolítaniuk. S ez egy érdekes mondat. Hiszen ők eddig is Isten népe voltak. Miféle bálványokról van 

akkor szó? – Komoly figyelmeztetés van számunkra ebben a mondatban. Az, hogy Isten népe vagyunk, nem 

garancia arra, hogy ne jelennének meg életünkben idegen istenek, mindenféle bálványok. Nem azért, mert el 

akarnánk hagyni az URat, csupán azért, mert eltanuljuk ezeket a világtól, megörököltük szüleinktől, vagy 

kitudja, hogyan kerülnek az életünkbe. Lehet ez a bálvány a babona, a horoszkóp, a pénzimádat, biztonságunk 

vagyontól vagy bizonyos tárgyaktól várása, politikai erők túlszeretése vagy éppen túlgyűlölése, és vég nélkül 

sorolhatnám, de felsorolni a bálványimádás összes fajtáját úgy se tudnám. Talán az nem is lenne szükséges. A 

lényeg, hogy ha Istennel akarunk élni, akkor egy tudatos, önreflexív életet kell élnünk. Nem sodródhatunk az 

árral. Nem sodródhatunk a mainstream-mel. Nem követhetjük kritikátlanul és bambán a világot. Nem 

borulhatunk le pl. tolerancia bálványa előtt, mely egy dolgot nem tolerál, a keresztyénséget. A keresztyénség 

ünnepeit, szimbólumait, igehirdetését, közéleti és etikai tanításait. A keresztyén élet azt is jelenti, hogy észre 

kell vennünk az életünkbe és elménkbe lopakodó bálványokat, és meg kell szabadulnunk tőlük. Ezt is elmondja 

Józsué a népnek, mikor megkérdi őket: Kit akartok szolgálni? 

A nép pedig dönt. Mindezek ismeretében és tudatában hoz döntést, és ezt mondja: Az Urat, a mi Istenünket 

fogjuk szolgálni, és az ő szavára hallgatunk. Ők ott ezt a döntést hozták. Nekünk itt, ma a saját döntésünket 

kell meghoznunk. Mindenkinek a sajátját. S de jó lenne, ha valamennyiünk szívében őszintén hangozhatna el 

a józsuéi mondat: Én és az én házamnépe az URat szolgáljuk. Ámen. 

 

 

1. Kinek az elhívásával kezdődött Józsué kortársainak, a honfoglaló nemzedéknek a hite? 

2. Józsué milyen eseményeket idéz fel, mielőtt Istennek kapcsolatos döntésre hívja a népet? 

3. A választásnál milyen példaadással segíti a rábízottakat a jó döntés meghozatalában? 

4. Milyen nehézségekre hívja fel Józsué a nép figyelmét Isten szolgálatával kapcsolatban? 

5. Mit kell tenni a népnek, ha valóban Istent akarják szolgálni? 

 

 

a) Számodra mit jelent az, hogy Isten választottja vagy? Mennyire forrósítja át ez a tudat a szívedet? 

Tudsz valóban örülni ennek, rácsodálkozni erre, vagy megszoktad, esetleg nem is nagyon hiszed?  

b) Amióta először elkötelezted magad Jézusnak, milyen ajándékokat kaptál az Istentől? Hogyan vezetett, 

mit cselekedett veled? Esetleg történtek olyan dolgok is, melyeket csodaként éltél meg? 

c) Mennyire érzed a gyülekezettel, református eleinkkel és a bibliai hősökkel való összetartozásod? 

Mennyire érzed a bibliai történeteket a saját történetednek? 

d) Örülsz a most csatlakozott testvéreknek? Ismered őket? Mit teszel annak érdekében, hogy valódi 

testvérekké váljatok? 

e) Szomorkodsz a szabadságukat az Isten népe elhagyására használó testvérek miatt? Mit tehetsz azokért, 

aki elhagyják gyülekezetünket? 


