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RÁHÁB HITE 

Igeolvasás:  Józs 2, 1-21 

Alapige: Zsid 11,31 Hit által nem veszett el az engedetlenekkel együtt 

Ráháb, a parázna nő, amikor a kémeket békességgel befogadta. 

Kedves Testvérek! Az elmúlt vasárnap a szövetségkötésről szólt a 

prédikáció, ma pedig Mózes utódjának, Józsuénak a nagy győzelméről, s 

ennek kapcsán Ráháb hitéről szeretnék beszélni. Józsuéról tudjuk, hogy 

élete végén, amikor az Isten által rá bízott feladatokat, a honfoglalás nehéz 

küldetését teljesítette, összehívta az egész népet és választás elé állította 

őket: Most azért az URat féljétek, és őt szolgáljátok tökéletesen és igazán. 

Távolítsátok el azokat az isteneket, amelyeket atyáitok szolgáltak a 

folyamon túl, meg Egyiptomban, és az URat szolgáljátok! De ha nem 

tetszik nektek, hogy az URat szolgáljátok, válasszátok ki még ma, hogy kit 

akartok szolgálni: akár azokat az isteneket, akiket atyáitok szolgáltak a 

folyamon túl, akár az emóriak isteneit, akiknek a földjén laktok. De én és 

az én házam népe az URat szolgáljuk! A Biblia egyszerű szavakkal állít 

neki emléket: Izráel pedig az Urat szolgálta Józsué egész idejében. Izráel 

további történelme bizonyítja, hogy milyen ritkaság volt ez a hányattatott 

zsidó nép életében. 

Mai istentiszteletünkön Ráhábról szeretnék beszélni, hiszen Józsué mellett ő az, akiről a Józsué 

könyvéből még fontos szót ejtenünk. A honfoglalás első nagy akadálya, az első nagy megerősített város Jerikó 

volt, amelyet olyan vastag fal védett, hogy a fal tetején két szekér is el tudott egymás mellet menni. Izráel 

népének szinte még lovai sem voltak, csak kezdetleges harci eszközökkel voltak felszerelve, kőhajító, falat 

romboló eszközöket lehet, hogy még nem is láttak, így emberileg esélyük sem volt arra,  hogy bevegyék a 

várost. Mégis Isten Józsué kezébe adta a várost. Józsué könyvének 6. részében azt olvassuk:  Lásd! Kezedbe 

adtam Jerikót és királyát a sereg harcosaival együtt. 

   
Szeptember 21-én bibliaóra          (Fotók: AÁ.) 

Józsué beküld két kémet Jerikóba, hogy kémleljék ki a várost. Azt olvassuk: Azok pedig elmentek, s 

bementek egy parázna asszony házba, akinek Ráháb volt a neve és ott aludtak. Mikor Ráháb megtudja, 

valószínűleg a jerikói király katonáitól, hogy ők izraelita kémek, akkor két választása volt: vagy kiadja őket, 

mivel ők ellenségek, vagy pedig elrejti őket, és segít nekik. Ráháb pedig azt választotta, hogy az élete 

kockáztatásával is segít, hiszen ha egy házkutatásnál megtalálták volna nála a kémeket, ez az életébe került 

volna, ezt mondta a kémeknek: Tudom, hogy az Úr nektek adta ezt a földet. Megszállt minket a félelem 

miattatok. Mert hallottuk, hogy kiszárította az Úr a Vörös-tenger vizét előttetek, és hogy mit cselekedtetek a 

Jordánon túl az emóriak két királyával is. Bizony a ti Istenetek, az Úr az Isten fönn az égben és lenn a földön. 

  Ráháb hitvallást tett a számára ismeretlen Istenről. Tudott arról, hogy Isten az izraelitáknak ígérte 

Kánaán földjét, és elhitte, hogy az izraeliták Istene megtartja az ígéretét. Nyitott szívvel fogadta az élő Istenről 

szóló információkat. Ma úgy mondhatnánk, hogy befogadta az Igét és az Istenben való hite abban nyilvánult 

meg, hogy az életét is kockáztatta, csak azért, hogy segítsen Isten népének. Ezért rejtette el a kémeket. Azért 

tette ezt, mert hitte, hogy Isten megtartja ígéretét. Ugyan hihetetlennek tűnt ez, mivel a körülmények mást 

mutattak. Egy fejletlen hadi felszereltségű népnek nem volt esélye Jerikó városfalaival szemben, de ő hitte, 



Hívogassuk családtagjainkat, ismerőseinket! A prédikációk honlapunkon meghallgathatóak, elolvashatóak (furediut.hu).  

hogy Istennek nagyobb ereje van, mint Jerikó várfalainak. Jerikó királya és népe a saját erejében bízott. Victor 

Hugo, a híres francia író is írt erről:

Szóljatok szüntelen, gondolat harsonái. 

Hogy méne Józsué kürtszóval körbejárni 

A várost, ég felé fordítván a szemét, 

S követte haragos prófétáját a nép. 

Első nap a király nevetett vára ormán; 

Másnap is nevetett, s kiüzent Józsuénak, mondván: 

- Hiszed tán, hogy a szél elfújja a falat? 

Harmadnap legelöl a frigyláda haladt, 

Aztán a kürtösök, s hadsorok dübörögtek, 

S bentről leköpdösék a frigyládát a kölykek, 

És játéktrombitán sikongtak, mint a kürt; 

A negyedik napon az asszonynép kiült 

A rozsdamarta, vén, pártázatos tetőkre, 

Ott fonván meg a szöszt, a héberrel kötődve, 

S áron fiaira köveket dobtanak; 

Ötödnap feketén lepték el a falat 

A sánták és vakok, s hujjogva ordibáltak, 

Csúfolván az eget zördítő trombitákat; 

Hatodnap a falon, mely oly erős, magas, 

Hogy gránitcsücskein megfészkelhet a sas, 

S csúcsairól maga a mennykő is levásik, 

Megint csak a király kacagott, szakadásig, 

S szólt: - Be jól muzsikál ez a héber-sereg! - 

S így megnevetteté körül a véneket, 

A szentély bölcseit és bíráit a sorsnak. – 

A hetedik napon a falak leomoltak. 
A jerikóiak nem számítottak erre, mert Istennel nem számoltak. Nem vették komolyan azt, amit komolyan 

vesznek a Ráhábok, hogy Isten valóban beteljesíti ígéreteit. Vajon mi komolyan vesszük-e Isten ígéreteit? Bezárkózunk-

e Isten előtt vagy kinyitjuk a szívünket és életünket Előtte? Ráháb kinyitotta a szívét Isten előtt, és kinyitotta 

háza ajtaját a kémek előtt, akiket aztán megmentett. És e pogány asszony hite annyira példaadó, hogy nemcsak az 

Ószövetségben olvashatunk róla, hanem még az Újszövetségben is nem egyszer előjön a neve. A Zsidókhoz írt 

levélben vele kapcsolatban így szól az Írás: „Hit által nem veszett el az engedetlenekkel együtt Ráháb, a 

parázna nő, amikor a kémeket békességgel befogadta." (Zsid 11,31) E bizonyságtételből kiderül, hogy ő már 

nem egy pogány istenségben hisz, hanem az élő Isten hívője.  

Ráháb bizonyságtétele arról árulkodik, hogy nagyon jól tudja, kicsoda ő az Isten előtt, hogy 

menthetetlen bűnös, és azt is, hogy ennek az Istennek csak a kegyelme mentheti meg őt. És mivel hitt Istenben, 

és Isten népének segített, ezért megmenekült. Amikor leomlott Jerikó várfala, akkor az első, amit a kémek 

tettek, hogy kimenekítették Ráhábot a városból. Később feleségül vette őt egy zsidó férfi, név szerint Salmon. 

Az ő fia volt Boáz, aki feleségül vette a moábita Ruthot. Boáz fia volt Obed, az ő fia Isai, az ő fia pedig Dávid 

király. Dávid leszármazottja pedig Jézus nevelő apja: József. Ez a prostituált és pogány nő tehát bekerül Jézus 

nemzetségtáblázatába. Ráháb tehát a hit példája előttünk. Tanuljunk mi is Ráháb hitéből. Higgyük el, hogy 

Isten ígéretei igazak. Így legyen. Ámen. 

-----------------------------------------------Szolgálattevő: Dr. Pótor Áron ------------------------------------------------ 

2018. szeptember:  

26. szerda  14.30 
Bibliaóra. Téma: Jézus születése és nevelkedése. Előkészítő kérdések az előtérben lévő 

asztalon találhatóak. 

27. csütörtök 10.00 Baba-mama klub 

30. vasárnap  9.40 Énektanulás, párhuzamosan pedig imaközösség a presbiteri szobában.  

30. vasárnap 10.00 Istentisztelet, párhuzamosan pedig gyermekistentisztelet.  

30. vasárnap 14.00 English-language worship for students (Mustard Seed Chapel) 

30.  vasárnap 17.00 Zenés dicsőítő istentisztelet az Őrálló Zenekarral 

Okt 20. szombat 
9.00-
12.00 

Tűzománc tanfolyam, amely ingyenes, de az anyagok (rézlemez, 
festék) és kiégetés költségeit szükséges kifizetni. A tanfolyamot 

Nagyné Tóth Wanda néni vezeti. A tanfolyam végén az elkészített 

alkotásokból kiállítást rendezünk, melynek időpontja: december 
16. A megnyitóra az istentiszteleten, a hirdetések után kerül sor. 

 - Közadakozást hirdetünk külső felújításra. Az alábbi külső munkákat tervezzük elvégezni: templom külső 

festése, nyílászárók külső lazúrozása, galambpiszok eltűntetése és galambtüskék felhelyezése. A munkák már 

elkezdődtek, a külső nyílászárók nagyobbik része már lazúrozva lett. Aki az elvégzendő munkákat támogatni 

kívánja, adományát átutalhatja számlaszámunkra (11738008-20899125 – Tárgymező: Felújítás), vagy a külön 

erre a célra kihelyezett perselybe is elhelyezheti. Az adományokat köszönjük tudván, hogy „a jókedvű 

adakozót szereti az Isten” (2Kor 9,7). 
- Lehetőségünk nyílt arra, hogy takarító munkakörben egy férfi vagy egy nő közfoglalkoztatottként dolgozhasson 

templomunkban. A munkakör betöltéséhez szükséges a regisztrált munkanélküli státusz. A nettó közfoglalkoztatotti bér 

bruttó 81.530 Ft. Ha valaki ismer a munkakört betölteni kívánó alkalmas személyt, kérem jelezze. 
- Hirdetem, hogy az istentisztelet utáni szeretetvendégséghez szívesen elfogadunk kekszet, süteményt, teát. 
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