
DÖNTS! Józsué 24.14-15



Józsué 24.14-15

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!



Kulcs gondolat

❖Döntsd el…
❖Kit szolgálsz!



Dönts!



Józsué 23 - Egy vezető megöregedett…

1 Hosszú idő telt el azután, hogy az Úr nyugalmat adott Izráelnek minden 
ellenségétől körös-körül. Józsué is megvénült, megöregedett.

2 Ekkor összehívta Józsué egész Izráelt, annak véneit, családfőit, bíráit és 
elöljáróit, és ezt mondta nekik: Én megvénültem, megöregedtem.



Józsué 23 - Isten erősen harcolt értünk…

3 Láttátok mindazt, amit Istenetek, az Úr tett értetek ezekkel a népekkel, hiszen 
Istenetek, az Úr harcolt értetek.

9 Nagy és erős népeket űzött ki előletek az Úr. Előttetek azonban senki sem 
állhatott meg mindmáig.

10 Egy közületek elűz ezret, mert Istenetek, az Úr harcol értetek, ahogyan 
megígérte nektek.

11 Azért nagyon vigyázzatok magatokra, és szeressétek Isteneteket, az Urat!



Józsué 23 - Ha nem őt választjuk…
12 Mert ha mégis elfordultok tőle, és ha ezeknek a népeknek a maradékaihoz 
ragaszkodtok, amelyek itt maradtak köztetek, ha összeházasodtok és 
összekeveredtek velük, ők meg veletek,

13 akkor tudjátok meg, hogy nem űzi ki többé Istenetek, az Úr ezeket a népeket 
előletek…

16 Ha megszegitek Isteneteknek, az Úrnak a szövetségét, amelyet ő rendelt 
nektek, ha elmentek, és más isteneket tiszteltek, és azok előtt borultok le, akkor 
föllángol majd ellenetek az Úr haragja, és hamarosan kipusztultok erről a jó 
földről, amelyet nektek adott.



2 Ekkor azt mondta Józsué az egész népnek: Így szól az Úr, Izráel Istene: A 
folyamon túl laktak régen atyáitok, Ábrahámnak és Náhórnak az apja, Táré, és 
más isteneket tiszteltek.

3 De kivettem atyátokat, Ábrahámot a folyamon túlról, és végigvezettem 
Kánaán egész földjén. Megszaporítottam utódait, Izsákot adtam neki,

4 Izsáknak pedig Jákóbot és Ézsaut adtam; Ézsaunak a Széír-hegységet adtam 
birtokul, Jákób és fiai pedig lementek Egyiptomba.

5 Majd elküldtem Mózest és Áront, és megvertem Egyiptomot; ezt vittem 
véghez közöttük. Azután kihoztalak benneteket.

6 Kihoztam atyáitokat Egyiptomból, és eljutottatok a tengerig. De üldözték 

Józsué 24 - Isten hűséges volt hozzánk…



Józsué 24 - A mi döntésünk…

14 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! 

15De 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!



Döntésünk kulcsa: kit szolgálsz



Józsué 24.14-15

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!



–Tony Robbins

„A valódi döntés mércéje az, hogy 
teszel-e valamit vagy sem. Ha nem 

teszel semmit, nem döntöttél!”






