
2013. 04. 10. Vasárnap. Vancouver. C: Húsvét után. A feltámadt Jézus közelében.  Nehémiás 1. Magas rangban – élő hittel. 

Lekció: Nehémiás 1     Nehémiás imádsága – a kezdet! 

Textus: Nehémiás 1: 4, 5 6, 7, 11/b „Amikor meghalottam ezeket, naponkon át ültem, sírtam, gyászoltam, böjtöltem és imádkoztam a 

menny Istene előtt... Te hűségesen megtartod szövetségedet… Vétkeztem én is és atyám házanépe is! Nagy gonoszságot követtünk el 

ellened… Adj ma sikert szolgádnak, és add, hogy legyen hozzá irgalmas az az ember! Én ugyanis a király pohárnoka voltam.”   

Kedves Tetsvérek! 

Az elkövetkezendő néhány vasárnapon Nehémiás könyve alapján azt vizsgáljuk meg, hogy milyen az, ha 

valaki a feltámadt Jézussal él, jár; mindig Isten közelében, rá figyelve. Nehémiás nem volt szerzetes, vagy 

pap – hanem nagyon magas udvari hivatalnok, azaz politikus volt. Ő volt az akkori leghatalmasabb 

világbirodalom uralkodójának egyik bizalmi embere – a pohárnoka. Mit is jelent ez? Mivel az uralkodót 

gyakran próbálták megmérgezni, ezért a király megbízható embereket nevezett ki pohárnoki tisztségre. A király 

asztalára csak jó minőségű, egészségre ártalmatlan bor kerülhet. Mivel pedig ezért állandóan az uralkodó 

közelében volt, ez a pozíció egyben amolyan bizalmasi tisztség is volt.  

Történelmi háttér: I Artaxerxész perzsa uralkodó 41 évig (Kr.e. 465-424) állt a hatalmas birodalom élén, apja I 

Xerxész (Ahasvérós Eszter 1:1) után. Bár óriási birodalma volt, terjeszkedni akart – csaknem elfoglalta egész 

görögországot – szalamiszi tengeri csata 449-ben – vesztett – békekötés Athénnal. Uralkodása 7. évében (458) 

hazaengedte Ezsdrást a száműzöttek nagy csapatával, hogy helyreállítsák a törvényt és a templomi szolgálatot, 

amihez minden támogatást megadott – erről szól a Bibliában Ezsdrás próféta könyve. Uralkodása 20. évében 

(445) engedett bizalmi embere, Nehémiás pohárnok kérésének és évekre szabadságolta az udvari szolgálatból, 

hogy mint Jeruzsálem helytartója, a várost újjáépítse (Neh 2,1-8). Uralkodása 32. évében (433) Nehémiás rövid 

időre visszament a perzsa udvarba, de újra engedélyt kapott jeruzsálemi feladatainak végzésére (Neh 13,6). 

Erről szól Nehémiás könyve.  

Nem írja az ige, hogyan lett Nehémiás – egy öntudatos, hitvalló zsidó – a világbirodalom pogány 

uralkodójának egyik legbelső, bizalmi embere. Tudjuk, hogy a perzsa uralkodók vallási értelemben 

toleránsabbak voltak – de akkor is csoda.  

Megkédezhetnénk – egy hívő ember hogyan vállalhat el ilyet? Szabad? Nem ellenkezik Isten akaratával? Ez az 

ember önmagát isteníti! És egy ilyen világbirodalmi központ mindennek mondható, csak éppen szent helynek 

nem! Mit keres ott egy hívő ember? Vagy a karrierért mindent – és ez Isten szerint is helyes?  

Biztos, kiderül a szentírásból, hogy Nehémiás Istennek szentelt életű ember volt! Az első nem az volt 

életében, hogy milyen magasra ívelt a karrierje – hanem az, hogy ott, ahol van, abban hogyan tud világítani. 

Éppen azért ívelt magasra – hogy Isten ott használja, abban a pogány közegben, vagy másban, amire indítja.  

A Magyar Házban választások voltak az elmúlt héten. A gyülekezetünkből is öten bekerültek a vezetőségbe. 

Nehémiásnak nem az volt a feladata, hogy a királynak mondja az evangélium igéit, megtérítse – hanem 

az, hogy jó illat legyen! Jézus Krisztus jó illata. Mert akik feltámadtak Krisztussal, azoknak mindnek ez a 

legelső, elemi feladata. Hogy úgy járjanak, keljenek, hogy látszódjék rajtuk – Jézushoz tartoznak. Erről 

beszélgettünk bibliaórán is – Jézus menyasszonyai vagyunk, akiket elhívott, drága vérén eljegyzett magának. 

Ha valakinek van valakije, társa, akkor úgy viselkedik, mint házas ember. Ez igaz Krisztussal való 

viszonyunkra is. Tudjátok mit? Én megkockáztatom, hogy Nehémiás éppen ezért vitte ilyen nagyon magasra 

– mert úgy élt, vislekedett. Mert ilyen jó illattá lett. Mint Dániel is. Másrészről: az is egészen biztos, mert 

ezért került oda – akkor nagyon jól tudta: ez Isten nagy kegyelme az ő életében. Speciális feladat, küldetés. 

Nehémiás leveléből egyértelműen kiderül, hogy ő ezt valóban így gondolta!  

Igaz-e rád mindez? Mindegy, hogy mit végzel, mindegy, hogy hol – tudod-e végezni az Úrért, az Úrban? 
Ismerek takarítót, aki hálaadással végzi nagyon szép, tisztességes munkáját sokak örömére; magas beosztású 

céges vezetőt, aki ugyan sok pénzt csinál a cégnek, de boldogtalan, hálátlan, és senki nem szereti; orvost, sőt, 

ügyvédet, aki szolgálj az Urat és az Úrban az embereket, miközben dolgozik; gyári munkást, aki utál munkába 

menni, de valamiből élni kell; teherautóvezetőt, akit megbízhatósága, egyenessége, tisztessége miatt szeretnek 

és tisztelnek a cégnél. Mert nem az a lényeg, hogy mit végzünk, hova, mire hívattunk el – hanem az, hogy 

kinek és kivel végezzük? „Akár esztek tehát, akár isztok, bármi mást cselekesztek, mindent Isten dicsőségére 

tegyetek!” (1Korinthus 10,31) 

Még az sem annyira fontos, hogy mit? Elgondolkodtam, vajon Zákeus, miután Jézussal találkozott, 

abbahagyta a vámszedést? Nem gondolom. Ő sem mondta ezt. Hanem azt mondta el, hogy miután Jézussal 

találkozott, hogyan fogja csinálni: Őt fogja képviselni a vámszedők közt. Világítani fog – senkitől nem fog 

többet behajtani annál, mint ami a szabályos. Nem fog rettenetes módon meggazdagodni, de lesz miből 



élnie, és szeretni fogják az emberek, és őnekik is, meg a többi vámszedőnek is elmondhatja: hogy Jézusért 

teszi!  

Amikor az emberek özönlöttek ki a pusztába Keresztelő Jánoshoz, megkérdezték őt az emberek, hogy mit 

cselekedjenek? „János így válaszolt nekik: „Akinek két ruhája van, adjon annak, akinek nincs, és akinek van 

ennivalója, hasonlóan cselekedjék.” Vámszedõk is mentek hozzá, hogy keresztelje meg õket. Ezek szintén 

megkérdezték tőle: „Mester, mit tegyünk?” Nekik ezt mondta: „Semmivel se hajtsatok be többet, mint amennyi 

meg van szabva.” Megkérdezték tőle a katonák is: „Mi pedig mit tegyünk?” Nekik viszont ezt felelte: „Senkit ne 

bántalmazzatok, meg ne zsaroljatok, és elégedjetek meg a zsoldotokkal.” (Lukács 3: 11 – 14) Nem azt mondta, 

hogy ne legyetek többet vámszedők, vagy ne legyetek többet katonák, hanem válasszatok magatoknak valami 

más, tisztességes hivatást – hanem abban legyetek Isten engedelmes gyermekei! Világítsatok! Hogyan? 

Ennek gyakorlati példája Nehémiás. 

Jeruzsálem Kr.e. 587-ben esett el, és akkor hurcolta el Nebukonodozor a zsidókat babilónba. Nehémiás 

története 445-ben kezdődik – azaz 142 éve történt. Valószínűleg Nehémiás már a harmadik generáció. A 

második, akik már eleve a fogságban születtek. Akiknek anyanyelve és sajátja a birodalom nyelve és 

kultúrája. Akik mindenféle szempontból asszimilálódtak ebbe a hatalmas, magas szintű, világvezető, 

modern, nagyhatalmú és gazdag társadalomba. Vagy mégse? Igen is – meg nem is. Nehémiás (éppúgy, mint 

Dániel meg a barátai, Mordokaj, vagy Eszter királyné) nagyon hasznos tagjai lettek a társadalomnak. Biztosan 

ugyanúgy öltözködtek, éltek, mint más – de mégse egészen: mert Uruk és Megváltójuk volt Jézus 

Krisztus!  
1 Nehémiáshoz követ érkezett arról a vidékről, ahol ő még soha nem járt, csak hallott róla (íme, a szülők 

felelőssége – gyermek-keresztelésre felkészítésrok szoltam mondani a példát: idegen országba születünk, és 

rajtunk szülőkön is múlik, hogy a gyermek akar-e majd, vágyik-e majd abba az országba, az Isten országába?). 

Mégis, úgy fájt neki mindaz a rossz, amit a követtől megtudott (baj, gyalázat, lerombolt várfalak): „Amikor 

meghallottam ezeket, napokon át ültem, sírtam és gyászoltam, böjtöltem és imádkoztam a menny Istene előtt”. 

Sírt és gyászolt – de nem csak ezt tette: böjtölt és imádkozott. Odavitte az Úr elé. Ebből kiderül – 

rendszeres, élő kapcsolata van Istennel! „Szüntelenül imádkozzatok” (1Thessz. 5:17) – nem rituális dologról 

van szó, hanem kapcsolatba lételről. Egész éltemet ott élem az Úr előtt, Vele közösségben. Nem túljátszott 

kegyeskedés az élete, nem is egyfajta UFO a társadalomban – hanem mindenben tudja és éli, amit Jézus 

mondott: „íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig!” Minden napon, órában, percben, 

másodpercben.  

2 Miről imádkozik? 1 Emlékezik Isten hűségére – emlékezteti magát: hálát ad. „Ó URam, mennynek Istene, 

te nagy és félelmes Isten! Te hűségesen megtartod a szövetséget azokkal, akik téged szeretnek, és 

parancsolataidat megtartják”. 2 Bűnvallást tesz! „Legyen figyelmes a füled, legyen nyitva a szemed, és 

hallgasd meg szolgád imádságát, aki most éjjel-nappal imádkozik elõtted szolgáidért, Izráel fiaiért. Vallást 

teszek Izráel fiainak a vétkeirõl, amelyekkel vétkeztünk ellened. Vétkeztem én is és atyám háza népe is! Nagy 

gonoszságot követtünk el ellened, mert nem tartottuk meg azokat a parancsolatokat, rendelkezéseket és 

törvényeket, amelyeket szolgádnak, Mózesnek adtál”. Nem általánosít – ő is vállalja. Pedig ő már 

Babilonban születetett! Tudja, megismerte bűneit – Isten kegyelméből! „Kegyelemből tartattatok meg, hit 

által!” 3 „Emlékezz vissza arra az ígéretre, amelyet kijelentettél szolgádnak, Mózesnek: Ha ti hûtlenek lesztek, 

én elszélesztelek benneteket a népek közé. De ha megtértek hozzám, megtartjátok parancsolataimat, és 

teljesítitek azokat: még ha az ég szélén lennének is azok, akiket eltaszítottam közületek, onnan is összegyûjtöm 

és elviszem õket arra a helyre, amelyet kiválasztottam, hogy ott legyen nevemnek lakóhelye. Hiszen a te szolgáid 

õk, és a te néped, akiket megváltottál nagy erõddel és hatalmas kezeddel! Ó Uram, legyen figyelmes a füled 

szolgád imádságára és szolgáid imádságára, akik boldogok, hogy félhetik a te nevedet! Adj ma sikert 

szolgádnak, és add, hogy legyen hozzá irgalmas az az ember! Én ugyanis a király pohárnoka voltam”. 

Miközben mondja az imádságot – kapja az eléhívást, mit kell tennie. Miközben imádságban emlékezik 

(emlékezteti Istent – de persze inkább önmagát) – azonközben jön a gondolat: Isten talán éppen azért állította 

oda, hogy népén segítsen. Uram, lehetetlen – de neked mégis lehetséges: munkálkodjál velem, általam!  

Aki így él – az él a feltámadt Jézussal közösségben! Ez az alap – vele ilyen élő közösségben! Rá bízva, 

mindenben szolgálva, szolgáló lelkülettel, és szüntelen imádkozva! A Szentlélek Isten tegye így életté 

bennünk az Isten evangéliumát, Urunkat, a Jézus Krisztust! Ámen 
 


