
2013. 04. 21. Vasárnap. Vancouver. C: A feltámadt Krisztus közelében.  Nehémiás 2. Határozottan, alázattal, az Úrra nézve.  

Lekció: Nehémiás 2: 1- 10 

Textus: „Akkor a király ezt kérdezte tőlem: Mit kívánsz tehát? Én pedig imádkoztam a menny istenéhez, majd ezt mondtam a királynak… (…) 

A király megadta ezt nekem Istenemnek hozzám való jóakarata folytán.”  Nehémiás 2: 4, 5, 8/c.  

Kedves Testvérek! 

147 éve élt Izráel népe fogságban, Babilonban. Nebukonodozor hurcolta el őket – de az ő birodalma is megbukott és 

helyét a Perzsa birodalom töltötte be. Már a fogságban született Nehémiás, aki nagyon magasra vitte – az uralkodó 

bizalmi embere volt, pohárnoka. A vallási értelemben toleránsabb perzsa uralkodó a fogságban lévők egy részét már 

hazaengedte Ezsdrás pappal egyetemben, hogy állítsák helyre a zsidó templomot és az istentiszteleti kultuszt 

(politikai céllal, a birodalom stabilitása miatt). Kr.e 445-ben követek érkeztek Nehémiáshoz, akik elmondták, milyen 

gyalázatban vannak a hazatértek, és hogy a munka nem halad, és Jeruzsálem csupa rom.  

Nehémiás életében mindenből imádság lett! Ebből is. Amint meghallotta ezt, azonnal imádkozni kezdett. Több napig 

sírt, böjtölt és könyörgött. Emlékezés és hálaadás – bűnvallás – segítségkérés. És miközben imádkozott és azért is 

könyörgött, hogy adjon segítséget Isten az ő népének – egyre inkább befészkelte magát a fejébe a gondolat: neki 

kellene segíteni ezen a népen. Na de hogyan? Innen? Vagy menjen ő is haza? Az lehetetlen! Egy királyi 

főtisztviselő nem hagyhatta el az uralkodó környezetét. Hiszen a legfőbb boldogság az volt, ha valaki láthatta az 

uralkodót. Ha elkívánkozik a közeléből, az durva felségsértés. Ilyet nem tehet. Odaáál a király elé és közli: el akar 

menni – és lefejezik. De mégis haza kellene menni…  

Olyan szép az, ahogy kirajzolódik a rövid utalásokból ez a belső harca. Isten küld engem haza. Na, de lehetetlen 

innen elszabadulni. Ima-harc az Úr előtt  – de nem egyedül. A gyülekezet ott volt mögötte. Nincs itt benne direkt 

módon, de akik a hírt hozták, akiktől a hitet kapta, akikhez tartozott – lelki háttér volt a számára. Ott volt az ügye 

Isten előtt.  
Aki a feltámadt Úr Jézussal éli életét – az folyamatosan ilyen és hasonló helyzeteket él át! Mert Isten úgy vezet, 

hogy közben a hit harcait nekünk kell megharcolnunk! De nem egyedül – melletünk áll! És a testvérek is! Az a 

jó, hogy nekünk be kell látnunk: Uram, egyedül nem megy – de veled minden lehetséges. Legyen meg a te akaratod!  

És Nehémiásnak le kellett tennie az Úr elé, és türelmesen várni az Úr szabadítására. A királlyal azonban 

mindenképpen beszélni kell. Mikor? Majd azt Isten valahogy megmutatja. Hogy mutatja meg? Hogyan fogja azt ő 

megérteni? Mindez a hit feladata. Ezt jelenti hitben járni – számítok rá mindenben az életemben! A huszadik 

esztendő Kiszlév havában jött a delegáció otthonról, hogy nagy baj van – és a huszadik esztendő Niszán hónapjában 

került sor erre, hogy megbeszélhette a királlyal. Az egyik a decembernek, a másik az áprilisnak felel meg. Négy 

hónapot kellett várnia. De akkor Isten úgy intézte, hogy nem is neki kellett előhozni, mert Isten általában 

leegyszerűsíti ezeket a számunkra lehetetlennek tűnő dolgokat. Igaz, hogy megvárakoztatta, mert hinni azt is jelenti: 

megtanulok várni. De nem felejtette el. Jól értette Nehémiás az Urat – csak várnia kellett. Isten nem késik, és nem 

kapkod. Ki kell várni azt, amikor Isten mondja: most. 

Jézus Krisztus élete gyönyörű példa erre. Bármire akarták rábeszélni, először mindig az Isten órájára nézett. Elfogy a 

bor a kánai lakodalomban. Mária megsúgja neki: nincs boruk. Jézus bólint, és azt mondja: nem jött még el az én 

órám. Na de mikor jön el? Majd eljön. És akkor mit fogsz csinálni? Majd meglátjátok. Majd, ha az Atya int. Ez 

nem elutasítás, hogy nem jött még el az én órám. Ez a Fiúnak az Atya iránti tökéletes engedelmessége. A teljes 

függés a megbízó akaratától. A magam teljes kiszolgáltatása – és erre akar elsegíteni mindnyájunkat a mi 

Urunk.  

Nehémiás várta a kínálkozó alkalmat, amikor ezt elő lehet hozni, de az alkalom késett. Négy hónap telt el. De akkor 

került sor erre a lakomára, amiről itt olvastunk, hogy a király szólította meg őt: miért vagy szomorú? Nem szoktál 

szomorú lenni. Őfelsége jelenlétében szomorúnak lenni otromba sértés őfelsége ellen. „Nagyon megijedtem” – 

olvassuk. És mit csinál ijedtében? „Imádkoztam a menny Istenéhez.” Akármi történik: hallok egy rossz hírt: 

imádkozom; hallok egy jó hírt: hálát adok. Váratlan helyzetbe kerülök, kényes kérdést szögeznek nekem: 

imádkozom. Ezt a kérdést bármi rossz követhette: hogy mersz te szomorú lenni itt? Ez provokálás! Mit mondjon ő 

erre? Imádság után – az igazat. Elmondta azt, és egyszer csak felfigyelt rá: hiszen itt Isten munkálkodik. Nem 

volt ideje gondolkodni, megfogalmazni.  

Azt mondta Jézus: Amikor ilyen helyeztekbe kerültök, „ne aggódjatok amiatt, hogy miképpen vagy mit mondjatok, 

mert megadatik nektek abban az órában, hogy mit mondjatok. Mert nem ti vagytok, akik beszéltek, hanem Atyátok 

Lelke szól általatok”. (Máté 10:19–20) Nehémiás csak az igazat mondhatta, de úgy kellett mondja, hogy az érthető 

legyen a királynak – se túl hosszú, se túl rövid. És Isten Lelke megadta hozzá a bölcsességet, mert imádkozott – 

vagyis nyitva volt előtte, tanácsolható állapotban volt. Nem esett pánikba – hanem tanácsot kért és kapott.  



Azt mondja: hogyne lennék szomorú, amikor az a város, ahol őseim sírja van, romokban áll. A perzsák tisztelték az 

ősök emlékét. Volt bizonyos temetőkultusz náluk. Perzsa nyelven, gondolkozás-módban mondja el Nehémiás. Ezt 

meg fogja érteni a király. Az ősök sírja romokban van. Mire a király: az egészen más, az nem maradhat úgy. Mi a 

terved? Haza kellene menni. S már érdemben tárgyalnak, hogy mennyi ideig akar távol maradni, építőanyag, 

engedélyek – meg minden.  

Ami lehetetlennek tűnt, azt Isten ilyen egyszerűvé teszi. Nehémiás ámul-bámul, és amikor kiértékeli mindazt, ami 

történt, ezt mondja: „A király megadta ezt nekem, Istenemnek hozzám való jóakarata folytán.” A mondat közepére is 

lehetne pontot tenni: „A király megadta ezt nekem.” De nem ez az igazság, ez csak egy része. Miért adta meg, ki 

indította erre a királyt? Ki időzítette ezt az egész tárgyalást? Ki adott bölcsességet Nehémiásnak, hogy úgy 

fogalmazzon, hogy az igaz legyen, és érthető legyen a pogánynak? Ki akarja, hogy felépüljön Jeruzsálem fala? 

Mindezt a mindenható Isten.  

A hitetlenek ezt nem látják. A hívő embereknek ez a nagy kiváltságuk, hogy a cselekvő, a ténylegesen uralkodó 

Istennel számolnak, és Őreá számítanak! Van-e már ilyen Urad és Megváltód?  

Kicsit eljátszottam a gondolattal. Amit itt olvastunk, többféleképpen el lehet mondani.  

– El lehet mondani rövid tárgyilagossággal valahogy így: Egy lakoma alkalmával feltűnt a királynak Nehémiás 

kedélyváltozása. Megkérdezte, mi ennek az oka. Nehémiás megmondta, és egyúttal kérvényt nyújtott be fizetés 

nélküli szabadságért. A király teljesítette a kérését. Röviden a tények körülbelül ezek.  

– El lehet mondani emberközpontúan: Nehémiás bámulatos diplomáciai érzékkel időzítette a probléma 

felvezetését. Jól fogalmazta meg a dolgot. Mivel a királynak jó kedve volt, egy kicsit alkoholos állapotban is volt már 

– ezért teljesítette a kívánságát. Utána jöttek még nehézségek, de ő talpraesett ember lévén megoldott minden 

nehézséget. Fantasztikus ügyes, életrevaló ember ez a Nehémiás!  

– El lehet mondani irigykedve, szerencselovagot csinálva Nehémiásból. Óriási mázlija volt, mint egész életében, 

hiszen ahova jutott, már az sem semmi – és most, még tetézte azzal, hogy szomorú ábrazátáért nem megbüntették, 

hanem megkapta, amit akart. Szerencsés csillagzat alatt született!  

Így is el lehet mondani. Kérdés, hogy ez igaz-e? Látjátok, ilyen nagyon képlékeny dolog az igazság. Illetve mégse az: 

csak ehhez (meg)látni kell Isten dicsőségét!  

Hogyan élte át Nehémiás ezt az eseménysort? Imádkoztam. Vártam. Aztán Isten nagyon nehéz, kényes helyzetbe 

engedett bele – de velem volt. Ő adta a számba a szavakat – és a király engedélyt adott nekem. Miért? Mert Isten arra 

indította. Miért? Mert ő így időzített, így tervezte el. Még ingyen építőanyagot, és támogató leveleket is kaptam! Soli 

Deo Glória!  

Isten kimondhatatlan nagy ajándéka az, hogy a hitben való növekedésünk során elsegít minket ide, hogy 

valóban számoljunk Ővele, hogy túl lássunk a láthatókon – és felismerjük Őt, aki él és munkálkodik!  
A hívő ember hitének, biztonságérzetének, békességének is ez az alapja. De ez az alapja a felelősségének is. Mert 

aki így ismeri Istent, és így számol vele – az tudja, hogy soha nincs Isten háta mögött. Isten színe előtt zajlik az 

élete. Ez jelent védettséget is, nem tehetnek vele azt, amit akarnak, csak amit Isten megenged – de jelent 

felelősséget is, hogy én sem tehetek semmit, amiről Ő nem tud. Én pedig Őt nem akarom megszomorítani 

semmivel.  

Gondoljunk egy pillanatra Józsefre, aki ugyanilyen hívő ember volt; és amikor Potifár felesége megkörnyékezte, azt 

mondta: hogyan vétkezhetnék az Isten ellen? Potifárt sem akarta megbántani, bizalmával  visszaélni – de a végső 

nagy érv: hogyan vétkeznék az Isten ellen! Na de hát ott csak ketten vannak: a csábító asszony, meg a csinos fiú. 

Soha senki nem fogja megtudni! Nem ketten vannak! József biztosan tudja, hogy ott van a mindenható Isten. Az 

ő élete Isten szeme előtt zajlik – és maradjon is csak mindig Isten színe előtt. Ő ezért nem tesz meg ilyet. A 

felelősségünk alapja is ez. Isten színe előtt folyik az életünk.  
Aki ezt komolyan veszi, annak az életében mindennek egészen más lesz a súlya. Így egészen másként értékel valaki 

egy sikert, amit elért. Nem kezdi a vállát veregetni, hanem hálát ad Istennek. Örül neki – és örüljön is –, csak a 

láthatók mögé is lát.  
Egészen másként értékel egy kudarcot, egy megaláztatást. Nem arra dühös, aki megalázta, hanem azonnal imádság 

lesz ebből is. Uram, miért láttad jónak, hogy engem most megalázzanak? Szükségem van erre – úgy látszik. Bármi 

történik vele – túllát a láthatókon. Túllát még a halálon is. Ezzel az igazi hittel akar minket megajándékozni a mi 

Urunk. Ami megtanít látni azt, hogy mindent Ő végez az életünkben – és a kerezsten azt mondta: elvégeztetett. 

Bűnbocsánatot és új életet nyert gyermekei lehetünk! Jó lenne, ha többet tudnánk imádkozni ezért az igazi hitért, 

és engednénk, hogy erősítse azt Isten. Ahogyan énekeltük: Hinni taníts, Uram, kérni taníts! Gyermeki, nagy hitet 

kérni taníts! Indítsd fel szívemet, Buzduljon fel neked Gyűjteni lelkeket! Kérni taníts! Ámen 


