
2013. 04. 28. Vasárnap. Vancouver.  C: Feltámadt Krisztus közelében. Nehémiás 3. Szembeszélben. 1. Gúny. 2 Fenyegetés.  

Lekció: Nehémiás 2: 11 – 12, 15/a, 17 – 20; 3: 33 – 38; 4. 

Textus: Nehémiás 4: 3 „De mi imádkoztunk Istenünkhöz és őrséget állítottunk ellenük védelmünkre éjjel-nappal”. 

Kedves Tetstvérek! 

Hatalmas csoda, ahogyan a király hazaengedte 445-ben Nehémiást – mert az Úr csodásan működik. De ezzel a dolognak 

messze nincs vége. A mi életünk is ilyen – egyik szabadítás után megint próbatétel: most más! Mindig más! Mind nehéz – 

de mindben edződik, érlelődik a hit.  

Nehémiásék megérkeznek Jeruzsálembe. Szemle – minden tiszta rom – lelkesítés, nosza, bár nem látják a végét, de mindent 

bele! És akkor jön a másik nehézség: bizony ez nem mindenkinek tetszik. A környező erős népeknek bizony nem. Meg nem 

szűnő támadások kereszttüzében! Nem hagyták őket élni! De ők nem adták fel, hanem elszántan végig csinálták!  

Mindannyiunknak szükségünk van ilyen jellegű bátorításra. Miről is van itt szó? Rendkívüli szervezettséggel folyt ez a 

munka. A falszakaszokat felosztották: egy-egy iparos csoport vállalt egy-egy szakaszt, és mindenki ott serénykedett. 

Árulkodók az ilyen kifejezések: ott építette a falat XY fejedelem is a lányaival. Mellette serénykedtek az ötvösök, a finom 

kezűek, akiknek vigyázni is kell arra, hogy finom maradjon a kezük. Lapátolták a sittet, és bányászták ki belőle a még 

használható köveket. Mindenki a fedélzeten volt, teljes egységben, jól szervezetten elindult a munka. 

A csodálatos indulás után megindult az ellentámadás. Ezzel nekünk józanul számolnunk kell mindig. Ha valaki valami 

szépet, jót, igazat szeretne megvalósítani, biztos, hogy azt megnehezíti az Ördög. Meghiúsítani nem tudja, ha az Istentől 

való akció, de megnehezíteni tudja. Emiatt nem kell bosszankodni, nem kell elkeseredni, legfőképpen: nem szabad 

abbahagyni. Ez volt a nagy erényük Nehémiáséknak. Csinálhatott az ellenség, amit akart, ők akkor is végigvitték azt, 

amivel Isten megbízta őket.  

Ez egyébként életünk minden területén így van. Valakit végre felvesznek egy munkahelyre. Nagy lendülettel elkezdi a 

munkát. Azután becsúszik egy-két hiba, és/vagy lesz egy kiálhatatlan munkatárs, főnök. Mindezek tetejébe lesz egy 

rettenetes munkabeosztás, amit nem lehet kibírni. Azután megbetegszik és hiányoznia kell – és előbb-utóbb maga is feladja: 

legjobb, ha nem is csinálom tovább. Azt tapasztalom testvérek, hogy ez amolyan sztreotípia – a hívők közt is.  

A nehézségek arra vannak, hogy legyőzzük őket. Ha van kivel összefogni – és Nehémiáséknál ez is nagy erény volt – 

akkor fogjunk össze, és úgy győzzük le őket. Nehézségeink mindig lesznek. Minél jobb és igazabb ügyet képviselünk, 

minél inkább Isten parancsainak akar engedelmeskedni valaki, annál nagyobb szembeszéllel kell mennie! De mennie 

kell! Erre is igaz:  

Valaki ezzel kapcsolatban azt mondta: szembeszél mindig fújni fog, csak vigyázz, nehogy a hátadat érje. Ez tényleg 

fontos. Nehémiáséknak a hátát nem érte. Szembe mentek vele mindig. „De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy 

elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk”. (Zsidó 10:39) „Ne veszítsétek el tehát bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van. 

Mert állhatatosságra van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedjétek, és így beteljesüljön rajtatok az ígéret. 

Jézust is megpróbálta az Ördög letéríteni az engedelmesség útjáról az első perctől az utolsóig. Már a kereszten függött és 

haldokolt, még mindig adták az ajánlatokat neki: ha Isten Fia vagy, szállj le, és majd hiszünk neked! Ő azonban nem szállt 

le, és így aratta a világtörténelem legnagyobb győzelmét. Ezt várja tőlünk is: menjünk minden nehézségen keresztül az 

Isten által megjelölt cél felé, az Isten által kitűzött úton, tőle kapva újra és újra erőt ahhoz, hogy továbbmenjünk. Ebben a 

szakaszban a Sátán két jellemző fegyveréről szól a Szentírás.  

1. Az egyik a gúny. „Amikor meghallotta Szanballat, hogy építjük a várfalat, méregbe jött, és nagy bosszúságában 

gúnyolni kezdte a júdaiakat. Ezt mondta: Mit csinálnak ezek a nyomorult júdaiak? Hát megengedik ezt nekik? Talán már 

áldozni is akarnak, mert még ma befejezik? Életre kelthetik-e ezt a halom követ, amely porrá égett? Mellette állt az ammóni 

Tóbiás, ő meg így szólt: Bármit építsenek is, ha ráugrik egy róka, az is ledönti a kőfalukat!” 

Ha mai kifejezéseket használnánk: folyik a munka lelkesen, vízhólyagos már mindenkinek a tenyere, de rakják a falat. Erre 

odmegy valaki, és elkezdi ócsárolni, kritizálni: Hát fal ez? Ezt egy erősebb szél is ledönti. Ha egy róka végigmegy rajta, 

ledől. – Mindenki tudja, hogy ez nem igaz. De azért dolgozni kezd az emberben: tényleg, érdemes ezt csinálni? Nincs 

ezeknek igazuk? Mikor fogjuk ezt befejezni? Nem is látjuk a végét. Csináljuk, csináljuk, fogy az erőnk. Meddig lesz anyag, 

meddig lesz pénz? Érdemes egyáltalán?  

El lehet ám így ültetni a csüggedésnek, majd az elkeseredésnek és a kétségbeesésnek a magvait az emberek szívében. 
Ezt a lélektani hadviselést kezdték itt el ezek az emberek, ez a bizonyos Szanballat és Tóbiás nevű két szomszédos király.  

A gúnyolódás fáj. Ha az ember komolyan veszi, elkezdi szívni az energiáit, legyengíti, esetleg el is csüggesztheti – de 

aki arra néz, hogy mi a dolgom, ki bízott meg ezzel, az keresztüllép ezen az akadályon; és megyek tovább, mert a célt 

nézem. Nem azon bosszankodom: mennyi gödör van, hanem szeretnék a célba megérkezni. Nehémiás nem hagyta, hogy 

hasson rá ez a gúnyolódó beszéd – mert tudta: ez a küldetése. Ezt bízta rá az Úr! 

Van itt két rövid szócska, ami kétszer is ismétlődik a szakaszban: „de mi…” Azok itt gúnyolódnak, de mi tovább építettük 

a kőfalat. De mi – az Úrra gondolunk! 

Mivel Nehémiás munka közben is imádkozni szokott, a gúnyolódást is odavitte Isten elé: Uram, ezek gúnyolnak minket. 

Rosszul esik. Én túlteszem magam rajta, de vannak itt erőtlenebbek is. Könyörülj rajtunk, nehogy abbahagyják és 

föladják. Miközben imádkozik, rájön valamire. Arra, hogy tulajdonképpen kit gúnyolnak ezek? Itt olvastuk: „Mert ők 



téged gúnyolnak, amikor az építőket gúnyolják.” (3:37) – Hát persze. Ezt nem szabad elfelejteni. Ez olyan, mint valami 

védőpajzs! Ez nem csak a mi ügyünk! Az Úr Isten hallja, tudja – ez az ő ügye. A mi ügyünk az, hogy engedjük el a fülünk 

mellett és építsük tovább a falat! 

Az én dolgom az: De mi építsük tovább a falat. De én végezzem a munkámat. De én tanuljak tovább, ha az a dolgom. De én 

szeressem a feleségemet és a férjemet, akármennyi akadálya van is ennek. De én reménységgel nézzek a jövő elé. De én 

becsülettel álljak helyt, és járjak világosságban továbbra is. Akármit ajánlgatnak, akármivel fenyegetnek – ismerem a célt, 

ismerem az utat, s legfőképpen ismerem azt az Istent, aki ezen az úton járatni akar engem.  

Tönkre tud tenni embereket a gúnyolódás. Talán még emlékeztek arra a Coquitlam-i diáklányra, aki öngyilkos lett. 

Halálra gúnyolták – mert volt elég erős szeretet-közösség körülötte, és mert nem volt ilyen pajzsa, ami véd.  

Valaki egyszer azt mondta: a hívők életében nagyobb próba az, hogy bohócsipkát nyomnak a fejükbe, mint ha 

töviskoszorút. Ebben nagy igazság van. Jézussal is megpróbálták, hogy bohócot csináltak belőle: „üdvözlégy, zsidók 

királya!” Jézus mit csinált? Azt olvassuk: „Mint bárány az őt nyírók előtt néma, száját nem nyitotta meg.” Egyszer nyitotta 

meg a száját, amikor elkezdett imádkozni ezekért. „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tud-ják, hogy mit cselekszenek.” 

Ez a krisztusi indulat. Az egyik fegyvere tehát az ellenségnek a gúny.  

2. A másik a nyílt fenyegetés. Az életveszélyes megfenyegetés. „Mindnyájan összeesküdtek és elhatározták, hogy harcot 

indítanak Jeruzsálem ellen, s ezt mondták: észre sem fogják venni, hogy rajtuk ütünk, legyilkoljuk őket, és ezzel véget vetünk 

a munkának.” Ez a célja az ellenségnek mindig. Véget vetni annak a munkának, amit Isten gyermekei Isten 

megbízásából végeznek. Ha a gúny fegyvere visszapattan a pajzsukról – akkor majd a fenyegetéstől megijednek. Nehémiás 

úgy volt, hogy ezt tényleg komolyan kell venni. Lehet, hogy csak a szájuk nagy és fenyegetnek, de lehet, hogy tényleg 

rajtunk ütnek. Felelősek vagyunk a családért, a gyerekekért, az öregekért, mindnyájunkért – egymásért.  

Mit csinált? Abbahagta a munkát? Akkor megszűnt volna a fenyegetés és a fenyegetettség. Isten azonban azt mondta: 

építsük meg – akkor nem hagyjuk abba. Akkor talán bölcs dolog lenne szünetet elrendelni. Ez azt jelenti mindig: 

abbahagytuk. Az ilyen szünetek után vajmi ritkán folytatódik tovább a munka. Ez az, ami Nehémiásnak eszébe sem jut – 

Isten bízta meg ezzel a feladattal. Életveszélyesen megfenyegettek – fel kell készülnünk a védekezésre. Egyik kézbe 

fegyver – másikban vakolókanál. Kétszer annyi ideig fog tartani, de akkor is végezzük tovább!  

És újra elhangzik ez a csodálatos két szó: „de mi…” „Összeesküdtek ellenünk, hogy egy akarattal nekünk rohannak, de mi 

imádkoztunk Istenünkhöz, és őrséget állítottunk ellenük védelmül éjjel-nappal." Mind a kettőt, de ebben a sorrendben. 

Azonnal imádkoztunk Istenünkhöz – és azonnal megtesszük, amit magunkért megtehetünk, miközben tudjuk, hogy ha 

támadásra kerülne a sor, nem tudjuk megvédeni magunkat. Isten azonban meg tud védeni bennünket. Benne bízunk 

elsősorban, aztán mi is készek vagyunk arra, amit meg kell tenni magunkért.  

Gúnyolnak, de mi az Isten hűsége mögé rejtőzünk és továbbfolytatjuk az építést. Megfenyegetnek, de mi imádkozunk 

Istenünkhöz, és őrséget állítunk ellenük éjjel-nappal. 

Isten ma minket erre bátorít, hogy a magunk helyén, a magunk feladatai közt és nehézségei közt újra és újra el 

tudjuk mondani ezt a harcos, és mégis szelíd kijelentést: de mi… 

Hadd kérdezzem meg: hogyan nézünk azokra a feladatokra, amik éppen most tornyosulnak előttünk? Hogyan nézünk 

azokra a nehézségekre, amik minduntalan, újra és újra elénk jönnek, miközben szeretnénk nyugodtan végezni a magunk 

munkáját? Fontos, hogy mindez ne szívjon el energiákat tőlünk. Tanuljunk meg úgy élni, hogy nem a nehézségekre 

nézünk. Legalább is nem engedjük, hogy azoknak az igézetébe kerüljünk, nem engedjük, hogy az ellenség szuggeráljon 

minket, hanem a nagy és hatalmas Istenre nézünk, és csendesen kimondjuk: elég baj, hogy ilyen sok gond között kell 

végeznünk a munkánkat, de mi ragaszkodunk Istenhez, ragaszkodunk az Ő igéjéhez – és feltétel nélkül bízunk 

benne. Az Istenben való bizalom pedig a nehézségeket lehetőségekké változtatja. 

Talán senki sincs közöttünk, aki valami miatt ne szorongana: hogyan birkózom meg ezzel vagy azzal a feladattal? Van-e 

megoldás erre a kérdésre? Tud-e Isten kiutat mutatni ebből a helyzetből? Idejében fog-e segíteni? Egyáltalán, eljutott-e 

hozzá az imádságom? Honnan tudom meg, ha arra válaszol? Van-e gyógyulás ebből a betegségből? Elvégezetlen feladatok 

tömege van körülöttem. Mindenki vár tőlem valamit: apám, anyám, gyermekem, testvérem, főnököm, beosztottam, 

szomszéd, ellenség — mindenki. Nem bírom tovább! Mindnyájan eljuthatunk ebbe a helyzetbe. 

Isten itt csendesen felemeli a tekintetünket, és azt mondja: Ne a nehézségekre nézzetek! Azokkal is számolni kell józanul, 

a hívő ember magatartása nem strucc-politika, de nem engedi, hogy azoknak az igézetébe kerüljön. Szabad marad, 

felettük van, mert felülemeli őt a mindenható Isten, ha hozzá ragaszkodunk.  

Ezt kellene megtanulnunk Nehémiástól és legfőképpen a mi Urunk Jézus Krisztustól. Ő is mindig az Atyára nézett. 

Akármit csináltak vele, akármit mondtak neki, akárhogy tettek keresztbe azok, akiken segíteni akart, Ő mindig az Atyára 

nézett, és az Atya átsegítette Őt, és győzelemre vitte.  

Hadd kérjem ma is: tegyünk félre egy kis csendet délután arra, hogy végiggondoljuk ezt: merünk-e igazán bízni ebbe a 

nagy Istenben – s ha nem, miért nem? Mi gyógyíthatna ki ebből a bizalmatlanságból? Mondjuk ki mi is bátran: de mi 

Őbenne akarunk bízni, neki akarunk engedelmeskedni. Nem adjuk fel, nem hátrálunk meg. Vele együtt egészen más 

továbbmenni és célba érni. Ámen 



Imádkozzunk! 
Mindenható Istenünk, szeretnénk a felállásunkkal és a fejünk meghajtásával is kifejezésre juttatni, 

hogy megalázzuk magunkat előtted, és nagyon nagynak tekintünk téged. Bocsásd meg, hogy sokszor 

éppen ez a hitetlenségünk oka, hogy nem látjuk, ki vagy te valójában. Hogy a magunk elképzelése 

szerint formálunk meg téged valahogy hozzánk hasonlónak, és ezért nem merünk bízni benned. 

Kérünk, bocsáss meg minden bizalmatlanságot, hitetlenséget, a te igazmondásodban való kételkedést. 

Bocsásd meg, ha emberekben vagy magunkban jobban bízunk, mint benned. Bocsásd meg, ha nem 

merjük várni ígéreteid teljesedését. Bocsásd meg, ha eltelt ez a hét is úgy, hogy csukva maradt a 

Bibliánk és nem kérdeztük: mit akarsz, hogy cselekedjünk? 

Annál inkább köszönjük, hogy mégis magad elé engedsz minket és van szavad hozzánk. 

Könyörgünk hozzád azért a csodáért, hogy az emberi szón keresztül ma is a te teremtő igéd érkezzék 

el hozzánk. És még azt is tőled kérjük, hogy tudjuk azt nyitott szívvel hallgatni.  

Segíts összpontosítani és most csak reád figyelni. Segíts azzal a készséggel hallgatni téged, hogy amit 

mondasz, azt komolyan vesszük és cselekesszük. Nem majd, hanem most, nem félig, hanem egészen. 

Nem majdnem, hanem valóságban. 

Köszönjük mindazt, amivel eddig formáltad az életünket. Itt állunk előtted és ezt kérjük tőled 

továbbra is. Formálj minket olyanokká, hogy kiábrázolódjék rajtunk a Krisztus. Adj nekünk olyan új 

természetet, amelyikben megjelennek Jézus Krisztus tulajdonságai, amelyikkel tudjuk teremni 

gazdagon a Lélek gyümölcsét, hogy az a szeretet, öröm, békesség, türelem, jóság, szívesség jelenik 

meg bennünk, ami reád jellemző, megváltó Krisztusunk.  

Így segíts most minket, hogy ne csak hallgassunk, hanem tartsuk a kezünket, és mindazt, amit 

kínálsz, elfogadjuk, használjuk, és legyen gazdagabb az életünk, és tudjunk gazdagítani másokat is. 

Könyörülj meg rajtam is, és a te Szentlelked tüzesítse át a szót, tegye azt élővé és hatóvá, vigasztaljon 

és biztasson minket, vagy törje össze keménységünket és ellenállásunkat. Hadd lehessünk mi a te 

boldog gyermekeid. 

Ámen. 

Imádkozzunk! 

Bocsásd meg, Atyánk, hogy sokszor nem bízunk benned, és nem hisszük, hogy igaz, amit mondasz. 

Köszönjük neked, Jézus Krisztus, hogy bemutattad nekünk az Atyát, és még azt is mondtad: Ő nem 

olyan, aki ha halat kérünk tőle, kígyót adna. Vagy, ha kenyeret kérünk, követ adna.  

Köszönjük, hogy eddig is többet adtál, mint amennyit kértünk, és mérhetetlenül többet, mint 

amennyit érdemlünk. Bátorítson minket a hitben az a sok csoda és jótétemény, amit eddig tettél 

velünk. 

Szeretnénk most rád nézni mindannyian a magunk nehézségei közül. Növeljed a hitünket. Dicsőíteni 

akarunk téged, Atyánk azzal, hogy tőled várunk választ, megoldást, szabadítást, gyógyulást, 

vigasztalást és tőled fogadjuk el azt, amit adsz, akkor is, ha nem kérjük.  

Köszönjük a feddést is. Köszönjük, hogy engedsz néha kudarcokba mennünk. Köszönjük, hogy néha 

engeded, hogy megszégyenüljünk, és így formálsz és tisztogatsz bennünket.  

Könyörgünk azokért, akiknek most különösen nagy szükségük van rád. Könyörgünk betegeinkért, 

gyászoló testvéreinkért, az egyedül lévőkért, a kétségekkel küszködökért, a nélkülözőkért.  

Könyörülj meg mindannyiunkon, hogy a veled való közösségünk megőrizzen a csüggedéstől, 

elkeseredéstől, hogy tudjunk mindig újra kezdeni, vagy tudjunk veled végre egészen újat kezdeni. 

Rálépni arra az útra, amely az életre visz. 

Kérünk, segíts folytatni az imádságot, és beszélj velünk tovább is ezen az igén keresztül.  

Ámen. 
 


