
2013. 05. 05. Vasárnap. Vancouver. C: A feltámadt Kriszts közelében. Nehémiás 4. De én nem...  

Lekció: Nehémiás 5 

Textus: Nehémiás 5: 14 – 16 

Kedves Testvérek! 

Nehémiás életében mindenből imádság lett. 1. Mikor megkapta a rossz hírt hazája állapotáról. 2. Mikor a király 

elé került ügye. 3. Mikor az ellenség gyalázta, majd megfenyegette. Mindig, mindent oda felefelé továbbított, és 

onnan felülről kapott vezetést, útmutatást, tanácsot.  

Nehémiás élete tele van imameghallgatásokkal! A király jóindulata és támogatása. Az otthoniak lelkesedése, 

összetartása. A dolgok jó előmenetele – a rossz körülmények ellenére is. Azt mondjuk erre: Nehémiás 

magtapasztalta az Isten áldását. Az tapasztalja meg, aki vele jár, rá figyel, akinek van szeme hozzá meglátni – és 

hálát adni. Aki viszont vele jár, annak ezt meg kell látni! Mindenkinek. Vagy vele jár és látja – vagy nem jár vele. 

Mert Isten, élő Isten – és aki Jézus Krisztus által gyermekévé lett, mert feltámadt vele a bűn halálából, az él: Vele 

közösségben. Tehát tapsztalja azt, aki él, aki az Élet forrása.  

Tehát csupa öröm és halleluja Nehémiás élete...? Nem – bár meghatározó benne a hálaadás. Miért nem? Azért 

nem, mert a Sátán mindig teljes erejével támadja az Úr ügyét, és azokat, akik azt képviselik. Nem sikerült 

kikezdenie külső támadással – próbálkozik azzal, ami fájóbb: belső támadással. Ez nagyon jellemző 

módszere. A cél: Isten munkáját szétrombolni!  

Gazdasági nyomorúság. Szűz földek, nem tudnak dolgozni, enni kell – uzsorakamat, adósság, rabszolgaság. 

Vékony, egyre gazdagodó réteg – nagy elszegényedés. Közben közös munka Isten dicsőségére! 
Amikor ezt meghallotta Nehémiás haragra gerjedt. Hogy lehet ilyet tenni? Ebben a helyzetben képes testvér a 

testvért rabszolgának megvenni? Képes a szegényt még szegényebbé tenni? Képes munka nélkül pénzhez jutni, 

miközben itt most egymást kellene segíteni és minden egyéni érdekről lemondani a közös cél és közös jövő 

érdekében? Rettenetesen elkeseredett: gondolkozni kezdtem és magamba szálltam. Népgyűlés – nyíltan 

elmondja a problémát: engedjük el a kamatokat mindenestül. Ingatlanok, gyerekek – vissza kell adni!  

Csodálatos az, ahogy a nép itt viselkedett. Egy emberként azt mondták: Visszaadjuk. Ilyen csodát csak Isten 

tud tenni: Ilyen lelkületű emberek, akik ilyesmire képesek – ilyen nagyvonalúvá váljanak. Ez csoda – de lám, 

csodák vannak! Ma is! Isten csodálatosan tud munkálkodni emberszívekben, és el lehet jutni oda, hogy ilyen 

határozatok szülessenek – és hogy a fukar, önző, pénzsóvár ember kivetkőzzön önmagából, pozitív értelemben. 

Nehémiás szinte titokban élte a maga hívő életét, de annak gyümölcseit az egész nép szedhette és élvezte. Itt 

azonban kénytelen elorukkolni ezzel: nézzétek, engem ide helytartónak küldött a király, a helytartónak pedig sok 

minden jár. Én nem éltem a jogaimmal. A korábbi helytartók, akik előttem voltak, megterhelték a népet, 

negyven ezüst sekel értéku (nagyon nagy összeg) élelmiszert szedtek be tőlük. A legényeik is hatalmaskodtak 

rajtuk, de én nem tettem így, mert istenfélő vagyok. Sőt, veletek együtt építettem a falat, és a legényeim is részt 

vettek a közös munkában. Nehémiás leleplezte a bűnt! Ti könyörtelen módon csak meggazdagodni akartok – 

miközben szent életet éltek és munkát végeztek: építitek Jeruzsálem kőfalát. Térjetek meg!  

Nehémiás tudja, érzékeli – ha bűn van jelen a közösségen belül: nincs áldás a munkán.  Bűnérzékenység! 

Gyűlést hív össze – imádkozik – arra számít, hogy Isten cselekszik. Isten valóban hatalmasan cselekszik, mert 

az emberek szívébe bunbánatot ad.  

Nehémiás nem élt a jogaival. Azt mondja: De én nem tettem úgy, mint mindenki más. Az Isten iránti feltétlen 

engedelmesség és a népe iránti nagy-nagy szeretet jegyében nem élt azokkal a jogokkal, amikkel egészen 

természetes módon élhetett volna. Helytartó! Kiskirály. Teljes ellátás. Adó egy része az övé!  

De én mindezzel nem éltem… Képtelenségnek tartotta, hogy ebben a helyzetben, amikor valakinek nincs meg a 

napi betevő falatja, akkor szedesse be azt, amit megeszik. Fordítva: amíg segíteni tudok, segítek. A királynak 

járó adót beszedette és elküldte, mert „add meg a császárnak, ami a császáré”. De a maga számára eszébe sem 

jutott. Az elődei nem így csinálták. Felsorolja itt, hogy mi mindent szedettek be – és ez rendjén való dolog volt. 

Na de azok nem voltak Isten gyermekei… mi kedves Istennek?  

De én nem követeltem a helytartónak járó kenyeret, mert nehéz munkát kellett végeznie a népnek. Ez az én 

népem. Nekem fáj az, ami nekik fáj. Ha nekik hiányuk van, akkor én is lemondok bármiről, hogy a hiányuk 

kisebb legyen. Ez egészen magától értetődő annak, aki Isten közelében él. Az Isten iránti engedelmesség és a népe 

iránti szeretet jegyében bármiről, magától értetődőn lemond. 

Egészen újszövetségi magaslatokon jár itt ez az ószövetségi történet. Jézus nem tekintette zsákmánynak, hogy 

az Istennel egyenlő, hanem megüresítette magát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett. Megalázta 

magát és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. Ő sem élt a jogaival. Nemhogy nem élt 



vissza soha a jogaival, de nem is élt azokkal, ha az úgy volt jó a küldetése teljesítése érdekében. Neki a küldetése 

és a küldője mindennél fontosabb volt. Jézus Krisztus is erre adott nekünk példát. Adott esetben az jelenti az 

engedelmességet és a mások iránti szeretetet, hogy nem élek a jogaimmal. Ez ezzel nem dicsekszem, emiatt 

nem panaszkodok, nem kesergek. Ez magától értetődik, ez vele jár, hogy a küldetésemet tudjam teljesíteni. 
Nem szereztem magamnak mezőt – azt mondja –, amikor mindenki a szerzés lázában égett. Szerezzük meg a 

másikét is – ez vezette a jobb módúakat, és ma is ebben égnek nagyon sokan. Szerezni… szerezni…  
„Az Isten irgalmára kérlek titeket, testvéreim, hogy ne igazodjatok ehhez a világhoz, hanem változzatok meg 

értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata. Mi az, ami jó, ami neki tetsző, tökéletes.“ 

Valaki egy féri konferencián új életre jutott, megtért. Amikor a csendeshét után, hétfőn, először ment be dolgozni, 

az első útja a fonökhöz vezetett, és egyszerű, keresetlen szavakkal előadta: Főnök, a múlt héten nagy dolog történt 

az életemben. Isten megbocsátotta a múltamat, újat kezdtem Ővele. Új életem van, megtértem. Mire a főnök 

biggyesztett és azt mondta: Megtért? Én már nyolc évvel ezelőtt megtértem. Mire emberünk: bocsánat, fonök, ezt 

nem vettem észre. 

Ha azt nem lehet észrevenni, akkor ott nem volt megtérés. A megtérés azt jelenti, hogy megváltozik a 

gondolkozásunk, és nem a világhoz szabom magam, hanem az Isten akaratához, és ez azonnal feltűnik. 

Ahogyan Nehémiás először élte – és utána mondta: de én az adott szituációban nem úgy csinálom! Fiatalok – 

már mindenki túl van rajta, mind iszik, mind... Nem mind. Áldott, aki Krisztusban van – és úszik az árral. Ákossal 

– a zenésszel készített interjú.  

Merjünk mások lenni, és mások maradni. Akkor is, ha a világnak megvan a véleménye. Mert megvan. Péter 

levelében olyan kedves ez a részlet. Ilyet csak egy újjászületett ember tud leírni, aki tudja, milyen volt régen, és 

milyen most. „Ne emberi vágyak, hanem Isten akarata szerint éljétek le testi életetek hátralévő idejét. Bizony, 

elég volt abból, hogy a múltban a pogányok szokása szerint kicsapongásokban, kívánságokban, 

részegeskedésekben, dorbézolásokban, tivornyázásokban és szentségtelen bálványimádásokban éltetek. Azért 

haragusznak rátok, sőt káromolják Istent, mert nem rohantok velük együtt a kicsapongásnak ugyanabba a 

posványába.” (1Péter 2,4) Ez tehát a legfontosabb: Nehémiás kimondja ezt a vallomást: de én nem… Nem él 

a jogaival azért, hogy az Istennek kedves legyen, és Isten így használhassa mások javára. 

Még két dologról sokkal rövidebben. Miért nem él? Mert én istenfélő vagyok. Ennyi. Ez bőven elég. Mit jelent, 

hogy istenfélő? Azt jelenti, hogy mindent Isten határoz meg. Neki akar engedelmeskedni!  

Az ilyen döntések azonban soha nem merülnek ki egy negatívumban. Nemcsak azt mondja, hogy de én nem éltem 

a jogaimmal, hanem megmondja, hogy e helyett mit csinált – „ennek a várfalnak az építésénél magam is 

dolgoztam, mezőt nem szereztem, és a legényem mind részt vettek a közös munkában.” – az én költségemen! 

Valószínűleg leapadt Nehémiás hatalmas vagyona – de akkor se lett szegény. Mint Zákeus. Már nem a pénz az 

Isten! Hála legyen az Úrnak, ha adta – legyen az Ő dicsőségére!  

Erre a biblia gondolatra fel lehetne építeni az egész keresztyén etikát, fel lehetne építeni egy normális bibliai 

megalapozottságú hazaszeretetnek az elméletét és gyakorlatát, és sok-sok közösségi élettel kapcsolatos probléma 

egyszerű megoldást nyerne – ha istenfélők lennénk. Ha Ő lenne az első!  

Szeretném megkérdezni most, hogy te így, ahogy itt ülsz vagy állsz, istenfélő vagy-e? Az istenfélelem 

meglátszik. Egy istenfélő embernek nem kell ilyet mondani: bocsánat, főnök, de nem vettem észre nyolc év alatt. 

Az az első mondatnál meglátszik – annak illata van. A Krisztus jó illata árad az ilyen emberekről. 

De csak akkor, ha merünk másként élni, mint a körülöttünk lévő világ – éppen a körülöttünk lévő világ 

érdekében, de az Istennek való engedelmesség jegyében? Ennek kapcsán készek vagyunk-e lemondani? 

Lemondani a jogainkról, akár a családban, házasságban – bár ha itt jogokat emlegetnek, az a szeretet 

hiányáról árulkodik. Készek vagyunk-e lemondani bármiről? Nem köszönt előre. Akkor én köszönök neki előre. 

Aki előbb megszólal, az köszönjön előre. De én vagyok - és soroljuk: rangunkat, életkorunkat, akármit, ami miatt 

nagyobbak vagyunk. Nem akarok nagyobb lenni. Merünk-e mások lenni, és készek vagyunk-e lemondani a 

jogainkról?  

A másik: valóban istenfélők vagyunk-e? Elég-e ez indoknak: de én nem…, mert istenfélő vagyok, és ez az egész 

hívő életemet összefoglalja. Mert ennek tartalma van. Tudunk-e pozitív példát mutatni – mert az kevés, hogy 

mit nem csinálok. Néha sorolják emberek: nem öltem, nem loptam, nem csaltam. Eloször is: ez így nem igaz a 

bibliai mérce alapján! Másodszor: jó, de mit csinálsz? Példamutató-e a mi életünk? Ha le tudunk magunkról 

mondani, és kiábrázolódik rajtunk Krisztus – akkor igen! Ebben segítsen Isten szeretete előbbre! Ámen.  


