
2013. 05. 12. Vasárnap. Anyák Napja. C: Húsvét után. A feltámadt Krisztus közelében. Nehémiás 5. A hívő magatartás. 

Lekció:Nehémiás 6: 1 – 16 

Textus: „Nem történt semmi olyasmi, amit te állítasz, csak magadtól találtad ezt ki”. Mindenki meg akart bennünket félemlíteni, mert 

azt gondolták: Majd elmegy a kedvük a munkától és nem készül az el. – Azért Te erősíts engem!”. Nehémiás 6:8 – 9 

Kedves Testvérek, Kedves Édesanyák! 

Anyák napján sem szakítjuk meg Nehémiásról szóló sorozatunkat – hanem keressük annak anyák napi 

aktuális üzenetét. Kedves Édesanyák! Melyek azok a tulajdonságok, amelyeket szeretnétek, hogy átadjatok 

gyermekeiteknek? Tisztesség, becsület, egyenesség, hűség, igazmondás, bölcsesség, életrevalóság. Mit 

jelent az, hogy életrevaló valaki? Hívő emberek között talán nem is illik ilyesmiről beszélni – mert azzal 

azonosítják: nem egyenes. Negatív kicsengése van. A hívő – és az életrevaló: ezek ellentétes fogalmak? 

Vagy lehet egy hívő is életrevaló?  

Hívő, keresztyén emberek közt ez egyedül azt jelentheti: Istennel járva, dinamikusan, felfelé figyelve, a 

Tőle (igéjéből, Lelke által) kapott bölcsességgel, a Jézusra jellemző alázattal – mindenkor az Isten 

dicsőségére! Nem az én szempontom az, amely alapján meghozom döntéseimet, amely által reagálok 

adott szituációkban, amely motiválja az életemet – hanem, hogy mi az Isten akarata, és mi az, ami ezt 

a legjobban elősegíti.  
És ha körülöttem mindenki más másképpen csinálja? Akkor is, mert nekem olyan tanácsadóm van, aki a 

világot alkotta, és Úr örökkön örökké. És ha az ő akarata ellentétes azzal, amit a többség, vagy a tömeg tesz 

– akkor is Vele szeretnék járni! Ha kell, akkor szembe a tömeggel.  

És ha az nem az, ami az én jól felfogott érdekem? Akkor is – mert Isten jobban tudja, mi a jó nekem, és 

nekem gondviselő jó Atyám van.  

Azt gondolom, sok édesanya sokat gondolt gyermekére szeretetben, aggódva – mi lesz vele az óvodában, 

az iskolában, a kollégiumban, a katonaság alatt? Hogyan állja meg a helyét? Talál-e hozzá illő társat, 

hivatást, munkát? Isten igéje ma arról szól, hogy az Ő drága ajándéka az, ha a mi bűnös természetünk 

ellenére, mégis jellemző lehet ránk: az Isten szerinti magatartás. Először ránk – és aztán 

gyermekeinkre. Hogyan? 

1 Úr Jézus megüresítem szívemet – jöjj és lakozz bennem. Bocsásd meg ellenszegüléseimet, rejtett és 

nyilvánvaló bűneimet – és adj nekem Rád figyelést! Szüless meg az életemben és légy Úrrá benne. Ezt 

tette Nehémiás – és Isten szeretete elfedezte bűneit, és használta a maga dicsőségére és népe javára.  

2. Nehémiás élő kapcsolata az Úrral! Az Úr előtt, az Úrban éli hétköznapjait, életét! Beszúrások: „Én 

pedig imádkoztam a menny Istenéhez, majd ezt mondtam a királynak…” „Halld meg Istenünk, hogyan 

csúfolnak minket... Téged bosszantottak, amikor az építőket gúnyolták”. „De mi imádkoztunk Istenünkhöz 

és őrséget állítottunk ellenük…” „Tartsd emlékezetben, Istenem, az én javamra mindazt, amit ezért a népért 

tettem!” „Azért te erősíts engem!”  

Az tud Isten szerinti magatartást tanusítani – akinek közössége van Vele! Magunktól nem megy! De 

akinek közössége van vele – azon ez meglátszik.  

3. Amikor majdnem kész a munka, sok külső, belső próba, feszültség, kísértés már a vége felé közeledik – 

az ellenség még akkor is támad. Nem adja fel! Aki azt hiszi, hogy idős korában kevesebb kísértése lesz, 

van, mint fiatalabb korában – az téved. Ellenben az lehet, hogy kevesebb kárt, fájdalmat, pusztítást tud 

ténylegesen okozni – mert az Úrral együtt megtett időben megerősödött bennem a Krisztus.  
A várfal már majdem elkészült – királyok meghívása találkozóra. Amit nem tudtak elérni erőszakkal és 

fenyegetéssel – azt most különféle cselekkel próbálják véghezvinni. Az a szomorú, hogy még saját népe 

köréből is akadnak, akik ezt az ellenséges szövetséget támogatták: júdeaiak, akiknek a hatalmas haszna 

semmivé lett, akik rokoni, vagy üzleti kapcsolatban voltak ezekkel a környező királyokkal, és Nehémiás 

ténykedése sértette érdekeiket. Sőt, még próféták is sikerült megnyerniük, megvesztegetniük – akiket pedig 

lehet az sértett, hogy egy világi politikus, helytartó az, aki lelki értelemben is vezetője a népnek.  

Titkos tanácskozásra hívják egy faluba, az Onó-völgyébe, mely semleges területen, Asdód és Samária 

tartomány között feküdt. Négyszer megismételt követség által annak látszatát keltik, mintha különösen 

fontosnak tartanák a Nehémiással való tanácskozást.  



Nehémiás nem ismerte tervüket, de érezte, hogy rosszban sántikálnak. „Én azonban tudtam, hogy 

merényletet terveztek ellenem”. Honnan tudta Nehémiás? A hívő ember kap vezetést Istentől. Már 

tapasztalta ezen emberek életének, tetteinek, szándékainak gyümölcseit! „Jézus mondja: Gyümölcseikről 

ismeritek meg őket: tüskebokorról szedtek-e szőlőt, és bogáncskóróról fügét?” Mit tehet? El tudna menni? 

El, ha akar. De nem akar. Nem fél tőlük – de miért tegye ki magát felesleges veszélynek. Ezért munkája 

fontosságára és sürgősségére hivatkozva elutasította meghívásukat. Hazudott? Nem volt egyenes? 

Kétszínű Nehémiás? Nem. Valóban a munka miatt nem ment el, nem mehetett el. Istennek nem az az 

akarata, hogy ellenségeivel tárgyalgasson, esetleges veszélybe sodorja saját magát és ezzel a munkát – 

hanem az, hogy építse a várfalat!  

Egyik magyar lelkésszel történt, hogy még az előző rendszerben nagyon kivette a részét a társadalmi 

munkákból, közösségi rendezvények szervezéséből. A rendszer papokat megbélyegző volta ellenére nem 

állt félre – és mindeközben hirdette az evangéliumot. Az emberek tisztelték, szerették. Ez persze fel is tűnt 

az illetékes elvtársaknak. Úgyhogy a falu csatornázásával kapcsolatos falugyűlés után – amelynek 

szervezésében ő maga is aktívan részt vett – odamentek hozzá, hogy beszélni akarnak vele. Nagyon 

kedvesen mondta, hogy nem tud, mert sok dolga van. Hiába, nem volt kibúvó. Behívták egy szobába: 

legyen párttag. Maga pontosan azt csinálja, amit kell, ilyen emberekre van szükségünk. Nem lehetek, mert 

Jézust követem. Ugyan már, ha ma élne, Jézus is párttag lenne. Nem lenne, mert ő mindenkit egyaránt 

szeret. Nem lett párttag – de kiállásáért elkezdték tisztelni. Mert a hívő ember ilyen világosan kap 

vezetést Istentől!  

Ötödik kísérletük alkalmával a zsidó vezetők és a perzsa király előtt akarták kompromittálni 

Nehémiást. Ezt a célt szolgálta a többször elküldött nyílt levél. Azt hallottuk… Nehémiás messiás akar 

lenni. Prófétákat bérelt fel. Szembeszegül a királlyal. Ultimátum – ha tárgyalsz velünk, nem jelentünk fel. 

Valós Messiás-váradalmak! Valós feszültségek a népen belül is. Biztos megfordult Nehémiás fejében: mi 

lesz, ha besároznak a király előtt? Még ha nem is igaz semmi – mosakodnom kell. Talán mégis tárgyalni 

kellene velük? 

Higgadt válasz: „Én azonban ezt üzentem neki: Nem történt semmi olyasmi, amit te állítasz, csak magadtól 

találtad ezt ki. Mindenki meg akart bennünket félemlíteni, mert azt gondolták: Majd elmegy a kedvük a 

munkától, és nem készül az el. - Azért te erősíts engem!”  

Hatodszor lefizetnek egy prófétát. Rettenetes – de igaz. Pedig Nehémiás ment el hozzá. Az ellenségeihez 

nem ment el – azt mondta: nem ér rá. De oda elment – tehát megbízott benne. Micsoda támadás – a 

testvértől. Hogyan lehet ez? Azért lehet, mert a testvér is ember, kíséthető. Hiúság, büszkeség, 

rivalizálás, féltékenység, harag, szimpátia, érdekellentétek… és még millió egyéb lehet, ami eltakarja 

Krisztust és még arra is vetemedhet, hogy lefizethető legyen. Ilylenkor általában a hívő ember, legyen akár 

próféta, megmagyarázza magának – hogy a jó űgy érdekébe teszi: túl elszállt a ló ezzel a Nehémiással.  

Rettenetes, hogy még a testvértől is jöhet a támadás – és ezzel nekünk tisztában kell lennünk! Nehémiás 

kap világosságot – és azt mondja: nem teszek olyat, ami a törvény és próféták ellen van! Nem megyek be a 

templom legbelső részébe, a szentek szentjébe, hogy biztonságba oda meneküljek. Nem. Én biztonságban 

vagyok. Az Úr őriz engem. Ez megint csapda, Nehémiás lejáratására – de ő észrevette a csapdát. 
Miért? Ilyen szuper hívő? Nem. Azért, amit ő maga imádkozott: „Azért te erősíts engem” – tessék, itt a 

válasz!  
Nem volt könnyű Nehémiás élete – ahogyan a tied, és az enyém se az! De mert vezetett ember volt – az 

Isten terve, akarata, szándéka megvalósulhatott általa; bármennyire akarta a Sátán eltéríteni.  
Életrevaló ember volt Nehémiás? Igen, nagyon is! Hívő magatartása által – az Isten szeretete révén, az 

ő dicsőségére és népe javára!  
Drága Édesanyák! Isten szeretete használjon benneteket, hogy ilyen értelemben neveljetek 

„életrevaló” gyermekeket az Ő dicsőségére és Isten népe javára! Az Isten szeretete munkálkodjon a ti 

életetekben, hogy először ti magatok is ilyen életrevaló embereké legyetek! Olyanok, akiket nem lehet 

eltéríteni először, másodszor, harmadszor, de még hatodszor sem – mert ragaszkodtok hozzá, aki az ő drága 

vérén hívott el benneteket! Legyen érte áldott – és munkálja mindnyájunk életében a gyümölcsöket az 

ő dicsőségére és mindnyájunk épülésére! Ámen.  


