
2013. 05. 19. Pünkösdvasárnap. Vancouver. C: A feltámadt Jézus közelében 7. Nehémiás 6. A Szentlélekben való öröm. 

Lekció: Apostolok Csekedete 2 

Textus: Nehémiás 8 „Ne bánkódjatok, mert az ÚR elõtt való öröm erőt ad nektek!” 

Kedves Testvérek! 

A törvénykönv felolvasását a nép kérte Ezsdrástól – és nem fordítva! Mindenki úgy éli át – Isten 

hozzá szólt. Olyan, mint pünkösdkor! Isten igéje – kenyér, tükör, világítóeszköz.  

Közvetítők – Ezsdrás és a fordítók, magyarázók. „Ti pedig királyi papság, szent nemzet, 

megtartásra való nép vagytok – írja Péter az egyszerű hívőknek –, hogy hirdessétek annak hatalmas 

dolgait, aki a sötétségből az Ő csodálatos világosságára hívott el titeket.” Közérthetővé tegye az 

igét, hogy eléjük élje Isten igéjét, hogy beszédes élete legyen; ha meg se szólal, akkor is 

elgondolkozzanak: miért így viselkedik ez? Hogy bírja ez ezt így? Aztán ha megkérdezik, el tudja 

mondani, hogy milyen sötétségből milyen világosságra hívta el őt Isten.  

Ez a papi szolgálat minden hívő embernek a feladata – függetlenül az életkorától. Azt olvassuk 

Ezsdrástól – 7,10 versében – „Ezsdrás pedig erős szívvel törekedett keresni és cselekedni az Úrnak 

igéjét, s tanítani a törvényeket és rendeléseket Izráelben.” Először törekedett keresni, aztán 

cselekedte az igét – és azután tanította. 

Az egész nép virradattól délig ott álltak a városkapu előtt férfiak és asszonyok. Csak áldozatok 

árán lehet Istent igazán megismerni, az Ő igéjét a magunkévá tenni. De ez olyan áldozat, ami 

megéri, ami az ember egész életét meggazdagítja. 

Az igével való táplálkozásra is érvényes: evés közben jön meg az étvágy. „Másnap aztán 

összegyűltek az egész nép családfői, a papok és a léviták az írástudó Ezsdrásnál, hogy jól 

megértsék a törvény szavait.” Közben jöttek rá, hogy ez milyen fontos tevékenység. A Szentlélek 

Isten végete el az ő igéje által!  

Mint pünködkor: „Akik pedig hittek a beszédének, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy 

háromezer lélek csatlakozott hozzájuk. Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a 

közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban”. Ez a Szentlélek csodája – Nehémiás 

idejében – az első pünkösdkor – és itt, köztünk is!  

Az ige és a Szentlélek hatást vált ki. „Hálát adok az Istennek, hogy ti nem úgy fogadtátok az 

Istennek általunk hirdetett beszédét, mint emberek beszédét, hanem mint Isten beszédét, amint hogy 

valósággal az is, amely munkálkodik is bennetek, akik hisztek.” (1Thessz. 2) Itt az energia szót 

használja a Szentírás: energiát fejt ki bennetek, akik azt hittel komolyan vettétek, 

befogadtátok. Mint Péter pünkösdi prédikációjánál, vagy mint Jeruzsálemben az ige felolvasásánál 

és magyarázásánál. Ugyanaz! 

Milyen hatása volt itt a hallgatókra a felolvasott bibliai résznek?  

a) Amikor befejezték, a nép azt mondta: Ámen! Ámen! Egyetértettek azzal, amit hallottak. Igazat 

adtak az Istennek – így mondja ezt Jézus Krisztus. Nem vitatkoztak, nem védekeztek, nem 

magyarázkodtak, nem filozófáltak. Nem tértek ki, nem vonatkoztatták másra (Babilóniában 

maradtakra). Ők azt mondták: ezek mi vagyunk, ámen! ámen! Úgy van, ahogy Isten mondja, 

és úgy legyen, ahogy Isten akarja!  

Megint ugyanaz, mint pünkösdkor: Mintha szíven találták volna őket (ámen), és ezt kérdezték: mit 

cselekedjünk atyámfiai férfiak? Igen, mi feszítettük keresztre Jézust – és másként akarunk élni! 

Amit mond az Isten – megtesszük! 

Nagy dolog ez! Amikor ezzel kezdődik valakinek a bibliaolvasása és igehallgatása: Uram, 

látatlanban is igazat adok neked. Egészen bizonyos: neked igazad van! És ha a véleményem 

eltér ettől, akkor is neked van igazad! Ez egy olyan lelki nyitottság, amelyen gazdagon jön be 

Isten igéje. Az ilyen embert tudja igazán használni Isten. Értet meg vele dolgokat! Vezeti. Ezzel 

lehet beszélni, ennek van füle a hallásra, ennek érdemes egyre több titkot kijelenteni. 



b) A másik meglepő hatása a Biblia hallgatásának az volt: sírva fakadtak. Annyira sírt az egész 

nép, hogy abba kellett hagyni a fölolvasást, és Ezsdrásék elkezdték vigasztalni őket. Jó, jó ... 

megértjük, miért sírtok, tudjuk azt, de azért hagyjátok abba. 

Miért sír az, aki hallgatja és komolyan veszi Isten igéjét? Mert Isten igéje leleplez. Isten igéje 

bemutat minket önmagunknak. Tükröt tart elém, és elképedek: ennyi képmutatás, sötétség, 

jellemgyöngeség, önzés, hiúság van bennem, vagy van bennem még mindig? Pedig szeretem Istent, 

hozzá akarok tartozni! Ezen csak sírni lehet.  

Amikor pünkösdkor a tömeg végighallgatta Péter prédikációját, mit olvasunk ott is? „Ezeket pedig 

mikor hallották, szívökben megkeseredének, és mondának Péternek és a többi apostoloknak: Mit 

cselekedjünk, atyámfiai, férfiak?” (Csel. 2,37 Károli) Összefacsarodik az ember szíve. Erre nem 

gondoltam. És aki nem menekül el azonnal, és nem tart védőbeszédet maga mellett, hogy mások 

vittek rossz utakra engem, meg nem kaptam sok szeretetet gyerekkoromban, meg a körülmények, 

meg a politikai helyzet, meg a gazdasági helyzet az oka – hanem azt mondja: Isten, légy irgalmas 

nékem, bűnösnek – annak az életében bekövetkezik a harmadik hatás, amit itt olvastunk: hogy 

olyan öröm tölti el a szívüket, amit addig soha nem tapasztaltak, és ami aztán nem is ér véget. 

c) Aki tud sírni a maga bűnei miatt, csak az tud egy életen, sőt egy örök életen át örvendezni 

azon a bűnbocsánaton, amit Isten a bűnbánó bűnösnek ad.  
Az a szép mondat van itt a végén: „Ne bánkódjatok, mert az Úr előtt való öröm erőt ad nektek!” 

Naponta hallom ezt emberektől: erő kellene, arra lenne szükségem. Itt van a forrás! De hogy lehet 

oda eljutni? Úgy, hogy előveszem a Bibliát, és áldozatok árán is, más egyebet félretéve is, 

komolyan tanulmányzom. Nem kell hajnaltól délig állva hallgatni nagy tömegben. Csak úgy, 

hogy otthon kinyitom – Uram, várom szavad! Úgy, hogy jövök a gyülekezetbe, bibliaórára. Olyan 

áldásos volt a pénteki – jöttek, özönlötek a gondolatok, ahogyan beszélgettünk! Úgy, hogy az 

igében eleve igazat adok Istennek. Bízom benne, mivelhogy Ő Isten és nem hazudik, és nem csap 

be engem, és csak Ő tudja, mi fontos nekem és mire van szükségem, és azt adja. Hát akkor 

kapva kapok rajta és ezzel a bizalommal mondom: ámen! ámen! S miközben hallgatom és olvasom 

– a Szentlélek kiárad – és egyre több bűnöm világossá válik, és egyre jobban megkeseredem a 

magam elesett állapota miatt. Most már tudom, mire kérek bocsánatot Istentől, és miután 

megkaptam tőle a feloldozást, a bocsánatot, örök öröm jellemzi az életemet, és megtelik a szívem 

azzal az örömmel, amiről Jézus azt mondta: „Az én örömömet adom nektek, hogy a ti örömötök 

teljes legyen.” (János 15:11) Itt már mennyei erők áradnak be egy ember életébe. De ehhez 

ezen az úton lehet eljutni.  

Ezért töltetett ki a Szentlélek! Isten nekünk pontosan örömet és erőt akar ajándékozni, de csak 

ez az út vezet oda. Igehallgatás – Jézusról, bűnbocsánatról – sírás – öröm. Szentlélek – csoda – 

engedelmesség.   

Isten segítsen bennünket, hogy mától kezdve legyen sokkal fontosabb számunkra a Bibliánk. 

Vegyük azt naponta a kezünkbe, mégpedig azzal a hálával: micsoda megtiszteltetés, hogy a 

mindenható Isten beszélni akar velem. Ezzel a bizalommal, hogy amit Ő mond, az biztos igaz, és 

ezzel a készséggel, hogy azt csinálom is. Akkor meg fogjuk tapasztalni, hogy adott esetben tovább 

is tudjuk adni. 

Betölti az életünket a Szentlélekben való öröm: a bűnbocsánat öröme, a kegyelmes Isten 

látásának, megtapasztalásának öröme! Legyen ez az öröm életünk alapjává! Jövel Szentlélek 

Isten! Ámen.  


