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Lekció:Nehémiás 9 

Textus: „Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmét adja”. Jakab 4:6 

Kedves Testvérek! 

Minden hívő ember életének vannak gyümölcsei. Nehémiás hitének gyümölcsei – Istennek szentelt, átadott élet; 

áldozathozatal, lemondás, lelkesítés; reménység, hit, egymás iránti szeretet (adósságelengedés), (a három ami örökre 

megmarad) – eredményes munka, a fal gyorsan felépült. Ige utáni éhség – Istenkeresés – Ezsdrás – ige-felolvasás. 

Bűnbánat – öröm: „Ne bánkódjatok, mert az Úr előtt való öröm erőt ad nektek”. – lombsátor ünnep. „Nap-nap után 

olvasták az Isten törvénykönyvét, az első naptól az utolsóig. Hét napig ünnepeltek, a nyolcadik napon pedig előírás 

szerint záróünnep volt”. (8:18) És aztán?  

Amit Isten elkezdett ezeknek az embereknek a szívében, életében – azt továbbvitte. Mindig ezt teszi. Ahogyan Pál 

apostol vallja a Filippi levélben: megragadott a Krisztus Jézus. Mert Isten nem végez félmunkát – és ő azt akarja, 

hogy minden ember eljusson az üdvösségre. Ennek egyetlen akadálya – a bűn, amely elválaszt tőle.  

Hogyan tűnhet el ez az akadály valaki életéből? Úgy, hogy ha már hallott Jézusról az igén keresztül, és elérte őt az 

ige (mint Pünkösdkor szíven találta a hallgatókat) – akkor utána először vágyat ébreszt: erről többet szeretnék 

hallani – mint pünkösdkor is ez történt. Ez volt a legutóbbi igeszakaszban. Mi törtönik ezután?  

1 Megalázták magukat Isten előtt! Mi ez? Miért? Külsőleg is kifejezték azt, ami belül volt bennük: böjt, zsákruha, 

port hintettek magukra. Miért? Mert az igét hallva, megdöbbentek azon, hogy milyen hatalmas az ő Istenük, és 

milyen kicsinyek ők. Egyben: mekkora kiváltság, hogy ők Hozzá tartozhatnak. Az ige folyamatosan leplezte le 

bűneiket – és folymatosan látták meg egyre dicsőségesebben az Isten szeretetét, kegyelmét!  

Mindenkivel ez történik, akit Isten elhívott – és vezet. Erre pedig egyetlen válasz lehetséges – az, hogy egyre jobban 

megalázom, kiszolgáltatom magam Őelőtte!  

Ugyanakkor ez az alázat kifejezte azt is, hogy Istent dicsőítő hitvallással elmondták a környező népeknek: nem a 

saját teljesítményüknek tekintik a kőfal felépítését, hanem Isten csodájának. Isten volt a nagy, és azért 

jöhetett létre ez a nagy munka.  
A későbbiekből kiderül, hogy Nehémiás is és az emberek többsége is úgy nézett vissza erre az egész nagy 

teljesítményre, hogy hiszen Isten teremtette a követ, amiből ők építettek; Isten tette lehetővé, hogy visszajöhettek a 

fogságból, Isten őrizte meg őket azon a hosszú és veszélyes úton amíg hazaértek; Isten oltotta a szívükbe az 

újrakezdésnek a bátorságát; Isten adott nekik jó vezetőt; Isten védte meg őket a körülöttük kajánkodó és fenyegetőző 

ellenségtől; Isten munkája az, hogy napról napra nőtt a fal, és a végén befejeződött a munka. Mindezért egyedül 

övé legyen a dicsőség! 

Aki ennyire látja Isten munkáját a hétköznapokban is, aki ennyire felismeri Őt a saját teljesítményei mögött 

és felett is – annak könnyű megalázkodnia előtte.  
Sok embernek nehezére esik megalázkodni, sokan képtelenek rá – annak oka a tudatlanság! Nem ismerjük Istent, 

nem tudjuk, kicsoda Ő. Aki Őt felismeri, személyes élete Urának vallja, hálásan csodálja az Ő munkáját a saját 

életében, meg annak a közösségnek életében, amelyiknek tagja, az szinte önkéntelenül leborul előtte és imádja Őt. 

Sajnos vannak megalázkodásra képtelen emberek! Ez a baja sok hívő embernek is. Mert vannak olyan hívők is, 

akik minden kérdésre azonnal tudják a választ, akik bármikor, bárkit, bármiről kioktatnak, akik, ha nem mondják 

is – mert annál szerénykedőbbek –, magukat tekintik minden mércéjének. Pillanatok alatt készek az ítélkezésre. 

Szálka – gerenda esete. Nekik a legrosszabb! A hitben csak az növekedhet tovább, aki mindig kész meglátni a maga 

gerendáit, és miután azokat kivetette, foglalkozik esetleg mások szemében a szálkával.  

Az ilyen önelégült emberek olyanok, mint az a farizeus, akiről az Úr Jézus a példázatban beszél, aki bement a 

templomba, körülnézett és „nagy szerényen” így imádkozott: Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint 

a többi ember: rabló, gonosz, parázna, vagy mint itt ez a vámszedő is. Én böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok 

mindenből, amit szerzek. – Neki semmi hibáját nem lehet felróni, de akárhova néz, mindenütt hibát lát 

másokban. (Lk 18,11) 

Aki nem tudja megalázni magát Isten előtt sem – az fejlődésképtelenné válik. Ezért ír Jakab apostol olyan sok 

mindent a levele 4. részében arról, hogy életveszélyes dolog, ha valaki Istennel szemben is kevély marad. „Isten a 

kevélyeknek ellenük áll, az alázatosaknak pedig kegyelmét adja.” Ellenük áll - azt jelenti, hogy Isten ellensége lesz 

annak, aki kevély. Az alázatosaknak azonban az Ő kegyelmét adja.  

Ezért olyan szép példa számunkra az a néhány babiloni csillagász, akik Jézus születése után nem sokkal az Ő 

betlehemi jászolbölcsőjéhez érkeztek. Nem királyok, nem hárman. Babiloni csillagászok voltak, tudósok, magas 

állami tisztviselők, tekintélyes és gazdag emberek, akik ládányi aranyat tudtak vinni. És mit olvasunk róluk? 

Miután átadták az ajándékot, leborulva imádták Őt. Jézust, nem Máriát. Ott egy olyan szó van, hogy valaki a 



homlokát a földhöz érinti. A porig megalázza magát, olyan nagy az, aki előtt leborul. Hiába voltak ők tekintélyes, 

köztiszteletben álló tudós, gazdag emberek – amikor felismerték Jézus isteni nagyságát, látták, hogy mindez a 

nagyság, ami bennük van, eltörpül amellett, és ez az egyetlen méltó magatartás, hogy leborulva imádják Őt.  

Aki ezt gyakorolja meggyőződésből, átgondoltan, az tudja, hogy mennyivel többet lát az ember így leborulva – mint 

amíg fennhordja az orrát és a fejét.  

2. Nos, ez a második, amit megtudunk a népről alapigénkből, hogy miután megalázták magukat Isten előtt, 

megnyílt a szemük. Megláttak valamit, amit addig is láthattak volna. És ezzel mindnyájan így vagyunk. Minden 

hitre jutott ember csodálkozik: eddig hogy nem vettem ezt észre? Eddig hogy nem értettem ezt? - mert leborulva 

nyílik meg az ember szeme.  

Két dolgot említ a Biblia, amit megláttak. Meglátták Isten jóságát és a maguk hitványságát. És el is kezdik 

sorolni azt, amit megláttak. Elkezdik sorolni Isten jóságát, amit évszázadokon keresztül tapasztalt népük, és 

elkezdik sorolni konkrétan a maguk hitvány dolgait, amikkel Isten ellen vétkeztek, akitől csak jót kaptak 

mindig. A világ teremtésénél kezdik, megköszönik Istennek, és magasztalják Őt azért, hogy Ő teremtett mindent, Ő 

irányít mindent, Ő minden életnek a forrása, Ő választotta ki Ábrahámot, Ő kötött vele szövetséget, Ő adott törvényt 

népének, Ő szabadította ki Egyiptomból, Ő hordozta negyven éven át a pusztában, és gondviselő szeretetének a 

szimbólumaként naponta adott nekik mannát, és így tovább. 

Lehet érezni az imádságon: ahogy elkezdte, még sejtelme sem volt, hogy mi minden fog eszébe jutni. Eszébe 

juttatja a Szentlélek! Szinte unalmas stilárisan az, hogy és, és, és... És kiszabadítottad őket, és vezettél minket, és 

etettél minket, és könyörültél rajtuk. Még ez is, még az is eszembe jut... Nem lehet befejezni, annyi jóságot 

cselekedett velünk az Isten. Aki Őelőtte leborul, annak megtelik a szíve hálával. Annak a szívéből 

hömpölyögni, áradni kezd a hálaadó imádság. Nem a kérések – hanem a hála. Mert arról a sok jóról, amit addig 

elvett – felemeli a tekintetét arra, akitől kapta. Ehhez előbb hallgatni kellett az igét, aztán igazat adni 

Istennek és leborulni előtte, utána kinyílt a szeme a népnek, és nem győztek hálát adni. És, és, és... még ezért 

is, még azért is.  

Éppúgy, mint mindannyiunk személyes élete, vagy gyülekezetünk élete! Hála, hogy Isten küldött pásztorokat, akik 

összeterelték. Hála, hogy éppen 55-ben a forradalom előtt alakult meg. Hála sok szolgálatáért, a sok-sok igei 

vezetésért! Hála a bővítésért. Hála a tető cseréjéért. Hála a közösségért, a szolgálókért, presbiterekért, lelkészekért. 

Hála az áldozatokért. Hála a csodákért! Belőlem is éppen úgy folyik a hála, mint őbelőlük!  

Leberulsz-e őletőtte úgy, mint Nehémiás és népe? Mert ha igen, akkor tapasztalni fogod a Lélek munkáját: megtelsz 

hálával, mert meglátod az Urat az életedben!   

3 A hosszú felsorolást megtöri egy másik kötőszó. Egy ellentétes kötőszó: de. De a mi atyáink sokszor 

szembeszegültek veled. A mi őseink azonban gőgösek voltak, nyakaskodtak, nem hallgattak parancsaidra. Még 

ilyeneket is mond a későbbiekben: hátat fordítottak neked, pártütők voltak. Pedig ha teljesítették volna 

törvényedet, éltek volna általa. És éppen úgy mi is! Bocsáss meg! Nem akarunk így maradni! 

4 Ez oda vezetett, hogy megjelenik egy harmadik kőtőszó: mégis. Először a kifogyhatatlan és, és, és ... mennyi jót 

tett az Isten velünk. Aztán jönnek a sötét de-k meg azonban. De mi vétkeztünk ellened... És akkor megjelenik ez a 

"mégis", amit így olvasunk: „Te mégis sok esztendőn át türelmes voltál irántuk, és Lelkeddel, prófétáid által intetted 

őket, de ők nem figyeltek. (...) Nagy irgalmaddal mégsem semmisítetted meg, és nem hagytad el őket, mert kegyelmes 

és irgalmas Isten vagy”. (30. v.) 

Meglepő ennek a hosszú imádságnak a vége: „Mi pedig nagy nyomorúságban vagyunk.” Nem erről szól az egész. 

Ez csak egy rövid mondat a legvégén – felsorolta Isten tetteit, bűnt vallott, és emlékezett Isten kegyelmére. Nagy 

nyomrúságban voltak: környező népek, feljelentések, gazdasági problémák, kenyér-gondok.  

A rendszeres imádkozás, az élő Istennel való közösség folyamatos és komoly ápolása tartja frissen bennük a 

bizonyosságot: Isten tudja, gondja van ránk! Ezért nem csüggednek el. Csüggedeznek, Pál is írja becsületesen: 

csüggedezünk a csüggesztő körülmények között, de nem csüggedünk el. Taposnak rajtunk, de nem 

taposhatnak agyon, mert mi ennek a hatalmas Istennek a hozzátartozói vagyunk. Jézus Krisztus azt tanította, 

hogy az újjászületés által válunk Isten gyermekeivé. Akkor viszont a hozzátartozóivá leszünk. És akkor velünk már 

senki és semmi nem tehet azt, amit akar, csak azt, amit a mi hatalmas Istenünk megenged neki, vagy jónak lát az 

érdekünkben. Hiszed-e ezt? Mert jöhet akármilyen nyomorúság, az nem lehet nagyobb, mint az az Isten – aki a 

Fiát értünk odaadta! Az Isten erre, ide akar elvezetni! Ezért hív, hívott el! Hogy életünk legyen az Ő Fiában, 

Jézusban! Hálaadás: …és… Bűnvallás: …de. Hitvallás: …mégis… És aztán a végén egy rövid mondat: Nagy 

nyomorúságban vagyunk! De már nem ez a középpont, nem ez a lényeg. Ebben segítsen előre ma is szelíd 

szavával az, aki az életét adta értünk, hogy nekünk életünk legyen benne! Ámen 


