
2013. 06. 09. Vasárnap. Vancouver. C: Húsvét után.  A feltámadt Jézus közelében. Nehémiás 8. Isten törvénye szerint.  

Lekció: Nehémiás 10: 1, 29 – 40 

Textus: Nehémiás 10: 30 „Csatlakozva tehát előkelő honfitársainkhoz, átok alatt esküt tettünk, hogy Isten törvénye szerint élünk, amelyet 

Isten adott szolgája, Mózes által, és hogy megtartjuk és teljesítjük Urunknak, az ÚRnak minden parancsolatát, végzését és rendelkezését”. 

Kedves Tesvérek! 

Hálaadással volt tele az emberek szíve – bár tele voltak komoly nehézségekkel. A Szentlélek végezte el az emberek 

szívében, akiket egybegyűjtött, akik közeledtek feléje, akik hallották, aztán utána már vágyták hallani az igét; akik 

válaszképpen leborultak őelőtte: bűnt vallottak, aztán megköszönték bűnbocsátó irgalmát. Aztán megnyílt a szemük és 

meglátták azt a sok ajándékot, amyelet kaptak, amellyel tele az életük, amelyből élhetnek. 

A sok rossz és nehézség közben – meglátták Isten kegyelmét, hogy a fogságb ól hazatérhettek (uralkodó szíve, velük a 

hosszú úton); hogy adott Isten jó vezetőket; egységet, reményt, munkakedvet. Egyenességet, lemondást, alázatot. A 

történet egy ember, Nehémiás saját történetének elbeszélésével kezdődik: bizonyságtétel, hogyan figyelt és 

engedelmeskedett az Úrnak – és itt már egy egész népről van szó, ahogyan Isten munkálkodik tömegek szívében, 

életében!  

Arról volt szó múlt vasárnap, hogy a hosszú hálaadás után (…és…és…és…), jött a bűnvallás (…de…de…de…), majd a 

végtelen kegyelem megtapasztalásának hitvallása (…mégis…) – amely után belehelyezték életüket bizonyos 

reménységgel és biztonsággal az Úr kezébe: „Mi pedig nagy nyomorúságban vagyunk.” Isten ígéje által a Szentlélek 

Isten végezte el azt az emberk szívében.  

Ma menjünk még egy lépéssel tovább! Mi történik ezután? Aki így átéli az Isten kegyelmes szeretetét a Jézus 

Krisztusban – annak arra valami választ kell adnia! Az ember keresi a módját a legjobb kifejezésre… 

„Mindezek alapján írásbeli megállapodást készítettünk, amelyet pecséttel láttak el vezetőink, lévitáink és papjaink”. „A 

nép többi része, a papok, a léviták, a kapuőrök, az énekesek, a templomszolgák és mindazok, akik a tartományok 

népeitõl elkülönültek, az Isten törvényéhez csatlakoztak, feleségeikkel, fiaikkal és leányaikkal együtt, mindenki, aki csak 

érett eszű volt. Csatlakozva tehát előkelő honfitársainkhoz, átok alatt esküt tettünk, hogy Isten törvénye szerint élünk, 

amelyet Isten adott szolgája, Mózes által, és hogy megtartjuk és teljesítjük Urunknak, az ÚRnak minden parancsolatát, 

végzését és rendelkezését”. Óriási dolog, nagy fogadkozás! Csak aza baj, hogy a „minden” – legtöbbször azt jelenti: 

semmi! Ez olyan nagyon általános, jól hangzik, és nem számonkérhető: megtartjuk minden parancsolatát! Ez olyan, 

amit az emberek nem szoktak komolyan venni – mert hát ki tudja megtartani az összeset? Ez azt jelenti: mint eleve jó 

emberek – hiszen, akik ilyet kimondanak, nem lehetnek rossz emberek -  igyekszünk amennyire lehet jók maradni. 

Tudjátok, azok gondolják ezt komolyan, akik miután ezt kimondják – mindjárt konkretizálják is ott, azt, amit Isten 

világossá tesz a számukra.  

Így tették Nehémiásék is. Négy területet soroltak fel ott, akkor, amiben Isten akaratához kell igazodni! A család, az Úr 

napja, az adósságok és az istentiszteleti élet megújulása. 

1 „Nem adjuk leányainkat feleségül az ország egyéb lakóinak, sem az ő leányaikat nem vesszük feleségül fiainknak.” 

Házasságkötések – részben azokkal, akik a 60 évi fogság alatt odaköltöztek, részben a környező népekkel. Asszimiláció. 

Nem beszélnek héberül, nem ismerik az Isten hatalmas tetteit azaz Izráel történetét – Isten szabadításának történetét; 

nem ismeri a Bibliát – nem ismerik az Urat, aki örök szövetséget kötött velük! Talán az Urat is megtartják az istenek 

közt – de már nem ő az egyetlen, élő, igaz Isten! Ebből következően Isten népe elveszne, beleolvadna a világba!  

Ma sokszor bele is olvad – éppen ezért! De van Istennek és lesz is népe, mert ő a kövekből is képes népet formálni 

magának! Éljünk úgy házasságban és családban, hogy ott ténylegesen Isten legyen az Úr. Nem a gyermek az úr, 

nem a hatalmaskodó férfi, nem a magára hagyott vagy erőszakos asszony, nem az uralkodáshoz hozzászokott 

nagymama; nem a sűrű rendezvények, nem a tévé, nem a munkahely, nem a szórakozás – hanem Isten az Úr a 

családban, a házasságban. Ahogyan ezt ott, abban a korban Nehémiás nagyon konkrétan megfogalmazta – kérem Istent, 

tegye ilyen világossá most a mi számunkra is azt, ami aktuális!  

A házasságnál kezdi Isten igéje – itt kezdték a konkrét lelki megújulást ezek az emberek is. Ez azt jelenti, hogy 

tiszta kapcsolatban akarok élni. Rendezni kell a rendezetlent – amit nem mondunk ki, de cipelünk. Imádság után, 

szeretetben megalapozva mondjuk ki végre: mit nem birok benne, vagy mi az, amit nem tudok megbocsátani. Jól 

tudjuk, mi bosszantja a másikat – akkor mostantól kezdve nem teszem azt, ami őt bosszantja. Elfogadom őt olyannak, 

amilyen.  

Hiszen az a lényeg, hogy nem akarunk olyanok maradni, amilyenek vagyunk – hanem akarjuk, kérjük, hogy Isten 

szertete dolgozzon bennünk. Ez azt jelenti, hogy elkezdjük végre a házasságot. Tizenegynehány évi házasság után, 

amikor Istennel is, egymással is rendezték a bűneiket, néhány héttel később azt mondta egyikük: most kezdtük el 

tulajdonképpen a házasságunkat. El kellene azt már kezdeni a szó ilyen mély és teljes értelmében.  

Meg kellene találnunk a gyermekeinket is. Meg kellene találnunk a hangot hozzájuk, és fontos feladatnak, nagy 

lehetőségnek kellene tekinteni, hogy ők vannak és beszélgethetünk velük. Csak bizonyságtevő élettel lehet gyermeket 

nevelni, formálni: Isten előtti alázattal, áldozathozatallal, odaadással, szeretettel. Nem a szöveg kell – nem a megélt ige. 



Pl. Több idő a családra. Tanulják meg a gyerkek Isten szabadítását – mert a szülők is abból élnek: a család is legyen 

ennek bizonysága!  Az Istennek szentelt élet a családban kezdődik.  

2 „Ha az ország lakossága árut vagy bármilyen gabonát hoz be eladásra a nyugalom napján, nem vásárolunk tőlük a 

nyugalom napján, vagy más ünnepnapokon.” Élet jele – benépesül Jeruzsálem. Hozzák az árut minden napon, 

szombaton is. És az miért baj? Azért, mert ha Isten törvénye szerint akarnak élni, akkor Isten törvénye azt mondja: 

megemlékezzél a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt. Hat napon át dolgozz, de a hetedik nap az Úré. Akkor Ő 

akar dolgozni bennetek. Ha ezt nem engeditek, akkor a hat napra is rányomja a bélyegét az istentelenség. Ha 

meg Isten a hetedik napon munkálkodik bennetek, akkor egész másként fogjátok eltölteni a másik hatot is, meg 

az egész életeteket. 
Még a fogságban is megtartották a szombatot – hát otthon miért nem? Mert jött az árú, a portéka – jött a kísértés! 

Mindig jön! Olyan, aminek nem lehet ellenállni – azaz lehet, csak nehéz. Hozták a portékát. Na de kötelező vásárolni 

azért, mert ő el akarja adni? Ha nekem az fontos, hogy valamihez igazodjam, akkor hozhatnak akármit és kínálhatják, 

azon a napon nem veszem. 

Nehémiás – figyelmeztetés – nem használt: bezáratta a kapukat. Egy darabig ott várakoztak, aztán megtamnulták: akkor 

nem lehet. Ma fel van teljesen borulva: vásárnap – vasárnap. Pedig az az Úr napja!  

Neki szentelt. Az Ő részére elkülönített, hogy munkát végezzen bennünk! Isten akkor tud megáldani, megsokszorozni 

időnket, erőnket – ha megállunk őelőtte és keressük Őt! Isten tehát úr lett a családi élet felett, és úgy döntöttek, hogy 

Isten legyen úr az idejük felett is. 
3 „Elengedünk minden tartozást”. Szociűlis helyzet. Itt meg a másik emberrel való kapcsolat felett lett úr Isten. Itt 

is az Ő uraságát kellett elismerni, mégpedig egy kényes, zsebre menő dologban. Mindenkinek a legérzékenyebb 

része a pénztárcája, a hívőknek is, ezért volt ez nagyon nagy eredmény, hogy ebbe beleegyeztek.  

Elvonatkoztatva: iszonyatos terhet jelent embereknek az, hogy teljesen feleslegesen és értelmetlenül cipelnek magukban 

évről évre, napról napra olyan régi sérelmeket, amiket rég el kellett volna már engedniük, meg kellett volna szívből 

bocsátani, és mindenkinek könnyebb lenne. Hiába konzerválja, attól nem oldódik meg és semmi nem lesz könnyebb, 

csak egy felesleges terhet hordoz mindenhova magával. De az a velünk született nyomorult büszkeség, ami az Isten 

nélküli bűnös természet egyik jellemvonása, nem engedi, hogy elengedje. Ha valaki tudja, hogy mit engedett el 

nekünk Isten, ha valaki csakugyan az Ő bűnbocsátó kegyelméből él, annak sokkal könnyebb ezeket az ehhez 

képest apró adósságokat elengednie. 

4 „Kötelezőnek fogadtuk el, hogy évenként egyharmad sekelt adunk Istenünk házának a szolgálatára.” Papok, léviták – 

hazamentek dolgozni, hogy megéljenek. Kiürült a templom, megszakadt a rendszeres istentisztelet!  

Most mindez megújul. Teljesen önként. Isten arra indította az embereket, hogy ki-ki egy meghatározott összeget – 

nem is kicsit – felajánljon ezekre a célokra. Aztán itt részletesen le van írva, hogy beosztották, mikor ki visz fát, 

mikor ki gondoskodik a szükséges állatokról. Összeadták újra a leviták fizetését, és ami a legtöbbet jelentette, részt is 

vettek a templomi alkalmakon. Egyszerre újra a sajátjának érezte a nép a templomot, az istentiszteletet, és 

mindazt, ami ott történt.  

Nem a papoknak tettek ezzel szívességet, és nem is Istennek, hanem rádöbbentek arra, hogy milyen kiváltság az, 

hogy ők Isten iránti hálájukat ezzel is kifejezhetik.  
Gyülekezet – elhívottak szolgáló közössége! Hadd tegyem személyessé: Ha mindenki úgy imádkozna ezért a 

gyülekezetért és az ide járókért, mint én – akkor hangoznék-e imádság az emberekért? Vajon, ha mindenki úgy venne 

részt az éneklésben – akkor megszólalna-e a gyülekezet? Ha mindenki úgy hívogatna ide másokat, mint én – akkor 

lenne-e itt valaki rajtam kívül? Ha mindenki úgy fogadná az ideérkezőket, mint én – akkor az lenne-e az érzése: jó 

idejönni, mert itt melegség van, és szeretet várja az embert? És ha mindenki úgy engedelmeskedne annak az igének, 

mint én – akkor mennyire változna emberek élete? És ha mindenki úgy vinné tovább innen az igét, mint én - akkor 

terjedne-e az evangélium? Ha mindenki úgy adakozna, mint én – és itt nem az összegről van szó, hanem a lelkületről – 

akkor vajon az kedves lenne-e Istennek? A mienknek érezzük-e ezt a gyülekezetet, a közös istentiszteletet, annak 

minden részletét – amit szeretünk, védünk, erősítünk, és igyekszünk minél gazdagabbá tenni? Biztosan, hiszen 

mindenkinek áldozat idejönni, nagyon sokan valóban sokat áldoznak érte – de vajon mind elvégezzük azt, amit Isten 

mutat, kér, indít?  
Nehémiás idejében az emberek rettenetesen nagy áldozatot hoztak: felépültek a falak – de sokan adósok lettek. Teljesen 

bizonytalan volt a jövő, üres volt a kamra, sok volt az ellenség. Isten mégis azt mondta: ha ténylegesen Isten lesz az úr 

a családban; ha az Úr napját nem raboljátok el továbbra az Úrtól, hanem neki szentelitek; ha tudtok szívből 

elengedni, és így megújulhatnak emberi kapcsolatok; és ha az istentiszteleti élet megújul a ti aktív részvételetekkel, 

akkor majd sok minden más is szinte magától megoldódik. 

Elhisszük-e ezt, és készek vagyunk-e tenni, amire Isten igéje indít? „Gyümölcseikről ismeritek meg őket”. Ámen 


