
2013. 06. 15. Vasárnap. Vancouver. C: Húsvét után. A feltámadt Krisztus közelében. Nehámiás 9. A hálaadás kincsei.  

Lekció:Nehémiás 12: 27 – 43  

Textus: „Jeruzsálem falának a felavatásakor mindenütt fölkeresték a lévitákat, és elvitték őket Jeruzsálembe, hogy tartsák meg a 

felavatást, és örvendezzenek hálaadással, énekléssel, cintányérokkal, lantokkal és citerákkal. Össze is gyűltek az énekesek Jeruzsálem 

egész környékéről (…) mert az énekesek Jeruzsálem körül építettek maguknak falvakat. És miután a papok meg a léviták 

megtisztították magukat, megtisztították a népet, a kapukat és a falat is. Azután felküldtem Júda vezető embereit a fal tetejére, és 

felállítottam két nagy hálaadó énekkart és menetet. Az egyik jobb felé indult a várfalon (…), a másik hálaadó énekkar pedig bal felé 

haladt.(…)Messzire elhallatszott, hogy mennyire örülnek Jeruzsálemben”. Nehémiás 12: 27, 28, 38,43 

Kedves Testvérek! 

Fordulópont: áll a fal. Eljutottak idáig – de ez csak a kezdet. Még fel kell építeni a várost, a templomot. 

Meg kell művelni a földeket. Van bőven mit csinálni. A mi életünk megállói is mind ilyenek: 

eljutottunk valahova – hála érte Istennek, ünnepelhetünk, de ez csak megint valaminek a kezdete. 

Diploma – kezdődhet az álláskeresés, a munka. Házasságkötés – kezdődhet a közös élet, tehethordás. 

Gyermekszületés – kezdődhet egy életreszóló küldetés. Minden ünnepünk ilyen – megállás örömmmel, 

hálaadással – de egyben mindig valami új kihívás kezdete!  

Valaki egyszer keserűen, pityókásan ezt mondta: hát látja, én ezért sírok, amikor ünneplek. És talán 

erre mondja a közmondás, hogy: sírva vígad a magyar. Vagyis nem vígad, mert túlzottan realista. 

Nagyon világosan látja, hogy mi a valóság. Ha most lenne is miért ünnepelni, hálát adni – ő már látja 

mindazt a nyomorúságot, próbát, erőfeszítést, ami rá vár: hát inkább mérsékli magát. Vagyis nem tud 

úgy szívből, örömmel hálát adni, mint itt ezek az emberek, Júdeában, akik hazatértek a fogságból, és 53 

nap alatt felépítették Jeruzsálem város kőfalait – Isten kegyelméből. Tudjátok, ez a mi egyik nagyon 

nagy nyomorúságunk – hogy nem tudunk hálát adni, nem tudjuk dicsőíteni az Istent! Pedig Isten 

szeretete drága kincseket rejtett el a dicsőítésben – amelyek elemi módon fontosak ahhoz, hogy 

egészséges, kiegyensúlyozott életet élhessünk!  

Már volt szó róla korábban: az ige és a Szentlélek nyitotta meg a szemüket, hogy egy imádságban 

spontán módon szinte megállás nélkül sorolják Isten kegyelmes tetteit (és…és…és). Ez volt a kezdet. 

Az Isten szeretetében való elmélyülés jele volt ez a nagy hálaadó avatási szertartás.  

Pedig biztosan nagyon kifáradtak. Ilyenkor jön a megérdemelt pihenés. Vagy jobb helyeken 

kitüntetéséket osztogatnak: a „kiválló munka hőse” – és hasonlók. Vagy elcsüggednek: teljesen ki 

vagyunk fáradva, és hol van még az út vége? Talán soha nem lesz Jeruzsálem kész!  

Akkor Nehémiás azt mondta: nem ünnepeljük magunkat – de nem is esünk kétségbe. Kétségtelenül 

nagy szakaszon túl vagyunk: jöjjünk össze egy hálaadó istentiszteletre, aminek a programja: Isten 

dicsőítése. Adjunk hálát mindazért, amit eddig kaptunk tőle, és dicsőítsük őt. Jöjjenek az énekes 

léviták. Nem baj, ha nincs templom – a falakon menjünk körbe és adjunk hálát. Két csoport. Hallják 

meg a pogányok is, hogy mi kinek valljuk őt – hálaadás + dicsőítés.  

Hálát adni – midazért, amit tőle kaptunk. Ők sokmindent kaptak: hazatérésre engedélyt, ingyenes 

építőanyagot, vezetőt, egységet, lelkesedést, erőt, hitet, reményt. Hálát adni azt jelenti: 

megköszönöm, amit kaptam. 
Dicsőíteni – azt jelenti, megvallom, kinek ismertem meg Őt. Isten népének megadatott az a kiváltság, 

hogy az ajándékozót ismerje – aki sokkal több, min ajándékai. Vele legyen közösségben, hitbeli 

kapcsolatban.  

Mondjuk el, kinek ismertük meg Őt. Erre nem Istennek van szüksége – Ő tudja, hogy kicsoda. 

Erre nekünk van szükségünk – mert mi nem tudjuk, és mi nem vesszük komolyan. Kisebbnek 

gondoljuk Őt, mint aki valójában. Elfelejtjük az Ő csodatetteit, magunknak tulajdonítjuk sokszor azt, 

amire Ő segített el.  

Meg a körülöttünk élőknek van szüksége, hogy megismerjék az egyedül igaz, szerező Istent! 

Nehémiás igen fontosnak tartotta a nép jövője szempontjából, hogy vegyék csak sorra mindazt, amit 

eddig kaptak, és sorolják el hálás szívvel, és vegyék csak számba, kinek ismerték meg eddig Istent. 

Sokkal bátrabban rá fogják bízni magukat ezentúl. 



Miért olyan fontos a hálaadás és a dicsőítés? Három elrejtett kincset szeretnék kibontani és felmutatni 

az ige alapján!  

1. Megőríz a csüggedéstől! Ez a nép, ha a múltra gondolt – elcsüggedt. Mert összehasonlították a 

dicsőséges múltat a szegényes jelennel. Milyen csodás volt a salamoni templom dicsősége! És bezzeg 

most. Alig vakartuk ki magunkat a mocsokból és törmelékből – és amit építettünk, ez a kőfal sehol 

sincs a salamonihoz képest! És a templom még romokban. Régi dicsőségünk, hol késel az éji 

homályban?  
Hiszen most ez sincs, az sincs, amaz sincs. Ez bénítólag hat az emberre. De ha elsorolják, mi 

mindent kaptak már eddig is Istentől – meg fognak bátorodni. Sőt, ha az ajándékokról 

feltekintenek az ajándékozóra, s azt mondják: aki akkor olyan sok szépet adott a mi népünknek, nem 

tudna még annál többet is adni ezután? Megerősödött a hitük és a bizalmuk. Hálát kell adni, és el kell 

kezdeni dicsőíteni Istent, mert másként csüggeszti őket (minket) az összehasonlítgatás.  

2. Megőriz az elbizakodástól. Mert akkor is voltak olyan hangok, hogy: azért nem vagyunk mi 

akárkik. Nézzétek meg ezt a kőfalat. A két kezünkkel raktuk össze, és nem akármilyen munka ez. 

Nem is volt semmiség ötvenkét nap alatt akkora munkát elvégezni viszonylag csekély létszámmal. És 

tényleg nagy dolog volt. Némelyek kezdték dicsérni magukat, hogy: micsoda összetartás volt itt, 

micsoda kitartás – pedig mennyi gáncsot, támadást kellett elviselni az ellenségek részéről! Szóval: nem 

vagyunk mi akárkik! 

Nehémiás látja ennek a veszedelmét. Minél inkább elbízzák magukat, annál kisebbnek látják 

Istent, és annál jobban ki lesznek szolgáltatva az ellenségnek. Ezt nem szabad engedni! Adjunk 

hálát és dicsőítsük Istent. Soroljuk el, mit kaptunk tőle, s egyszerre kisebbek leszünk a magunk 

szemében. Dicsőítsük Őt – és ne mi dicsekedjünk azzal, amit Ő végzett el. Mert igenis volt összetartás 

– de ez Isten csodája és ajándéka volt. Igenis volt bennünk kitartás, és nem hagytuk abba akkor 

sem, amikor már mindenünk fájt – de ezt is tőle kaptuk, ezt az állhatatosságot. Ha jól megnézzük: 

mindenért egyedül Őt illeti a dicsőség. 

3. A hála és dicsőítés megőrzi az embert az aggodalmaskodástól. Hiszen – amint utaltunk már rá – 

nagy volt a bizonytalanság. A falak állnak ugyan, de… vajon jönnek-e még haza – kevesen vagyunk. 

Kell tető a fejünk fölé, és a templom, és a művelhető föld. És lehet bőven miért aggodalmaskodni: 

gyerekek, megélhetés, egészségünk, jövőnk, népünk… Meggyőzzük magunkat: minden okunk megvan 

a kétségbeesésre!  

Nehémiás azt mondta: minden okunk megvan arra, hogy reménységgel nézzünk előre – mert az az 

Isten, aki eddig ennyi mindent adott, még sokkal többet fog. Ez csak előleg abból, ami el van 

készítve. Az az Isten, aki olyan szép múltat adott a mi népünknek, meg most a jelenben is már velünk 

volt, az Ő jelenlétét a jövőre is ígéri. Reménységgel nézhetünk előre.  

Miért nem így él mindenki, vagy legalább minden hívő ember? Miért nem hatja át ez a hálaadás és 

dicsőítés az egész lényünket? Miért nincs kiegyensúlyozottság, stabilitás, derű, békesség a 

szívünkben? Azért mert rágja ez a három ellenség: csüggedés, elbizakodás, agodalmaskodás. A 

hála és az Isten dicsőítése gyógyít ki ebből, vagy megőriz ettől. 

De kinek a szívében fakad fel, kinek a szívéből árad újra és újra gazdagon ez a hála és Isten dicsőítése? 

Csak azokéból, akik már tudják, mit kaptunk tőle, és akik már ismerjük Őt, hogy kicsoda Ő, és 

ezt meg is tudjuk vallani. Akik tudjuk, mit kaptunk, és akik tudjuk, ki Ő.  

Istent Jézus Krisztus gogatai keresztjében és húsvéti üres sírjában lehet megismerni! Ez ő, ilyen 

szeretet, kegyelem, irgalom! Hogy egyetlen fiát adta oda értünk és halt kínhalált – mi helyettünk, 

értünk, hogy mi kaphassunk bűnbocsánatot és életet! Olyan életet, amelyben a csüggedés, elbizakodás 

és aggodalmaskodás helyett Jézus Krisztus ad a benne hívőnek békességet, biztonságot és 

reménységet. Ilyen-e már a te életed? Legyen ilyen, mert lehet - Krisztusért! Ámen.  


