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Köszöntés
A CJTA nevében igaz tisztelettel és testvéri szeretettel köszöntjük
dr. Hermán M. János tudós lelkipásztort, egyháztörténészt, aki az
1996 és 1997 közötti években aktív szerepet vállalt a felvidéki református lelkészek képzésében.
Élete, családja és munkája ekkor már évtizedek óta a hollandiai
Zwollehoz kötötte, szíve pedig a rendszerváltás utáni években hazavitte őt Erdélybe és a Partiumba. A kilencvenes években az újjá- és
átszerveződő Partiumi Református Egyházkerületben és a Sulyok
István Kollégiumban vállalt egyházpolitikai és oktatói feladatokat.
Így tehát Zwolle és Nagyvárad mellett lett komáromi oktatóvá Akadémiánkon.

Horváth László mártír lelkipásztor és Nehémiás könyve

7

Bevezetés
A mártír teológus emléke Hermán János nagysármási
lelkipásztor családjában
Családunk közelről ismerte Olga nénit és Laci bácsit, a bizalom
és az egymás iránti evangéliumi szeretet kölcsönös volt. Amikor
1980-ban egy négy oldalas holland nyelvű írásban emlékeztünk
meg Horváth Lászlóról az amsterdami Vrije Universiteit 100 éves
fennállása kapcsán, Erdélybe hazatérve senkinek sem beszéltünk
erről, és ebből az előadásból bőven kiderül, hogy ez nem is lett volna tanácsos. A Horváth Lászlóval kapcsolatos anyagot azonban ismét szorgalmasan gyűjtögettem miután elkobozták a könyveim
egy részét, és újra szereztem azt, amit lehetett. Özv. Horváth Lászlóné Barthos Olga 1985. aug. 12-én, éppen a születésnapján keresett
fel bennünket a frízlandi Ouwsterhauleban. Ezt követően Oosterbeek nevű faluban Henk Schok geodéta mérnök és neje, született
Szabó Anna, valamint Ágnes lányuk társaságában egy teljes napon
át beszélgettem Olga nénivel, jegyzeteltem az emlékeit. Akkor hallottam, hogy Horváth László szilágysági lelkész korábban Hadadon
is szolgált egy vasárnap a német nyelvű eklézsiában. Dr. Hörcsik
Richárd 1992-ben „megparancsolta” a Johannes a Lascoról írott
disszertációm olvasásakor, hogy feltétlenül foglaljam össze a Horváth Lászlóról gyűjtött anyagomat.
Áldott emlékű vitéz Horváth László nevéhez kegyelettel és elismeréssel teszik hozzá Erdélyben: ő Isten Igéjének rendíthetetlen
szolgája volt. Jézus Krisztus jó vitézeként harcolta meg ama nemes
harcot, ám futásának a páli értelmezésű befejezésében erőszakosan
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megakadályozták. Minderre fényt derít Sógor Csaba Horváth Lászlóról írott tanulmánya.1
A politikai elítéltek adattárában ez olvasható róla: „Született Kolozsváron 1901. május 15-én. Letartoztatásakor, 1960 augusztusában,
Széken volt lelkész. A kolozsvári Securitatén, a tárgyalása napján halt
meg egy reggel, ez 1961 februárjában volt.”2
Csíkszeredában, 2012. május 5-én a Vitézi Rend főkapitánya,
posztumusz, a Vitézi Rend sorába vette fel néhai vitéz dr. Horváth
László nemzetes urat, aki vitézségének és nemzeti érzésének kiváló
tanúbizonyságát adta.3
Kisgyermekkoromban, másodosztályos fiúcska voltam, amikor a
szomszédos községekbe kísértem prédikálni, Tusonba és Kissármás-

1

2

3

Sógor Csabának hálásan köszönöm a dolgozatának 2012. október 25-én való
elküldését. Véleményünk szerint eddig ez a legátfogóbb, kéziratban lévő tanulmány,
amely Horváth László életútjával foglalkozott. --- Sógor Csaba: A kisebbségi lét
dimenziói egy református lelkész esetében: Horváth László (1901–1961) Kolozsvár,
2009. A kézirat tartalomjegyzéke: Bevezetés. p. 3 ; Szászrégen (1945–1958) 4 ; Az első
periódus: 1945–1952. p. 5
Politikai aktivitás p.5; Oktatói szerepvállalás. p. 8;
További adatok Horváth László 1949–1952 közötti tevékenységéről.p.10; A második
periódus: az 1953–1958 közötti időszak eseményei.p.12; Szilágysámson (1958.
november – 1960. augusztus) p.17; Szék (1960. augusztus – 1961. április) p.28; A per.
p.31.; Letartóztatás és házkutatás, .p. 31; Vizsgálati fogságban .p. 33; Az elhalálozás
körülményei . p.42; Ítélet. p. 43.
Mellékletek . p.45 --- 1. számú melléklet: a
szakértői jelentés . p.45; --- 2. számú melléklet: adatok Horváth László vizsgálati
fogsága alatt végzett orvosi kezelésről p.54; Laborvizsgálatok 54; Laborvizsgálatok
54; Felhasznált források 57; Levéltári anyag 57
1956 Erdélyben. Politikai elítéltek életrajzi adattára 1956–1965. Szerkesztette Dávid
Gyula. Polis Könyvkiadó.Erdélyi Múzeum-Egyesület. Kolozsvár, 2006. p. 182-ön
közölt adatok javításra szorulnak: a letartoztatás 1961. ápr. 14-én volt Széken, és
valóban a tárgyalására kitűzött napon hunyt el 1961. november 23-án Kolozsváron.
Titokban temették el a kerekdombi rabtemetőbe.
Papp Vilmos: 50 éve halt mártírhalált Dr. Horváth László lelkipásztor (1901–1961).
In.” Lelkészegyesület”, 2012. 58. évf. új folyam 3. sz. p. 11. --- Dr. Zalatnay Istvánnak
köszönöm tisztelettel a Papp Vilmos írásának a megküldését. --- Vitéz Nagybányai
Horthy Miklós, Magyarország kormányzója által alapított Történelmi Vitézi Rend.
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ra. Margitka húgom keresztelésekor ő, a keresztapa volt a prédikátor4,
felesége, Barthos Olga,5 okleveles tanítónő volt a keresztanya. A keresztelés 1955. december 26-án volt a nagysármási református templomban. Máskor a kézből vett, „gyalog” érkezett leveleit vittem
Hermán István Pál nagybátyámhoz a tusoni parókiára, kikerülve így
az akkori postai cenzúrát. Ezekről az útjaimról nem szólhattam az
iskolában, és az is előfordult, hogy édesanyám segítségével készítettem el ilyenkor a házi feladataimat az időhiány miatt. Édesapámmal
olykor órákon, napokon keresztül beszélgettek, tárgyalták a református egyház építésének, a különféle szekták elleni védekezésnek a stratégiáját, a presbiterek bibliás képzését és az igeolvasási szolgálatra
való küldésüket a szórványokba. Ünnep volt a Laci bácsi jelenléte,
ilyenkor mi, Rózsika húgommal, áhítattal hallgatóztunk a hálószobában, és őket utánoztuk. Olga néni és Laci bácsi magázták egymást,
és ha Olga néni figyelmeztette vagy csendesítette, az neki már bos�szantásnak számított. Egyszer meglepetve hallottuk, hogy azért
imádkozott hangosan, hogy Édesapánknak ne essen bántódása amiatt, hogy 1956 karácsonyán, az esti istentiszteleten, fekete szalagot
kötött a templomban felállított fenyőfára. Édesapánkat el is vitték egy
párszor a sármási rajoni szekuritátéra, és amint utólag kiderült, azért,
mert koporsót vásárolt Szilágyi nagymamának. Ma még ellenőrizhetetlennek tűnik, de ilyesmiket hallottak és mondtak az emberek,
hogy valahol a román papok szervezkedtek és koporsókban szállítot4

5

Nagysármási Református Egyházközség. A Kereszteltek Anyakönyve 28/1955.
számú bejegyzése a következő: Hermán Margit született 1955. szeptember 5-én.
Keresztelése: 1955.december 26. Keresztszülők: dr. Horváth László ref. lelkész és neje
Barthos Olga, Magyarrégen. Kolozsvári szülészet (Sztanka Kórház), Keresztelő
lelkész dr. Horváth László. Keresztlevél száma: 2364/1955, 47329/1955. ----- Szülők:
Hermán János nagysármási ref. lelkész, született Magyarremetén 1919. szept. 29-én
és Hermán Jánosné Czira Rozália okleveles tanítónő, született Bogártelkén, 1920.
május 23-án. Margitka a lelkészi család ötödik gyermeke.--- Balázs Lajos nagysármási
lekipásztornak köszönöm az anyakönyvi adatok közlését.
Barthos Olga 1907. aug. 12-én született Marosvásárhelyen, elhunyt 1994. márc. 29én. Temették 1994. márc. 31-én. Koporsója mellett Dávid Lajos lelkipásztor hirdette
az Igét Mt.16,24–25 alapján.--- A temetés adatainak megkeresését Nemes Tünde
Andreának köszönöm.
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ták a fegyvereket, tehát édesapánk ezzel a valós vagy koholt üggyel
vált gyanússá.
Margitkának a keresztszülei piros-babos diftin ruhaanyagot hoztak Régenből, meg egy pirospettyes csészét, hogy majd abból igya a
langyos mézes tejet, és ha lesz, akkor a kakaós kávét is, ahogy azt
vasárnaponként szokás Hollandiában. Laci bácsi engem hollandul
tanított, kétszáz szóig jutottunk el. Holland szótára kéziratban volt,
Cseh Zsolt erdőszentgyörgyi lelkész is az ő gépelt szótárából tanult
hollandul.6 Aztán abbamaradt a nyelvoktatás.
Azt, hogy valami nagy baj szakadt a világunkra, onnan gondoltuk, hogy Édesapánk Kissármásra gyalogolt, oda érkezett Laci bácsi
autóbusszal, az állomáson sétálva pedig hosszasan tanácskoztak,
amiről nem számoltak be senkinek. Éreztük, hogy nyomott volt a
hangulat a házban, dobozolták a könyveket és a leveleket. Lehet, hogy
a bejegyzései miatt, de még a szolgálati naplót is elrejtették.7 Édesanyánk aggódott, téli ruha és egy börtönjárt fekete aktatáska becsomagolva állt készenlétben. Sokszor hallottuk a Sass Kálmán nevét
említeni, azóta sem felejtettük el. Nagysármáson odáig fajult a helyzet, hogy már egy utcán énekelt népdalért is agyba-főbe verték az
embereket, példának okáért így pusztult el a Borbély Sándor fia, Borbély Kálmán, egy friss házas szabómester. Mondvacsinált ürüggyel
szedték össze és némították el a falubeli magyarság vezető gazdáit.
Jött is aztán az évek óta sejthető hír Bartos Gáborék révén, az,
hogy Horváth Lászlót letartóztatták, és Olga néni Szentkirályra köl-

6

7

Sógor Géza kányádi lelkipásztor szíves közlése, 2012. okt. 24-én. --- Szótár ügyben
állandó vita volt Horváth László és Fülöp Ferenc esperes között. Fülöp Ferenc 30 000
szóból álló holland–magyar szótára és a Marosi Egyházmegye történetéről írott
munkája tudtunk szerint máig is kiadatlan. Lásd Dr. Nagy Attiláné, Fülöp Éva
Emese írását: Akik hitükért szenvedtek. Fülöp Ferenc. In: „Üzenet”, II. évfolyam, 4.
szám, 1991. márc.1., p.3.
Gondos és pontos Édesapánk irodavezetését ismerve, csak arra gondolhatunk, hogy
a szolgálati naplót a szüleim elrejtették vagy esetleg elvitte a hatóság. Balázs Lajos
nagysármási lp. 2012. okt.27-i közlését a munkanapló hiányáról e helyen is köszönöm.
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tözött.8 Amikor a családunk néha Bergenyébe látogatott nyaranta, őt
is felkerestük, de a szüleink még ekkor sem avattak be a beszélgetéseik tartalmába. Kiküldtek a kertbe, ahol eladásra is termeltek egy kis
zöldséget a marosvásárhelyi piacra. Később 1975-ben Olga néni megismerte a hollandiai menyasszonyomat, s egy német nyelvű, nagy képes Bibliát ajándékozott nékünk. Ezer lejért, ami teljes egy havi fizetésem volt, somkeréki lelkész koromban 1976-ban megvásároltam
tőle vagy ötven könyvet abból a maradékból, amit nem vitt el a szekuritáté.9 Szívesen adtam a pénzt, mert sírkövet akart csináltatni a
férjének. Dr. Dobri János lelkipásztor tudta meg, hogy a kolozsvári
kerekdombi rabtemetőbe földelték el az általa is nagyrabecsült Horváth Lászlót. Az, hogy miként azonosították a sírját, talán örök titok
marad. A közbeszéd szerint őt a börtönben agyvérzés érte, de mindenki arra gondolt, hogy kínzás és gonosz bánásmód miatt hunyt el.
Bartos Gáborék otthon úgy hallották, hogy talán öngyilkos lett, vagy
kidobták az emeleti ablakból. Mindenesetre az ügyvéd, Újvári Ferenc
azon a végzetes napon még látta, és állítólag közölte vele, hogy tíz év
börtönbüntetésre számíthat.10
(Esetében a bebörtönzésre az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc iránti együttérzés beazonosítása volt az ok a román erőszakszervek által. A mesterségesen összeeszkábált kirakatper a romániai országos terrorhadjárat láncolatához kapcsolódik és a fennmaradt
dokumentumokból is kiderül: a tudós Horváth Lászlót teológiai tanítása és hitbeli meggyőződése miatt keresték halálra. Számos hollandiai, magyarországi, erdélyi és partiumi gyülekezetben a családok és a
prédikálását hallgató hívek őt Jézus Krisztus jó vitézének, korunk
misszionáriusának tartották.)
8

9

10

Horváth Lászlóné unokaöccse, Bartos Gábor mezőbergenyei egyháztag volt, ő
költöztette Horváth Lászlónét Székről a szentkirályi házba. Bartos Gábor – id.
Adorján Kálmán: A tárgyalás elmaradt (Horváth László), in: Akik imádkoztak
üldözőikért (I. kötet) Erdélyi Református Egyházkerület (Kolozsvár), 1996, 118.o
Özv. Horváth Lászlóné közlése szerint a férje könyvtárának alapos átvizsgálását és az
úgynevezett értékes anyagok elszállítását Gálfy Zoltán volt püspöki titkár végezte el
és fontos lenne a Gálfy beszámolójának az ismertetése vagy annak a jelezhetősége is,
hogyha valamilyen oknál fogva ez esetben nem jelentett volna.
Bartos Gábor: A tárgyalás elmaradt. In: Akik imádkoztak üldözőikért, i.m., 118.
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I. A könyvtári és levéltári kutatások nyomán előkerült
bizonyítékok tanulmányozása alapján kibontakozó kép.
Lelkipásztori őrállása és kuyperiánus-kálvinista
következetessége miatt üldözték
Az áll a nemrég előkerült vádiratban, hogy Kuyper Ábrahám fordítójaként ellenséges teológiai propagandát terjesztett, éspedig azáltal, hogy ez a holland teológiai tanár és első világháború előtti miniszterelnök a tanításában ellenezte a püspökös egyházszervezetet.
Bizonyára egyéb „bűneit”is kutatták, de a társadalmi viszonyokat
bíráló szókimondása és a teológiai nézetei miatt 1961-ben végül a kolozsvári katonai törvényszékre hurcolták, és a „társadalmi rend felforgatásával” vádolták. A vizsgálati jegyzőkönyv tanúsága szerint,
szégyenszemre, még a vallatását is szekuritátés gyászmagyarokra
osztották ki.11
Nemrégiben egy róla szóló ismertető került a kezembe, abban azt
olvastam, hogy egyszer prédikált valahol, nem volt „delegációja”, ezt
valakik jelentették, és a szekuritáté különítménye valósággal lerángatta a szószékről.12 A helyet és az időpontot nem közölték, de ismerve az akkori idők könyörtelen bánásmódját, el tudjuk képzelni, hogy
valóban úgy is történt. Sógor Csaba kutatásainak köszönhetően kiderült, hogy ez az eset a szilágysámsoni lelkészkedése idején történt, az
ominózus hely pedig Kémer volt, és valóságos regényt lehetne írni
mindarról, aminek 1959. november 24–25. napjain két kémeri prédikáció volt a kiváltó oka.13
Írásai miatt végig figyelték: hogyha Horváth László a könyveiből
vagy a fordításaiból ajándékozott valakinek egy példányt, és ha azt az
illető nem jelentette a román titkosrendőrségnek, az már politikai vé-

11

12

13

Esetében a kolozsvári katonai törvényszékre való juttatáskor Fényes Ferenc százados
volt a vizsgálótiszt és Nagy Károly főhadnagy volt a katonai ügyész.
Papp Vilmos: 50 éve halt mártírhalált dr. Horváth László lelkipásztor (1901–1961).
In.” Lelkészegyesület”, 2012. 58. évf. új folyam 3. sz. p.12.
Sógor Csaba, i.m. p. 18–20.
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teknek számított. Emiatt több lelkészt számonkértek, még Dávid
Gyula főjegyzőt is14.
Horváth László titkos ellensége és feljelentője a régeni papsága
idején egy „Zöldi” fedőnevű besúgó volt, aki nem volt más, mint
Szőcs Endre15 esperes, korábban bukaresti kultuszdepartamenti inspektor. Régeni lelkész szeretett volna lenni és el akarta mozdíttatni
Horváth Lászlót a presbitérium, a Magyar Népi Szövetség, a milicia,
a szekuritáté és a református püspökség által. Horváth László erre túl
későn jött rá, már Szilágysámsonban volt, ahova úgy került, hogy
Tatár Mihály lelkésszel cserélt helyet. Akkor mondta állítólag Szőcsről egy besúgó klerikusnak azt, amit az gyorsan jelentett is: „Szeretnék visszatérni Szászrégen rajonba, de amíg ez a vörös gazember itt
van, nem jövök vissza, mert likvidál.”16
Megrendezett perében a neokálvinista, 1920-ban elhunyt Kuyper
Ábrahám17 a román állam potenciális ellenségének számított, és ezzel
az ügy teológiatörténetivé válik olyan értelemben, hogy esetében kifordították az állam és az egyház kapcsolatának a magyarázatát, hamis ideológiai frázisokat csempésztek az ítéletbe a vádlott rovására.
Valósággal földbe gyökerezik az ember lába a döbbenettől, hogy minémű okfejtéssel próbálták elítélni: „Ez az általa elismert vád abban a
tényállásban valósult meg, hogy főleg Kuyper Abrahámtól fordított
14

15

16
17

Molnár János: Az 1962-es kolozsvári püspökválasztás és a szekuritáté. Világhálón:
http://www.uni-miskolc.hu/~egyhtort/cikkek/molnarjanos-kolozsvar.htm
Molnár János: Az 1962-es kolozsvári püspökválasztás és a szekuritáté. I.m. és h.
Szőcs Endrét 1959. nov. 15-én nevezik ki Bukarestből az ószövetségi katedrára dr.
Nagy András helyett, akit kényszernyugdíjaztak.
Sógor Csaba, i.m. p.23.
E helyen kívánjuk felhívni a figyelmet a másik derék kuyperiánus teológus, Fülöp
Ferenc (szül. 1903. ápr. 1., Parajd) esperes életére és munkásságára, aki szintén
üldözések közepette fejezte be életét. Immáron felszentelt lelkészként Utrechtben lesz
bernardista ösztöndíjas 1927-től 1929 nyaráig. Fülöp Ferenc erdőszentgyörgyi
lelkészt 1952. aug. 15-én tartóztatták le, súlyos agyvérzés után szabadul 1954. jún.
17-én, meghalt 1959. márc. 1-jén. Fizetését nem folyósították, felesége nyugdíj nélkül
maradt. Török Ernőnek a Fülöp Ferencről írott nekrológját lásd a Református Szemle
1959-es kiadásának a 101–105. oldalain. Tárgyunk vonatkozásában megemlítjük
Fülöp Ferencnek az Ifjú Erdély kiadásában, Kolozsváron, 1939-ben megjelent művét,
amelynek címe: Krisztus királyságáért. Kuyper Ábrahám élete és munkásága.
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műveket, s azok előszavában nem általában a református egyházra,
hanem a „magyar református egyházra” utalt, amivel beismerte,
hogy úgymond „nacionalista-soviniszta eszmét propagált”. Azt is beismerte, hogy „mivel Kuyper nyomán ő bírálta a püspöki rendszert,
lényegében a román államrendet megsértette, mert az püspöki rendszerben élő református egyházat ismert el.”18 Egy Onac nevű szekus
nem átallotta azt javasolni, hogy két magyar marxista tanár és egy
kolozsvári lelkipásztor olvassa át a Horváth László összes műveit, és
annak alapján fogalmazzák meg a véleményüket arról, hogy a népi
demokrácia és Románia ellensége-e Horváth László vagy sem.
A következő hosszabb idézet a kolozsvári hadbíróságon már nem
került felolvasásra, a CNSAS levéltára őrizte meg az utókornak, iszonyattal olvassuk:
„Összefoglalva, a szakvizsgálat ideje alatt tanulmányozott anyag alapján kijelenthetjük, hogy mind a megtartott prédikációk, mind a fordítások izgató, viszálykeltő jellegűek, kitűnően használhatóak az osztályellenség fegyvereként avégett, hogy népi demokratikus rendszerünket megdöntsék, és a magyar nacionalizmust és sovinizmust felbujtsák. A hívek és lelkészek, akik hallották vagy felhasználták ezeket az
anyagokat, hatásukra átváltozhattak becsületes állampolgárokból
népi demokratikus rendszerünk elkeseredett ellenségeivé, a román nép
ellenségeivé, olyan emberekké, akik a határok revíziójáról szőnek álmokat. A tanulmányozott anyag teljes világossággal megerősíti azt a
tényt, hogy Horváth László lelkész felhasználta ezt az előre megfontolt
eljárást, és a református egyház episzkopális szervezetének következetes elítélése, becsmérlése révén, a hívek és lelkészek tudatába az elégedetlenséget akarta beültetni, hogy majd felhasználja ezt az elégedetlen
hangulatot reakciós, államellenes céljai számára.
Különösen súlyosnak találjuk azt a tényt, hogy L. Oranje »Nehémiás«
című művének fordítása és »átdolgozása«, Horváth László eredeti
előszavával 1956 nyarán jelent meg, amikor a magyarországi ellenfor18

Molnár János: Az 1962-es kolozsvári püspökválasztás és a szekuritáté. Világhálón:
http://www.uni-miskolc.hu/~egyhtort/cikkek/molnarjanos-kolozsvar.htm
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radalom előkészítése ideológiai és politikai téren folyamatban volt.
Ezek az ellenforradalmi eszmék a sajtón, a rádión és más eszközökön
keresztül hozzánk is eljutottak az országba, Horváth László ellenséges
tevékenysége pedig hozzájárult még nagyobb mértékű terjesztésükhöz.
Úgy véljük tehát, hogy Horváth László, népi demokratikus rendszerünk
egy elkeseredett ellensége. Meg kell jegyeznünk azt a tényt is, hogy
Szabó József, aki L. Oranje „Nehémiás” című művét lefordította,
szintén bűnös ezért a tettért, és Horváth László cinkostársának tartjuk.
Csatoljuk az ellenséges tartalmú részek lefordított szövegeit.
sk. Gáll Ioan, sk. Csutak Csaba, sk. Iosif Székely”.
Csutak Csabát19 ismertük, bizonyára nagy zsarolás és fenyegetés
révén vehették rá a jelentésre. Az Onac Ioan nevű, magyar protestáns
ügyekre szakosított szekuritétésról pedig úgy hallottuk, hogy valaki
„Sátánfajzat” címmel jelentetett meg róla egy dokumentációs kötetet.

19

„Dr. Csutak Csaba (Mementó). Kilencven évvel ezelőtt, éppen a Trianoni diktátum
aláírásának évében, 1920-ban született Kolozsváron tősgyökeres háromszéki család
sarjaként. Református esperes-lelkész, püspökhelyettes volt, egyházi író, zágoni dr.
Csutak Vilmos, a sepsiszentgyörgyi Református Székely Mikó Kollégium és a Székely
Nemzeti Múzeum jeles igazgatójának, történésznek és Simonffy Máriának
gyermeke. Az elemi iskolát Sepsiszentgyörgyön végezte. 1938-ban érettségizett a
Mikó Kollégiumban. Mint Kolozsváron végzett teológus 1943 és 1990 között a
belvárosi egyházközség lelkésze, 1968–1990 között egyházmegyei esperes. Hat éven
át töltötte be az egyházkerületi főjegyzői tisztséget. Időközben helyettes professzori
teendőket is ellátott a Protestáns Teológiai Intézetben. Doktori disszertációjának
címe: Krisztus egyetlen egyháza. Több tanulmányával gazdagította a hittudományi
ismeretek tárházát: Tavaszy Sándorról értekezett a Református Szemlében (1988/5–
6. sz.), a szombatos kérdésről írt tanulmánya 1994-ben jelent meg Kolozsváron a
Református élő könyvek sorozatban. 1995-ben hunyt el. Síremléke a Házsongárdi
temetőben, hagyatékát felesége, a Református Család című kiadvány munkatársa
őrzi. In: „Háromszék”, 2010. jún. 9. szerdai számban a Magazin oldalon.”

16

DR. HERMÁN M. JÁNOS

II. A kritikus Horváth László, akinek az esetével az író-olvasó
lelkészeket akarták megfélemlíteni
Ellenségei és irigyei azért juttatták a hadbíróságra (illetve a halálos kazamatába), mert nem tudták elviselni Horváth László szókimondását, az igazsághoz való ragaszkodását, nemzetközi tekintélyét,
baráti kapcsolatait és a gyülekezetépítésben elért sikerességét. Széken, ahova 1960-ban került, rögtön megtelt a templom, mintha vasárnapról vasárnapra augusztus 24-i, Bertalan napi istentiszteletet
tartottak volna. Tisztelői körében úgy ismerték, hogy ő az erdélyi
„aranyszájú szónok”. Sokszor utazott Kolozsvárra, ott a könyvtárban
dolgozott, és ilyenkor a teológiai hallgatók mind köréje gyülekeztek,
ami a hivatalosok ellenszenvét váltotta ki. Amikor gyűléseken vagy
csendes napokon az egyházi felsőbbség számára kellemetlen megjegyzéseket tett, Vásárhelyi János püspök így könyvelte el: „Görgény
felől fúj a szél...” Fennmaradt az is, hogy állítólag „episzkopálista glorifikációs instrumentum”-nak nevezte a Református Szemlét.20
Atyáink nemzedékének sorában legendák sokasága keringett a
Horváth László személyéhez fűződő történetekről, amelyek anyagából majdan meríteni is fogunk az alapos életrajza bemutatásának
rendjén. Most a kiváló királyhágómelléki teológus, Orth Győző véleményét idézzük, amelyet mérvadónak tekintünk a kortársai részéről:
„Dr. Horváth László, a Bucuresti Keleti egyházrész lelkésze írta meg
jelen füzetünket, aki hatesztendei hollandiai tartózkodás után tért
vissza hozzánk, hogy azt a tudását, melyet a tiszta kálvinizmusnak
abban a boldog országában a kálvinista egyetemeken és gyülekezetekben sajátított el, népe javára fordítsa.”21
A teljesség igénye nélkül, de az általunk ismert és nyomtatásban
megjelent műveinek a felsorolása is elegendő ahhoz, hogy láttassuk
20

21

„Teológiai és egyházi szakszótár” – Szerkesztette dr. Péter Miklós (1939–2008) . In:
„Héttorony”, 2007. december 16-i szám. Irodalmi Magazin. Világháló: http://
www.7torony.hu/blog.php?u=939
Horváth László: Ha a halottak közül... Református András párbeszéde Kereső
Tamással a szellemidézésről. Oradea. /1938/, p.6.
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azt a tudományos teológiai hátteret, amelyet ellenfelei a primitív
„népi demokrácia” ellenséges szemszögéből figyeltek, gyűjtöttek ös�sze, semmisítettek meg és tették indexre, minek következtében Horváth László könyveiből és füzeteiből ma már alig lehet példányokat
találni. Írásainak java részét az érdeklődők a budapesti Ráday Könyvtárban vehetik kézbe, a kolozsvári Protestáns Teológia könyvtárából22 a magánszorgalmúak száműzték a kiadványait. Erre az óvatosságra már jelzés lehetett a több hónapos, a Pitesti börtönében való
1947-es fogva tartása.23 Ő akkor már régeni lelkész volt, de a német
evangélikus templomban a maradék szászoknak is mert prédikálni, a
német gimnáziumban pedig különféle tantárgyakat oktatott a maroknyi diákságnak.
III. Horváth László nyomtatásban is megjelent teológiai írásainak
címjegyzéke, amelyre nézve ismételten jelezzük, hogy a
felsorolás nem teljes.
Horváth László szekuritátés doszárjait nem láttuk, de Sógor Csaba szerint az ott „összegyűjtött művei” azaz írásai megtalálhatóak.24
Néhai felesége így emlékezett a könyvek sorsára: „Mikor őt elvitték,
egy egész duba könyvet, főképp fordítást, vele vittek. Írógépet is.”25
Jellemző, hogy Horváth László halála után mégis tartottak egy for22

23

24
25

Kurta József főkönyvtáros 2012. okt. 25-i közlése szerint 1990–2005 között semmit
sem katalogizáltak a Horváth László művei közül.
Özv. Horváth Lászlóné 1991. okt. 8-án , Marosvásárhelyen (Rodnei utca 81 szám
alatt) kelt és hozzánk intézett leveléből idézem az alábbi tudósítást: „Kedves
Jánoskáék! A tegnap hallottam, hogy érdeklődsz a L. Bátyád egyes dolgai felől. Ő
nem volt börtönben Zsilaván soha. Viszont Pitesten 1947-ben több hónapig elit
román társaságban igen. Ott ügyvédek, orvosok, tanárok, operaénekesek, stb. voltak.
Azok különböző politikai pártok tagjai voltak, amíg szabadon voltak. Úgy hallottam
akkor, hogy minden 50 román után egy magyart is odazártak. Rá azt fogták, hogy
keresztyén szocialista párttag. Ő soha sem volt semmi pártban, de a doszárján úgy
szerepelt, mint keresztyén szociális párttag. Azt kérdezed, hogy ki járt közben, hogy
kiszabaduljon. Én nem tudok ilyen közbenjáróról, ő sem tudott ilyenről. Lehet, hogy
volt, de lehet, hogy egyszerű amnesztia folytán szabadultak ki.”
Sógor Csaba: Horváth László, i.m. p.3
Horváth Lászlóné 1991, ápr. 22-én Marosvásárhelyen kelt leveléből, p.2.
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mai, de tipikusan kommunista igazságszolgáltatást mímelő pert. Ennek során az elkobzott írógépét a kolozsvári néptanácsnak ajándékozták, a könyveit pedig elégetésre ítélték. Sógor Csaba erről így ír:
„Hogy a peres eljárás teljes jelen, az ügyész megfellebbezte a november 24-i ítéletet. Tehát: 1962. január 23-án, a kolozsvári Katonai Törvényszék, Ticală Ioan bírósági őrnagy elnökletével ismét összeült,
hogy korrigálja az előző évi november 24-i 154. sz. ítéletet, mely elmulasztotta, hogy megfelelően rendelkezzen a bűnjelek további sorsáról. A katonai ügyész beszédében a különböző tiltott publikációkból álló bűnjelek elkobzását és elégetés révén való megsemmisítésüket
javasolta. A Katonai Törvényszék határozatában nemcsak a bűnjelek
további sorsáról, hanem Horváth elkobzott írógépéről is rendelkezett. Az ügyész óhajának megfelelően, a publikációk elégetése mellett, elrendelte az írógép átadását a kolozsvári Városi Néptanács számára, hogy az állam érdekében értékesítse, közhaszonként
felhasználja.”26
A valamikor máglyára szánt könyvek koszorújába elméletileg beletartoztak az alábbi kiadványok és kéziratos művek, amely jegyzéket
saját magunk állítottunk össze és a mostani közzététele bizonyára
hozzájárul a teljesebb bibliográfia összeállításához:
- Horváth L.: A kálvinizmus és a politika. Folytatásokban közölve az
„Őrálló” című folyóiratban 1925-1928 között.
- Ds. L. Horváth: „Alzoo lief heeft God de wereld gehad...” (10 Meditaties uit het Hongaarsch.) /Úgy szerette Isten ezt a világot.../ Druk
H.J. Bronsema, Leek (Gron.).Év nélkül. (Valószínűleg 1928-ban jelent meg.) Budapesten és Hollandiában tartott igemagyarázatok,
1-39 oldal. A Vrije Universiteit könyvtárában lévő példányban sajátkezű ajánlását olvassuk: „Met eerbied en dankbaarheid van L.
Horváth.”
- Kerstfeest op zee. /Karácsony a tengeren./ Holland nyelvű evangéliumi irat 1929-ből, nem láttam, a törzskönyvi lapjában van felsorolva.

26

Sógor Csaba: Horváth László, i.m. p. 47
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- Horváth L.: Uton... a Lélek által... (Egy kertészcsalád története két
önvallomással.) Fébé-nyomda Budapest. Év nélkül. (Véleményünk
szerint 1929-ben jelent meg, terj.16 lap.)
- Horváth L.: A kálvinizmus és a dogma.27 Törekvés Nyomda Hódmezővásárhely, 1931. p.1-152. Az „Utószó”-t 1930 karácsonyán keltezi Hollandiában és megköszöni Falábu Dezső hódmezővásárhelyi gimnáziumi tanárnak a kötet sajtó alá rendezését. --- Ezt a
kötetet dr. Kozma Zsolt ajándékozta nekem.
- Horváth L.: Het.Hongaarse Calvinisme. Rotterdammer,1933. /Nem
tudtuk beazonosítani, a törzskönyvi lapján szerepel ez a cím./
- Horváth L.: Nyugalom. Újvidék-Kolozsvár, 1934.
- Horváth L.: Nyugalom... Második kiadás. Cluj [Kolozsvár], 1934.
16 lap
- Horváth L.: Csend. Mohács, 1935.
- Drs. Horváth László, fordította: Dr. Kuyper Ábrahám: „Szeresd az
Urat”című munkáját. Az előszót írta Horváth László 1935 adventjében Kémes egyházközségben. (Baranya megye.) Felelős kiadó:
Gyenis János református lelkész, Drávapalkonya. Nyomatott Bagó
Mihály könyvnyomdájában Dombóváron. 1935. 1-70. old. (Ennek
a kiadványnak az anyagát Horváth László a Kuyper: „Nabij God te
zijn” (Isten közelében lenni) című kötetének a meditációi közül válogatta. Példánya található az Amsterdami Vrije Universiteit
könyvtárában.
- Horváth L.: Úton a Lélek által. Budapest, 1936.
- Horváth L.: A szigeten. In: „Egyházi Újság”, Bukarest. (Az újság
1929 és 1941 között jelent meg, főszerkesztője Nagy Sándor. (Horváth László 1936. okt.1 és 1941. ápr. 30 között szolgált Bukarestben,
a cikkének a megjelenési idejét eddig nem sikerült beazonosítanunk.)

27

Horváth László így dedikált a Teológiai Intézet könyvtárának egy példányt:
„Tisztelettel s szeretettel: a szerző. Régen, 1949. jan. 1-én. Márk 16:15.” Kurta József
főkönyvtáros szerint ez a valamikor katalogizált példány nem lelhető, „H”, azaz
„hiányzik”, ezt a megjelőlést lehet látni a régi cédulán. Eltávolították!
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- Horváth L.: Nyugalom. V. kiadás. Bucureşti, /1938/. Tiparnita
könyvnyomda.
- Horváth L.: Elfeledkezhetik-e? [Bucureşti, 1938.] 1 lev. 30 cm.
- Horváth L.: Ha a halottak közül... Református András párbeszéde
Kereső Tamással a szellemidézésről. Oradea. Év nélkül. (Az előszót
Orth Győző belmissziói titkár írta 1938 júniusában.) Kálvin nyomda. 76 lap (Református Könyvtár, 48. sz.)
- Horváth L.: Csendes ünnepély. A marosvásárhelyi árvaház javára
rendezik az Úr Jézus református gyülekezetei. Hely és év nélkül. 1
lev. 23 cm.
- Horváth L.: A mi igaz édesanyánk. János apostolnak a „Mennyei
jelenések”-ről írott könyve XII-ik fejezetének református hitvallású
magyarázata. Bukarest, 1939. /Tiparniţa kny./ 23 lap.
Az első számozatlan lapon ez a szöveg olvasható: „A Keleten élő
hittestvéreknek ajánlja a svájci reformátusok szeretetteljes üdvözletével a Pfenninger-BodmerMunka-közösség. Gruss der Brüder aus
der Schweiz an die Glaubensgeschwister im Osten durch das Pfenninger-Bodmer-Werk.”
- Horváth L.: Isten – a nemzetek és a magyarság. Turul könyvnyomda, Marosvásárhely, 1946., Oldalszám: 1–42.
- Horváth L.: Krisztusnak a poklokra való szállásáról. In: „Református Szemle”, 1949, p. 429.
(Ezen tételhez hozzászólt Geréb Pál in R.Sz. 1949/431, továbbá
László Dezső in R.Sz.1949/493 és Kiss Béla in R.Sz. 1949/498.)
Itt véget ér a nyomtatásban megjelent műveinek a jegyzéke, úgy
tűnik, hogy az 1950-es évtől kezdve többé nem engedték publikálni.
IV. Kéziratban maradt fordításai és saját munkái:
A kéziratos sokszorosítás súlyos bűnténynek számított, a vádiratban megtalálhatóak a vétkes gépírók nevei: „Horváth felsorolta azokat
a személyeket is, akik segítettek neki a felsorolt munkák – általában 5
példányban – írógéppel való sokszorosításában. A kolozsvári Czira Bá-
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lint feleségét, a Magyar Színház alkalmazottját (Donogán Júlia); a marosvásárhelyi evangélikus lelkész apósát, Béldi Gergelyt; Pongrácz
László református lelkészt, a saját feleségét, Horváth Olgát; Klohocza
Júliát Szászrégenből, valamint a már elítélt Bissinger Erzsébet grófnőt
nevezi meg segítőtársaiként.”28 Közelállóak úgy tudták, hogy feleségének a házörökségét is mind a kéziratok gépeltetésére költötte.29
--- A Szentlélek Istenről: H. Káté, XX. úrnapja / dr. Kuyper Ábrahám;
[ford.: Horváth László] 1954 Marosvásárhely: [s. n.], 1954 23 f. ; 32
cm. Református Hitvallásunk Gépelt kézirat [1.], „A Szentlélek közössége mindnyájatokkal.”. - [2.], A Lélek harcba indit. - [3.], Vigasztaló ajándékok: Zsolt. 68:19. – Dosszié
--- Rendszeres teológia: szoteriologia. Szentlélek. Gyakorlati teológia,
homiletika. prédikáció
Horváth László (ford.) Református hitvallásunk „A Szentlélek közössége mindnyájatokkal.” -----A Lélek harcba indít. Vigasztaló
ajándékok. (Ma a Teológiai Intézet könyvtárában található).
--- Az Úr törvénye : Heidelbergi Káté XXXIX – XL – XLI – XLIII –
XLIII – XLIV. / irta: dr. Kuyper Ábrahám ; [ford.: Horváth László]
1955 Marosvásárhely : [s. n.], 1955 29 m
Református Hitvallásunk. Gépelt kézirat II. – 264, [1]
Gyakorlati teológia, katekézis.Heidelbergi Káté. Tízparancsolat.
(Ma a Teológiai Intézet könyvtárában található).
--- Az imádságról és a miatyánkról : Heidelbergi - Káté. XLV, XLVI,
XLVII, XLVIII, XLIX, L, LI. / Irta: Dr. Kuyper Ábrahám, ford. Horváth László. 1955. Marosvásárhely : [s. n.], 1955. 252, LXXVII f.; 19
cm (Református hitvallásunk; IX.) Gépelt kézirat. . ( Ma a Teológiai Intézet könyvtárában található).
28
29

Sógor Csaba: Horváth László, i.m. p. 34.
Id. Adorján Kálmán: Isten előtti alázattal. In: Akik imádkoztak üldözőikért, i.m. p.
120
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--- Így hala meg Mózes / Wielinga B.; [ford. dr. Horváth László] In:
Homiletikai szöveggyűjtemény: a homiletikai előadások történeti
részével kapcsolatosan tanulmányozandó prédikációk / kiadta dr.
Borbáth Dániel theol. tanár. Gépelt kézirat I. kötet, kézirat református theológiai hallgatók részére intézeti használatra. – Kolozsvár, 1955-1956. - 91 p. (A tizennyolc prédikációt tartalmazó gyűjteményben a 16. a Horváth László fordítása. A Protestáns Teológiai
Intézet könyvtárában található).
--- Közös kegyelem. Írta dr. Kuyper Ábrahám. Fordította Horváth
László. Kézírat gyanánt. Régen, 1956. Sebestyén Jenő emléke előtt
tiszteleg ezzel a fordítással, amely sűrű gépeléssel 505 oldalt tesz ki,
emellett pedig 57 oldal terjedelmű az előszó. Az Adorjáni Kálmánnak dedikált példány szövege a következő: „Kálmánnak tisztelettel
és szeretettel és a Titus 2:7,8, 11-15 gondolataival, Laci bácsitól. Magyar Régen, 1956. április 19-én.” (Kevesen múlott, hogy ezt a fordítást 1990-ben nem jelentették meg Hollandiában. Birdaard községben erre nézve akkor ezer guldent gyűjtöttek. Drs. P. Dijkstra
megszerezte a kézírat első felét, a második rész a Vrije Universiteit
könyvtárában volt letéve. Lásd: Hongaarse vertaling Kuyper. In
„Friesch Dagblad”, Leeuwarden, zaterdag, 3. Febr. 1990., p. 2.)
--- Horváth L.: Csak szenvedőknek... Magyarrégen, 1957, aug. 12. kézirat, 17 oldal. Ezt a példányt H. L.így dedikálta Hermán István Pál
keresztapámnak: „Pista barátomnak szeretettel bergenyei beiktatása alkalmából. Szeretettel: a szerző. Mezőbergenye, 1957. szept.
22-én. Csak Őreá nézzél egyedül.”
Horváth Lászlóné 1991-ben így emlékezett annak a mentéséről,
ami a férje impozáns könyvtárából még menthető volt: „Azt írta a
börtönből, hogy küldjem a Theologiának ajándékba. Köztük volt
Kálvin Institutiója is hollandul és sok más. Tizenkét láda könyvet
(többnyire holland) küldtem a Teológiának ajándékba, ládája 10-12
kg.”
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Megkérdezésünkre a Teológia Könyvtárában posessori bejegyzés
alapján ma öt olyan könyvet tartanak számon, amely Horváth Lászlótól származik.30
Amit pedig a házkutatók 1961. április 14-én elvittek, jegyzőkönyvben rögzítettek, és azután törvényszéki végzés nyomán elégettek.
Íme egy részlet a jegyzőkönyvből:
„7 (hét) helyiséget kutattunk át. A házkutatás f. é. április 14-én 21.30kor kezdődött, és f. é. április 15-én ___ órakor fejeződött be. A házkutatáskor a következőket fedeztük fel és foglaltuk le:
1. Dr. Kuyper Ábrahám 13 kötetnyi munkáját, melyeket Horváth
László magyar nyelvre fordított, címük: „Megigazulás - Jócselekedetek”, „Megváltás – Szentlélek”, „A Szent Egyház”, „A megváltás”, „Tövis helyett mirtusz”, „A megváltás szentlélek”, „A bűn nyomorúságáról”, „Tégy hitvallást”, „A szent úrvacsora”, „A bűn nyomorúságáról”,
„Az imádságról”.
2. Nevezett Horváth László 36 kötetnyi munkáját, címük: „A kálvinizmus és a dogma”, az „Önmagunkra találás” két példánya, a „Karácsonyi Evangélium” 3 példánya, „Jézus tanítványokat nevel” 6 példányban, az „Ige és szakramentum” 3 példánya, „Szentlélek”, „Az
anyaszentegyházról”, „Önmagunkratalálás”, „Nehémiás”, „Messiás”,
„Szentlélek”, „Önmagunkra találás”, „Újjászületés”, „A gyülekezet angyaláról”, „Jelenések könyve”, „A pátriárkák”, a „Feltámadott” két példánya, „Ige a Kereszten”, az „Értékes szenvedés” két példánya.
3. Négy fordításkötet, Dr Kuyper Ábrahám munkáiról, „Az Úr törvénye” (3 példány) és „Az ember nyomorúságáról”.

30

Kurta József 2012. okt. 25-i szíves közlése szerint ezekről a művekről tudják, hogy
Horváth Lászlótól származnak: 1./ Kálvin János kisebb művei a rendszeres teológia
köréből. 1912. – 2./ Kálvin János: A keresztyén vallás rendszere 1559. 1909v1910. – 3./
Ravasz László: Alfa és omega, 1932. – 4./ Warga Lajos: A keresztyén egyház
történelme 1906–1908. – 5/ Weszely Ödön: Népiskolai oktatástan: neveléstan,
tanítástan és módszertan elemi, népiskolai, tanító- és tanítónőképző intézetek
számára, 1917.
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4. A következő című könyveket: „A végzet ellen”, „Protestáns szemle” (2 példány), „Igehirdető” (2 példány), „Népi magyarság”, „A magyar
világnézet”, „Református naptár 1944”, „Comenius Schola Ludus-a”,
„A kivándorlás”, „Mezőbánd helynevei”, „A magyar pap és tanító[?]”,
„Magog fiai”, „Mécs László összes versei”, Az egész látóhatár”, „Levente testnevelés kézikönyv”, „Calendar săptămînal 1960”.
5. A „Húsvét” című vers 1 példánya.
6. A „Fel a fejjel” című vers 1 példánya.” 31
Hitvese emlékezése szerint: „A házkutatást olyan buzgalommal végezték, annyira keresték a bűnjeleket, hogy még a paplant és a párnákat is letették a földre, és úgy taposták, hogy még találjanak titkos iratokat”.32
V. Horváth László származása, családi élete
Horváth László 1901. május 15-én született Kolozsváron, főkalauz
foglalkozású édesapjának a neve Horváth Ferenc, háztartásbéli édesanyjának a neve Dávid Katalin, aki 1871-ben született. A család a Rudolf utca 84. szám alatt lakott, a csauseszkuánus érában Marx utcára
változtatták a nevét. „A Rudolf utcai házat a második világháborúban teljesen lebombázták. Az udvar tele volt ágyútölcsérrel, a fák
gyökere égnek állt. Én is láttam később. Egyházközségi beosztás
szempontjából az a terület, ahol a Rudolf utca volt, tudtom szerint a
Hidelvéhez tartozik, ahol az ő gyermekkorában és ifjúkorában Benedek Árpád volt a lelkipásztor”.33
Az SDG alapítóinak sorában
Korabeli fényképeken láttuk a Vrije Universiteit könyvtárában
azokat a felvételeket, amelyeken – ha igaz – Horváth László is felismerhető. Sebestyén Jenő budapesti teológiai tanár kezdeményezésére
megalakították 1920 végén a Holland–Magyar Református Bizottsá31
32
33

Sógor Csaba: Horváth László, i.m. p. 32.
Bartos Gábor: A tárgyalás elmaradt. I.m. p. 118.
Így írta nekünk Heerenveenbe az özvegye Marosvásárhelyről,1991. ápr. 22-én.
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got, 1921-ben pedig a Kálvinista Könyvtár kiadványi sorozatának
keretében hozzáfogtak a hollandiai (gereformeerd) teológiai művek
magyarra való fordításához és megjelentetéséhez. Sebestyén profes�szor Hollandiában a magyar teológusok taníttatását szorgalmazta,
aminek hatására 1921-ben egy bizottság kezdett el foglalkozni a Gereformeerde Kerk-ben a magyar teológus hallgatóknak szánt ösztöndíjak és alapítványok létrehozásával. Horváth László is így került
Hollandiába. Az SDG megalakítására, elsősorban a kálvinizmus ideáljainak a megvalósítása érdekében34 1921. július 6–10. között került
sor, Siófokon. Az alapítók között találjuk Horváth Lászlót is: Töltéssy
Zoltán, Hegyi Sándor, Komáromi János, Szőke Imre, Halasi Miklós,
Balogh Vilmos, Nagy Sándor Béla, Ecsedy Aladár és Szabó Zoltán
társaságában.35 Úgy tudjuk, hogy Horváth László: „Református keresztyénség és a magyarság” címmel tartott előadást. Az SDG első
téli konferenciáját 1923. január 15-én tartották Budapesten, Horváth
László ekkor „Hollandia titkáról” beszélt. Jelezzük, hogy az SDG tisztikarában jegyzőként a következő atyafiakat találjuk: Balogh Vilmos
teológus, Horváth László segédlelkész, Ecsedy Aladár. Az alapszabályban az olvasható, hogy a tagok a következőképpen tesznek vallást: „Isten különös kegyelmét dicsérem abban a tényben, hogy engem, szegény bűnöst, Uram, Jézus Krisztus drága vérén megváltott és
dicsőséges szolgálatára elhívott.” Az SDG tagjai fogadalmat tettek
arra, hogy református egyházukat missziói lélekkel szolgálják, a református teológiát művelik, annak diadalra jutásáért dolgoznak, és
Isten felségjogát életük minden területén elfogadják.
34

35

“Református dogmatikai és etikai elveken épülő, szigorúan konfesszionalista,
történelmi gyökerekből táplálkozó hitébredést akart és erre épülő egyházi és
társadalmi megújulást, a kálvinista öntudat kialakítását és a dogmák etikai
konzekvenciáinak érvényesítését. Tettekben megnyilvánuló vallásosságot hirdetett,
amelyben a hívő Isten munkatársa, aki Isten iránti hálából és nem saját dicsőségére
cselekszik.” Lásd Csohány János: Magyar protestáns egyháztörténet 1849-1918.
Sokszorosított kompendium. Debrecen, 1973. p. 116.
Pótor Imre: Dr. Tóth Endre az egyházépítő professzor, különös tekintettel
dunántúli szolgálataira – Vásárosnamény, 1996. Világhálón: http://mek.oszk.
hu/02400/02489/02489.rtf Megnyitva 2014 szept.7-én.
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Kolozsvár-Budapest, Amsterdam-Bukarest és más fővárosok meg
számos kis falu
Törzskönyvi lapjában36, amelyet valószínűleg Nagy Sándor bukaresti lelkész és esperes-helyettes állított ki, az alábbi bejegyzéseket
találjuk a tanulmányaira nézve:
I. lelkészképesítő vizsgájának időpontja: 1923. okt. 4. Dunamelléki Református Egyházkerület.
II. lelkészképesítő vizsga ideje: 1928. febr. 8. Tiszántúli Református Egyházkerület.
Doktori vizsga: 1931. március 27-én Amsterdamban. (Valójában a
szokásos „doctoraal” vizsgáról van szó, nem a hagyományos teológiai doktori cím megszerzéséről. H.M.J.)
A holland mellett németül elég jól beszél, angolul kevésbé.
Külföldi tanulmányi évei Hollandiában
1923 okt. 15– 1924 jún. 15 között, Amsterdam, Vrije Universiteit
1926 okt. 31- 1931 márc. 27 között az amsterdami Szabad Egyetem
doctorandus hallgatója.
Szolgálati helyei
1922 okt.15 – 1923 aug. 31.
1924 okt.15 – 1925 nov.1.
1925 nov.1 – 1926 márc.11.
1926 ápr.15 – 1926 szept.1.
1935 febr. 4 – 1935 jún.10.
1935 szept.1 – 1935 dec.14.
1935 dec.14 – 1936 jún.1.
1936 jún. 1 – 1936 szept.1.
1936 okt. 1 – 1941 ápr.30. ?
1941 márc.1?, ápr. 30.?
36

Skót Misszió, Budapest,
Pestszentlőrinc,
Budapest-Kőbánya,
Budapest-Zugló,
Poprád (Baranya)
Kémes (Baranya)
Pesszentlőrinc,
Szigetmonostor,
Bukarest,
Magyarborzás,

exmittált segédlelkész
hitoktató segédlelkész
hitoktató segédlelkész
hitoktató segédlelkész
lévita lelkész
lévita lelkész
lelkipásztor
lelkipásztor
lelkipásztor
helyettes lelkész

A törzskönyvi lap az Erdélyi Református Egyházkerület levéltárában található.
Megkereséséért és az adatok közléséért (1991. ápr. 24) dr. Kozma Zsoltnak mondok
köszönetet.
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Itt abbamaradt a törzskönyvi lap bejegyzéseinek a sora. A következő
szolgálati állomások sorrendjét a rendelkezésünkre álló források
alapján igyekszünk feltüntetni:
- Elsőként Nyárádtőre kerül segédlelkésznek, aztán
- Póka egyházközségében rendes lelkésze lesz.
- Magyarrégen parókus-lelkésze 1944 – 1958 között,
- aztán 1958 és 1960 között Szilágysámson szolgál. 
- Fegyelmi felfüggesztés: 1960. január 15-től 1960. augusztus
közepéig. (Istvánházára küldik, de nem fogadja el.)
- Széki leklész 1960. augusztus és 1961. április 14. között. (Kísérője
és helyettesítője id. Bányai Ferenc.)
- 1961. november 23-án reggel 6 órakor, a szekuritáte börtönében
(hivatalos írat közlése) megállapítják Horváth László klinikai halálát.
VI. Dokumentumok Horváth László lelkészi állomásairól
1) Horváth László segédlelkész a hollandiai Rhenen kisvárosában
1933 folyamán:
Az alábbi részletek a 87 éves mevr. A. M. de Koekoek37 asszony hollandul írott leveléből származnak, amelyet Rhenenből 1991. jún. 14-én
keltezett és küldött a címemre. „Horváth László a szomszédunkban lakott, ott bérelt szobát egy idős házaspár otthonában. Amikor a nővérem
vagy a bátyám harmoniumon játszott, „Latsie” nagyon szépen énekelt,
tenor volt. Egy alkalommal magával hozta John Bentinck urat is Amerongenből, aki a Buchman mozgalom tagja volt.--- Itt Rhenenben, a mi
városkánkban 1933-ban volt Horváth László egy esztendeig segédlelkész
(hulpprediger). Születésnapomra, február 15-re egy könyvet is kaptam
tőle, és édesapámnak is ajándékozott egyszer egy könyvet. Tulajdonképpen nem volt prédikálási engedélye (preekconsent), de abban az időben
szokásos volt az, hogy valaki ideiglenesen anélkül is szolgálhatott.
37

A. M. de Koekoek asszony lakcíme 1991-ben: „Huis ter Dale”, Rozenlaan, 115. – 3911,
DT, Rhenen.
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Természetére nézve tüzes volt, ezt jól tudom, mindez hatvan esztendővel ezelőtt volt. Az akkori presbitérium tagjai már mind elhaltak.
Később azt tudtam meg Horváth Lászlóról, hogy miután hazatért,
megházasodott. --- Horváth Olga 1985 nyarán felkeresett engem is,
és akkor megtekintette azt a házat, ahol a férje annak idején lakott a
mi egyházközségünkben.”
2) Horváth László igeszolgálatainak hivatalos helye 1933 és 1960
között, Horváth Lászlóné emlékezetében:
Rhenen, Achterberg, Bukarest, Konstanca, Magyarborzás, Nyárádtő,
Malomfalva, Póka, Majos, Unoka, Magyarrégen, Görgényszentimre,
Idecs, Üvegcsűr, Szászrégen, Dedrád, Bátos, Idecs, Radnótfája, Abafája, Felfalu, Körtefája, Gernyeszeg, Petele, Szilágysámson, Szék.
„Amennyiben emlékszem, Laci bátyád Rhenenben és Achterbergben
szolgált először huzamosabban. Ekkor hazahívta Édesanyja azzal,
hogy itt nagyobb szükség van rá. Utána Bukarestben szolgált és úgy
hallottam, hogy Konstancába is kijárt szolgálni. Ezt az utóbbit egy holland házaspár mondta, aki ott hallotta őt szolgálni. Az asszony magyar volt, a férje holland. Már nem emlékszem a nevükre, törpe növésű
volt a férfi. – Azután Magyarborzáson szolgált, majd Nyárádtő következett, amelynek Malomfalva volt a szórványa. Azután Pókán volt
lelkész, ennek Majos és Unoka volt a szórványa, ha jól emlékszem.
– Azután Magyarrégenben szolgált, amelynek szórványai: Görgény
szentimre, Idecs, Üvegcsűr s még egy-két szórvány, amelyek nevére
nem emlékszem.
Ebben az időben a szebeni szász püspök megkérte, hogy az evangélikusok gyülekezeteit is átvegye Szászrégenben, Dedrádon, Bátosban és
Idecsen is. Petelén a szászok evangélikus gyülekezetét is reá bízták.
A háború alatt és után a Marosmentén az elmenekült lelkipásztorok
gyülekezeteit is szolgálta, úgymint Radnótfája, Abafája, Szászrégen,
Felfalu, Körtefája, Gernyeszeg, stb.
Én sokszor egy hétig nem láttam. Hol egy kis vak lóval, hol vonaton, már
ahol volt vonat... Elment vasárnap délután és egy hét múlva került haza. Ez
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így ment hónapokon keresztül, mert a dunántúli és tiszántúli felrobbantott
hidak miatt, vonatok nélkül lassan jöttek vissza a lelkipásztorok.”38
3) Horváth László lelkészi szolgálatai Svájcban és Bukarestben39,
1934 és 1937:
Az alábbiakat Szigethy Béla nyugalmazott református lelkész közölte
velem az 1991. április 16-án kelt levelében.40 „Horváth Lászlóval először Baselben, Svájcban találkoztam 1934 végén, amikor ott ösztöndíjjal tanultam. Hollandiából egy Oxfordi Mozgalom csoporttal jött
Svájcba és Báselben néhány napot töltöttek. Akkor a magyar diákokat,
theologusokat évek óta és akkor is segítő Welti Schneider asszonyék
házánál találkoztam vele. Herr Welti az Oxford csoport hatására nagy
lelki változáson ment át és engem is meghívott a csoport gyűléseire.
Horváth László akkor mint drs. László Horváth volt bemutatva. László engem is külön hívott személyes beszélgetésre. Sok értékes benyomást nyertem a csoport ottani látogatása és gyűlései kapcsán. Rövid
baseli találkozásunk után nem voltunk kapcsolatban.” --- Aztán 1937
őszén találkoztam vele Bukarestben, ahol ő körülbelül egy éve már a
Bukarest Kelet-i magyar református gyülekezet szervező lelkésze volt.
Engem a bukaresti egyházunk (ahol előzőleg 1933–1934-ben hitoktató
lelkészként egy évet töltöttem) hívott meg a Bukarest Dél-i gyülekezet
38
39

40

Horváth Lászlóné 1991. márc. 26-án kelt leveléből, 1. és 2. oldal.
Csortán Ferenc: Körkép a két háború közötti bukaresti magyarokról. In “Látó”,
2009 aug.: „Elsőnek a keleti parókiális kört szervezik meg, ahol külön jogkörrel
felruházott lelkész tevékenykedik. A Vatra Luminoasă utcában vásárolt telekre
iskola-imaház és parókia épült. Ennek volt buzgó lelkésze dr. Horváth László.
Megvolt a terv arra, hogy a két tantermes déli parókiális kört a Şoseaua Viilor-on
iskola–templom– parókia-együttessé bővítik. Szigethy Béla lelkész munkája
garanciát jelentett arra nézve, hogy a terv mihamarább megvalósuljon, ám a második
világháború kitörése ezt megakadályozta. (...) A Bucureştii Noi negyedben alighogy
beindult a parókiális kör megszervezésének alapfeltételéül szolgáló telekvásárlás, a
háború, a bombázások, a menekülések, hazatelepülések összezilálták a tervek
kivitelezésének szálait.” Világhálón, 2012. okt. 27.” http://www.lato.ro/article.php/
K% C 3%B 6 r k % C 3% A 9 p - a-k % C 3% A 9 t-h% C 3% A1b or % C 3%BAk%C3%B6z%C3%B6tti-bukaresti-magyarokr%C3%B3l/1278/
Címét régen Édesapám írta meg: Szigethy Béla, 4620 Taylor Ave. N. E.– Bainbridge
Island, WA 98110, USA
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megszervezésére. Lászlóval a havonként tartott lelkészértekezleteinken
és az egyes gyülekezeteink időnkénti ünnepi alkalmain találkoztam.
Nagy Sándor vezetőlelkészünk mondta, hogy a déli részen jobban haladt a szervezés és a gyülekezeti élet, mint a keletin. Ennek én sohasem
jártam utána.”41
4) Bukaresti pillanatkép: a Fradi csapata egy istentiszteleten:
Bukarestben prédikált, amikor az istentisztelet végeztével megérkezett a budapesti futballcsapat. Az FTC kapitányát rögtön felismerve,
Horváth László a befejezés előtt álló prédikációt ismét elmondta egy
kanyarításos fordulattal, hogy a sportolóknak is legyen részük a tanításból. Szolgálat végén megkérdezte a barátjától, hogy miért mosolyogtak, azaz mit mondtak egymásnak? A kapitány azt válaszolta,
hogy az egyik játékos ilyen kaján megjegyzést tett: „meg kell adni,
klasszul dumál a balek.”42
5.) Pókai meghívás és tartózkodás,1943–1945:
Nagy József-Levente lelkipásztor így foglalta össze a több mint másfél
éves pókai időszakot: „Már 1942-ben megkezdődik a Debreczeni
László tervezte új /harmadik/ pókai református templom alapjainak
az ásása és betonozása. A munka már a kezdet kezdeténél megakad.
Nincs elegendő cement. Adorjáni Lajos harmincévi pókai szolgálat
után nyugdíjba vonul, és röviddel ezután meghal. A presbitérium
1943. május 30-án meghallgatja Nyárádtőn dr. Horváth László szolgálatát. A pókai közgyűlés 1943. szeptember 5-én egyhangúlag megválasztja lelkipásztorául. A beiktatásra október 3-án került sor, amely
alkalommal dr. Horváth László a Nehémiás 2,18b alapján hirdetett
Igét új gyülekezetének. A második világháború legnehezebb éveiben
41

42

Szigethy Béla a bécsi döntés után családjával 1940 októberében visszatért a
szülővárosába, Székelyudvarhelyre. Távozásuk után Horváth Lászlóval több
kapcsolatuk nem volt. A bukaresti magyar gyülekezetek tagjai közül sokan tértek
haza Erdélybe. Abban az időpontban már állott a templom-iskola-lelkészi lak és a
kiadó épületegyüttese. A háború után a román állam elsőként a bukaresti magyar
református egyházi épületeket kobozta el, de a déli még éveken keresztül szolgált.
Id. Adorjáni Kálmán, i.m. p. 120
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szolgál itt. Gondja van a templomépítés szükségességének a fenntartására. Lelkileg készíti a gyülekezetet a nagy munka megkezdésére illetve
továbbfolytatására. Jegyzőkönyvek tanúskodnak arról, hogy miképpen
járja a nehéz anyagbeszerzés – több esetben reménytelen kálváriáját.
Időközben házasságot köt Barthos Olga tanítónővel, aki Füleháza iskolájában szolgált. Belekeseredve Tolvaly Sándor pókai földbirtokos
rosszindulatú feljelentéseibe, egyház-és papellenes zaklatásaiba, 1945
áprilisában Magyarrégenbe távozik.”43
Horváth László barátai
„Lacinak az volt egyik kedves szokása, hogy hollandra tanította jó
barátait. Egyiknél jó eredményt ért el. Például lefordították L. Oranje: „Nehemia” c. művét magyarra. E könyvről dr. Grossheide profes�szora azt írta lapjában, hogy: „Ez a mű egy reformációs könyv. Az Úr
egyházának a Szentírás szerinti reformációját szolgálja.” L. Oranje az
amsterdami egyetemen tanulótársa és barátja volt Lacinak. – Szabó
József barátja, kollegája, négy gyermek apja, hetente esőben, sárban,
izzó nyári napban jött be faluról gyalog hollandul tanulni, fordítani.
A legépelt, bekötött könyv fedelén ez áll: Fordította Szabó József. Fordítást átnézte és előszót írt Horváth László.”44
Epilógus
Jelen tanulmányunkban korántsem térhettünk ki az összes általunk ismert eseményre, Horváth László életének és hatalmas munkásságának a bemutatása vaskos könyvet igényelne. Halála utáni ötven év távlatából egyetértünk kortársának, Tőkés István professzornak
a véleményével, aki őt a két világháború közötti erdélyi teológusok
jelesei közé sorolta.45 Buzgalma és az ifjúság iránti, nevelve odafordu43
44
45

Nagy József Levente pókai lelkipásztor levele kelt 1991. június 15-én.
Horváth Lászlóné 1991. ápr. 22-én kelt leveléből.
Tőkés István: A Romániai Magyar Református Egyház élete 1944–1989. Budapest,
1990, p. 12. és 96.
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ló szeretete vajha megsokszorozódna a mai időkben, ez a gondolat
támad bennünk az ő felelősségteljes írásait olvasva.
Öntudatos magyar kálvinistaként pedig példaképünk volt a nehéz
időkben: senkire sem tett terhelő vallomást, pedig az erőszakszervek
orvosilag is próbálták megtörni. Még a halála, és annak időpontja is
valóságos tiltakozás a kárhozatos diktatúra ellen. Végül: külső és belső kitartása rendjén is példakép, ne feledjük, hogy a hóhérainak a
szemébe mondta. hogy ők is meg fognak jelenni az élő Isten ítélőszéke előtt.
Hivatalos egyházi rehabilitációja még várat magára, nem Magyarrégenben, hanem az Erdélyi Református Egyházkerület legmagasabb fórumán. Való igaz, hogy az üldözőinkért imádkozni kell és
ennek a feltétele alatt kell folytatni a további egyháztörténeti kutatást.
Naponta az úri imádság szavaival emlékezünk a vétkesekre, a traditorokra, és Zalatnay István biblikus fogantatású elgondolása szerint a
megbántottakra is, az áldozatokra, és azok hozzátartozóira.
„És végül bűnbánatot kell tartania az egyháznak azért is, mert
voltak olyanok is, akik ebben a korban végzetesen elbuktak, elaljasodtak, személyes érdekeik, előrehaladásuk érdekében az egyházellenes hatalom törekvéseinek tudatos kiszolgálóivá váltak. Bűnbánatot
kell tartani miattuk, mert tettük arra mutat rá, hogy az egyház, mint
közösség nem volt elég erős hitében, szeretetében, erkölcsi erejében,
hogy megtartsa ezeket az embereket, hogy lehetetlenné tegye, hogy
ilyen mélyre süllyedjenek. A múlt feldolgozásának egyik – semmiképpen nem legelső és legfontosabb, de kétségkívüli – része ezeknek
a történeteknek a megismerése is: nem azért, hogy embereket még
jobban eltávolítson egymástól, hanem azért, hogy mindenkit Krisztushoz és ezáltal egymáshoz is közelebb vezessen, hogy ennek gyümölcseként képessé váljanak a legsúlyosabbat vétők a mély, őszinte,
személyes bűnbánatra, a megbántottak és az egész egyház pedig az
Isten bűnbocsájtó kegyelméből és szeretetéből táplálkozó megbocsátásra.”46 Horváth László azt írta Tavaszy Sándor halálára 1951-ben,
hogy a hitvallók élete: „áldozat és hála”. Tartozzon ez a verse az ő
46

Dr. Zalatnay István: Múltértelmezés és liturgia. Kézirat, Budapest, 2012, p. 2.
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kései búcsúztatásához, amely a saját hitvilága látomását tükrözi, azt,
amely szerint a számadó halála nem más, mint „hazaköltözés”. (Erdélyi Református Naptár, 2011, 166)
Horváth László emléke legyen áldott, példás életének evangéliumi
bizonyságtétele nemzedékről nemzedékre bátorítsa az Egyház népét!
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I. RÉSZ
AZ ERŐ FORRÁSÁNÁL
„Oh, legyen figyelmetes a te füled, és szemeid legyenek nyitva,
hogy meghallgassad a te szolgádnak könyörgését, mellyel én könyörgök most előtted nappal és éjjel Izráel fiaiért, szolgáidért, és
vallást tészek az Izráel fiainak bűneiről, melyekkel vétkeztünk te
ellened, én is s az én atyámnak háza vétkeztünk!
Felette igen vétkeztünk ellened, és nem tartottuk meg a parancsolatokat, és a rendeléseket és a törvényeket, melyeket parancsoltál
volt Mózesnek a te szolgádnak
És ők a te szolgáid és a te néped, akiket megszabadítottál a te
nagy erőd által és a te erős kezed által!
Kérlek, óh Uram, legyen figyelmetes a te füled a te szolgádnak
könyörgésére és szolgáidnak könyörgésökre, akik kívánják félni a
te nevedet, és adj, kérlek, jó szerencsét most a te szolgádnak, és
engedd, hogy kegyelmet találjon ama férfiú előtt. Én ugyanis a
királynak pohárnoka voltam.”
Nehémiás 1,6–7 és 10,11
Nehémiás, az Isten hőse, akit Izrael istene a fogság utáni nehéz
időkben oly nagyon megsegített, nem volt egyházi személyiség. Nem
is hasonlított az ilyenekhez. Nem volt próféta, mint Sámuel. Nem volt
pap, mint Illés s nem is volt Írástudó, mint Esdrás. A világi élet területén működött. Artaxerxes Longimanis perzsa király udvarában főpohárnok volt. Állása, egy miniszterelnöki állásnak felelt meg. Az
uralkodók köréhez tartozó magas személyiségek előjoga, hatalma és
gazdagsága pedig közmondásszerűen közismert. Az ilyen emberek
legtöbbje magas állását valamely „szerencsés” körülménynek köszönhette a „rendes” körülmények között, jobban a helyükön lettek
volna ott, ahol voltak, mielőtt a magasságba hágtak volna.
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Nehémiás nem a körülmények szerencsés összejátszása folytán
került a magasba. A képességei emelték oda. A perzsa király tudta, kit
emel e felelősségteljes állásba. Nehémiás jellemvonása volt például: az
önuralom, a világos belátás a dolgokba. Éles tekintete belátott az emberek veséjébe. Villámgyorsan áttekintette az események indítóokait,
bonyodalmát és biztos következményeit. Szerény, szemérmetes, de
szilárd az elhatározásban és véghezvitelben. A biblia úgy állítja elénk,
mint „egy darabból való embert”, akinek a feje: világos, a szíve bátor
és kész az engedelmességre. Szervezni és kormányozni tud, s ha egyszer áttekintette az ügyet, egy lépést sem késik és siet el. Nyugodtan
számot vet a költséggel, mielőtt épít, de ha elkezdte a munkát, a végéig meg nem áll. Igazi nagyságát pedig az mutatja, hogy a zseniális
államférfiú Istent félő, gyermekiesen tiszta lélek is egyúttal. Életlényege pedig mindenekfelett: maga a tett. Jakab apostol ószövetségi
mása ő. Életvezérelvük közös: „Az Igének pedig megtartói legyetek,
ne csak hallgatói, megcsalván magatokat. Közeledjetek az Istenhez és
Ő is közeledni fog hozzátok”. (Jakab 1,22, 4,8a)
Jellemző, hogy a hatalmasan cselekvő, hívő embert az ő nagyszerű könyvének első fejezetében térdre hullva látjuk. Nehéz, tettől duzzadó élete alázatos és kitartó imádságban erőt keres a hőn szeretett
Jeruzsáleméért.
Mert Jeruzsálemben nagyok a bajok, és az állapotok nagyon szomorúak. A Jeruzsálemből visszatért zsidók, akik között az ő testvére,
Hanai is ott volt, elmondották, hogy Cyrus király idejében hazaengedett zsidók nagy nehezen felépítették a templomot, de ők maguk alig
tudnak tengődni. Esdrás és övéinek látogatása lelkileg megerősítette
az otthon maradtakat, de a város állapota maradt a régi, a szomorú.
A nagy királynak egykor ragyogó városa, az erős tornyaival, ragyogó
palotáival és nagyszerű építményeivel, most is csak romhalmaz és
pusztaság. Üszkös kőkoloncok egymás hegyén-hátán hevernek nagy
összevisszaságban, némán és szomorúan. Haj, valaha nagy volt és félelmetes a hatalma, népektől meggyőzhetetlen, s most szomszédai
előtt egy füttyentést sem ér! Hiába vannak benne lakosok, s hiába áll
benne a templom. Egykor rettegő ellenségei tisztelet és hódolat helyett most megvetik, s csúfságot és gyalázatot űznek belőle.
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A Jeruzsálem felől vett hír egész súlyával ráfekszik Nehémiás lelkére. Ha százszor is ő az első hatalomban és tekintélyben a perzsa
királyi udvarnál, szívében népének az igaz gyermeke maradt, tőről
metszett izraelita, akit tiszta és szent lelkesülés hevít Jeruzsálemért, a
szent városért. Igaz izraelita ő, s az is marad mindenha, aki égő szeretettel és lelki hűséggel karolja át az isteni szövetségnek választott ősi
népet. Szívét egy vágy tölti be: egyedül Izraelért, Izrael Istenéért élni.
A szomorú hírek hallására nem nyugszik bele, mint annyian a másfajta emberek, a dolgok változhatatlanságába. Abba, hogy mindennek így kell lennie és ez másként már nem is lehet. Villámgyorsan
felméri a helyzetet. Itt cselekedni kell azonnal! Már maga előtt látja a
napot, amelyen a fényes királyi udvarból felszedi sátorfáját, s hazaindul atyáinak városába, hogy kivegye részét Jeruzsálem dicsősége
helyreállításának nagy művéből. Az égő szeretet az Isten népe és városa iránt és az ő „Jakab-féle”, tettekben élő természete nem hagyja
többé nyugton őt a királyi fenség közelségében. A böjtölést, az imádkozást, az Isten színe előtt való bűnbánattartást tartja legfontosabb, s
egyben legelső teendőjének. A lelke gyászba borul Isten népének elesettsége és nyomorúsága miatt. A királyi pompában, dicsőségben sütkérező, nagy tekintélyű államférfiú napokon át gyászban ül, sír,
gyötrődik a bánatában, Istenhez menekül alázatos, buzgó fohászkodásaival, töredelmes bűnvallomásával. A szövetségéhez és irgalmasságához hűséges, a nagy és rettenetes Istenhez! Az Úr hű, igaz és irgalmas. Izrael nyomorúságának oka, nem az Isten. Egyedül csak
Izrael. Csak semmi önámítás és a bűnnyomorúság miatt a felelősséget másra hárító lelkiismeretlenség! Befelé nézni a saját szívünkbe és
megvallani az Úr előtt: vallást teszek az Izrael fiainak bűnéről, amelyekkel vétkeztünk Te ellened, én is s az én atyáimnak háza, vétkeztünk!
Vallomása őszinte! Jeruzsálemnek helyreállításának gátló oka
csak az Izrael bűne. De Izrael bűne az ő háza népe bűne is. És az ő
személyes, egyéni bűne is. A népi közösség széles háta mögé nem rejti el az ő egyéni, személyes bűnét. A saját lelki terhét nem tolja át a
közösség vállaira. Vallja, hogy az egész népnek, minden családnak, az
övének és minden egyes izraelita embernek, igen, neki, Nehémiásnak
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is, meg kell térnie, ha óhajtják, hogy Istennek az áldásra tett ígéretei
valósággá legyenek Izraelben és Jeruzsálemben magában is.
Íme, egy alázatos államférfiú, minden idők hívőinek örök mintaképe. Hiszen oly kevesen vannak az ún. „világi” vagyis nem papi jellegű emberek, akik a lelki élettel és az egyház életkérdéseivel is törődnek! A 20. század kultúrembere annyira el van foglalva saját ügyeivel,
szakmai, tehát hivatásbeli teendőivel, hogy nem ér rá az egyház ügyeivel s általában a saját lelkiéletével sem foglalkozni. És akik törődnek,
még azoknak is milyen türelmesen kell elfogadniuk az egyház tényleges állapotát, úgy, amint most van, mert az egyházra nézve is men�nyei ígéretet tett Isten Jézus Krisztus által, amelyek még mind beteljesülésre várnak.
Meg kell tanulnunk, hogy a mély lelki bukások idején újra eljutni
a lelki magaslatokra, csak egyéni és közösségi erőfeszítéssel lehetséges. Az elveszett lelki nívó nem nélkülünk, de velünk, a mi személyes
hozzájárulásunkkal állhat csak helyre. Nem lehet úgy tennünk,
mintha nekünk semmihez közünk nem volna!
Az egyházi bukás feletti döbbenetünk már sejteti, hogy milyen
kibeszélhetetlenül nehéz nekünk is az elesett egyház helyreállításáért
ugyanazt cselekedni, amit a mi helyünkben Nehémiás tenne. Mily
nehéz, egyfelől az Isten változhatatlan jóságát vallani, s másfelől az
egyház nyomorúságos állapotáért, fájdalmas elesettségéért az okot
egyedül bennünk keresni. A személyes bűnt nem hárítani át az egyházi közösségre vagy az atyafiak egy részére, vagy családunkra, vagy
családunk valamelyik tagjára. De megvallani őszintén a személyes
bűnöket a közösségi bűnnel együtt.
Isten városának megépítése csak így kezdődhet el. Magunkban és
saját környezetünkben kell elkezdenünk a nagytakarítást. Itt kell először rendnek lennie. Önző, meg nem tért „Én”-ünknek el kell tűnnie,
mint akadálynak az útból, hogy érvényesüljön egyedül az Isten akarata. Boruljunk oda mind közös vallomással: valóban, mindnyájan
vétkeztünk Ellened! Minden aktív keresztyénség ezzel kezdődik! Nehémiás bűnvallással kezdi a Jeruzsálem helyreállításáért az első lépést, de nem reménytelenül! Pedig de sokan – elakadnának az imádságukban ilyen nehémiási kezdet után, mert nem tudnának attól a
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félelmetes érzéstől szabadulni, hogy itt nincs mit tenni, mint a változatlanba, a pusztulásba belenyugodni. De Nehémiás nem akad el az
imádságban. Ő a remény embere. A néma hallgatás nem az ő kenyere. Noha tudja, hogy Jeruzsálem újbóli felépítésének egyetlen akadálya: Izrael bűne – mégsem tud kétségbeesni. Hiszen Isten, dacára Izrael minden hűtlenségének, mégis csak hűséges! Nehémiás előtt
világos, mint a nap, hogy akkor igaz az imádsága, ha bűnvallása után,
az Isten szövetségi hűségéről való szilárd meggyőződése és ennek
megvallása is benne van. Lemondani saját igazságosságáról, s mindennek véghezvitelére önmagában is elégséges képességeiről, s belefogózni a hit biztos kezeivel az isteni Kijelentés szilárd ígéreteibe,
igen, abba, ami „örökre és változhatatlanul meg van írva”, ez az
iránytű Nehémiás hívő magatartásában. Megfogni Annak a kezét,
Aki mindent megtehet, meg is akar és meg is fog tenni egy bűnbánó
s Hozzá visszatért Izraelért. „Mindnyájan vétkeztünk Ellened” bűnvallása után a Kegyelem trónját ostromolja alázatos könyörgéssel: „Ó,
emlékezzél meg arról, amit Te magad mondottál, hogy ők mégis csak
a Te szolgáid és a Te néped, akiket megszabadítottál a Te nagy erőd és
a Te erős kezeid által” (8–10). Mintha azt mondotta volna: ó, Uram,
hiszen bizonyára nem azért támasztottad a népedet, hogy most magára hagyjad a nyomorúságban és megaláztatásában az ellenségei
gúnyára és kacagására. Mintha a mi nagy költőnk, imádkozó Vörösmartynk vallomását hallanánk: Ó, Isten, az nem lehet, ha egyszer Te
magad életre hívtad a magyart örökterved szerint – hogy „annyi szív
hiába onta vért és keservben annyi hű kebel szakadt meg a honért”! Az
nem lehet! Az egyszer megtapasztalt kegyelem ismét új kegyelemért
kiált. A hitnek eget ostromló szava nem vakmerőség, még ha az első
pillanatra annak látszik is. Isten gyermeke nyugton nem ülhet, amikor a szent ügy megcsúfolva, a szent város romokban s Isten szíve
gyalázatban! Isten gyermeke az imádságban, az Ige szerint hivatkozhatik az Úr adott szavára, a szövetségi ígéretek érvényéért jákobi lelki
tusakodással: ó, én most eresztelek el addig, míg meg nem áldasz engemet.
Nehémiás imádsága a helyes (tehát Isten előtt is kedves) imádságra mutat. Mert ó olyan könnyen és hamar, meggondolás nélkül szok-
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tunk mi vallomást tenni a mi bűneinkről. Sokszor nagyon is fennhangon, hogy mások is hallhassák: Ah, Uram, Te tudod, hogy én
bűnös/halandó vagyok! De vajon az ilyen könnyedén előbukkant
hitvallás nem úgy él-e a tudatunkban, mint önbebiztosítás az örökkévaló üdvösségre? A sok sápítgatozás: „ó, jaj én bűnös fejem, Uram”
nem jelenti a ténylegesen és igazán a lélek legmélyebb megrendüléséből fakadó Istenhez való menekülést mindenkor. Hiányzik belőle az
igazi imádságot annyira jellemző lelki feszültség. Az örökkévalóságra önmagát biztosító, tehát a lealacsonyított imádság nem egy még az
Isten előtti valóságosan alázatos leborulással. Az igaz bűntudat, a
tényleges lelki fájdalom abban mutatkozik meg, hogy az imádkozó
ember nem nyugszik bele abba a helyzetbe, amiben van. Őszintén
belátja, hogy a fájdalmához s a ráhullott csapásoknak valóban köze
van a bűneinek! De az azoktól való szabaduláshoz az ő megtérésének
is köze van az Isten kegyelméhez, amely ezt a megtérést folyton sürgeti. Istennek nem azzal szerzünk dicsőséget, hogy örökké a mi bűneinken és szerencsétlen állapotunkon jajgatunk, mintha isteni kegyelem nem lenne a világon, hanem egy olyan valóságos
bűnbeismeréssel, amely a kegyelem kinyújtott kezét meg akarja s a
Krisztus Jézusban való hittel meg is tudja ragadni. „Az igaz keresztyén ember mindenekelőtt az ő Krisztusáról tesz vallomást, aki azért
jött, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett” (Lukács 19,10) Az
Isten gyermeke tudja, hogy Krisztus Urunk nem azért hullatta a golgotai átok-kereszten az Ő drága vérét, hogy egy olyan népet örököljön, amely lelki életével minden nap kátyúba jut s örökös lelki csőddel, állandóan lelki nyomorúságban sínylődik, s ezen siránkozik
szüntelen. A Krisztus megváltott népe arról tesz vallomást, hogy: „a
kegyesség mindenre hasznos, meglévén benne a jelenvaló és a jövő
életnek ígérete”. (1Tim 4,8) A keresztyén ember nem végezheti örökösen azzal az imádságát, amivel kezdenie kell, ti. a bűnvallással. A keresztyén ember élete nem lehet passzivitás. Nem lehet a „Szenvedek,
mert más semmit nem tehetek” magatartás. Nem, mert szívére veszi
az Isten sürgető szavát: „térj meg!” Magát Isten akaratához tartja:
„Hozzátok be tizedet mind az én tárházamba és ezzel próbáljátok
meg engem, azt mondja a Seregek Ura, ha nem nyitom meg néktek az
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egek csatornáit, és ha nem árasztok reátok áldást bőségesen. És megtértek és meglátjátok, hogy különbség van az igaz és a gonosz között,
az Isten szolgája és a között, aki nem szolgálja Őt” (Mal 3,10–18) Aki
ilyen bűnbánattal és ilyen őszinteséggel hajtja meg a térdeit az Örökkévaló előtt, arra bíz az Úr nagy tetteket s ruházza fel ezeknek véghezvitelére elégséges erővel.
Ilyen helyes magatartást tanúsított Nehémiás. Pontosan látta a
dolgok összefüggéseit, s gyakorlati tárgyilagossággal fogta fel a szent
város és a nyomorúságra jutott szegény népe helyzetét. Mélységesen
megszégyenülve a saját bűne miatt, de vágyakozva az abból való
megváltásra, késznek érzi magát a szövetségi eskü és hűség istene
előtt az Ő akaratának való engedelmességre.
És mit tett?
Az Örökkévalónak tett lelki gyónása után nem tért többé vissza a
fényes pohárnok-miniszteri székbe. Nem lesz többé tanácsadója a felséges királynak, s nem is rendez többé udvari ünnepélyeket a király
tiszteletére. S nem is hagyja reá a „sors”-ra a zsidók helyzetének rendezését s várja folytonosan az azért való imádsággal, hogy nélküle,
maga az Isten rendezze el nyomorúságos népe további és jövendő sorsát.
A Nehémiás imádságában már ott van a felismert tett. És ennek a
végrehajtására már kéri is az erőt: „És adj, kérlek, jó szerencsét most a
te szolgádnak és engedd, hogy kegyelmet találjon ama férfiú előtt”.
Nehémiás hívő lelke villámgyorsan felfogja Istennek a vele való szándékát.(11) Ez isteni tervre kész és erőt kér hozzá. Mi azonban, magunk szoktuk a terveinket megszőni, s imádságunkban mint prezentációs tálcán odanyújtjuk Isten elé jóváhagyásra és áldásra, s végezzük
tovább előbbi dolgainkat, mintha mi sem történt volna. Sokan azzal
a meggyőződéssel imádkoznak, hogy Isten őket magukat kéréseik
teljesítésében nem akarja s nem is fogja felhasználni. Roppant kényelmes álláspont! De nem keresztyéni! Arra azonban jó, hogy kéréseiket
illetően további fejtöréstől megóvjon. Vágyaink teljesülésében nem
kell további erőfeszítéseket tennünk, harcot kezdenünk és nyomorúságot vállalnunk. Igen könnyű és igen jámbor magatartás az ilyen, de
téves és hamis. A Nehémiásé más! Ő arról van meggyőződve, hogy
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Isten igenis őt is felhasználja az Ő isteni tervei véghezvitelénél. Hiszen kézenfekvő az, hogy aligha sikerülne másnak jobban, mint neki,
aki zsidó létére a perzsa királyra nagyobb befolyást gyakorol, mint
bármely pogány perzsa az udvarban. Miért ne lehetne ő e nagy feladatra kiválasztott, a legmegfelelőbb ember? Hogy e feladat nem volt
akadály és nehézség nélküli, az Nehémiás előtt világos volt. Nagy és
sok akadályba ütközött. Már mindjárt a kezdetnél. Ott volt például a
perzsa királyok levéltárában a régebbi királyi rendelet, hogy Jeruzsálem soha újra fel nem építhető és örökké romokban kell hevernie.
Volt ugyan egy másik, enyhítőbb végzés is, mely szerint a templom
maga és a város lakóházai felépíthetők ugyan, de szigorúan tilossá
tette ez is a jeruzsálemi várfalak és kapuk újra való felépítését. Úgy
látszik, Perzsiában tartottak attól, hogy Jeruzsálem, a hegyek közötti
fekvésénél fogva, annyira védett, hogy megerősödve még a perzsa
jármot is lerázhatja magáról. Már maga ez a határozat meggyőzött
volna bárkit, hogy Jeruzsálemet újra felépíteni lehetetlenséggel határos vállalkozás. Hiszen Artaxerxes Longimanus miért tanúsítana
más magatartást Jeruzsálemmel és a zsidókkal szemben, mint elődei,
akik a „perzsák és médek törvényét” adták? Mi okból helyezné ő ezt
hatályon kívül? De Nehémiás tudta: az Úr Mindenható!
Azután ott volt a második akadály: Jeruzsálem körül Izrael ellenségeinek nagy serege, amely mindent elkövet majd az újjáépítés meggátlására. De Nehémiás hitte, hogy Isten a szívek kormányzója. És
végül, a legjobban megnyomorított, kifosztott és leszegényített nép,
honnan teremtsen elő a felépítéshez szükséges összegeket? De Nehémiás vallotta: Isten a forrása minden anyagi jólétnek!
És még annyi más akadály meredt Nehémiás, az Isten ügyének
hőse lé. Mindenik önmagában már elég lett volna arra, hogy az önmaga erejében ilyen feladatra induló embert meggyőzze arról, hogy
úgyis hiábavaló minden. Tanácsosabb a terveket feladni. De Nehémiást nem győzte meg. Szerinte a nehézségek arra valók, hogy legyőzzük azokat. Ha csak a gátló dolgokra nézett volna az ember, soha az
Isten országában egyetlen nagy ügy létre nem jött volna. Nehémiás
ismeri a „Legyőzhetetlenségek” legyőzésének titkát. Ismeri a mindenható Istent, a szövetséges Urat. Ezért megy kérésével Ő elé. Tudja,
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hogy nála van egyedül a bűnbocsánat, de nála van a hatalom is, minden földi és emberi akadállyal szemben. A szívében hordta Isten ígéretét, hogy a Messiás által eltörli majd Izrael bűneit, és Jeruzsálemet
poraiból újra felépíti. Abba a Valakibe fogózott ő, aki „ha elhívatá az
Ő szolgáját valamire, hogy meg is cselekedje azt”.(Thessz 5,24)
Nehémiás hozzá ment, mert hite vitte ellenállhatatlan erővel.
Hozzá kellett mennie!
Most pedig tegyük fel önmagunknak a kérdéseket. Vajon Nehémiás gyakorlatias hite és imádsága nem igazabb-e a miénknél? Vajon
nem akadunk-e el mi gyakran félúton a mi imádságainkban azért,
mert a mi cselekvőképességeinket (aktivitásunkat) egyáltalában számításba nem veszünk, amikor valamit kérünk az Istentől. Nem ves�szük-e elintézettnek mindent azzal, hogy a bűneinket megvalljuk és
hivatkozunk Istennek az ígéreteire, amelyeket adott az Úr Jézusban
az Ő hűségéről és kegyelméről? Nem felejtjük-e el túl gyakran, hogy
azt is kérjük, hogy amit Isten akar, mi is azt cselekedhessük? A mi
mindennapi kérésünknél: „Legyen meg a Te akaratod” nem felejtjük-e el hozzátenni: „én általam is”? Megkérdjük-e Istentől azt, hogy:
„Uram, nem akarod-e saját magamat is felhasználni a hitem megrongálódott épületének restaurálásánál és az elesett egyházam új életre
való keltésének munkájában? Ha ezt kérjük, akkor igazán hiszünk, és
jól imádkozunk. Így imádkozva előttünk is megjelennek majd az
akadályok. De vajon nincs érvényben ma is a Krisztus hívei számára
amaz életszabály, hogy nehézségek nem téríthetnek el az isteni küldetés teljesítésétől? Vajon Megváltónknál csak bocsánat található-e a
múlt bűneinek eltörlésére s nincsen-e jelen egyszersmind bőségesen
erő is, a neki szentelt élet feladatainak a betöltésére?
Az igaz keresztyén igaz imádságában mindig benne kell lennie
ennek a kérésnek is: Ó Uram, adj erőt, hogy legyőzhetetlennek látszó
akadályokon diadalmaskodhassam, és véghezvihessem a kezem által
rám ruházott feladataimat. Segíts meg mindenható Istenem, hogy
teljesítsem küldetésem.
Az imádságaink igaz volta éppen abban mutatkozik meg, hogy mi
is készen vagyunk buzgó szívvel is isteni megbízatás elvégzésére.
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II. RÉSZ
„Azután elmenének Jeruzsálembe és ott pihenék három napig.
És fölkelék éjszaka, én és velem néhány férfi, mert nem jelentém
meg senkinek, hogy mire indítá az én Istenem az én szívemet,
hogy azt Jeruzsálemért megcselekedjem, és barom sem vala velem, csak az, melyen ülök vala.
És kimenék a völgynek kapuján éjjel, és pedig a sárkányok forrása felé, majd a szemét-kapuhoz és vizsgálgatám Jeruzsálem kőfalait, melyek elrontattak vala, és kapuit, melyek tűz által megemésztetének.
Azután átmenék a forrás kapujához és a király tavához, holott
nem vala hely a baromnak, hogy velem átmenjen.
Azért gyalog menék fel a völgyben éjjel és vizsgálgatám a kőfalat,
azután megfordultam és bementem a völgy kapuján és hazatértem.
A főemberek pedig nem tudták vala, hova mentem, és hogy mit
akarok cselekedni, és sem a zsidóknak, sem a papoknak, sem az
előljáróknak, sem a főembereknek, sem a többi munkásoknak ez
ideig nem jelentettem meg.
Ekkor mondék nékik: ti látjátok a nyomorúságot, amelyben mi
vagyunk, hogy Jeruzsálem pusztán hever és kapui tűzben égtek
meg. Jertek, építsük meg Jeruzsálem kőfalát, és ne legyünk többé
gyalázatul!
És megjelentém nékik az én Istenemnek rajtam nyugvó jó kegyelmét, és a király beszédit is, amelyeket nékem szólt, és mondanák:
Keljünk fel és építsük meg! És megerősíték kezeiket a jóra.
Mikor meghallák ezt a Horonból való Szanballat és az Ammonita Tóbiás, a szolga, és az arab Gesem, gúnyoltak és lenéztek minket, mondván: micsoda ez, amit míveltek? Talán bizony a király
ellen akartok pártot ütni?
Kiknek felelék és mondék: A mennynek Istene, Ő ad jó szerencsét
nékünk, és mi mint az Ő szolgái kelünk föl és építünk, néktek
pedig részetek és jogotok és emlékezetek nincsen Jeruzsálemben!”
Nehémiás 2,11–20
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Ha az első fejezet megmutatta nekünk, hogy milyen gazdagság,
micsoda erő van a térdek meghajtásában, az Isten előtt meghódolt
szívekben, amikor ez a meghajlás nem a gyáva passzivitásra és lusta
tétlenségre szolgál ürügyül – addig a második fejezet egy nem kevésbé szép képsorozatot (történetet) őriz meg számunkra a Nehémiás
életművéből. Az imádság által megtalált élethivatás, itt lesz életvalósággá. Három hónapig kellett várjon Nehémiás az Isten akaratára.
Három hónap hosszat kellett tépelődnie az ő küldetése megvalósításán. Három hónapon keresztül tette őt Isten belsőleg alkalmassá az ő
feladatára. Három hosszú hónapig! Míg végre arca barázdássá lett s a
szomorúságtól megsötétedett Jeruzsálem miatt.
De akkor, akkor jött Isten, hogy az ő szolgájának lihegő tettvágyát
kielégítse. Egyelőre még annyira váratlanul! Honnan van az, hogy
most egyszerre úgy megütődött Araxerxes Longhimanus az ő főpohárnoka ábrázatának sötétsége fölött? Honnan van az, hogy ő tudakozódik a hű szolga szívének szomorúsága felől? (Neh 2,2) Igen, honnan van, ha ez nem más, mint Isten intézkedése?
És ha ez is semmi egyéb, mint Isten tulajdon műve, honnan van
akkor az, hogy annak a hatalmas perzsa despotának a szíve rögtön
úgy meglágyul, hogy minden nehézséget egy csapásra elhárít az útból? Anélkül, hogy hosszabb vita tárgyát képezné, „ad acta” tétetik a
birodalmi levéltárban lévő régi határozat, melynek az a lényege, hogy
Jeruzsálem kőfalának nem szabad újból megépíttetnie, mintha egyszerre nem jelentene többé veszedelmet Izraelnek Perzsiától való elszakadása, amikor a nép ismét erős lesz az ő falakkal körülvett tulajdon városában.
A folyó másik partján lévő helytartók, azok a zugdarazsak, akik
nem tudják lenyelni Izrael virágzását, egyszerre sakk-mattot kapnak
(legalábbis abban a pillanatban) a király levelei által és még inkább, a
király csapatai által, melyeknek Nehémiást kell elkísérniük.
És végül Jeruzsálem lakosságának a szegénysége se kell fejtörést
okozzon Nehémiásnak, hiszen a király díszkertje rendelkezésére áll.
Ott kaphat fát, amennyit csak akar.
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Szóval, mikor az Isten által kitűzött idő elérkezik, akkor Ő úgy
intézi (éppen miként Nehémiás az ő imádságában kérte), hogy Ő „irgalmasságot talál annak a férfiúnak orcája előtt”. (Neh. 1,11)
Anélkül, hogy ő maga ebben csak a legkevésbé is közreműködött
volna, egyszer csak azt veszi észre, hogy a király kinevezte őt az ő
atyái városának satrapájává, helytartójává.
Mit kívánhatott még ennél egyebet Nehémiás? A perzsa királytól
nyert támogatással így már neki is kezdhet az ő nagy művének, csupán és egyedül „az ő Istenének rajta nyugvó kegyelmes keze által”.
Mit gondolsz, nincsen oka Nehémiásnak, az Isten szolgájának
arra, hogy túláradó öröme legyen? Isten és Neki való szolgálat szent
tüzétől áthevülve, nincsen oka arra, hogy lelkesedéssel kezdjen munkához, mihelyt ez lehetséges? Nem természetes-e, hogy ég a türelmetlenségtől, hogy megérhesse azt az emlékezetes napot, az ősi, szent
városába érkezésének napját, mikor az ő lábai Jeruzsálem utcáit
érintik?
Én azt hiszem, igen.
És jóllehet, Nehémiás a legszívesebben azonnal neki kezdett volna
Isten nagy művének, mégse kisebbíti legkevésbé sem ezt a szándékot
az, hogy el kell, halassza. Ő elég gyakorlati ember ahhoz, hogy tudja,
miszerint Isten népének buzgalma mérsékelt buzgalom kell, legyen,
ha nem akarja, hogy ez az elkezdett munka kudarcba fulladjon.
Ezért Nehémiás azt teszi, amit a mi időnkbeli emberek közül nagyon kevesen csinálnak utána. Pedig ez olyasvalami, amiben őt ma is
mindenki kell, utánozza. Éspedig Nehémiás azzal kezdett csinálni
valamit, hogy egyelőre várt.
Már három napja van Jeruzsálemben és pozitíve még semmi sem
történt. Még nem fogadtak fel egyetlen munkást se, akikkel dologhoz
lássanak. Nem, Jehn ezt másképp intézte volna. De helyesebb, ha
mindezek mellett kimondjuk, hogy Nehémiás igenis egy Jehn. Ó, bizonyára benne is lobog az Úrért való buzgóság. Benne is van sietség,
szent sietség annak szolgálatában, aki őt elé küldött. Ő is tudja, hogy
Isten országában halogatásról sohasem lehet szó.
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De mégis más az ő buzgalma. Hogy mellesleg megmondjam:
megfontoltabb, mint Jehné. Mert nem tudta meggondolás nélkül elkezdeni azt, amit Jehn megtehetett.
Ő először nyugodtan időt kellett engedjen magának, hogy a kedélyhullámzások, melyek őt akkor ostromolták, mikor arra a megszentelt földre lépett, lecsendesedjenek. Mindenekfölött belátta azt,
hogy a figyelmet nem irányíthatja addig magára, míg az idő erre eléggé nem érett.
Nehémiás tudja, hogy egy csendesen, váratlanul, de gondosan
előkészített vágás, mindig kétszeres vágás. Azt is tudja, hogy egy idő
előtt tett lépés egyúttal visszafelé lépés. És miután ő ezt tudja, csak
vár nyugodtan, míg az ő megérkezése után a harmadik nem elmúlik.
Ezért is lesz az első cselekedete egy éjszaka végrehajtott cselekedet, amikor a sötétség eltakarja őt a kíváncsi emberek szemei elől,
amikor csak a suttogó szellő és a szikrázó csillagok vannak ébren,
amelyek azonban nem beszélik ki a titkot.
Amikor a nap egészen leáldozott, felkelt Nehémiás az ő háromnapos nyugalmából, amely végeredményében mégse volt tétlenség. És
amikor felkel, tele van buzgalommal az Úrért.
De tele van megfontoltsággal is!
Terve a legapróbb részletekig, pontról pontra tisztán áll előtte.
Először leül, és felszámítja a költséget, mielőtt építeni kezd. De azután építeni akar. Építeni mindaddig, amíg kész lesz. Némán felül az
öszvérére. Oldalvást gyalog mennek a csillogó tavaszi éjszakában az ő
kísérői, férfiak, akik még semmit sem tudnak az ő titokzatos terveiről. Még most, ki tudja, hány esztendő után, az foglalkoztatja Nehémiást, hogy ezt az éjszakai körjáratot az ő történetkönyvében megörökítse, miután öszvérének minden lépése kitörölhetetlenül él
lelkében, hogy soha el ne feledje.
A Völgy-kapun ki, a Sárkányok forrása mellett el a Szemét-kapu
felé, és így tovább! Félelmetes! Lépésről lépésre emlékezik erre a hos�szú, fáradságos, szomorú sétára. Mindenütt romok, lehangolóan,
melyek fájdalmasan beszélnek a földi dicsőség múlandó voltáról. De
azok a romok, ott az éjszakában, mindenekelőtt az Isten városának
romjai, az éjszakában zordonan, félelmet gerjesztően annál borzal-
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masabbak arra nézve, aki ezeken keresztül tanulja meg, hogy mint
Nehémiás, Isten hangjára figyeljen, amint így szól: „A te bűneidért, ó,
embernek fia”. (Neh 1,6)
Ó, mert még aki szent, aki Istennek szenteltetett, még az se biztos
ezen a világon, még annak is sóhajtania kell a bűn nyomorúságának
igája alatt.
Így tehát azon az éjszakán Isten hőse számára minden lépés megannyi szenvedés. De ő mégis megy tovább, mint egy valóságos hős,
még a Forrás-kapu felé és a Király-tava felé is. De ott a romok annyira
felhalmozódva hevernek, hogy az öszvér botladozik és elesik és csakhamar nem képes tovább menni. Lovasa most már gyalog megy tovább. Mert tovább akar menni, míg egészen a végére jut a fájdalmak
ezen útjának. És újból ott áll csendesen, hogy a sejtelmeket támasztó
éjszakai ég bizonytalan világánál szorongva tapogatózzék a falak és
kapuk mentén, hogy meglássa: vajon nem lehetne-e valahol bár egy
darabkát találni, amely ezt a tökéletes pusztítást elkerülte?
Sajnos, mindenütt ugyanaz az eredmény, bárhol is tapogat. Kezei
alatt csak úgy mállik a fal. Ide már csakugyan nem szükséges még
egy pilonszeg se, hogy ezt a falat le lehessen rombolni.
Mint egy szomorú, sötét refrént olvashatjuk az ő könyvében a fájdalmas szavakat: „És ráakadtam Jeruzsálem falaira és kapuira; de
mindent tűz emésztett meg”. Ó, az a félelmetes éjszaka, az ő Jeruzsálembe érkezésének harmadik napja után. Csak amikor a város falait
minden oldalról megvizsgálta, tért vissza ismét a Völgy-kapun keresztül, hazafelé.
Még most, évszázadok múlva is, mély és komoly szózat kél ennek
a hallgatag éjjeli portyázónak az ajkáról, aki Jeruzsálem sáncait bejárja, amint lélekben látjuk őt ott a romokon bukdácsolni és szenvedve járni. Egy szózat elsősorban Jeruzsálem mélyre bukásáról, Isten
városának elhagyatott helyzetéről. Valamint szózat egyben a bűn rettentő hatalmáról is magában a szent helyen. Igen, de aztán egy szózat
Izrael megmentésének önzetlen szeretetéről és ritka hősi szívéről és
nemes lelkű férfibátorságáról, aki dacolt ilyen nagy nyomorúsággal
az ő népéért, holott neki olyan jó dolga volt a perzsa királyi udvarban.

50

DR. HERMÁN M. JÁNOS

Mi ez ahhoz a nyomorúsághoz képest, hogy ez a sokféle beszéd oly
kevéssé talál megértésre a mi napjainkban.
És mégis, aki valamire akarja vinni az Isten országának építésében, annak nem kell-e ott kezdenie, ahol Nehémiás kezdette: a nyomorúság megismerésével? Kicsoda fogja elkerülni a félelmetes csalódást, hogy komolyan, de kellően át nem gondolva szétmállott alapon,
elpusztult falakon és lehamvadt kapukon épített, ha az építés nem
kezdődött a saját városának tüzetes, fájdalmasan pontos megvizsgálásával? Szánakozva gondolom el, miként építi széles e világon, millió
és millió rokonszenves ember, kizárólag csak a „Siker templomát”.
Mit nem építenek a sokféle vallásosság által! Mit nem építenek a
tudomány és a művészet által! Mit nem építenek ezerféle módon! Aztán arra kell gondolni, milyen kevesen vannak ezek között a rokonszenves emberek között, akik a siker templomát építik, olyanok, akik
azzal kezdték, hogy megvizsgálják azt az állapotot, amelyben a világ,
amelyben a saját lelkük létezik, még mindig milyen kevesen kezdik
azzal, hogy latolgatják a nyomorúságot, mielőtt építeni kezdenek!
És, hogy tovább fűzzük ezt a gondolatot, mennyien fognak siránkozva megfutamodni rögtön, mihelyt az ő építményeik dübörgő zajjal összeomlanak, amikor nyilvánvalóvá lesz, hogy a bűn által megemésztett fundamentumok okozzák ezt, hányan fognak éppen
kétségbeesetten sírni, amikor az ő templomaik zuhanva eltűnnek az
örök éjszakában, mert ők nem látták meg, hogy ezek a tönkrement
falak és elpusztult, megemésztett kapuk először a földdel egyenlővé
kell, legyenek.
Azért nekünk érctorokkal kell kiáltanunk ebben az időben:
„Ne felejtkezzetek el arról, aki éjszaka jár Jeruzsálem sáncain. Kövessétek őt.” Igen, nekünk ásnunk kell a mi életünk kaotikus zűrzavarában, mielőtt építeni kezdünk!
Azért nem csak a nyomorúságba vezet el minket Nehémiás. az ő
sajátságos személyisége mintegy magától késztet minket, hogy emlékezzünk a másik éjszakai őrjáróra, aki egyes-egyedül lépett be a bú és
a nyomorúság éjszakájába az ő népéért, lemondván ezzel arról a fejedelmi gazdagságról, melyet ő a mennyben birtokolt.

Horváth László mártír lelkipásztor és Nehémiás könyve

51

Értem ezalatt Krisztus Jézust, aki szintén bejárta a bűn sötét, halálos éjszakáját és a világ nyomorúság-romjait, hogy aztán teljesen
egyedül (és így teljesen egyéni értelemben) mint Nehémiás, megváltást hozzon az ő megvetett, meggyalázott, nyomorúságos népének
azáltal, amit ő a kereszthalál tényével felépített.
És így lesz az éjszakában vizsgálódó Nehémiás számunkra is a
vigasztalás hirdetője, élő beszéd Annak örök szeretetéről, „aki úgy
szerette a világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta érette, hogy valaki
hiszen Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen”. Hogy olvashatja valaki ezt a történetet anélkül, hogy hallaná ezt a beszédet egyszersmind az ember mélyre zuhanásáról és a Jézus Krisztus mérhetetlen szeretetéről mindazért, ami elveszett? Úgy állott ott Nehémiás
annak az éjszakának néma, de mégis sokatmondó csendjében, amint
a falak és a kapuk mentén tapogatózva vizsgálódott és szenvedett,
aztán amint megint feltekint a csillagokkal telehintett égboltozatra,
Istenben bizakodva, aki mindent megtehet. És egészen ezzel a gondolattal eltelve érkezett ekkor haza, hogy hálát adjon Istennek, amiért őt
megsegítette, hogy az ő művének (feladatának) nehézségei között
emberül megálljon. Mert – Istennek legyen érte hála – bármenyire
lelket gyötrő is volt ez a nehézség, az ő rugalmasságát mégsem tudta
megtörni.
Ellenkezőleg!
Az új reggel nem zsákban és hamuban találja őt, hanem munkának lendülve. Még ha fényes napvilágnál olyasmire is bukkanna,
amit a borongós éjszakában nem látott meg, nyilvánvalóan nem tartja szükségesnek, hogy egész életét ez a „darab nyomorúság” töltse be.
Már egy pontos megállapításokkal eltöltött éjszaka után, egy darab
megváltással kezdheti el, még akkor is, ha a mi szenvedőleges testvéreink előtt ez nem más, mint az ösvények csalóka, tétova fénye.
Bármennyire élesen kirajzolódva álljon is előtte nagyjában és egészében ez a nyomorúságos helyzet, visszavonhatatlanul szilárd az ő
elhatározása. Még ha teljesen a legelején kell is kezdeni, akkor is minél előbb, annál jobb.
Amilyen gyorsan csak lehet, reggel népgyűlést hívat egybe. És
ezen a népgyűlésen örvendezve tapasztalja, hogy az a titkolózás,
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amellyel ő munkába fogott, csakugyan nem volt rossz. Mert a csendben, kellőleg előkészített kezdeményezés ért annyit.
Tárgyilagosan, minden kertelés nélkül először megállapítja a csupasz tényeket: hogy Jeruzsálem pusztán hever.
De még mennyire pusztán hever!
És mialatt az emberek széltében-hosszában azon tűnődnek, hogy
ez a helytartó, aki kívülről jött, ilyen újdonsülten s mégis milyen
rendkívül magasan áll (úgy látszik, hogy többet tud róluk, mint ők
tudnak róla), addig Nehémiás nem kevésbé röviden és tárgyilagosan
levonja az egyetlen helyes következtetést: „Tehát, atyámfiai, férfiak –
hadd kezdjünk munkához, hogy felépítsük alapjaikból ezeket az elpusztult falakat és kapukat, és ilyen módon vessünk véget Jeruzsálem
elvettetett állapotának a népek között!” Hogy felébrednek egyszerre
az ő álmodozásukból!
Vajon jól hallanak? Építeni? Helyreállítani! „Nem, ezt nem lehet”.
Magam elé képzelem: az egyik szót kér, hogy elmondhassa, hogy erről még csak beszélni se érdemes, hiszen ehhez sohasem kapnának
engedélyt Perzsia hatalmas királyától, a már ismert határozat értelmében, mely a birodalmi levéltárban van. A másik a Jeruzsálem körül levő ellenség miatti panasszal hozakodik elő, hogy a végsőkig védelmi állásba helyezkedjék ilyen irányuló bármilyen kísérlettel
szemben. A harmadik gúnyolódva kérdi: vajon nem hozott Nehémiás egy hajótér pénzt magával, hogy Jeruzsálem népének szegénységét
olyan vakmerően figyelmen kívül hagyja? A negyediknek „elvi kiforgásai” vannak és nyomósan bebizonyítja, hogy ez valami „Isten-kísértés”. És így tovább.
Toronymagasságra halmozódnak a kifogások, panaszok Nehémiás előtt! Egész heggyé lesznek, amelyen nem lehet többé áthatolni.
Csak akkor hallgatnak el, mikor szívük mélyéig meggyőződtek arról,
hogy Nehémiás biztosan egyszer s mindenkorra ki fog gyógyulni az
ő beteges vakmerőségéből. És Nehémiás? Ki lehet őt csakugyan ütni
a nyeregből, hogy belássa az ő tervének kivihetetlenségét?
Ellenkezőleg!
Még csak nem is kelti olyan embernek a benyomását, akit az ő
céljától eltántorítottak. Bizton győzelmi mosollyal állott ott egész idő
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alatt, mintha csak a heves támadások nem érintenék őt. És minél izgatottabban és szenvedélyesebben helyezkedett vele szembe az ellenzék, annál nyugodtabbnak látszott ő.
És mikor végül az utolsó is elmondta a magáét, és mindnyájan
feszült várakozásban elhallgattak, hogy meghallják, mit fog ő ehhez
szólni, akkor egy kissé előrébb lépett, hogy szóljon.
Most következett az ő győzelmének pillanata! Szelíden, mérsékelten, teljes önuralommal, jól megválogatta szavait, ami által minden
nehézséget egyszerre elhárított az útból. Hangjában ott rezeg valami
Isten emberének hívő öröméből, aki tudja, hogy ő Isten mellett áll.
Ezeknek az embereknek elbeszéli nyugodtan és röviden, amit addig elhallgatott, még pedig azt, hogy a sérelmes királyi végzést már
régen egy olyan határozattal cserélték ki, amelyben Jeruzsálem felépítése egyenesen elrendeltetett. Akkor említést tesz továbbá a király
leveleiről és a királyi kísérő csapatról és a király gazdag ajándékáról,
ami a faanyag szükségletet illeti. És végezetül, beszélt az ő imádságáról is és annak az imádságnak a meghallgattatásáról, valamint Istennek világos útmutatásairól mindazokban, amelyek mégiscsak jelentenek valamit. Szóval érvelése olyan nyugodt és meggyőző,
egyszersmind ellenállhatatlanul lelkesítő, hogy az ő Isten ügyébe vetett hitének szikrája azokra is át kell, ragadjon, akik őt hallgatják.
És, ő Istennek csodája, még ott a gyűlésen az lett mindnyájuk egyhangú jelszava, polgároknak, papoknak, hivatalbelieknek, nemzetségfőknek és napszámosoknak:
„Tehát, ha így áll a dolog – akkor hadd keljünk fel, és építsünk.
Akkor dologra, emberek!” Akkor megerősítik az ő kezeiket a jóra.
Ami lehetetlenségnek látszott, az el volt határozva. Dicsőség érte Istennek.
Ez a darabka régi, szent történet is magában foglal ismét egy egész
sorozatot Istennek ama gazdag gondolataiból, melyek a szívre és az
életre nézve egyaránt fontosak.
Most nincs semmi különös abban, hogy azok az emberek, akik
többé vagy kevésbé betekintést nyertek abba a nyomorúságba, amelyben a világ, az egyház és az ő saját életük teng, minden reményt és
bátorságot feladtak arra nézve, hogy ezt a nyomorúságot legyőzzék,
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mert az ők szemeik be vannak csukva az Isten kegyelme által való
képesség és akarás valóságára nézve! Mint akik lelkileg vakon eme
magasabb isteni valóságra nézve nem emelkednek fölébe annak, ami
látható. És akkor az, ami látható, annyira félelmetes! Olyan legyőzhetetlenül nagy! Azért gyötrődnek ők tovább halálos szenvedésben,
vagy bűnbe belenyugodva, vagy süket-közönyösen. Talán éppen valami olyan kétségbeesetten merev fatalizmusban!
De akkor most is, a mi napjainkban, az a mindennél szentebb hivatása az egyháznak, hogy ne hagyja magukra az ilyen embereket.
Akkor szigorú kötelessége, szükség esetén egyedül csak az, hogy melléjük álljon a kegyelem evangéliumával! Akkor minden keresztyén
ember olyan kell, legyen, mint egy Krisztus keresztjére mutató útjelző tábla, mint aki Isten igazságáról és ugyanakkor Isten szeretetéről
beszél. Igen, az egyháznak még most is jönnie kell, mint Isten szolgálóleányának a Jézus Krisztusról szóló örömteljes üzenettel, hogy Isten
örökké emlékezik az Ő szövetségéről; hogy Ő a mi „örökkévaló éhségünket” és aggodalmunknak az okát, tehát a bűnt elvette és a megelevenítő lelket nekünk ajándékozta (úrvacsorai ágendai kifejezés),
hogy Ő azért elvileg is, a nyomorúság éjszakáját elűzte, és hogy a
szenvedőlegességnek, beletörődésnek és közönyösségnek és kétségbeesésnek többé nem lehet helye.
Nem volna szabad nyíltan kimondanom, hogy egy ilyen felhívás,
hogy az Isten felettünk tartott jóságos kezét nehogy elfeledjük, a mi
napjainkban haszontalan luxus lett. De nagyon sokan vannak, akik
mindenféle Isten országára tekintő szükséges felépítést, helyreállítást
és újjáépítést a világban kivihetetlennek tartanak, mert nincsen szemük a láthatatlan dolgokra nézve, amelyek csak hit által ragadhatók
meg, míg ugyanakkor láthatólag roppant éles a látásunk, ha arról van
szó, hogy (gyakorlatilag és elvileg) „nehézségeket” fedezzenek fel.
Vajha a mi Urunk Jézus Krisztus egyházát is ismét áthevítené a
Nehémiás hite! Hogy az a nyomorúságból felfelé tudjon mutatni, magára Krisztusra, aki Istennek jobbjára emeltetett. Hogy vágyat érezzenek arra, hogy legyőzzék azt a bárki által megnevezett nehézséget,
amely Isten országának kiépítését ebben a világban lehetetlenné tenné. Az egyházra nézve a legmagasabb bölcsesség most és mindig az,
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hogy mind a két lábával helyezkedjék a valóság talajára, azaz mindig
a „nyomorúság” közepébe. De ugyanakkor mind a két kezével kapaszkodjék bele ama másik valóságba, azaz a Krisztus által való váltság valóságába. De nemcsak egyedül ez! Hanem ehhez még az is,
hogy mindenestől belevesse magát a háládatosság megvalósításáért
folyó küzdelembe, ezzel a büszke lelkesedéssel: „Ha Isten velünk, kicsoda lehet ellenünk?”
„Az az Ő tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem Őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékoznak vele együtt mindent minekünk?”(Róm 8,31–32)
Ez a hitnek világot meggyőző ereje, amely most, ha nyilvánvalóvá
lesz, képes lesz sok keresztyénnek parázs alatt szunnyadozó hit tüzét
újból kicsapó lánggá föllobbantani, úgyannyira, hogy eljussanak ők
is arra a győzelmes jelszóra, melyre napjainkban olyan égető szükségünk van: „Hadd keljünk fel, hogy építsünk.” Igen, hadd álljunk meg
a világban vállvetve a munkában.
Egy pár darab azokból a kézügyben fekvő aranygondolatokból,
melyek ebben a darabka történelemben mindenki számára csaknem
megfoghatóan közel vannak, hogy arról, ami legkevésbé van kézügyben, hallgassunk, hogy végül is nehogy eltérítsenek a fő dolgoktól.
Mégis, ne legyünk túl gyorsak, amikor a legmagasabb bölcsességről
beszélünk. Talán mégiscsak tévedünk abban.
Nehémiás könyvének 2. része még nem fejeződik be a 18. versnél.
És minden látszat meg van arra, hogy ennek a fejezetnek a végén még
éppen arról tétetik említés, hogy Nehémiás fellépése mégse volt a legmagasabb bölcsesség.
Ó, bizonyosan, az ő ragyogóan eszményi hite, hogy ilyen nagy
nyomorúság mellett Istennel kockáztassa meg azt – megcáfolhatatlanul kihívja a csodálatot. De az idealizmus (eszményi világnézet), ha
más oldalról néznek rád: illusionismus. És amit először dicsőítnek,
mint a hittel párosult nagy bátorság bizonyítékát, azt utóbb gyakran
messze el kell dobni, mint nyilvánvalóan rajongó, makacskodó és elbizakodott hamislelkűséget.
Még egy kérdést ildomos vizsgálnunk – úgy látszik, hogy Nehémiás véleménye ebben a helyzetben mégsem volt éppen a legbölcsebb,
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mert lássuk csak: mi történik? Még alighogy megszületett a bátor elhatározás, hogy megerősítsék kezeiket a jóra és hozzáfogjanak Jeruzsálem újjáépítésének óriási munkájához, már ott van az ellenség.
Hacsak nem megy tönkre ez a kezdet! Vajon az lenne igaz, hogy Nehémiás itt igen hamar cselekedett, és hogy igen nagy fába vágta a
fejszéjét, amikor ennek az ellenségnek az erejét lebecsülte?
A Biblia három félelmetes ellenséget nevez meg, mint akiktől félni
kell. Az első a horonita Szanballat, a helytartó, tehát egy Beth-horonból származó férfiú. Papyrus tekercsekből megállapítható, hogy ez a
Szanballat egy hitehagyott zsidó kellett legyen. Egy renegát, aki, mint
az már a renegátoknál szokásos, égő gyűlölettel volt eltelve az iránt a
nép iránt, amelyből ő származott. Ez már magában is eléggé megmagyarázza, hogy miért nem tűrhette ő a zsidókat ott Jeruzsálemben.
Azután említi második helyen Tóbiást, az ammonita rabszolgát.
Láthatólag ez a helytartó származására nézve rabszolga-szülött, aki
– mint ez zavaros időkben könnyen megtörténhet – megtanulta hogyan küzdje fel magát helytartóvá a perzsa birodalom egy meghatározott területe felett, ami legkevésbé jelenti azt, hogy ehhez a tehetsége is meglett volna. Mint ahogy azt sem, hogy „tehát” valami lelki
nemesség kellett legyen benne, ami arra szolgált volna, hogy a természetes nemesség hiányát benne kárpótolja. Sőt, mindenből ennek ellentéte tűnik ki.
A harmadik a szövetségben Geseus, az arab, valószínűleg valamely közelben tartózkodó arab törzsnek a főnöke.
Így, mint két zárójel között, éppen megfigyelhetjük, tehát láthatólag azt is, ami az egyház ellenségeinek színét illeti, még ha azt is kell,
hogy megtudjuk: „semmi új nincs a nap alatt”. Legalábbis úgy tűnik
fel, hogy a renegátok és azok az emberek, akik a keresztyénségtől tulajdonképpen semmit sem vitatnak el, de harcolnak azért, mert ezt a
küzdelmet nem tudják abbahagyni, még mindig egy nem kevésbé
jelentékeny állományát alkotják az egyházellenes tábornak, és hogy
jelenleg is a renegátok járnak ebben elől.
Mennyire találó képviseletet nyert valóban ebben a „neves hármasban” az egyházellenes célzat!
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A közös támadási szándéktól eltekintve még nagyon egyeznek a
lelki beállítottság tekintetében is. És mégis nemcsak ennyiben! Még
találóbb hasonlatosságot is fedezhetünk fel. Mert még ha ennek a
hármas társaságnak lelki beállítottsága nem is olyan egészen egyszerű, és éppen elég komplikált, ez semmit nem von le abból, hogy az ő
magatartásuk által minden figyelmes szemlélő számára szembeötlők
kell, legyenek azok a lélektani tényezők. Kettőt ezek közül a szembeötlő tényező közül meg tudok nevezni. Ezek: az ő forrongó dühök,
mikor az egyházban nincs baj és az ő halálos szorongásuk emiatt.
Valóban csodálatra méltó gyorsasággal szereztek hírt arról, hogy ott,
Jeruzsálemben főznek valamit „és ők közel vannak”. De hála a király
leveleinek és mindenekelőtt hála a király kicsiny csapatának, nincsenek olyan erőben, hogy ez ellen valamit tehessenek. De az is lehetetlen, hogy ők nyugodtan otthon maradjanak. Az ő dühök és mindenekfölött az ő aggodalmuk űzi őket! És miután tudatában vannak az
ő tehetetlenségüknek, hozzányúlnak hát akkor az egyetlen fegyverhez, ami még megvan nekik! Ki kell szellőztetniük szívüket és ... elárulják magukat a durva csúfolódás és aljas gyanúsítás által. Ugyan
mit tervelnek ők? Bizonyosan ismét falat építeni, hogy aztán fellázadjanak, és lerázzák a perzsa jármot magukról?!
Most egyszer így van. Ahol Isten országát építik, ott mindig és
mindenütt útjában állnak ennek azok, akik ezt rossz szemmel nézik.
Olyan emberek, akik gyűlölik Istent. És akik ezért Isten ügyét gyűlölik. Akik Isten ügyét meg sem értenék, ha erre alkalom adódnék. De
akik ezt – Istennek hála – nem tudják megtenni, mert Isten mindig
már sokkal előbb felfegyverzi az Ő népét. És akik most ezért nagyot
tesznek és gúnyolódnak az egyházzal és az egyház buzgóságával,
akik finom döféseket osztogatnak, hogy ahol csak tudják, gyanússá
tegyék az egyházat, és lehetőleg ilyen módon megtörjék annak erejét
az által, hogy a nyilvánosság hatalmával és ennek következményeivel
megijesszék.
Nem igaz? Te bizonyára ismered ezeket az embereket, akik előtt
egy imádság nem egyéb, mint egy képmutató gesztus, a keresztyén
szeretetszolgálat nem más, mint önmagunknak egy váltó az örökkévalóságra, egy kis és Istennek szentelt élet nem más, mint önmagunk
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elrejtése Isten fellobbanó haragja elől, az egyház egy életbiztosítás a
pokol és az ítélet ellen. Az élet tele van ilyenekkel.
Mert bűn és gonoszság azért van, hogy minket aggodalomba ejtsen, vagy a mi feladatainkat feladjuk, mely szándék azonnal világosság lesz előttünk, ha magunknak azt a fáradságot vesszük, hogy a lélektani hátterét ennek felkutassuk. Akkor világossá lesz előttünk,
hogy az egyház mai ellenségeinek és Nehémiás ellenségeinek mentalitása között főképpen egy találó megjegyzés áll fenn.
Akkor kihallod azokból a hangzatos szavakból még most is a tehetetlen dühöt olyasvalami iránt, amiből ők bensőleg nagyon félnek,
és ami előttük olyan akadály, hogy szívesen megszabadulnának tőle.
És ebből láthatod, hogy reád nézve nem is olyan rossz ez. Igen, akkor
eszünkbe jut Starknak ama helyes megállapítása, amikor így szól:
„Az egy jó jel, midőn rosszindulatú emberek valamit támadnak, mert
ebből látható, hogy az nem tetszik az ördögnek és mi ennek annál
inkább örvendünk.”
Ó, nem, az ilyen szúrásokat nem szüksége, s hogy komolyan vegye
az Úr egyháza, vagy hogy elcsüggedjen miattuk. De viszont az egyházat a hit kell megtanítsa arra, hogy azokban mindenekelőtt ismerje
fel a „tehetetlen dühöt” és a „lélekgyötrő nagy aggodalmat” az ellenfél
oldalán.
Nos, Nehémiás ezt láthatólag megtette. Távol attól, hogy ettől a
három helytartótól magát megijeszteni hagyja, olyan nyugodt erővel
és elszánt bátorsággal áll velük szemben, amelyek az igaz hithőst jellemzik. Úgy látszik, mintha nála éppen az ellentét okozná, hogy ő
annál erősebben áll abban a meggyőződésben, mely szerint nem sietett és semmit sem hamarkodott el. Igen, itt alkalmazhatnók reá az
Igét, mely másutt egyenesen Krisztusról van megírva: „Lefegyverezvén a fejedelemségeket és hatalmasságokat, bátran rájuk mutatott és
ezáltal felettük diadalt vett”. (Kol 2,15)
Legalább a gúnyolódók üresen távoztak el. „A mennyek istene segíteni fog minket, és mi az Ő szolgái felkelünk és építünk, de nektek
semmi részetek sincs, sem igazságotok, sem emlékezetek Jeruzsálemben.” Ó, mennyire valóban Nehémiás ő. Sajnos, mennyire kevés manapság egyházainkban a Nehémiás-féle egyéniség. Igen, hogy lehet
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az, hogy a mi századunk annyira szegény Nehémiáshoz hasonló hivatástudattal felruházott emberekben, akik, miként ő, elmondják: „A
mennyek istene, Ő teszi szerencséssé a mi dolgunkat!”
Hogy van az, hogy mi szinte nem is ismerjük már többé ezt a rettenthetetlen hitbeli bátorságot, amely Isten erejével megy neki a lehetetlennek, ezzel a bátor jelszóval: „és mi, Istennek szolgái, felkelünk és
építünk.” Honnan van az, hogy manapság mi mindnyájan olyan félénkek vagyunk, hogy nem merjük megmondani Krisztus ellenségeinek a véleményünket a dolgok külső látszata ellenére is: „Nektek
nincs semmi részetek, semmi igazságotok sem emlékezetek Jeruzsálemben”. Nincsen-e a győzedelmes Krisztusnak olyan ereje, amellyel
minket is, még ha olyan gyengének és kicsinynek is látszik a mi munkánk kezdetben, és ha gyanússá lesz és gúnyolódást hív ki ez a munka, a dicsőségre juttasson a nagy végzetkor, ami egészen bizonyosan
következik? Nincsen már többé olyan ereje ennek az Idvezítőnek,
amellyel ne engedjen minket akármely gúnyolódó ellenség előtt reszketni és remegni, és hogy ne engedje abbahagynunk az Ő művét? Az
Ő neve már nem erő arra, hogy kétszeresen megerősödve nekifogjunk, és a gúnyolódókat kizárjuk az Isten országából, amelynek az
építésével mi az Ő parancsára fáradozunk? Hisz Isten mondja: „Jézus
Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz”. (Hébr 13,8)
Tehát nem lehet igaz!
Akkor tehát mi vagyunk az okai, hogy ennek ellenére a mi Krisztusért vívott harcunkat rögtön beszüntetjük, mihelyt a gúnyolódók
feltűnnek. Nem vagyunk mi valahogy túl udvariasak ezekkel a gúnyolódókkal szemben? És mindenekfölött megrövidít ez minket talán a mi Idvezítőnk tökéletes elégtételének és igazságosságának és
erős hitében? Talán egyedül ez magyarázhatja meg a mi aktivitásbeli
bátortalanságunkat! Csak nem jelenti ez azt, hogy ennek így kell maradnia?
Ellenkezőleg!
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III. RÉSZ
KÍVÜL NYUGTALANSÁG – BENT NYUGALOM
„Lőn pedig, mikor meghallotta Szanballat, hogy mi építjük a kőfalat, haragra gerjede és felette igen bosszankodék, és gúnyolá a
zsidókat;
És szóla az ő atyjafiai és a samáriai sereg előtt, és ezt mondá: Mit
művelnek e nyomorult zsidók? Vajjon megengedik-é ezt nékik?
Talán áldozni fognak? Hát bevégezik ma? Avagy megelevenítik a
köveket a porhalmazból, holott azok elégtek?!
Az Ammonita Tóbiás pedig mellette állván, mondá: Bármit építsenek, ha egy róka lép fel reá, összezúzza köveiknek falát.
Halld meg, oh mi istenünk! hogy csúffá lettünk, fordítsad gyalázásukat az ő fejökre, és add őket prédára a rabságnak földében;
Ne fedezd el az ő hamisságokat és az ő bűnök a te orczád elől el
ne töröltessék, mert téged bosszantának az építők előtt!
És építők a falat annyira, hogy elkészült az egész fal félmagasságban, mert a nép nagy kedvvel dolgozott.”
Nehémiás 4,1–6
Nyugtalanság kívül – nyugalom benn. És lőn, amint Szanballat
meghallotta, hogy mi építjük a falat, haragra lobbant és gúnyolta a
zsidókat. És így szólt az ő atyafiainak és a samáriai seregek hallatára:
„Mit mívelnek ezek a szerencsétlen zsidók? Megengedik ezt nekik?
Áldozni akarnak talán? Bevégzik egy nap alatt? Életre keltik-e a köveket a porhalmazból, mert azok elégtek”; és Tóbiás, az ammonita mellette volt és szóla: „Bármi legyen az, amit építenek, ha egy róka reálép,
szétrombolja az ő kőfalukat”.
Halld meg, ó Istenünk, hogy milyen lenézettek vagyunk, és fordítsd az ő gyalázatukat az ő fejükre. És add őket zsákmányul a fogságnak földében. És ne fedezd el az ő igazságtalanságukat és az ő vétkük a Te orcád előtt el ne töröltessék, mert bosszantottak Téged,
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mikor szembeállottak az építőkkel. Mégis építettük a falat, annyira,
hogy az egész fal felényire elkészíttetett, mert a nép szívével azon volt,
hogy építsünk. (Nehémiás 4,1–6)
Amint látszik, Nehémiás életművének tárgyalása rendjén mellőzzük a harmadik fejezetét annak a könyvnek, mely az ő nevét viseli.
Éspedig nem azért, mintha ez a fejezet nem tartalmazna valamit Istennek az Ő népéhez intézett üzenetéből. Ami azt illeti, nyugodtak
lehetünk: Nehémiás könyvének harmadik fejezete nem ok nélkül
tartatott meg számunkra. Alkalmunk van arra, hogy mintegy madártávlatból tudomást szerezzünk a harmadik fejezet tartalmáról. Az
lesz a benyomásod (és ez egy szép gondolat, amivel tényleg ennek a
fejezetnek első verse ötlik szemedbe), hogy itt az építés kezdődik el a
szent helyen, a templomon, mégpedig a főpap által. Igen, Elkasib főpap az az ember, aki tudja, hogy az „egyház ember” nem maradhat
hátul még az ilyen anyagi dolgokban sem, mint amilyen egy városfal
felépítése. Ő ezzel ellentétben azt mutatta meg: megérti, hogy az
„egyházi ember” azért van, hogy elől járjon, hogy neki kell először a
vakolókanál és a kövek után nyúlnia, hogy ilyen esetben (így cselekedvén) példát nyújtson mindeneknek és a teljes odaadást, amit az
ügy igényel, ne sajnálja, hogy azt az ügyet olyan magasságba lendítse,
ahogyan az Isten munkájához illik. Mennyivel erősebben jut ez kifejezésre, mikor az ő templomát kezdte!
A harmadik fejezet tehát mindennél előbb egy olyan gyülekezeti
elöljáró jelentőségét mutatja be nekünk, aki tényleg „elöljáró” volt,
még az egyháznak szélesebb területén is. Aztán a jó munkatársak
névjegyzéke őrzi meg a számunkra jobban ezt, akik követték a jó vezető példáját, akik mellette és keze alatt dolgoztak. Aztán az is megható, mikor az összes építők neveit olvassuk, ahogy azok ott le vannak írva, tarka összevisszaságban, tekintet nélkül rangra és állapotra.
Olvassuk papok, aranymívészek, vegyészek, kereskedők, hivatalbeli
férfiak nevét, valamint többnyire közönséges városi polgárok neveit.
És ezt, úgy egymás után, keresztül-kasul.
Mondom, annyira megható, hogy ezeket itt megörökítve találjuk,
hogy én együttérzek azzal, aki ebben egy utalást lát arra a könyvre,
amely még mindig folytatódik „a mennyben odafenn Istennél, amely
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mégiscsak úgy, mint itt, fel fognak vétetni az idők örökkévalóságáig
Isten városa kicsiny és nagy építők nevei, minden korból, nemzetségből, nyelvből és ágazatból”. Ezt mondja nekünk, amit Malakiás 3,16ban olvasunk: „...az Úr pedig figyelt és hallgatott és egy emlékkönyv
íraték le előtte azokért, akik az Urat félik, és azokért, akik az Ő nevére emlékeznek”.
Így tehát Nehémiás harmadik fejezete magában véve tartalmilag
elég gazdag ahhoz, hogy ne térjünk tőle félre. Mi azért mégis kell,
hogy mellőzzük amiatt, hogy nem adja magának a történetnek folytatását, hanem csak egy szép és értékes félbeszakítás, amely a cselekményen inkább kívül áll. Ez minket nagyon elterelne a fő dologtól,
melyet szem előtt tartani célunk gyanánt tűztünk ki.
Ezért a mi figyelmünket Nehémiás negyedik fejezetére irányítjuk,
mely minket egyszerre ismét Nehémiás küzdelmének közepébe állít
be (vezet).
Tóbiás és Szanballat számára egy veszedelmes és kritikus idő volt
a Nehémiás jeruzsálemi helytartósága: ők is elmondhatták, hogy a
„régi jó idő”, a zavartalan nyugalom ideje végképpen lejárt, mióta a
zsidók Perzsiából visszajöttek, hogy a halott Izraelt ismét új életre
keltsék. Vajon az a „régi jó idő” csakugyan olyan jó volt? És „hogy ez
a zavartalan nyugalom” nem inkább a sír nyugalmával volt-e azonos,
az az ő véleményük szerint keveset számított. Mégis csak nyugalom
volt, és ez volt a fő dolog. Ez a nyugalom most megszűnt! De bármilyen szélesen bontakozna is ki reájuk nézve ennek az időnek veszedelmes és kritikus volta, erre nézve csak fokozatonként nyílna meg a
szemük. Először csak egy percnyire. Csakhamar kissé jobban, míg
végre meglátják a teljes valóságot.
És, mert az ő tekintetükben a körülmények kibontakozására
emelkedés van, amit ott az ő gyűlöletükben és harcukban az események ellen egy emelkedő vonal is kimutatható.
Akkor ott ők teljesen készületlenül bizonyságot nyernek a halott
Izrael feléledéséről, mely a Nehémiás másokat is lelkesítő lelkesedése
által jött létre, pont ama éjszakán a Jeruzsálem széttört falai és lehullott kapui mentén tett felderítő út után, a közvetlenül rá következő
népgyűlés által, mely a népet arra a lelkesült határozatra vitte: „Hadd
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keljünk fel és építsünk” – ó, egy kissé akkor is nyugtalanok lettek,
„hová fogunk jutni?”
De mégis – ott volt akkor ugyanabban az időben egy benső, meglehetősen erős várakozás, hogy ez talán – ki tudja, milyen gyorsan,
jóra fordulna. A zsidók mindig fanatikus nép hírében álltak. Egyvalamiért fel tudnak az izzásig melegedni. Viszont sokszor hidegek,
mint a jég. Még mindez jóra igazodhatik.
De hazatérve erről a gyűlésről, ahol olyan bátran lerázták magukról a gúnyt és a gyanúsítást, becsületesen be kell, hogy ismerjék, nem
valami nagy megkönnyebbülést szereztek maguknak. Ellenkezőleg,
a Nehémiás királyi szava „A mennynek Istene szerencséssé teszi a mi
dolgunkat, és mi, az Ő szolgái építeni fogunk, de nektek nincs semmi
részetek, sem igazságotok, sem emlékezetek Jeruzsálemben” – ez a
szó csúnyául zokon esik nekik. Az ő nyugtalanságuk még azután se
tűnt el sokáig.
Ők belátják, ami igaz, ha nem is olyan nyíltan, de egy belső hang
mégis azt mondja nekik, hogy Nehémiásnak Isten segítségébe és hatalmába vetett hite mégis szilárdabb alapon nyugszik, mint az ő hitük, mely szerint az ő vállalkozása nem fog sikerülni.
Ezért lett reájuk nézve az idő egyre kellemetlenebb és kritikusabb.
Reggel, mikor felkelnek, első dolguk, hogy megnézzék: miként áll a
dolog? Este, mikor pihenni térnek, utolsó gondolatuk: kénytelenek
megállapítani, hogy nem jól áll a dolog. És éjszaka arról álmodnak,
hogy Isten csak megsegíti őket, hogy ismét megijedve ébredjenek föl,
örvendezve, hogy ez csak álom volt. De ugyanakkor babonásan tudakozva, hogy vajon nem jóslat volt ez valamiről, ami mint valami
végzet, reájuk esetleg elkövetkezik.
Ezen közben Nehémiás ügyesen elkészült a nagy mű megszervezésével. Benne nem támadnak aggodalmak, amiket hitetlenség szül.
A fal már egész hosszában meghatározott nagyságban darabokra van
felosztva. Minden szakaszra fel vannak az építők is állítva, akik felelősek ama rész felépítéséért. És ez most élet és egy jelentős megmozdulás. A város minden tájékán, északon, délen, keleten és nyugaton,
ugyanabban az időben fognak munkához. Így növekszik a fal alapjából, mint a fa felfelé. Dolgoznak vidám tréfa és élénk csevegés köze-
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pette. Senki sem akar tétlenkedni. Nem csoda, hogy olyan kézenfekvő a haladás.
Igen, de az se csoda, hogy így napról napra növekszik a Szanballat
és Tóbiás nyugtalansága. Végül nem csoda, hogy ennek a nyugtalanságnak a kifejezése most meg kell, hogy változzék. Ha ott először
olyan kedélyes gúny volt, mintegy mosollyal a száj körül, egymásba
tett kézzel, egy kissé úgy felülről – most mindez megváltozik. Most
már többé nincs szó kacagásról, most ott állnak ők erősen összeszorított ajakkal, sötét arccal, vészjósló szemekkel. Most már az ő szavaikból nem lehet kiérezni a barátságos hangot, hanem a közelgő men�nydörgés fenyegető morajlását hallani azokban. Most többé nem
állnak ott kezeket hanyagul egymásba fonva, hanem ökölbe szorított
kézzel hadonásznak.
Ó, bizonyosan van még ott gúny. De ez a harag gúnyja, amibe a
harag viszi az első hangot. És hogy is lehet másképp, ahol az aggodalom onnan belülről olyan nyugtalanságot keltően gyarapszik.
Ó nem – most a kőfal, hogy úgy mondjuk, a földből nő ki, most
reájuk nézve nem olyan bizonyos többé, hogy nem kerül arra sor,
hogy ők beavatkozzanak. De hogy fog lehetni nekik valaha beavatkozni? Igen, ez csak akkor lehet, ha minden csak az ő kezeikre játszik.
És így történik meg az, hogy Szanballat és Tóbiás tovább sodortatnak
a jó útról az ő növekvő aggodalmuk által. Ez többé nem olyan ügy,
melyet magukba folyhatnának. Most erről kell nekik beszélniük.
Igen, ezt ők úgy az úton csinálják meg, mint akik mint „testvérek”
(ami azt jelenti ebben az esetben láthatólag, hogy mint „Samária vezető társai”, akik szintén felelősek az ügy menetéért) állnak egymás
mellett. Még erősebben, még akkor is erről beszélnek, amikor a közkatonák is jelen vannak. Röviden, még ha fenn érzik is magukat, ők
csúfolódnak széltében-hosszában, amennyire csak tudnak. Ha korábban gúnyolódtak némileg az újjáépítés művével, most az építők
közül kell szenvedniük némelyeknek. Szavaik csípősek a vad düh miatt. Ők formálisan kizsákmányoló zsidóknak szidják őket.
Halld csak! Mit mívelnek ott azok a tökéletlen zsidók? Olyan erős
hősök ők, hogy ilyen nagy dologra vállalkoznak. Vagy talán Istenben
bíznak, és azt gondolják, hogy egy kis áldozat révén megnyerik ma-
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guknak az Istent? És: „Úgy sietnek, mintha az egy olyan kicsi dolog
volna, ami egy nap alatt elkészülhet. Bizonyára valami eljárást találtak ki, amivel az elhamvadt mészköveket ismét használhatóvá teszik.
Úgy látszik, hogy ami az anyagot illeti, az legkevésbé sem okoz nekik
fejtörést”. Így, mondja a Szentírás, Szanballat tehetetlen gúnnyal haragszik. Mert ő is aggódni kezdett. És – természetesen – akkor Tóbiás
is, az ő hűséges társa, aki egy lapáttal még szívesen tett hozzá.
De nem – ez lesz aztán egy fal, „Nem kell egy elefánt, hogy összetiporja. Hacsak egy róka is az ő kicsiny talpaival rászalad, menten
lehull”.
Mennyi lélektani finomsággal és milyen élesen ábrázolja előttünk
Isten Igéje itt a gúnyolódó gyűlöletet és a keserű gúnyt, amellyel az
egyházra akkor és most és minden időben az ő ellenségei leselkedtek.
Ha ezt az elbeszélést egy kissé kiemelem az ő történeti összefüggéséből, akkor úgy tűnik föl, mintha te azzal foglalkoznál, hogy egyik
vagy másik gyakorlati jegyzetet egy mai naplóból olvasnád, mintegy
„példa a gyakorlatból” címen.
Igen, most így is van ez! Amilyen mértékben Krisztus és az Ő
egyházának ellensége világosan kezdi érezni ennek a Krisztusnak legyőzhetetlen erejét és az Isten országának megolthatatlan növekedését, ugyanilyen mértékben most is a gúny csípősebb és hevesebb a
harag. Olyan mértékben száll le most is mindinkább az egyház műveivel szemben érzett kényelmes, gőgös lebecsülésének magas talapzatáról lassanként az ellenséges cselekedet átmeneti pontjáig, mégpedig a keresztyén ember személyét ócsárló, becsmérlő, sértő gúnyolódás
alacsony álláspontjáig, így nem engedi magát legkevésbé se eltéríteni
attól, hogy magát a Krisztus személyét válassza célpontul. Mi is ismerjük ezt a haragos gúnyt és heves ellenkezés a nép minden rétegében. Tulajdonképpen nem is kell olyan messzire keresnünk. Bizon�nyal megtalálható ez hazánkban is.
És most is ebben járnak a Szanballatok a Tóbiásokkal! A Szanballat-féle emberek, a hitehagyott keresztyének, akik kiestek a maguk
magas pozíciójából, fölényesen jönnek még mindig azzal a gúnyos
váddal, hogy mi, a keresztyének még mindig alatta maradunk az eszményiségnek. Azzal gúnyolódnak: a keresztyénség követelményei
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olyan túlzottan magasak, és a keresztyének tehetsége olyan nevetségesen csekély, hogy mi tulajdonképpen beképzelt és saját igazságunkban bízó emberek vagyunk.
Mivel ők a Bibliát még jobban ismerik, arra használják, hogy nekünk szemünkre hányják: „Meg tudjátok ezt tenni? Képesek vagytok
arra? És vagytok ti olyan erősek? Vagy még mindig azt hiszed, amikor istentiszteleti (vallásos) kötelességeidnek eleget teszel – hogy Isten tenni fog valamit érted? Vagy azt hiszed, hogy a keresztyénség
neked lehetőséget ad, hogy olyasmit cselekedjél, amire mi, közönséges emberek nem vagyunk képesek?”
Nem igaz, így tör pálcát a hitehagyott keresztyénség és a hitetlen
világ még mindig a keresztyén buzgóság és jóakaratú kezdés felett. A
Tóbiás-félék, akik eredetileg nem keresztyének, még mindig elől vannak, hogy amazokkal egy kézre dolgozzanak.
Csakhogy a saját taktikájukat követik. Az ő taktikájuk aztán az,
hogy nem szűnnek meg bizonyítani, hogy az ügy, melyet keresztyén
szemszög alatt kell nézni „sokkal magasabb rendű”. Vagy – és ez
ugyanaz – mindent, ami „keresztyéni” ott röviden szólva „égetni valónak” hívják!”
Könnyen beszélsz, mikor azt mondod, hogy neked emiatt nem fáj
a fejed. Ez igaz. Ezen nem szükséges törnünk a fejünket. De – még ha
ez nem is szükséges – azért ezt mégis megtesszük. És pontosan ez is
az oka annak, hogy a kísértésnek ez az ideje olyan nehéz lett reánk
nézve a legtöbb esetben.
Ez onnan van, mert a kívülünk való ellenség hatalmas segítőtársat
nyer bennünk, vagyis a szívünkben lakó ellenségben. Olyan szívesen
elismerjük, hogy a bennünk lakó keresztyén ember olyan szegény,
gyenge, küszködő ember. Mi elismerjük, hogy Isten ügye szerfölött
nagy a mi erőnkhöz. Olyan szívesen latolgatjuk a mi gyenge, kicsiny
erőnket, ahelyett, hogy felemelnőnk szemeinket és a Krisztus nagy,
győzhetetlen erejében bíznánk, amely ha a bűn megtöretett az Ő engesztelő halála által, erőnek forrásává akar lenni a mi számunkra. Mi
összejátszunk nagyon gyakran az ellenséggel, hogy mindazt, amit mi
csinálunk, kedvezőbb színben tüntessük fel ahelyett, hogy vállainkat
nekivetnők.
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Nem csoda, hogy aztán hiányzik a bátorságunk arra, hogy az ellenség gúnyát és gyűlöletét magunk mellett elsiklani hagyjuk. Nem
csoda, hogy lelki vonatkozásban olyan kétségbeesett alakocskák vagyunk, egyfelől azért, mert amolyan testi fegyverekkel hadonászunk
mi is, mint civódók, másfelől azért, mert engedjük, hogy bizonyos
lelki kimerülés lepjen meg minket, ami miatt elállunk feladatunktól
abban a meggyőződésben, hogy a világnak mégiscsak igaza van,
amikor azt igyekszik bebizonyítani, hogy a mi erőink kicsinyek, s
hogy a mi feladatunk kimondhatatlanul nagy, és hogy azért csak egy
fabatkát ér, bármihez is kezdenünk.
Igen, a kísértés ideje bizonnyal nehéz nekünk. De csupán csak
azért, mivel Krisztust és az Ő erejét szem elől tévesztjük. És mert így
az ellenséget mindenütt feltaláljuk az ő áruló gúnyával, méghozzá a
saját szívünk mélyén.
Nos, ha ez így van, akkor mégis van egy út, hogy azáltal ebből a
nehéz időből győzelmesen kerülhessünk ki, anélkül, hogy elesnénk
vagy hasonló testi fegyverekhez nyúlnánk, amiket az ellenség forgat,
vagy feladnók az Istentől adott feladatot szomorú bátortalanságunkban.
Nehémiás ismerte azt az utat. Mert – nézd csak, mit tesz ő.
Nehémiás azt teszi, amit Isten minden gyermekének tennie kell
hasonló kísértés idején! Nehémiás nem viszonozza a káromlást. És
Nehémiás annál kevésbé folyamodik ahhoz az eljáráshoz, hogy amikor megtámadják, félreálljon, és az ügyet cserbenhagyja. És Nehémiás nem bizakodik büszkén a saját tehetségében és akaratában.
Nem, amit Nehémiás tesz, az ez: Isten elé visz mindent, ahhoz a
Hatalmashoz, a szövetség hűséges istenéhez, aki őt sohasem utasította el segítség nélkül.
Nehémiás ismét imádkozik. Így szól Istenhez: „Halld meg, ó Istenünk, hogy mi milyen megvetettek vagyunk és fordítsd vissza az ő
gyalázkodásukat az ő fejükre és add őket zsákmányul a fogságnak
földjére. És ne fedezd el ez ő igazságtalanságukat, és az ő vétkük a Te
orcád előtt el ne töröltessék, mert megszomorítottak Téged azáltal,
hogy ellenünk állottak, amikor építünk”.
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Nem igaz, te itt a megtámadott lelket vizsgálod ebben az imádságban, aki Isten ügyétől nem fordulhat el, de magát sem akarja megítélni. Mert aki (...), hogy aztán szükség esetén az ellenséget seperje el az
ő életéből.
Isten nélkül valónak találod te ezt az imádságot?
Amikor valaki nem megbocsátásért, hanem bosszúállásért imádkozik. Amikor valaki szétszóratásért és nem összegyűjtésért könyörög. Amikor valaki nem megtartást, hanem átkot kér valakire.
Csakugyan, ez valahogy istentelenül hangzik. És mégis – tévedsz.
Mert ez nem istentelenség. Ez tisztán vallásos jellegű. Igen, ez nem
személyes gyűlölet és nem is nemzeti gyűlölet, amely Nehémiást arra
ösztönzi, hogy megfizetésért kiáltson. Mert, ha jól elolvasod, akkor
úgy találod, hogy itt tisztán és egyedül arról van szó: azt gyűlölni,
amit Isten gyűlöl, és azért gyűlölni, mivel az Isten is gyűlöl, és annyira gyűlölni, amennyire az Isten gyűlöli. Az ilyen gyűlölet legnagyobb
mértékben megfelel a vallásosságnak.
Ez nem valamely Isten gyermekének eltiprásáért mondott imádság, hanem az ördög megsemmisítéséért, aki ott az ember mögött
Isten ellen foglal állást.
Itt van a kérés igazságért nemcsak Nehémiás vagy Nehémiás népe
számára, hanem Nehémiás istene számára, Izrael istene számára, az
ég és a föld istene számára, akinek az igazsága előtt minden emberi
érzésnek és mérlegelésnek háttérbe kell szoríttatnia.
Itt meglepő keleti erővel, magának a Krisztusnak imádsága taníttatik nekünk: „Jöjjön el a Te országod”.
Igen, ez az imádság többek közt ezt is kifejezi: „Szórd szét az ördögnek műveit és az ő uralmát, mely ellened feltámad, hiúsítsd meg
minden gonosz tervét, amit a Te szent Igéd ellen kohol, míg tökéletességre jut a Te országod, mikor Te lész minden, mindenekben”. (H. K.
123. kérdés) Nemde, azt az imádságot, amely Krisztus szent ajkáról
fakad, csak nem nevezed istentelennek?
Ellenkezőleg, nem Isten nélkül való, hanem Istennel van tele az az
imádság, mely Isten dicsőségét és az Ő ügyét messzire fölébe helyezi
minden emberi gondolatnak és érzésnek, mely mindezeket egyszer s
mindenkorra aláveti az Ő szent igazságának és isteni felségének.
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Ahelyett, hogy Nehémiásnak ezt az imádságát is elítélnők, a mi hitéletünk alkotó részévé kell ennek lennie.
Legalább én úgy látom ezt. Mert egyedül az ilyen imádság által
leszünk képesek arra, hogy az ellenséggel vívott küzdelemben testi
fegyverekkel szembe ne szegezzünk testi fegyvereket. Csupán így jutunk el odáig, hogy Isten ügyét soha nem adjuk fel, még akkor sem,
ha azt halljuk, az emberek panaszkodnak a keresztyén életgyakorlat
miatt. Mert csak így látjuk Krisztus engesztelő áldozatát, Krisztus
igazságát és Krisztus erejét olyan felbecsülhetetlenül nagy kincsnek,
amit nem lehet eljátszani.
És akkor sem a mi gyenge erőnk, sem a mi Istentől adatott nehéz
feladatunk, sem valamely hatalmas ellenség nem képes többé a mi
szemeinket elvonni a Golgota keresztjétől, mert akkor imádkozva
dolgozunk és dolgozva imádkozunk. Igen, akkor imádkozunk azért
a bűnösért, aki Isten ügye ellen van, hogy ezt a bűnöst mások között
vagy közöttünk kell-e keresni. Így aztán imádkozunk a bűnnek és a
Sátánnak megrontásáért is, amely a bűnös ember mögött áll. Akkor
nálunk is maradjon háttérben minden emberi, Isten dicsősége és
igazsága előtt. Akkor lépjen vissza a mi önzésünk, a mi felebaráti szeretetünk, amennyire szükséges akkor, hogy mi meghalván, megtartassunk.
Hadd jöjjön el Urunk, a Te országod!
És most ennek a szakasznak befejezéséül! Úgy gondolom, nem
mondok túl nagyot, ha azt állítom, hogy ott számunkra egy találó
ábrázolata van „annak a nyugalomnak, mely Isten népe részére van
fenntartva”. (Zsid 4,9) Nemcsak a síron túl, de az innenső parton is, a
küzdelem közepette. Mert amit látunk, az meg is történik. Ott, a városon kívül, napról-napra növekszik az ellenség nyugtalansága. És
ennek az aggodalomnak növekedésével, amely egyben mindig az Istentől való aggódás is, növekszik naponként a gyűlölet is Isten ellen
és a dühöngés a népe ellen. De odabenn, úgy látszik, hogy ezt a dühödt őrjöngést és ezt az eszeveszett dühöt még csak észre sem veszi
senki! A falon keresztül egyetlen szót sem kiáltanak vissza. Egyetlen
hangos szitok se zavarja a békés embert.
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Nehémiás, Istennek hőse, mindig imádkozott. Mindent Isten elég
vitt-e ő ebben az imádságban? Megkérdezte ő mégis Istent, ítéljen az
ő népe és az ellenséges nép között? Nos, az ő ügyük Istennél mégiscsak bizonyos? Így, ott benn, Jeruzsálemben van és lehet mély nyugalom, zavartalan béke, bármennyire fenyegetnek és morognak künn,
igen bármennyire zúg is a vihar Jeruzsálem felett.
Mégis bármennyire békésen és nyugodtan legyenek is odafenn, a
kívül levő lármás nyugtalanság ellentéteképpen, mégse kell azt gondolnunk, hogy az, amiben van, a temetőnek csendje.
Nem, Jeruzsálemben egy olyan hang hallatszik, mely messzebbre
cseng, mint a legádázabb szitok. Egy hang, mely mélyebbre hatol,
mint egy jól irányzott kardvágás. Egy hang, mely erősebb bizonyosság, mint a szavaknak egész sorozata. Ez a folyton haladó munkának
a hangja. Ez a kemény vakolókanál ismert hangja a durva kövön. Ez
a kalapács és a véső csengése. Ez a munka éneke, mely széles hullámokban terjed szét az egész vidéken. Ez, ez Jeruzsálem építőinek erőteljes válasza Szanballat, Tóbiás és mindazok számára, akik velük
tartanak.
„De mi építettük a falat, úgyannyira, hogy az egész fal köröskörül
felényire emelkedett, mert a nép szava azon volt, hogy építsünk”. És
ha a nép szíve azon van, hogy dolgozzék, akkor nincs idő más egyébre gondolni. Így van ez jól.
Akkor nem nyugtalankodunk Jeruzsálem miatt, ha lelke mindig
Isten közelében van, az ő embereit pedig munkában találjuk. Nos,
akkor csupán az a jó Krisztus egyházában, ha az ő panasza Isten előtt
van, ha ugyanakkor kezével a munkán van! Csak mi tudjunk úgy
imádkozni, mint Nehémiás.
„Perelj, Uram, perlőimmel, küzdj az ellenem harcolókkal”, akkor
tudunk dolgozni is úgy, mint Nehémiás. Mert akkor van nyugalom.
A nyugalom, amely Isten népének sajátja.
Mivel mi tudjuk hit által, hogy Krisztus harcolt és hogy győzött,
bűn és Sátán szétmorzsoltattak a Golgota hegyén.
Ó, hadd növekedjék napról napra körülöttünk az ellenség fenyegetése – nem árthat nekünk semmit. De természetesen, nem lehet és nem
is lesz ez a nyugalom nálunk se halottak nyugalmává! Ellenkezőleg!
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Mozgékonyság és tevékenység! Akkor felhangzik tisztán a munka
éneke. Akkor maga a tudat is, hogy az ellenség odakinn leselkedik,
csak ösztöke lesz nagyobb gyorsaságra és bensőbb sietségre, hogy a
munkával minél hamarabb elkészüljünk.
Aki Nehémiás imádságát elimádkozta, hogy a Sátánnak minden
műve meghiúsíttassék, csak az tud igazán dolgozni.
Mert Isten meghallgatja az imádságot. Aki így imádkozott, az
dolgozhat is, mert ha gyengék is az ő kezei és nagy is a munka, hiszi,
hogy képes lesz és erős lesz Krisztusban és Krisztus által. Aki így
imádkozott, annak kötelessége is dolgozni. Mert annak lelke vágyakozik ama nap után, amelyen a gúny elnémul, midőn meglátszik a
fölépített Isten városa. Aki így imádkozott, az építeni akar, mert
megtapasztalja azt az örömöt, hogy mit jelent „Isten munkatársának” lenni. Ilyen imádságon és munkán van az Isten áldása. Észrevétlenül, mielőtt még tudnók, félig kész vagyunk már.
Azért imádkozzatok és dolgozzatok!
Igen, imádkozzatok és dolgozzatok, tegyétek mind a kettőt!
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IV. RÉSZ
„És összeesküvének mindnyájan egyenlő akarattal, hogy eljőnek
Jeruzsálemet megostromolni és népét megrémíteni.
De mi imádkozánk a mi Istenünkhöz, és állítánk ellenök őrséget
nappal és éjjel, mivelhogy féltünk tőlök.
És mondák a zsidók: Fogytán van ereje a teher-hordónak, a rom
pedig sok, és mi képtelenek vagyunk építeni a kőfalat.
A mi ellenségeink pedig ezt mondották: Ingyen se tudják meg, se
ne lássák, míg közikbe bemegyünk és őket leöljük, és megszüntetjük a munkát.
És lőn, hogy eljöttek hozzánk mindenfelől a zsidók, a kik ő mellettök laknak vala és nékünk tízszer is mondották: Térjetek haza!
Azért állítám a hely alsó és nyilt részeire a kőfal mögé, odaállítám a
népet nemzetségek szerint, fegyvereikkel, dárdáikkal és kézíveikkel.
És körültekintvén, fölkeltem és így szóltam az előljárókhoz, a főemberekhez és a többi néphez: Ne féljetek tőlök! A nagy és rettenetes Úrra emlékezzetek, és harczoljatok testvéreitekért, fiaitokért, leányaitokért, feleségeitekért és házaitokért!
És lőn, hogy meghallották a mi ellenségeink, hogy megtudtuk az
ő szándékukat, és hogy Isten semmivé tette az ő tanácsokat: megtérénk mi mindnyájan a kőfalhoz, kiki az ő munkájához;
De azon naptól fogva legényeim egyik része munkálkodik vala, a
másik része pedig tart vala dárdákat, paizsokat, kézíveket és pánczélokat, és a fejedelmek ott állának az egész Júda háznépe mögött.
Ekképen munkálkodunk vala; és legényeimnek fele dárdákat tart
vala hajnalhasadtától fogva mind a csillagoknak feltámadásáig.
Ugyanekkor megparancsolám a népnek, hogy minden ember legényével Jeruzsálemben háljon, hogy éjszaka őrködjenek felettünk és nappal dolgozzanak.
És sem én, sem az én atyámfiai, sem legényeim, sem az őrizők, a
kik én utánam valának, nem vetjük vala le ruháinkat; kiki csak
mosódáskor teszi vala le fegyverét.
Nehémiás 4,8-16 és 21-23
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A világ és az egyház közötti összeütközés olyan, mely sohasem
egyszerre nyilvánul meg a maga teljes élességében, hanem mindig
lassan és folyamatosan érkezik el a maga végső kifejlődéséhez. Amilyen mértékben dagad a világ nyugtalansága életbevágó aggodalommá, ugyanolyan mértékben növekszik az összeütközés is lassanként
a maga hevességében és élességében. Látjuk, hogy így történt ez a Nehémiás idejében is. Először kedélyes gúnyolódás és fennhéjázó gyanúsítgatások, melyeket határtalan belső nyugtalanság kísér. Azután a
haragos gúnyolódás és a szitkozódó fenyegetés, melyet nyomon követ
a mindinkább tudatosodó aggodalom. Helyesebben: ebben a stádiumban sem jutottak el még a csúcsponthoz. Bizonyára nem, ezután
se még sokáig. Valójában még felényire se hatoltak át a küzdelmen.
Most a csípős gúny és arcátlan fenyegetés is megtorpant a Nehémiás mennyek Istenéhez intézett imádságának törhetetlen pajzsán és
most, bármennyire zúg is a becsmérlés szava, túlharsogja azt a munka erőteljes üteme. Röviden: az ellenség másodízben maradt alul az
imádkozó Nehémiással szemben, mert mintegy magától az összeütközés harmadik szakaszába kellett lépjen.
Igaz, hogy e két kudarc révén megcsalatkozott, de nem tört meg.
Igaz, hogy alul maradt, de nem semmisült meg. Amíg belsőleg az
aggodalom el nem ül, addig kívülről se szűnik meg az ellenállás. A
gúnyolódás fegyvere most darabokra tört és használhatatlanná lett.
Bizonyára ez előttük is világos. De más fegyvereket kell kovácsolni.
Keményebb fegyvereket. Ezek talán jobbak lesznek a Nehémiás fegyvereivel szemben, amelyek az imádság és a cselekedet.
Melyek az alkalmasabb fegyverek? Bizonyára tudod, hogy ez az
ellenség imádságot szegezni imádsággal szemben, nem tud. Igen, nekik senkijük nincs, akihez imádsággal fordulhatnak. És ha erre szükség van létük és lelkük nyugalma érdekében, még többre is vetemednek, hogy vállalkozásba kezdjenek Nehémiás imádságával és
cselekedetével szemben. Egyelőre mégis annyit akarnak meglátni,
hogy vajon az ő egyik fegyverüket nem kell-e olyan erősre kovácsolni, hogy az felérjen Nehémiás ama két fegyverével.
Ezt akarják meglátni? Nos, ezt meg is fogják látni!
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Mégis, a tettek veszedelmesebb fegyverek lehetnek, mint a szavak.
Mert a tettek tettleges elintézést kívánnak, míg a szavakat egyszerűen
agyon lehet hallgatni. Azért úgy néz ki a dolog, hogy Nehémiásra
nézve nem lesz könnyebb a küzdelem. Igen, az ő harca most éppen
szorongatóan nehéz lett.
Hadd lássuk csak! Dacára a Szanballat és Tóbiás dühös gúnyolódásának, Jeruzsálem fala már felényi magasságra felépült, így az ellenség számára a küzdelemnek egy újabb fázisa kezdődött. A korábbi
nagy valószínűség, hogy nekik nem lesz szükséges beleavatkozni az
események menetébe, most egyszer s mindenkorra eltűnt, hogy helyet adjon annak a sziklaszilárd bizonyosságnak, hogy meg fog történni az, ami a legszükségesebb. Ezzel tehát a küzdelem mostantól
kezdve áthelyeződik a szavak mezejéről a tettek mezejére.
De ha egy tettel szemben azt az igényt támasztjuk, hogy annak
súlya legyen, akkor azt kellő körültekintéssel elő kell készíteni. De
nemcsak Nehémiás gondolkozik ebben a tekintetben így. Szanballatnak és Tóbiásnak is ugyanez a véleménye. Azért a legelső, amit ebben
az új helyzetben tesznek ez: felkeresik mindenekelőtt régi barátjukat,
az arab Gésemet, hogy az ügyet közösen, alaposan megtárgyalják.
Bámulatosan egyetértenek arra nézve, hogy valamit kezdeményezni
kell! Még abban a gondolatban is megállapodásra jutottak, hogy ennek a kezdeményezésnek Jeruzsálem fala újjáépítésének megállítására és, ha ez lehetséges, a teljes megsemmisítésére kell irányulnia. Most
már az a kérdés rájuk nézve: hogyan játsszák ezt meg? Erre fordítják
most teljesen a figyelmüket az ő megbeszéléseik alkalmával.
Nos, bolondnak ők éppen nem mondhatók! Valóban, alig tartottak valaha haditanácsot, ahol sötétebb terveket koholtak volna, mint
az övéik. Ők állást tudnak foglalni a dolgok mai állásának megfelelőleg.
Szanballat, a samaritánusok helytartója, tudja, hogy ő kezében
tartja az ő alattvalóit. Addig gúnyolódik, és addig beszél nekik, míg
teljesen feltüzeli őket a zsidók ellen irányuló támadásra. Jónak látja,
hogy egy esetleges támadás alkalmával a városfal északi részét válassza magának, mert ezen a részén terült el Samaria.
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Tóbiás, az ammonita rabszolga, az ammoniták tartományának
helytartója ugyanazt állíthatja az ő katonáiról. Neki tehát semmi nehézséget nem okoz, hogy a város keleti részét ostromolja meg, ha erre
sor kerül.
Az arab Gesem, jóllehet az előzményekben egy kisség háttérben
maradt, a maga részéről egyáltalában nem vonakodik hozzájárulni
ehhez a vállalkozáshoz, sőt, leginkább reá lehet számítani a városfal
déli részének megszállását illetőleg. Az ő csapata se tiltakoznék egy
ilyen zsákmányoló portyázás ellen, amiből valószínűleg nem minden
haszon nélkül kerülne ki. Igen, de még mindig hiányzik egy megfelelő csapat, amely kész vállalni a Jeruzsálem nyugati falának bevételét.
Ez most a kérdés legsúlyosabb pontja. Nos, találnak erre nézve is
megoldást. Ott van a filiszteusok földje, annak a népnek a hazája,
mely ősidők óta Izrael első számú ellenségének nevezhető. Ki tudja,
nincs-e kedve Asdónak, hogy két kézzel kapjon a nem remélt szerencse után? Nos, úgy látszik, hogy ezt egészen gyorsan, jól elintézték. És
így már egy négyszeres lehetőséget találnak készen arra, hogy Jeruzsálem ellen egyszerre négy oldalról indítsák meg a támadást. Valóban, Nehémiásnak nem lehetnek éppen fényes kilátásai.
És az ügy állhat ennél majd még rosszabbul is! Mert ehhez járul
még egészen váratlanul egy olyan körülmény, mely az ellenség kedvezőtlennek éppen nem mondható helyzetét rendkívül kedvezően
befolyásolja és megerősíti. Íme, mi történik:
Szanballatnak és övéinek az volt a terve, hogy vigyázzanak arra,
nehogy az ő titkos szövetségükről valami kiszivárogjon, hogy annál
súlyosabb hordereje legyen az ő rajtaütésüknek. Ha ők aztán hirtelen,
egészen váratlanul a falak előtt fognak állni, minden oldalról egyszerre, akkor az izraeli seregben hatalmas pánik fog kitörni, minek
következtében nem lesz nehéz a megrémült és teljesen készületlen
férfiak között szörnyű öldöklést véghez vinni, és ezzel jó előre leállítani az építést.
De a terv mégiscsak kiszivárgott! Nagyon gyorsan (ki tudná megmondani ki által!) a Jeruzsálemen kívül lakó zsidók között, mint futótűz terjedt el, hogy óriási méretű rajtaütés van készülőben. Igen, ez
a hír, ha lassanként is, egyre nagyobb és ijesztőbb lett és magát a va-
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lóságot is túlszárnyalta. Miután a Jeruzsálem környékén lakók túlnyomó részben az építésnél foglalatoskodtak, és az asszonyok valamint a gyermekek egész nap védtelenül maradtak otthon, most
egyszerre minden oldalról jöttek a barbárokról a gyors hírnökök
mindig ugyanazzal az üzenettel: „Ez és ez van készülőben! Bocsássátok hát rögtön haza a mi férjeinket, hogy védjenek meg bennünket!”
Lehet, hogy pillanatnyilag arra gondolsz: „egy csúnya kelepce
Szanballat és hívei számára!”, mindenesetre: „egy ember, aki már
tudja, mitől kell tartania, fölér kettővel”.
Láthatólag így is van.
És mégis, ha Szanballat pillanatnyilag így is gondolta el, nagyon
gyorsan belátta, hogy tévedett. Természetesen éppen az ő titkának
kiszivárgása szerezte meg számára a legerősebb szövetségest. Ez a
szövetséges a „félelem”. Az építők nagy félelme és teljes csüggedése a
legértékesebb szövetségest jelenti Szanballat részére, mert így van egy
olyan szövetségese, „aki már benn van a várban”. Ott, Jeruzsálemben
láthatólag nap-nap után nehéz teher alatt görnyedés egyszerre igen
nehéz lesz a teherhordóknak. És, amit korábban láthatólag nem láttak olyan nehéznek, hogy olyan sok a szemét, most panaszkodni kezdenek, hogy sohasem lesz már vége annak a nagy magasságnyi pornak és omladéknak, amit el kell takarítani. Munkavezető és
teherhordó, mindnyájan most hirtelenében azon vannak, hogy a
munkát abbahagyják. Itt aztán nincs semmi megoldás.
Sajnos, ha Isten nem veszi elejét, akkor még éppen a Szanballat
sakkhúzása sikerül, mielőtt még az egyik kezét is mozdította volna.
Annyira erős volt az ötödik szövetséges társ, amire sohasem gondolt
és mégis megszerezte: a félelem!
Ez azért van, mert az emberek szem elől tévesztették Istent!
Ez azért van, mert az emberek elfelejtettek imádkozni!
Ez így van, ha az emberek Isten ügyének munkálásában meghanyatlanak.De Isten közbelép és megmenti a helyzetet. Azok között az
emberek között mégiscsak van egy (csakis egy), aki Istent nem engedi
el; egy, aki imádkozni nem felejt el; egy, aki a munkát nem hagyja
abba. Van egy valaki, aki ezt a bizonytalan helyzetet is átvészeli az ő
Istene segítségével. És ez az egy természetesen Nehémiás, Isten hőse.
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Az a Nehémiás, aki most is az ő csodálatos kétoldalúságában mutatja
meg magát, mint imádkozó és mint munkálkodó ember: mi az, aki
Istennel „cselekszik”. És akinek tetteket szülő hite Istenben nyer erőt.
Akkor ott az egész vonalon a munka megfeneklése és az imádság
holtpontra jutásra fenyeget, egyszeriben mesteri pillantással tekinti át
ennek a helyzetnek veszedelmes voltát. Ha Szanballat csinálja a magáét, jó, az is megtörtént. Azért, ott nyomban magához hív minden
embert, és akkor „könyörögnek Istenhez és állítának őrséget az ellenséggel szemben, nappal és éjszaka”. Ó, micsoda csodálatos hős most
Nehémiás! A városon kívül egy hatalmas ellenséges sereg fenyegeti az
ő nagy vállalkozását, hogy egyszerre négy oldalról ront reá. Benn a
városban pedig nincsen egyetlen halandó, aki még mellette állana.
Ellenkezőleg: ott is mindenki, mint egy ember, ellene foglal állást,
hogy magukkal őt is lerántsák a bátortalanság és tétlenség feneketlen
mocsarába.
De ő megáll! Mint egy óriás, úgy állt ott! Ahelyett, hogy a fejét
lecsüggessze és feladja a harcot ebben az egyenlőtlen küzdelemben,
megy tovább, mint egy második Sámson, átküzdi magát, hogy ne a
tömeg nyelje el őt, hanem megfordítva, a tömeget emelje magához a
hit kősziklájára. Valóban egy hős – nem, az Isten hőse, ez Nehémiás,
most inkább, mint valaha!
És ó csodák csodája, sikerül neki. Sikerül, mert ő nem engedi el
Istent. Mert nem szűnik meg imádkozni, és mivel nem szűnik meg
cselekedni.
Milyen hatalmas lehetett az az imádság, amely azokat a zsidókat,
ott az ő istentelenségükből felrázta, és az ő szemüket a láthatatlan
Szövetségesre irányította, Aki a fellegek fölött lakozik. Bátorságot
adott nekik, hogy engedelmesen elfoglalják ismét helyüket a falakon,
hogy állig felfegyverkezve őrködjenek az Isten városa fölött.
Milyen lehetett az a beszéd, amikor Nehémiás éppen a vezetőket
vizsgálta felül ezzel a hitből fakadó okos buzdítással: „Ne féljetek tőlük! Gondoljatok a szövetség nagy és félelmetes Istenére, és harcoljatok a ti testvéreitekért, fiaitokért és leányaitokért, feleségeitekért és
házaitokért!”
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Nem – olyan valakivel szemben (még ha teljesen egyedül is él), aki
így gondolkozik az ő nagy és félelmetes Istenéről és Annak tántoríthatatlan szövetségi hűségéről, aki imádságában így megragadja Istenét, aki Isten ügyét, amelyre nézve megbízást nyert, olyan felelősséggel fogja fel és hordozza – az ilyen emberrel szemben nem jöhet
számításba még egy félénk tömeg sem.
Ellenkezőleg! Az ilyen ember láttára még a legfáradtabb is erős és
élénk lesz, Istennek egy ilyen hőse által még a bátortalanból is hős
lesz.
Ez nem lehet másképp. De ekkora hittel, ilyen erős imádsággal és
ilyen hatalmas tetterővel szemben maga az ellenség is tehetetlenül áll
ott a városon kívül. Szanballat, Tóbiás és Gesem lehet, hogy ujjongtak egy pillanatig, amikor hallottak a nagy félelemről és legteljesebb
elcsüggedésről, és a fenyegető munkabeszüntetésről, amelyet az ő fellépésük vont maga után – de amikor látták, hogy egy pillanattal később Nehémiásnak ismét sikerül az Istennek tüzét lángra szítani
ezekben a kialudt fáklyákban, és hogy nekik most ismét harcolniuk
kell egy állig felfegyverzett, Isten Lelkétől áthevített sereggel, nézd,
ők most már tudják, hogy kezdet óta harmadszor verettek le jó eleve.
Most már nem merik megkockáztatni az oly biztosra előkészített támadást. Nem, hanem fogcsikorgatva dühösen, félrevonulnak.
Ez a harmadik kudarc nagyobb a két megelőzőnél.
Ennél világosabban ritkán írták meg, hogy mire képes a tántoríthatatlan hit, még ha egyes emberben lobog is az, olyan időkben, mikor úgy látszik, hogy a fény utolsó szikrája is kialudt. De azt is ritkán
írták meg világosabban, hogy még mi, hívő emberek is, mennyire
gyengék vagyunk, amikor a nehéz időkben csak egy pillanatig is elfelejtünk Istenre feltekinteni, amikor mint vakok rámeredünk az ellenség borzalmat keltő hatalmára, és amikor nem is jutunk el odáig,
hogy a mi Istentől reánk bízott életfeladatunk nehézségére rátekintsünk.
Adja Isten, hogy itt mi tanuljunk megérteni, milyen győzhetetlen
és romolhatatlan fegyvereket nyert Istentől az Ő gyermeke imádságban és a hit tetterejében.
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Éljünk, miként Nehémiás, a mi Istenünkkel és éljünk a mi Istentől
adott feladatunkra vonatkozó nagy felelősségünk tudatában. És nyilvánvalóvá lesz, hogy milyen erősen állok mi ekkor! Hadd lebegjen
előttünk, miként Nehémiás előtt az, amit Isten akar, hogy mi is – a mi
életünk legnehezebb életében – (tekintet nélkül arra, hogy vajon a mi
nehézségeink szellemi vagy anyagi természetűek-e) hozzá ragaszkodjunk, úgy az Ő parancsára, mint ígéretére támaszkodva. És ismét ki
fog tűnni az, hogy
„Sohasem várhat igen sokat a hit;
Az Idvezítő beszédei bizonyosak”.
Nemde, ez az isteni ébresztő hang már magában oly tiszta csengésű, miszerint földsüketnek kell lennünk ahhoz, hogy meg ne halljuk?
Amire a figyelmet még fel akarom hívni, a következő: bizonyára
láttad, hogy ebben a történetben Nehémiás mennyire nem más, mint
egy Krisztusra mutató eleven útjelző tábla. Ezt még meg kell, hogy
mutassam neked! Amilyen gyakran te ezt a történetet el fogod olvasni, és újból elolvasni, annál világosabban jut eléd, hogy az ő hatalmas
sámsoni erejének nagy titka akkortájt Annak ismeretében rejlett, Aki
győzött a pokol és a Sátán felett. De ő ezt mégis hitte és hordozta,
mint „bizonyos tudást”, hogy Isten minden körülmények között számára, és az egész Izraelre nézve egy kiengesztelt Isten, Aki a bűnt eltörölte, és Aki azért aztán az ellenséget is le kellett győzze, és le is
akarja győzni!
Nos, az én szilárd meggyőződésem, hogy a mi időnkben sem lesz
senki rendkívüli erőkifejtésre képes, ha nem tud csendesen imádkozni és nyugodtan dolgozni, még akkor is, ha Isten hullámai és ösvényei
átömlenek rajta, úgy, hogy egyedül kell üljön a szenvedések tanával
izzó lángolásában olyasvalamiért való harcban, amit az emberek „elveszett ügy”-nek neveznek – míg a hit által meg nem ismeri a nagy
Triumfátort, Aki győzött a bűnön és a Sátánon, Jézus Krisztus, Aki
azért jött, hogy kibékítse az Ő népét Istennel és azért is, hogy az Ő
népe előtt járjon a győzelem fehér lován, nála lévén íja és koronája,
aki kimegy győzve, és hogy győzzön. (Jel 6,2) Akinek van füle, hallja
meg!
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Harmadszorra megtaláltuk tehát a hit győzelmét. Bármennyire
bizonytalan is volt pillanatnyilag a helyzet, a veszély eltűnt és az ellenség meghátrált.
Semmi sem hátráltatja hát többé a hőslelkű építőt, hogy az építéshez megújult erővel ismét hozzáfogjon.
Annyira egyszerűen ment ez: „akkor visszatérnénk mindnyájan a
falhoz, minden a maga munkájához”.
A nyugodt önbizalom, vagy helyesebben az építők Istenbe vetett
szilárd bizodalma visszatért a balgatag félelem helyére.
Ugyanakkor lásd meg Nehémiásnak az elpusztíthatatlanul jó
gyakorlati érzékét is. Ennek a feszültségekkel teli építési időnek egyetlen eseményét se engedte elmúlni anélkül, hogy ne vonta volna le először belőle a maga számára bölcs tanulságot. Igen jól érzi, hogy az
Istenbe vetett tiszta gyermeki bizakodást csak lépés választja el a
könnyelmű és felelőtlen vakmerőségtől. Még ha olyan ragyogó győzelmet is adott neki Isten az imádság folytán, számításon kívül hagyhatja-e ő a következményeket? Elhiteti most önmagával, hogy neki ez
az ellenség a jövőben nem fog soha valami kellemetlenséget okozni?
Nem, Nehémiás nagyon jól tudja, hogy egy ilyen tétlen magatartás
Istennel szemben nem állhat meg, és hogy Isten neki további segítségére ebben a formában számítania nem szabad, ellenben a maga részéről mindent meg kell mozgatni arra nézve, hogy az ilyen alattomos terveket ismétlődés esetén megelőzze.
Könnyű lenne, ha Isten országában is érvényes lenne a jelszó:
„Akit megsegített Isten, azt egyszer s mindenkorra megsegítette”.
Azonban semmi nincs, ami ilyen kevésbé igaz lenne, mint ez.
Azért ha Nehémiás ismeri a veszélyt, akkor ő fel is fogja fegyverezni
magát ezzel szemben, amennyire az lehetséges. Evégett, első lépés
gyanánt azzal kezdi, hogy embereit kétfelé osztja. Az egyik felét felfegyverzi ügyesen, és ennek reggeltől estig, sőt egészen éjszakáig készen kell állania, hogy minden lehetséges ellenséges támadást elhárítson. A másik felét, mint annak előtte, munkába állítja, csupán azzal a
különbséggel, ezek is munkájuk közben, amennyire lehet, fel vannak
fegyverezve. A teherhordók, akik a törmeléket nagy kosarakban
hordják félre és visszafelé jövet a szükséges építőanyagot hozzák ma-
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gukkal, egyik kezükben állandóan dárdát kell, hordjanak, hogy rajtaütés esetén bármely időben védekezhessenek. A kőművesek és a többi
építőmunkások, akiknek a munka mindkét kezüket igénybe veszi,
oldalukon tartoznak kardot viselni, hogy pillanatok alatt harcra készek legyenek.
Továbbá az egyes nemzetségfők elfoglalják az ő helyüket az embereik között. Részben, hogy serkentsék föl őket a munkára, részben
pedig, hogy harc idején támadásra vezessék őket.
És mindnyájan tudomást szereznek a megbeszélt jelről, melyet a
trombitás, aki mindig Nehémiás mellett áll, a veszély órájában hallatni fog.
A munkát azonban elnyújtani nem szabad. Egy lázadó ellenséggel
szemben hétszeres ok van arra, hogy a munka tovább folytatódjék.
Azért Nehémiás elrendeli, hogy a munkát a munkaerők megosztása
ellenére is az előző ütemben kelljen folytatni.
Aztán szükség esetén a kétszeresét dolgozni. Reggel, amikor az
első kakasszó az új napot bejelenti, ismét a helyén kell, hogy legyen
mindenki, és nem hagyhatja el, mielőtt a csillagok ki nem gyúlnak az
égen. Csak akkor térhetnek egy kissé nyugvóra, ha az éjszaka szétteríti árnyait a szántóföldeken és réteken, még abban az esetben is, ha
egy részüknek még őrségbe kell mennie.
És ez úgy megy állandóan, egyik nap elölről, másik nap fordítva.
Csakhogy itt nem egy pár napról van szó. Nem kevesebb, mint
egyfolytában hét és fél hétig őrködtek és dolgoztak, anélkül, hogy
csak egy is levetkőzött volna bár egyszer közülük. Hét és fél hét! Ötvenkét hosszú nap!
A fal a legutolsó szegig elkészült!
Mit szólunk mi egy ilyen közmunkához? Nekem úgy jön, hogy
mindenekelőtt azt kell megállapítanunk, hogy nem kell sajnálnunk
azokat, akik Jeruzsálem falain dolgoztak.
Mert „a vakolókanálnak és a kardnak” ez az ideje, ahogy mondják, valóban nem volt számukra a panasznak és a gyásznak ideje. Inkább arra volt okuk, hogy irigyeljék őket. Mert ez egy dicsőségteljes
idő kellett legyen.
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Tele feszültséggel. Ó, bizonyára! Erre ráment az utolsó erejük is.
Testük és lelkük minden idegszála pattanásig meg volt feszítve, mégis: tele valódi, mind nagyobb és nagyobb lelkesült örömmel! Ez a legfőbb! Ez adta nekik a legfelségesebben örvendetes élményt, amit csak
el lehet gondolni. Senki, aki elkezdte a napot, nem tudhatta, miképp
fogja azt befejezni.
Ki mondaná meg, vajon ez a nap az Úrért való építés vagy „az Istenért vívott csata” napja-e? De tulajdonképpen nem is ez számít. Az
mindkét esetben Istenért volt. És mivelhogy ez Istenért volt, azért ők
úgy érezték, bármit jelentsen is ez, hogy őket Isten mindig a kezén
hordozza.
Ez tehát mindenekre nézve áldásos idő kellett legyen.
Ismerjük-e mi is a „vakoló kanálnak és kardnak” ezt az idejét?
Van-e tudomásunk ennek a jelentőségéről? Ismerjük a gazdagságot,
mely ebből fakad? Ó, azok az idők, amikor te az élet feszültségét legutolsó idegszáladig érezted! Azok az idők, amikor visszavonhatatlanul arról van szó, hogy: ezzel vagy megállsz, vagy esel! Azok az idők,
amikor az Istentől ránk ruházott feladat sürget.
Azok az idők, amikor te reggel nem tudod, vajon te este életbe leszel-e még, amikor a légkör körülötted annyira telítve van, amikor
minden pillanatban félelmetes dühvel kitörhet a harc, mert az ellenség készülődik.
Aki ezeket ismeri, az tudja, hogy ezek csodálatos idők! Aki ezeket
ismeri, az tudja, hogy milyen elragadó örömet jelentenek ezek, még
ha az utolsó életerőnk is rámegy.
Ezt jelenti: ha bajok között is, de élni!
De aki ezeket ismeri, tudja azt is, hogy ezek csak annyiban és csak
addig áldásos idők, míg az ember tudja, hogy Isten a Krisztusban
„hordozta őt kézen”. Ha ennek a tudata kivész belőled, az ilyen magatartás felséges voltának is vége. És lesznek idők, amikor ezért kell
imádkoznunk. Mert Isten nélkül és Krisztus nélkül egyetlen ember
meg nem maradhat az élet viharában. Isten nélkül és Krisztus nélkül
a végleges pusztulás fenyeget. De Istennel és Krisztussal még a haldokló is életre támad. Istennel és Krisztussal győzelmet nyer a küzdő.
Istennel és Krisztussal változatlanul megáll ez:
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„Elpusztulnék, de nem pusztulok el!”
Milyen nagy vagy, ó Krisztus, a te bűntörlő, élettámasztó kegyelmed által! És milyen fényessé lesz Veled az ember gondokkal terhelt
életének legsötétebb ideje, holott Nélküled a küzdelem és a rémület
sötét éjszakája kárhozatra vinne bennünket!
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V. RÉSZ
SZOCIÁLIS VÁLSÁG
„És szerzék ő ellenök nagy gyűlést; És mondám nékik: Mi megváltottuk a mi atyánkfiait, a zsidókat, a kik a pogányoknak eladattak vala, a mi tehetségünk szerint; és ti is meg akarjátok venni a ti atyátokfiait, s ők nékünk adják el magokat?! És hallgatának és nem tudának felelni semmit.
És mondék: Nem jó dolog ez, a mit ti cselekesztek. Hát nem fogtok a mi Istenünk félemében járni, hogy valahára ne gyalázzanak már minket a pogányok, a mi ellenségeink?
Hiszen én, atyámfiai és legényeim is pénzt és gabonát kölcsönöztünk nékik; engedjük el, kérlek, e tartozást!
Adjátok vissza, kérlek, nékik még ma az ő mezeiket, szőlőiket,
olajkerteiket és házaikat; ennekfelette, a kölcsönadott pénznek,
gabonának, bornak és olajnak századát engedjétek el.
És felelének: Visszaadjuk és tőlök nem veszünk semmit; úgy cselekszünk, a mint te mondod. Ekkor egybehívám a papokat és
megeskettetém őket, hogy e beszéd szerint fognak cselekedni.
Ruhámat is megrázám és mondék: Épen így rázzon ki az Isten
minden embert az ő házából és vagyonából, és épen így legyen
kirázatott és üres, valaki meg nem teljesíti e beszédet. És monda
az egész gyülekezet: Ámen. És dícsérék az Urat, és e beszéd szerint cselekedett a nép.
Sőt azon naptól fogva, melyen Júdának földére helytartójukul
rendeltettem, Artaxerxes királynak huszadik esztendejétől fogva
harminczkettedik esztendejéig, azaz tizenkét esztendeig, sem én,
sem az én atyámfiai a helytartónak járó kenyeret nem evénk.”
Nehémiás 5,7c-14
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Akivel vele van az Isten, azzal vele van a győzedelem is! Minden
harcban ez volt a Nehémiásnak csodálatos életkönyvének az igazi
tartalma a negyedik fejezetben.
Utoljára úgy váltunk el Nehémiástól, mint győztestől, de nem
olyan győztes ő, aki édesen sütkérezik az eddigi babérain, hanem egy
olyan, aki még őrhelyén marad, hogy szakadatlan benne maradjon a
munkában, amelyet Isten megbízásából el kell végeznie. Így váltunk
el Izraeltől is, mint győzelmes néptől, amely vakoló kanállal és karddal folytatta a munkát éjszaka és nappal kitartással Jeruzsálemnek
végleges helyreállításáig.
Nos, az ötödik fejezet ugyancsak a negyedik fejezetnek fenséges
hatalmas harcaiba vezet be bennünket, amely harcot vakoló kanállal
és karddal vívott a nép. A bontás és törmelék széthordásnak és az
építésnek feszültséggel teljes ötvenkét napja és éjszakája még alig van
a hátuk mögött, még mindig megfeszített szorgalommal dolgoznak
naponta, és őrködnek munkájuk felett. Még minden éjszaka őrt kell,
hogy álljon a népnek egy része, hogy a közeledő ellenség legparányibb neszére riadót fújhasson.
De megint nehéz felhők gyülekeznek Izraelnek seregtábora fölött.
A bajok, a gondok és a küzdelmek, azok ritkán jönnek egyedül.
A veszedelem ezúttal ismét nem kívülről, hanem a falakon belülről jő. Nem Szanballat, Tóbiás vagy Gésem szorongatja újból Izraelt.
Ó, nem, mert most egy egészen új ellenség jelentkezik a falakon belül,
amely ellenség éppen ezért sokkal veszedelmesebb Nehémiásra és az
ő munkájára.
Ez az ellenség oly hatalmas és erős, hogy a hit teljesítő képességét
a legfelsőbb fokon fogva próbára tenni, és nagy hit-hősiességet kíván
ez ellenség leveretése és megsemmisítése.
Ha nevén akarod nevezni ezt az ellenséget, akkor nehezebben
tudnál más nevet adni, mint azt, hogy: a „szociális kérdés”.
Ténylegesen, a Jeruzsálemben fellépő szociális nyomorúság, az az
új, nagy és erős ellenség, amely hirtelen Nehémiás elé toppan avégett,
hogy a nyugalmát megzavarja és a falak építését leállítsa.
E jeruzsálemi szociális ínség az az új, nagy és erős ellenség, amely
üszőt akar dobni mind a közé, aminek együtt kell hatni a munkában,
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s amelyik az erőteljes együttes akaratot meg szándékozik bontani,
hogy ezáltal örökre lehetetlenné tegye ezt az óriási munkát.
A jeruzsálemi szociális ínség az az új, nagy és erős ellenség, amely
szegényeket és gazdagokat egymásnak ellenségévé tett és egyiket a
másik ellen lázítja, s hogyha lehetne, a szociális polgárháborúnak lappangó tüzét lángra lobbantsa.
Mi is voltaképpen a helyzet? Az, hogy Nehémiásnak hatalmas és
erőteljes munkakezdése után Jeruzsálemnek a lakossága a szociális
viszonyokat illetően rendkívüli s különleges helyzetbe került.
Már korábban is láttuk, hogy Nehémiás a Jeruzsálembe való érkezésekor, egy nagyobb részt romokban heverő várost talált, egy templommal és mindenféle módon megjavított és felépített házakkal, hajlékot kellett biztosítania a keresztül-kasul leszegényedett lakosságnak.
Voltak ugyan a városban némely gazdagok és jobb helyzetben levők, de az embereknek nagyobb tömege mégiscsak alig rendelkezett
többel, mint egy nagyon nyomorúságot létminimummal.
Nagyon kemény munkával és nagyon takarékos élettel valamen�nyire mégiscsak ki tudtak jönni, ha ezen kívül másra nem is számíthattak, mint csak arra, amit a szántóföldjeik, szőlőskertjeik és az olajkertjeik hajtottak számukra.
És íme, ilyen emberek közé lép most Nehémiást hirtelen az isteni
megbízásával. Hímezés és habozás nélkül azonnal és feltétel nélkül
minden munkaerőt lefoglalt az Isten ügye számára. Mindenki számára, gazdag és szegénynek egyaránt ez volt a parancs: „bármivel
foglalkozol most, halálos komolysággal ott kell hagynod és jelentkezned kell a falnak a felépítésére”.
Na, ez is aztán valami! Ha egy pillanatra ezen elgondolkodunk,
alig tudjuk megérteni, hogy ez hogy sikerülhetett Nehémiásnak.
Mert egyetlen parancsnak borzasztó konzekvenciái voltak. Mert ha a
gazdagok hirtelen abba is hagyják foglalkozásukat, ez még nem jelent
számukra képtelen helyzetet, mert ha egy vagy több héten át nem is
tudnak pénzt szerezni, még mindig volt annyi tartalékban, hogy abból megélhettek. Még a munka nélkül eltöltött idő alatt is meg tudtak
élni, s nem ettek – ahogy a közmondás mondja – egy vajas kenyérrel
kevesebbet sem.
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De nem így áll a kisebb polgársággal és a munkásosztállyal!
Ha ezek egész nap kemény munkával a falakon dolgoztak, egy
fillér nélkül jönnek haza, s enni mégis kell. S még ha a legjobb esetben
félre is tettek valamit a sanyarúbb napokra, érthető, hogy azt hamar
felélték.
No, és azután? Igen, mi fog lenni ezután?
Persze, hogy nem történhet más, mint előlegekre való vásárlás.
Pedig a hitelre való vásárlás, az mindig nagyon rossz dolog volt.
Az első időben, amikor az Isten ügyéről való buzgóság lángja magasra ért, a dolog még elég könnyen ment. Senkinek sem kellett szégyellenie magát, ha kölcsönkért vagy elzálogosított valamit, mert
mindenki előtt nyilvánvaló volt ennek az oka. És először még a gazdagok is szívesen adtak. Hiszen minden az Isten ügyéért történt.
De nemsokára megváltozott a helyzet. A gazdag zsidók adtak
ugyan még mindig előleget természetben és pénzben is, de nemcsak
úgy, a semmiért. Elkezdtek számolni, és rájöttek, hogy kamat nélkül
nem adhatnak. Így jött lassanként szokásba mindenütt a kamatszedés. Először még tűrhető volt a kamat, de később a pénzsóvárgás a
szívüket megkeményítette. S mind magasabb és magasabb kamatot
szedtek, s nemsoká tartott már az, hogy általános szokássá lett, hogy
minden után, amit kölcsönöztek, egy százalékos kamatot szedtek, de
nem évenként egy százalékot, hanem havonta. Tehát egy borzasztó
magas kamatlábat állítottak fel. Igazi uzsora-jövedelem volt ez, s ez
ellen senki nem tehetett semmit. Uzsoráskodás volt ez valójában.
Élni is kellett és Perzsia királyának is kellett fizetni az adót. Ha nem
vettek kölcsönt, akkor ott volt az éhség a küszöbükön, s ha nem fizettek adót, jött a perzsa zsarnoki uraság és eladták az adóst, mint rabszolgát.
Azt mindnyájan érezhetjük, hogy ennek az állapotnak egy tarthatatlan szociális ínségben kellett végződnie, úgyannyira, hogy „lőn
pedig kiáltása a népnek és feleségeiknek, az ő atyjok fiai” (a gazdag)
„zsidók ellen”.
Az magától értetődő, hogy Nehémiás nem egy olyan ember, hogy
a segélykiáltások előtt bedugja a fülét. Azonnal személyes vizsgálatot
indít. Ezt ő személyesen el akarja intézni. Amibe pedig egyszer Nehé-
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miás belemártja magát, ott azonnal meg kell jelennie a megoldás jeleinek.
A népet három csoportra osztja: szegényekébe, még szegényebbekébe és a legszegényebbekébe. Szegények alatt érti azokat az embereket, akik az utolsó tartalék pénzüket is megették és panaszolják, hogy
gabonát kell venniük, hogy családjukat eltarthassák.
A még szegényebbek, már ezen túl vannak, és az ingatlan javaikat
is már elzálogosították. Milyen kemény dolog az, hogy ha a saját
szántóföldjeikből, szőlő- és olajkertjeikből semmi hasznuk többé.
Milyen keserves dolog, amikor tétlenül el kell nézni, hogy a gazdag
uzsorások learatják az ő tulajdon gabonájukat, s isszák az általuk
megmunkált szőlőtőkből a bort s olajkertjeikből eladják az olajat,
közben ők maguk, az egykori tulajdonosok kétségbeesetten, tanácstalanul állnak, mert nincs más több mit elzálogosítani, csak saját maguk és a gyermekeik, végül még képtelenebb a helyzetük, mint a legszegényebbeknek. Ezek azok az emberek, akik azért, hogy életben
maradhassanak és adót fizethessenek, az utolsó áldozatot meg kell,
hogy hozzák, vagyis fiaikat és leányaikat, mint végső megoldás az
ínségben, eladják rabszolgáknak és rabszolganőknek a kizsákmányoló, gazdag uzsorásoknak. S közben szívük titkos mélyén, kétségbeesetten mérlegelik magukban a lehetőséget, hogy vajon lesznek-e
még olyan állapotban, hogy gyermekeiket visszavásárolhassák maguknak.
Nehémiás ezen szerencsétlen emberek szörnyű sorsa mellett látja
azt is, hogy a gazdag zsidó uzsorásoknak miképpen telik egyre jobban a pénzes zsákjuk, és miképpen lesz egyre súlyosabb és miképpen
lesz egyre súlyosabb a Jeruzsálem építőmunkásai vérpénzén át.
Ne csodálkozz hát, hogyha ajkai nem maradhattak némán ezek
miatt. Ne csodálkozz hát, hogy őhozzá mennek lelki keserűségükben
ezek az emberek, s felteszik a kérdést, hogy lehet-e az, hogy az Isten
egyugyanazon városának az építői közül az egyik dúsgazdaggá lesz,
s a másik szegénnyé, mint a templom egere.
Világos, hogy ezek az emberek nem tehettek egyebet. Ahol a gazdag és a szegény között ilyen égbekiáltó az ellentét, igen, ott, hol az
egyik oldalon pompa és bőség a másik oldalon fekete nyomorúság és
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rabság, ott a szegényeknek a szívében, különösen amikor hallják,
hogy az uzsorások miként parancsolnak fiaiknak és leányaiknak és
még nekik is, igen, ott a bensejüknek izzásba kell jönnie, hogy ezek a
vérpióca gazdagok aratják le gabonájukat, isszák a borukat és szedik
az olajbogyóikat, miközben ők maguk, férj és feleség egymásra kell
nézzenek és a szemeikkel kérdezzenek, honnan veszünk ma este kenyeret magunknak.
Nehémiás látja, hogy Jeruzsálemnek a szociális ínsége valóban
tarthatatlan. Nehémiás látja, s azonnal szilárd benne a meggyőződés,
hogy itt a felsőbbség számára egy feladat adatott. Bele kell nyúlni a
dolgokba, mert ha nem, úgy a szociális kérdés Jeruzsálemben a legnagyobb és elsőszámú ellensége az Isten munkájának, a szent város építésénél.
Nehémiás mélyen elszomorodik, egyben haragra indul egy ilyen
szent munka közben található nagy igazságtalanságnál. De azt sem
felejti el, hogy szomorúsággal és haraggal még nem lehet segíteni a
bajon. Itt cselekvőleg kell fellépni. Ő azonnal látja, hogy itt Isten Igéjének és Isten akaratának kell mentőleg a két fél között megjelennie.
Ezért küzdött elsősorban is a gazdag uzsorásokkal, és próbálja őket
meggyőzni, az eljárásuknak mély bűnösségéről.
S azután nyilvánosság elé viszi a kérdést. Gazdagot és szegényt
egy nagy népgyűlésre hív, hogy eléjük tartsa Isten Igéjének világító
lámpását. Szilárd volt a meggyőződése, hogy az Isten Igéje még nem
veszítette el az Isten népe lelkiismeretén való hatalmát. Ezen a gyűlésen elsősorban a gazdagokra támad reá s ítéli el őket, keményen. Haragjában így feddőzik: „Mi megváltottuk a mi atyánk fiait (ti. ott,
Babilonban) a zsidókat, akik a pogányoknak adattak vala, a mi tehetségünk szerint (hisz odaadtuk utolsó filléreinket is), és most ti meg
akarjátok venni a ti atyáitok fiit (s azt akarjátok), hogy ők nékünk
adják el magukat?”
És most mit tesznek ezek a gazdagok? Hát nem azt-e, hogy ezeket
az egyszer megváltottakat alávaló jogtalansággal újból egy másfajta
rabszolgaságba döntik? Nem rabszolgatartókká lettek-e maguk is,
mégpedig nem idegen rabszolgák fölött, hanem a saját népük gyermekei, atyafiai fölött. Hát ez tűrhető állapot?
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Senki nem felel egy szót sem, mindenki érzi, hogy Nehémiásnak
igaza van. De Nehémiás tovább megy, és az Isten arcszíne elé viszi ezt
a kérdést.
Hát az, ami itt történik, alapjában nézve lehetséges az Isten népénél, összeegyeztethető-e ez az Isten félelmével? Hát, ilyen módon
nem teszik-e az Isten népét, tehát Istent magát a pogányok előtt csúfsággá? Hát vajon nincs ott a Sínai hegyen adott törvényben az, hogy:
„A te atyádfiától ne végy kamatot, se pénznek kamatját, se eleségnek
kamatját, se semmi egyébnek kamatját, amit kamatra szokás adni.
Az idegentől vehetsz kamatot, de a te atyádfiától ne végy kamatot!”
(5Móz 23,19-20)
S vajon nincs-e megírva egy másik helyen: „szolgáidra nézve pedig, akik lesznek neked, a körüllevő népből legyenek, azok közül vásárolj szolgát vagy szolgálóleányt”. (3Móz 25,44)
Nos, hát összeegyeztethető-e az istenfélelemmel, az igazi kegyességgel az, amit ezek a gazdag uzsorások Jeruzsálemben nap-nap után
művelnek? Ha pedig ez nem egyeztethető össze az Isten igaz félelmével, nem kötelességed-e, hogy még ma jóvá tegyed a bűnödet és helyrehozzad azt, amit a magatartásoddal oly gonosz módon elrontottál?
Hát nem az Isten követeli-e azt, hogy még ma adassanak vissza elzálogosított fiúk és leányok, szántóföldek, szőlőskertek és házak? Vajon
nem becsületbeli dolog-e az, hogy még ma határozatilag mondjátok
ki azt, hogy arra a pénzre pedig, amilyen körülmények között kölcsönöztetett, azután semmi kamat ne vétessék?
Így teszi reá Nehémiás az Isten Igéjével való számolásra az előtte
álló embereknek a lelkiismeretét, és – hála legyen az Istennek – azonnal kiderült, hogy ő nem fogott mellé és nem képzelgett akkor, amikor számított az Isten Igéjének az emberek lelkiismeretére ható hatalmával. Mert íme, a gazdag uzsorások megtorpantak. Ez pedig
hasznukra vált lelkileg. Nemsokára eskü alatt ígérik meg a papjuk
előtt, hogy mindent visszaadnak és továbbá nem fognak venni kamatot. Igen, amikor Nehémiás egy ünnepélyes és jelképes cselekedettel
az Isten átkát szórja mindazokra, akik majd ez esküt vakmerően
megtörik, a gazdagok és szegények együttesen és hatalmasan felelnek
reá: „Ámen!” Igen, úgy legyen!
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És mindennek a végezete pedig az, hogy az Istent magasztalják.
Így tért vissza a lelkiség és az összetartozás érzése, amely pedig
kiveszett a soraikból. Jobban, mint bármikor érzik azt, hogy az Isten
Igéje által egy testvéri kötelék fűzi össze őket egymással össze. Gyönyörűen záródott így ez a jelentős és bizonyos értelemben döntő népgyűlés!
Napjainkban is ismerjük ezt a veszedelmes ellenséget: a „szociális-kérdést”.
Napjainkban is hamar lesz a szociális kérdéséből szociális harc. S
a nagy népgyűléseket is ismerjük, amelyek tárgyalják a gazdagoknak
s a szegényeknek ellentétes sorsát. S általában véve elmondhatjuk,
hogy ami az elért eredményt illeti, a jeruzsálemi nagygyűlés sem maradt el a többi között. És föltehetjük a kérdést, vajon nem kívánatos-e
hogy e kérdéssel foglalkozó gyűlések olyan jó eredménnyel záródjanak, mint a jeruzsálemi gyűlés, vajon nem kívánatos-e, hogy az emberek megértsék egymást s vajon nem kívánatos-e, hogy a megoldásért hálás érzésekkel távozzanak el az emberek?
Ha mi megfigyeljük Isten Igéjét, amint az Nehémiás által hallatta
a szavát ezekben a kérdésekben, akkor látnunk kell, hogy az Isten
Igéjének döntő jelentősége van e kérdések megoldásában is. Mihelyt
az emberek fölismerik Isten akaratát, megoldódik a szociális kérdés.
Miért nem figyelnek ma is az emberek ebben a kérdésben is az Isten
Igéjének az iránymutatására? Hiszen ez úgy hozza a megoldást, hogy
az igazság megjelenése békét hagy a szívekben. S vajon van-e elég bizalom mibennünk arra, hogy rábízzuk a felsőbbség kezére, hogy az
ellentéteket igazságosan megszüntesse? Vajon a gazdagok tisztelik-e
még annyira az Isten Igéjét, mint azok a gazdag zsidók ott Jeruzsálemben, hogy engedjenek az Isten akaratának még akkor is, ha lesoványodik bele a pénztárcájuk? Vagy pedig megkeményedett, gonosz
szívük csak egy istent ismer, a Mammon istenségét, és az egyetlen
életkérdésük csak az érdek? Ha igen, akkor egészen természetes, hogy
az osztályharcnak növekednie kell, és az csak egész természetes, hogy
a szívek zúzódni fognak e harcban a lelki egységre jutás helyett.
Az Isten Igéje szociális igazságot teremt, amelynek gyümölcse: békesség a szívekben. De ehhez az szükséges, hogy mindenki meghajol-
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jon az Isten Igéje előtt. A munkaadóknak meg kell tanulniuk a szociális igazságot meglátniuk, nem pedig vakon továbbküzdeni a
vagyonhalmozásért. A munkaadóknak is meg kell tanulniuk, hogy
nem a pénzes ládájuk súlyával kell mérniük a kérdéseket, hanem az
Isten igaz gyermekének önmegtagadó szeretetével. Ahhoz, hogy ezt
megtanulja a világ, a keresztyéneknek sokat kell fáradozniuk. S nemcsak az élet nagy viszonylataiban igaz ez, hanem a kis körben megjelenő szociális kérdésekben is. Mennyivel kevesebb kicsi civakodás és
nagy gyűlölködés maradna el, ha a keresztyének teljesítenék az isteni
megbízatásukat. Ó, ha minden egymással szemben küzdő fél az Isten
Igéjéhez fordulna, és érezné azt, hogy Istennek egy ugyanazon népéhez tartozik, és arra van hívatva, hogy Istennek egy ugyanazon boldogságvárosát építse, és egy ugyanazon megváltásban részes társakká lehetnek a Krisztusban, vajon ne tudnák egymás kezét testvéri
szívvel megtalálni?
Ó, ha eszébe jutna gyakrabban az embereknek ama bibliai adós,
akinek tízezer talentumot engedett el a hitelező, s tudná, hogy neki is
hogyan kell viselkednie azzal az adós atyafiával szemben, aki neki
száz dénárral tartozik. (Mt 18,23-25)
És hogyha az emberek a Krisztus kibeszélhetetlen nagy szeretetére gondolnának, aki mindnyájunkat az Ő szolgálatára hívja, nem
hozna-e közelebb minket a kérdések megoldásához? Nem jutnánk-e
közelebb egymáshoz azzal, hogy felfedeznénk, hogy e világban az Isten országának az építése közös emberi feladatunk mindnyájunkban? Ó, bizony közelebb jutnánk. Ha újból egyek leszünk a mi keresztyén hitünkben, és újból meghajlunk az Istennek egy azon Igéje
előtt, akkor a keresztyén egyház kebelén belül a szociális kérdés megoldott lesz és a keresztyén egyház munkája által megoldott lesz ezen
kívül is, és segítő kezet tud nyújtani az egyház abban, hogy győzelemre jussanak a szociális igazságért küzdő tömegek. Ha mi egyszer
a keresztyén hitben öntudatra ébredünk, s az egyetlen vagy egy azonos Igének engedelmeskedünk, a Krisztus egyházában nem lesz többé szociális harc, mert megtapasztaljuk ezt az igazságot: „Egy az Úr,
egy a hit, egy a keresztség, egy az Isten és mindeneknek atyja, Aki
mindenek felett, mindenek által és mindnyájatokban munkálkodik.”
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(Ef 4,5-6) Itt minden attól függ, hogy a Krisztusban megjelent Isten
szeretete kitölti-e a szívünket, mert a szeretet hívásának ez az alapja,
amely által mi elhívattunk a szolgálatra.
Azt is tudjuk, hogy az Isten Igéje maga is önmagában hatni tud,
emberi közreműködés nélkül. De azt is tudjuk, emberi oldalról tekintve, hogy sokszor emberek is meggátolhatják Isten Igéjének szabad érvényesülését. Gondoljunk a régi ismeretes közmondásra, mely
szerint: „A tanok lelkeket ébresztenek, a példák tettekre sarkallnak!”
Itt is érvényes ez az igazság. Nem szabad elfelejtenünk, hogy Nehémiás, mint a perzsa királyi udvar egyik fő embere, maga is a leggazdagabb emberek közé tartozott. Képzeld csak, hogy milyen hatással lett
volna fellépése Jeruzsálemben, ha az ő élete és cselekedete ellentéte
lett volna az általa hirdetett igazságoknak. Milyen hatással lehetett
volna így a jeruzsálemi gazdag uzsorásokra – csak botrányt kelthetett volna.
De tudod ezt, hogy a valóságban itt olyan valaki áll előttünk, akire nézve áll ez a megállapítás, hogy: azt, hogy ezek a gazdag uzsorások Nehémiás fellépésére megváltoztak, annak köszönhetjük, hogy
olyan valaki állott előttük, aki bár a vagyonos osztályhoz tartozott,
mégis ez osztálynak a bűnétől mentes volt. Nehémiás fellépése valóban példaadó volt. Hiszen mint Júda országának kinevezett helytartója nem maradhatott továbbra is a perzsa királyi udvar főpohárnoka, vagyis a fizetése Perzsiában megszűnt. Ami pedig az új állásában
való fizetését illette, az akkori idők szokása szerint, csak a Jeruzsálem
lakosságára támaszkodhatott. Jogában állott a városnak a lakosait
megsarcolni, természetbelileg és pénzbelileg az élete biztosítására. Az
elődjei is ezt cselekedték. Úgy maguk, mint az udvartartásuk számára, óriási adókat róttak ki a népre. A 15. vers szerint nem voltak lágykezűek a néppel szemben. De Nehémiás más ember volt. Dacára,
hogy a nép megadóztatására joga volt, önként lemondott erről az Istennek a félelméért, s avégett, hogy a népnek a sorsa olyan nehéz volt.
Élete későbbi éveiben joggal mondhatta, hogy a 12 éves helytartósága alatt Júdában egyszer sem vette fel a fizetését. Mindenkor ajándékképpen hagyta a népnek, de még ennél is többet tett. Fizetés nélkül lévén, még maga is részt vett a fal felépítésének a költségeinek a
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hordozásában. Hiszen másokhoz hasonlóan a fal egy részét a saját
számlájára vette, amelynek a felépítését illeti.
Annyira távol állott a gazdagoknak az uzsora-üzelmeitől, hogy
egyetlen szegény sem állított a legszegényebbek közül őrséget, és saját
udvartartásának a költségeit maga viselte, s ezen felül még naponta
150 nincstelent etetett a saját asztalánál. És hogy a vendégeit nemcsak
úgy ahogy látta el, arról meggyőződhetsz, ha a 18. verset elolvasod.
Röviden tehát, elmondhatod Nehémiásról mindenesetre azt, hogy ő
úgy a saját maga, mint a mások számára nem használt más mértéket,
csak azt, amit a nagy népgyűlésen használt, vagyis az Istennek az
Igéjét. Mindaddig ameddig az építkezés tartott, mindenét, amije volt,
maradéktalanul az istene és az Ő műve szolgálatba állította.
Nos, ezt tudták nagyon jól a gazdag uzsorások, s ez becsületükre
legyen, hogy nagyon meggondolták, amikor Nehémiás megleckéztette őket. A Nehémiás példás viselkedésére megszégyellték magukat.
Szégyenükben vizsgálat alá vették a magatartásukat. Milyen mások
voltak azok, mint a mai emberek, akik azzal akarják semmivé tenni a
Nehémiás példázását, hogy egyszerűen ráfogják, hogy az nem volt
semmi más, mint gőg és dicsőség-szomjas nagyképűség. Milyen
könnyen fordítják az emberek visszájára a dolgokat, amikor egy botot
akarnak találni, hogy kutyát üssenek vele. Ilyenkor elhagyják azt,
ami rájuk tartozik, nem hallják vagy nem is akarják hallani azt a
gyermekiesen naiv hívő vallomást, a fejezet végén lejegyzett imájában, amikor így szól: „Emlékezzél meg rólam, én Istenem, javamra,
mindarról, amit e néppel cselekedtem!”
Nem veszik észre, hogy egy szóval sem érinti Nehémiás az ő tetteit, hanem az Istennek a cselekedeteit, amelyeket az Isten vitt végbe
általa. Vagyis nem értenek meg semmit abból a „magasságból”,
amelyben egyáltalán nem a gőg beszél, ami rend szerint az ember
saját tetteinek az elősorolásából szokott feltünedezni.
Ne fújjuk hát mi is a lerántók sípját, hiszen itt a Nehémiás példaadása a mi okulásunkra íratott meg. Hiszen az megcáfolhatatlanul
olyan igaz, hogy aki az Isten gyermekeként akar előlépni az Isten Igéjével az emberi életben avégett, hogy különböző kérdéseket megoldjon, annak olyan élettel is kell rendelkeznie, amely nincs ellentmon-
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dásban az Ige tanításával, hanem valójában az élete kezdettől a végéig
gyakorlatilag példázza az Igét.
Az egyháznak nagy és kiáltó szüksége van minden évszázadban
olyan férfiakra és asszonyokra, akik az Igének az útját nem állják el az
ő életükkel, hanem elősegítik azt a magas lelki életükkel és példájukkal, amelyben mákszemnyi gőg sem található.
Nehémiás így értette meg az ő feladatát az ő Istenétől. De nemcsak
ő az egyedüli ebben, mert így értette meg azt Dávid és Pál is. Igen, a
Krisztus is így cselekedett. De Ő azután egészen sajátos értelemben, s
ez a mi feladatunk is.
Ha a napjainkban mi hangoztatjuk Krisztus akaratát az önmegtagadásra és minden a természeti embernek nem nagyon akaródzó áldozatra, amelyet a mi természet szerint való emberünk nem tud, és
nem akar megtenni, akkor a mi életünk nem szabad ellentmondjon
az Isten Igéjének, hanem az önfeláldozó szeretet példaadásának kell
lennie a Krisztus akaratáért. Igen, az Ő szent akaratának minden emberi életben való érvényesülésére egy kincset érő útmutatásának kell
lennie.
Ha mi az emberek elé az Igénél s az Ige szerinti élés követelményeivel állunk, akkor meg kell mutatnunk, hogy a mi saját életünk is az
Isten Igéjéért tusakodó élet. Ha mi azt kívánjuk, hogy mindazt eltakarítsuk, ami az Isten országa jövetelének és virágzásának az útjában
áll másoknál, akkor azzal kell kezdenünk, hogy saját életünkből
mindazt száműzzük és levágjuk, ami az Isten országa jövetelében
gátat jelent, bármilyen áldozatba kerül is nekünk ez a nagytakarítás.
Annak okáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus
Jézusban is, aki Istennek formájában lévén nem tekintette zsákmánynak azt, hogy Ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítve,
szolgai formát vett föl, emberekhez hasonlóvá lévén; és mikor olyan
állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. (Fil 2,5-8)
Vajon képesek vagyunk-e erre? Ó, igen, ha azt az egyet nem felejtjük
el, hogy Izrael Istenéé a hatalom, Tőle van az Ő népének ereje. (Zsolt
68) Ó gondolj Nehémiásra is! De mindenek fölött a Krisztusra. „Annak
okáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is!”
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VI. RÉSZ
AZ ÁRULÁS
„És lőn, hogy mikor meghallá Szanballat, Tóbiás, az Arábiabeli
Gesem és a mi többi ellenségeink, hogy megépítettem a kőfalat, s
hogy nem maradt azon semmi romlás, jóllehet még az ideig ajtókat nem állíttattam a kapukra:
Külde Szanballat és Gesem hozzám ilyen izenettel: Jer és találkozzunk a faluk egyikében, az Onó-völgyében; holott ők gonoszt
gondoltak ellenem.
Küldék azért követeket hozzájok ilyen izenettel: Nagy dolgot cselekszem én, azért nem mehetek alá; megszünnék e munka, ha
attól eltávozván, hozzátok mennék.
És küldének hozzám ilyen módon négy ízben, és én ilyen módon
felelék nékik.
Küldé továbbá hozzám Szanballat ilyen módon ötödször az ő
legényét, akinek kezében egy felnyitott levél vala,
Melyben ez vala írva: A szomszéd népek közt ez a hír és Gasmu
is mondja, hogy te és a zsidók pártot akartok ütni, annakokáért
építed te a kőfalat; és hogy te leszel az ő királyok, e beszédek szerint.
Sőt még prófétákat is rendelél, akik hirdetnék te felőled Jeruzsálemben, ezt mondván: Király van Júdában! És most e dolgoknak
híre a királyhoz is elérkezik, annakokáért jer és tanácskozzunk
együtt!
Én pedig küldék ő hozzá ilyen izenettel: Nem történt semmi
olyan, aminőt te mondasz, hanem csak magadtól gondoltad
mindazt a te szívedben.
Mert mindezek el akarnak vala minket rettenteni, ezt mondván:
Leveszik kezöket a munkáról és az félben marad! Azért hát, oh
Uram! erősítsd meg az én kezeimet.
És én elmentem Semájának, a Delája fiának házába, aki Mehétabeél fia vala, és őt bezárkózva találtam, és monda: Menjünk az
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Isten házába, a templom belsejébe és zárjuk be a templomnak
ajtait, mert eljőnek, hogy megöljenek téged, és pedig éjjel jőnek el,
hogy megöljenek.
Én pedig mondék: Avagy ily férfiúnak, mint én vagyok, illik-é
futni? Hát ilyen lévén mint én, beléphet-é valaki a templomba,
élvén? Nem megyek!
És megismerém, hogy nem az Isten küldötte őt, hanem azt a próféciát azért mondá nékem, mert Tóbiás és Szanballat felbérelték
őt.
Azért vala pedig felbérelve, hogy én megrettenjek és akképpen
cselekedvén, vétkezzem, hogy így rossz híremet költhessék és rágalmazhassanak.
Emlékezzél meg én Istenem Tóbiásról és Szanballatról ezen cselekedeteik szerint, és a jövendőmondó Noádja asszonyról és a többi
jövendőmondókról is, akik rémítgetének engem.”
Nehémiás 6,1-14
A Jeruzsálem falainak és kapuinak újraépítéséről szóló történet
sok tekintetben nem más, mint elbeszélése ama nehézségek hosszú
sorozatának, melyek szinte legyőzhetetlenek voltaképpen. Ebben is
csodálatosan hű képet nyújt nekünk ama másik nagy újjáépítésről.
Az elveszett paradicsomnak, Isten összeomlott templomának újjáépítésére gondolok, arra az újjáépítésre, mely évezredeken keresztül
fárasztó harcban és kibeszélhetetlen feszültségben tartja az emberiséget. Nem kevésbé hűen, tiszta képet nyújt abban nekünk minden emberi szív megújulásáról is, mely Istenhez fordult. Igen, ez sem egyéb,
mint leírása ama küzdelemnek és győzelemnek, újabb csalódások és
állandóan új harcok hosszú láncolatának, melyek életre vagy halálra
szólának.
Éppen mivel így az ősi Jeruzsálem helyreállításnak története a
fogság utáni években típusa és példája ennek a kétféle másik újjáépítésnek, éppen azért reánk nézve az mindig nagyon gazdag tanulságokban, feltéve, hogy csak Isten által megvilágított szemmel és megnyílt szívvel olvassuk azt.
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Alig múlt el a szociális kérdés veszedelme, mely Nehémiás életművét pusztulással fenyegette, alig találtak gazdagok és szegények az
Isten Igéje mellett ismét egymásra, máris egy új nehézség tűnt fel.
Noha úgy látszott, mintha egyetlen felhő se volna az égen. Pedig most
jött volna iram a munkába! A végső felépítés eseménye egészen közelinek látszik. Hála az ő fáradhatatlan munkájuknak, melyet nap-nap
után folytattak, a falakon és a kapuknál már a legutolsó réseket is
betömték. Röviden: a nagy, kivihetetlen vállalkozás percről-percre
közeledik az örvendetes befejezéshez. Ez már csak néhány óra kérdése. Csak az van még hátra, hogy az ajtókat sarkaikba beállítsák. Igen,
még egy néhány ehhez hasonló csekélység. Mikor már ennyire van az
ember, akkor szokott még ezt vagy amazt találni, amiket mégis csak
meg kell csinálni. De tulajdonképpen mit jelent ez, ha az egész hatalmas művet vesszük számításba? Szinte azt mondanók, hogy már nem
is érdemes Nehémiásnak ezért a kezét kinyújtania.
Sajnos, nem így áll a dolog! Nehémiás gondolhatott arra egy pillanatig, hogy a szociális kérdés megoldásával most már csakugyan a
legutolsó nehézség is elhárult, és a nép ujjonghatott abban a reménységben, hogy most már biztosan túljutott győzelmesen az utolsó nehézségen is, és ma ismét az tűnik ki, hogy mennyire tévednek mindannyian. „Ne kérkedjék úgy, aki fegyverbe öltözik, mint aki már
leveti a fegyvert!” (1Kir 20,11)
Nem, megint várja őket a tüzes kemence. A gonosz megint megindul az ő rejtekhelyéről, keresvén – ha lehet még most is a tizenegyedik órában is – kit elnyeljen. Ő még nem adja fel a küzdelmet. Sohasem adja fel. Ismét készen találja a Nehémiás ellenségeit, az ő
csatlósait arra, hogy neki segédkezzenek. Szanballat, Tóbiás és Gesem nagyon szívesen ragadják fel mindhárman az utolsó fegyvert,
amit a Sátán nekik az ő fegyvertárából hozott elő, mégpedig az „árulás” hatalmas fegyverét. Az előbbi fegyvereik: a gúny, a harag és a
cselekedet darabokra törtek Nehémiás imádságának és hitből fakadó
tetterejének törhetetlen pajzsán.
Nos, most aztán próbálkozni fognak a legördögibb gyilokkal, ami
csak létezik. Lehet, hogy elpusztul Nehémiás a ragályos betegségben,
mely a sötétségben lappang. Lehet, hogy nem tud ellenállni az árulás
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sötét hatalmának. Lehet, hogy még meg is hódol az ördög előtt, amikor ez a világosságnak angyala ragyogó öltözetében jön hozzá.
Lehetséges? Hadd lássuk csak!
Amikor Jeruzsálem falai és kapui újjáépítésének hatalmas műve
teljesen befejeződött, amikor a nagy, erős és széles sánc biztosan zárja körül a szövetség népét az ő új templomával együtt, akkor még
mindig elválhatatlanul együtt vannak Nehémiás ellenségei, hogy
szóval és tettel tanúságot tegyenek az ő nagy nyugtalanságukról. Istentől és az Ő országától való nagy elfordulásukról. Igen, itt is együtt
találjuk őket. Szanballat, Tóbiás és Gesem és a „többi” ellenség is, az
Asdódból segítségül hívott filiszteusok és mindazok, akik segédkezni
akarnak a kárhozatos terv keresztülvitelében, még mindig gyűléseznek. Jóllehet, már jó ideje nem merészkedtek a fal közelébe, hogy saját
szemeikkel tájékozódjanak, mégis ez nem zárja ki azt, hogy ők mindent elkövettek arra nézve, hogy mindenről pontosan tudjanak.
Mindig voltak arra kapható emberek, akik pénzért és jó szóért mindazt, amit tőlük megtudni akartak, elárultak.
És most tehetetlenebben és aggodalommal teljesebben, mint valaha,
ideges sietséggel tárgyalják az utolsó lehetőségeket. És arra az egyhangú
következtetésre jutnak, hogy nem igen van miben válogatni. Pillanatnyilag az a helyzet, hogy vagy el kell tekinteniük minden további erőlködéstől és elismerik, hogy a játszmát elvesztették, vagy megkockáztatnak még
egy utolsó kísérletet, hátulról, a barátság és szívélyesség maszkjában.
Nos, az első lehetetlen!
Azért a másodikat választják.
Az árulás egy nagyon erős fegyver, feltéve, ha nem tömeggel, hanem az egyes emberrel szegezik szembe. Innen van az, hogy ők elhatározzák azt, hogy minden erőiket az ellen az ember ellen összpontosítják, aki mindig a lelke volt annak a nagy munkának, amely most
teljesen készen áll. Ha ők egyszer Nehémiást harcképtelenné tették,
akkor a többi magától megy. Elhatározzák tehát, hogy ők, akik előbb
Nehémiásnak halálos ellenségei voltak, most egyszerre az ő legjobb
barátainak kezdik mutatni magukat, akik annyira szívükön viselik
az ő jó és rossz sorsát, hogy mindenekfölött való dolognak tartják,
hogy őt egy ún. biztos pusztulástól megmentsék.
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Mégis gyanús dolog ez! De az ember tévedhet úgy a barátaiban,
mint ellenségeiben. Miért ne fordíthattak volna ők, mikor már egyszer olyan messzire van a dolog, köpönyeget?
Így Nehémiás egy bizonyos napon üzenetet kap Szanballattól és
övéitől, hogy ők vele szívesen folytatnának megbeszélést. „Ők igen
siralmasnak találják, hogy egy ember, akiben annyi kitartás és lelkierő van, végül egy váratlan veszedelemnek kelljen, áldozatul essék.
Azért akarják felejteni, ami elmúlt, és csak az ő életben tartására vigyáznak. És egészen barátságosan! Ő maga mondhatja meg, hogy hol
kell ezt a tanácskozást megtartani. Lehetőleg ama falvak egyikében,
amelyek az Ono völgyében vannak, Samaria és Jeruzsálem között.”
Helyesebben, ők úgy kapásból számítottak. Annyira még nem
ment el az esze Nehémiásnak, hogy át ne lássa, miszerint éppen itt
van a méreg. Miért nem jönnek ők Jeruzsálembe, ha annyira tele vannak barátságos szándékkal? Ez mégiscsak különös! Nem, Nehémiás
nem ugrik be. Ő teljesen átlát rajtuk. De úgy tesz, mintha semmit se
venne észre. Nyugodtan üzeni vissza: „nagyon sajnálja, de valóban
neki ez idő szerint nincs ideje a megbeszélésre. A munka, amely reá
vár, minden idejét és erejét igénybe veszi. Még ha csak egy napba kerül is az Ono völgyébe elmenni, még az a nap is igen sok. Neki nincs
veszteni való ideje. Tehát még egyszer, nagyon sajnálja.” Ott ülnek a
Nehémiás állítólagos barátai. Megérte volna a fáradságot, hogy láthassuk ábrázatukat és kihallgathassuk beszédjüket, amikor a küldönc az előterjesztésre a nullával egyenlő értékű válasszal visszaérkezett. Bárhogy legyen is, mégsem vesztik el a bátorságukat. Nehémiás
jóléte feketén nehezedik mellükre. Megkísérlik még egyszer és még
egyszer, sőt egyenesen négyszer. Minden alkalommal sürgetőbb a
hangjuk és édesebb a barátságuk. Gondolja meg, hogy mit utasít vis�sza! Ez egyszer azonban nem győzedelmeskedik a kitartás. Nehémiás
nem hagyja magát lépre csalni. Ő is rendíthetetlenül udvarias marad,
ugyanakkor kérlelhetetlen az ő ellenkezésében! Mert „neki nincs ideje”. És, tegyük még azt is hozzá: az ő életét, de mindenekfelett Istenét
és annak ügyét sokkal jobban szerette, nemhogy könnyelműen és
szükségtelenül kockáztasson.
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De a végén még a legbarátságosabb és legnemesebb filantrópnak
is elfogyatkozik a türelme. Így nem mentek semmire. Nehémiás igenis sokat ért el! Azért ötödik alkalommal még megtoldják valamivel.
Lehetséges, hogy az eredménytelenség oka abban áll, hogy nem
mondták meg nyíltan, miben áll tulajdonképp az a fenyegető veszély,
mely az ő feje felett lebeg. Talán hajlíthatóbb lesz, ha aggodalomba
ejtik az által, hogy egy hatalmas katasztrófa képét festik le előtte. Ezúttal tehát egy ifjút küldenek hozzá nyílt levéllel. (Sohase lehet tudni,
hogy az lenne jobb, ha ezt ő úgy menetközben még egyszer itt-ott elolvastatja a Nehémiás alattvalóival).
Mindenesetre ezek vagy azok, akiket aggodalom töltött el, valamelyes nyomást gyakorolnak reá, sőt még hozzá is tesznek ahhoz,
amit a veszedelemről tudnak. (Ebben a levélben aztán egy képzelet
szülte elbeszélés állott, amelynek félelmet kellett gerjesztenie Nehémiásban.)
„Tudomásul jutott, hogy Nehémiás arra törekszik, hogy emberrel
és erővel csakhamar lerázza a perzsa igát s azután magát Jeruzsálem
királyává kiáltassa ki. Sőt, mint mondják, prófétákat is rendelt mindenütt, hogy az ő megkoronáztatását vallásilag is elismertesse.”
Ezenfelül, hogy Nehémiás szintén gondolkozik ezen, mintha vele
pletykaképpen közölnék mindazt, amit itt-ott titokban elbeszélnek.
Nem, mindenkinek elege van ebből. Gésemnek is.
Ezért neki már egyszer el kell jönni a megbeszélésre. Ha nincs ideje,
erre a célra szakítania kell feltétlenül. Talán segíthetnének neki, hogy
ezt a beszédet fejébe verjék. Sőt, ki tudja, nem tudnának-e valamit tenni arra nézve, hogy az ő királlyá létele akadálytalanul történjék meg?
Milyen alacsonyan gondolkozik ez az ellenség, amikor a bűnös
nagyravágyásra épít, amely ott lakozik minden emberi szívben, még
a Nehémiáséban is. Mennyire közönséges dolog Jeruzsálem építőivel
kapcsolatban az arany királyi koronára célozgatni! Mintha magának
a Sátánnak szavaként hangzana: „Mindezeket neked adom, ha leborulva engem imádsz!” Tiéd lesz a világ minden országa és dicsősége.
Széltében-hosszában ravasz az ő próbálkozásuk, hogy Nehémiást aggodalomba ejtsék, és ezáltal fenyegessék meg a király neheztelésével
az állítólagos lázadás miatt.
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Ó, ha Nehémiás kevésbé lett volna erős, milyen könnyen lépre
ment volna, hogy aztán orvgyilkos kéznek essék áldozatul.
De Istennel, távol minden nagyravágyástól, nem félve semmiféle
fenyegetéstől, Nehémiás kikerülte ezt a veszélyt.
Rövid és határozott az ő válasza: „Mondd meg – szól az ifjúhoz –
mondd, hogy ez hazugságnak a szava, amit ők ott beszélnek. És mond
meg azt is, hogy mindezt ők maguk találták ki.”
Ez a férfias beszéd!
De bármennyire is maga a kérlelhetetlenség itt Nehémiás, mégis
csak érzi szíve mélyén, bizonyára nagyon mélyen, hogy milyen szörnyen veszélyes az a válság, amelyben ő most van. Még egy olyan hívő
emberre nézve is, amilyen valójában Nehémiás, az ördögi kísértés
egy pillanata marad ez. Igen jól érzi ő, hogy az aranyhegyekből, melyeket neki ígérnek, valami ingerlő hatás árad ki reája. Ha elfogadja,
vagy csak a gondolatnak utat nyit szívébe, ó, akkor ő halálosan megtántorodik. Azért ragadja ő meg a kísértésben egyszerre Istent egy
buzgó imádság által, nehogy ennek a kísértésnek az áradata elragadja
őt.
„Most azért, ő Uram, erősítsd meg az én kezeimet.” „Tarts meg
engem, Istenem.”
Annyi tanulságot már szereztünk az életből, hogy tudjuk, hogy a
fóka elhullatja a szőrét, de nem hagyja el a szokását. Vagy képes beszéd nélkül az ördög még mindig nagyon azt a módszert követi, amikor Isten országának az építését akarja meghiúsítani. Legyen szabad
egy pillanatra feltételezzem, hogy a mennyek országának eljövetele
minél hamarabb megtörténjen. Adja Isten, hogy ez a feltételezés helyt
is álljon. Tapasztaljuk mi is, ha nem is éppen minden nap, hogy a világ, vagy helyesebben a gonosz maga, aki mindig a világ mögött áll, a
gúny, harag és az ellenséges gyűlölet fegyvere mellett és után még egy
másféle gyilkot is forgat, kiváltképpen a félrevezetést.
Milyen sok hűséges csatlósa áll még most is szolgálatára Istennel
meghasonlott emberekből, akik a mi szánalomra méltó keresztyén
sorsunk iránt való belső együttérzés álarca alatt arra törekednek,
hogy az emberszeretet nevében, sokféle barátságos tanáccsal lépre
csaljanak bennünket.
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Nem úgy van-e most, mint akkor? „Keresztyén atyámfiai, ti oly
mélyen merültetek belé a ti keresztyéni hitetekbe és életetekbe, hogy
nem is veszitek észre, mennyire károtokra van ez! Hadd nyissuk fel
már egyszer a ti szemeiteket!”
És aztán jön, amiről szó van! (Ez ti. a kísértés.)
Először felszólítanak minket, hogy mint keresztyének ne legyünk
annyira egyoldalúak. Nekünk többet kellene önmagunkból megmutatnunk. Nekünk szóba kellene állanunk a nem keresztyénekkel.
Mert valóban, ha mi egyszer mindent tudnánk! Ezután aztán még
élesebb lesz a támadás. A kérdésekkel aztán egészen személyesek
lesznek a támadások.
„Tudod miként gondolkozik felőled a nagy tömeg? És mindenekelőtt, tudod, hogy mit gondolnak rólad a mértékadó körök?” „Tudod, hogy a te elszigetelésedben sohasem emelkedhetsz olyan magasra, mint akkor, ha egy kicsit engednél a merevségedből? Lépj csak
egyszer rá a hídra, aztán átsegítünk.”
Így hangzik ma is ezer hangon és ezerféle módon azoknak az embereknek sziréndala, akik minket félre akarnak vezetni.
És – csodálatos bár – de igaz, a mi korunknak semmire sincs ideje, mert mindig és mindenütt készen áll a mentséggel: „nincs időnk”,
a mi korunk talál (vagy szakít magának) időt arra mindig, hogy felfigyeljen a világnak erre a szirénhangjára. Nem lehet semmi olyan sürgős, hogy erre időt ne szenteljen. Ahelyett, hogy – mint Nehémiás –
halálos komolysággal ezt felelnénk: „Isten ügye minden időmet és
erőmet igénybe veszi”, a jelenben az ember inkább a maga keresztyén
életfeladatát teszi félre, mert hiszen a kor figyelmeztetésére figyelnie
kell.
Így látunk napjainkban férfiakat és nőket hosszú sorokban vonulni a kísértés Ono-völgye felé, hosszú sorokban öregek és ifjak, akik
közül, sajnos, olyan kevesen fognak visszatérni.
De én nem vagyok süket az ilyen emberek ki nem mondott kérdései előtt, avagy nem tartoznak ők mindeneket megvizsgálni és a jót
megtartani! (Thessz 5,21)
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Valóban, nem kell-e nekünk, keresztyéneknek megvizsgálnunk,
hogy vajon a világnak nincs-e igaza akár vádaskodásaiban, akár az
ígéretekben?
Nem kell-e utánajárnunk annak a fenyegetésnek, mely szerint
akár építünk, akár nem, csak tönkremegyünk?
Nem tartozunk-e azzal, hogy még ha a magunk kárára és az egyénére történik is, arra törekedjünk, hogy a végére járjunk annak, vajon
igaz-e, hogy aki Isten országa építésén dolgozik, azt éppen a mértékadó körökben nem tűrik meg?
És ha egyszer a mi elszigeteltségünk feladásával egy aranykorona
várna reánk? Hagyjuk ez esetben magunkat, mint a társadalom páriáit kivettetni?
Ó, én éppen olyan jól ismerem ezeket a kérdéseket a szívemben,
mint amennyire ismered te a tiédben.
Ki ne ismerné ezeket?
Olyan nehéz is az nékünk, hogy semmi fenyegetés vagy ígéret által
ne engedjük magunkat Istentől és az Ő ügyétől eltéríteni. De ismét
felhangzik az isteni jelszó: „Tekints Nehémiásra és cselekedj miként
ő!”, azaz, amikor a kísértő jő, mélyülj el a te isteni hivatásodban,
amellyel az Ő országa építésére elhívott. Dugd be a füleidet és szólj
ekként a te lelkedhez: „Valami gonoszt akarnak tenni velem!”
Tudd meg, hogy a gonosz akkor a legveszedelmesebb és a világ
elnyelőképessége akkor a legerősebb, mikor a legbarátibb és legártatlanabb tanácsadó alakjában jön eléd. Érezd ki a Sátán hatalmát ezekből az ún. jó tanácsokból. Érezd ki belőlük a szándékot, mely abban
áll, hogy téged vagy aggodalommal töltsön el, vagy vágyat ébresszenek benned a földi dicsőségre. És ha még olyan félelmetesen nehéz is
az, hogy becsukva tartsd füled, amikor mindenki félelmet akar kelteni benned sokféle rémkép által; és ha szinte lehetetlen is megállnod
amellett, hogy csak Isten által rád rótt feladatokkal törődsz, amikor a
királyi korona aranyfényét csillogtatják meg szemeid előtt, még ha
erőt meghaladó dolog is a bűnös emberfiára nézve, ha ott benne, mélyen a szívedben életre kel „a test kívánsága és a szemek kívánsága és
az élet kérkedése” (1Ján 2,16), tudd meg, hogy a magasságok Ura erősebb a sok vizek zúgásánál és a tengerek felséges morajlásánál. (Zsolt
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93,4) Ragadd meg Őt imádságodban: „Most azért erősítsd meg az én
kezeimet, ó én Istenem!”
Ha így a magad dolgába mélyedsz az Úr szőlejében és ha felfegyverzed magad azáltal, hogy bátran kijelented: „Nincs időm” –, azáltal, hogy nyíltan kimondod: „Távozzatok, mert árulók vagytok!”, de
mindezek fölött azáltal, hogy megragadod Istennek a Jézus Krisztusban felkínált segítségét – csupán így változik a nyugtalanság nyugalommá, és így lehet elnyomni az alantas kívánságot.
Így válik másodszor is tapasztalattá, hogy béke és építőerő csak
Annak keresztje alatt van, „Aki meg tud indulni a mi gyarlóságainkon, Aki megkísértetett mindenekben hozzánk hasonlóan, kivéve a
bűnt”. (Zsid 4,15)
A kapun kívül leselkedőknek ez az árulása is lepattant arról a két
törhetetlen fegyverről, amelyek Nehémiást minden nehézségben
győzelemre segítették: az ő hitből fakadó aktivitásáról és az ő állhatatos imádságáról.
Nehémiás és hívei (helyesen valószínűleg ellenségei vagy ellenfelei) irigy szemekkel kell, hogy nézzék, a nagy mű miként közeledik
egyre gyorsabb lépésekkel az ő dicsőséges befejezéséhez.
Még egy tromfot ki akarnak játszani Nehémiás ellen. De ez aztán
valóban az utolsó. Ha Nehémiásnak se füle, se szeme nincs a kísértés
számára, amely a világból nyílegyenesen őhozzá érkezik, akkor meg
fogják kísérelni egyházi úton tőrbe csalni őt. Annak mindig nagy befolyása van az ő életére. Most jön aztán igazában elő az ördög a világosság angyalának ragyogó öltözetében.
Mennyire ravasz szándék!
Csengő érc ellenében bérelnek fel egy prófétát. Tehát egy hamis
prófétát! Egy bérencet. Olyan valakit, aki nem törődik azzal, hogy a
népnek a sátán szavát kínálja fel Isten Igéje gyanánt, ha ebből hasznot
húzhat. Egy bitangot, aki játszik azzal, ami szent, hogy aztán végül az
eméssze meg őt, ami szent.
Ilyen ember Semaja, Delaja fia, aki a Mehetabeél fia.
És valóban, Szanballat rosszabbul is választhatott volna. Ez mesterien, a művészet szabályai szerint játszotta az ő próféta szerepét.
Mint aki ismeri a valódi próféták szokását, hogy jelképes cselekmé-
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nyek által magára vonja a figyelmet, és ugyanakkor nekik üzenetet
közvetítsen. Éppen úgy cselekedett, mint ők.
Egészen önként bezáratja magát a saját házába, mindaddig, míg
ezzel csodálkozást támaszt és jönnek őt kérdezni, hogy mi itt a tennivaló.
Éppen ez az, amit ő el akart érni!
Ünnepélyesen biztosítja őket, hogy az ő különös magatartása Nehémiás miatt van, akire vonatkozólag ő isteni kijelentést nyert.
Így Nehémiást figyelmeztették. Ő természetesen nem maradt távol, hanem odamegy hozzá. Nagyobb az ő tisztelete az Isten embereivel szemben, mint hogy ő most otthon tudjon maradni. Mindenesetre erre időt kell szakítani.
Semaja örvend.
A kellő részletességgel tálalja fel az ő látomásainak történetét: „Isten megjelent neki, hogy őt tudósítsa arról, hogy még ezen az éjszakán valami férfiak el fognak jönni, hogy Nehémiást megöljék. De van
egy út a menekvésre! A templom legbelső csarnokainak egyikében
rejtőzzenek el együtt. Ő maga is szükségesnek látja ezt a megoldást,
mert Nehémiás meg fogja érteni, hogy miután Isten eszköze kellett
legyen, ő is, hogy ezt megjelentse, neki se biztos többé az élete.”
Gondoljunk csak arra, ha Nehémiás elfogadta volna ezt a javaslatot és belement volna. Hogy ujjongott volna az ellenség! Akkor reggelre kelve a háztetőkről hirdették volna az ő gyávaságát. Hogy kacagtak volna az Isten hősén!
De mindenekfölött kicsúfolták volna őt, mint aki megszentségteleníti a templomot. Mert nem volt-e a templom Istennek szent helye,
hozzáférhetetlen a köznép számára Izraelben? Nem követlelte-e maga
Isten, hogy aki a szentek szentélyébe belép, az halállal lakoljon? Gondoljunk csak arra, hogy nekik Isten törvényéhez kellett szabják magukat!
Ó, ha Nehémiás belement volna ebbe, elveszett ember lett volna.
Nem csak egy tekintetben. De – Istennek hála! – Nehémiás „nem hisz
minden léleknek, hanem megvizsgálja a lelkeket, ha vajon Istentől
vannak-e?” (1Ján 4,1) És akkor, a lelkek megvizsgálása alkalmával
tisztán látta maga előtt, mint egy oszlop a víz színén, hogy Isten nem
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jöhet ellenkezésbe önmagával. Ezért érzi, hogy mennyire lehetetlen,
hogy először azt parancsolta volna Isten: „Építsd fel a falat, Nehémiás!” – hogy most ezt parancsolja – „Menekülj, Nehémiás!”
Érzi, hogy épp így lehetetlen az is, hogy Isten egyfelől ezt mondja:
„Senki a köznépből az én szent helyemre be ne menjen” – és másfelől
így szóljon: „Nehémiás, neked mégiscsak szabad bemenni”.
Ez nem lehetséges.
És mivelhogy ez nem lehetséges, azért Semaja, mint hamis prófétát leplezte le önmagát előtte. És Nehémiás ezt sem hallgatta el. Szent
haraggal eltelve hozta tudomására, hogy keresztül látott rajta, hogy
az ő ellentmondó szavai által kellő világításba helyezze azt, amit Isten
az Ő Igéjében másutt jelentett meg: „Elfuthat egy olyan ember, akit
Isten hívott el a munkára, mielőtt az kész nincs?”
És: „Bemenekülhetnék én, mint laikus ember, Isten szent templomába anélkül, hogy ezért a bűnért meg kellene halnom?”
„Nem fogok bemenni!”
És hozzátette ehhez: „Büntessen meg téged az Isten és azokat,
akik téged megbíztak és a hozzátok hasonlókat azért, hogy így adtad
oda a szívedet és életedet zálogba a Sátánnak.”
Amint történt a Nehémiás kísértésével kapcsolatban, úgy történt
a Krisztus megkísértése alkalmával is. És úgy történik még ma is.
Nem tudom elgondolni, hogy lett volna a történelem folyamán
olyan idő, amelyben Istennek Igéjét annyira és oly brutálisan rántották bele a Sátánnak Istennel való küzdelmébe, mint éppen a mi
időnk. A Sátán ma szinte mindenütt az összefüggésükből kitépett
bibliai textusok ruháját öltötte magára. Az Igével szólítja el az embereket az Istennek ama Krisztusa mellől. És az ember szeretne bizonyára szilárdan állani az Írás alapján, hogy mindenféle bölcselkedés
ne vehessen erőt rajta.
Hogy csak egy példát vegyünk: mire nem használják fel Krisztus
szép hegyi beszédét avégből, hogy a modern keresztyénellenes irányzat istentelen dogmáit leleplezzék vele, és hogy a keresztyén ember
számára hozzáférhetőkké tegyék?! Így minősítik „keresztyéninek”
magát az antimilitarizmust és effajta cifraságokat.
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Azért a figyelmeztetés: „... ne higyjetek minden léleknek, hanem
próbáljátok meg a lelkeket, ha Istentől vannak-e...” a most élő keresztyénekre nézve legkevésbé sem lehet fölöslegesnek nevezni.
Nem, mi átvesszük itt a figyelmeztetést: „Ne higyjetek mindenkinek, aki így kiált: Uram, Uram!” – aki a bibliával közeledik, mert
hamis próféták széledtek el a világban. És ezek mind a Sátán bérencei,
báránybőrbe öltözött farkasok.
János azt mondja: „Erről ismeritek meg Isten lelkét: valamely lélek
Jézust testben megjelent Krisztusnak vallja, az Istentől van. És valamely lélek nem vallja Jézust Krisztusnak, az nincs az Istentől, hanem
az Antikrisztusnak lelke, amelyről hallottátok, hogy eljő, és most már
a világban van.” (1Ján 4,2-3)
Nagyon aggaszt engem, amikor látom, hogy mennyire nem fordítanak gondot, különösképp a mi ifjúságunk körében a lelkek megvizsgálására. Amikor ezek csak egy bibliai szöveget előrántanak és
egy lelkész ezt, mint tiszta tant terjeszti, akkor ők ma olyan gyorsan
hallgatóznak a tanításnak akármely szele irányába. Nem az-e most a
helyzet, hogy az igazi, régi vágású bibliaismeretből, a bibliának a
maga egészében való ismeretéből olyan keveset lehet ma már találni?
Ó, tudjátok meg, hogy még az Isten csalatkozhatatlan Igéjével már
olyan gyakran élnek vissza és lesz a sátáni fegyver az Ige az Antikrisztus kezében! És ez a legveszélyesebb fegyver. Törekedjetek a teljes Szentírás tökéletesebb megismerésére, és ismerjétek meg a kijelentés nagy, egységes vonalait.
Akkor megnyílnak majd a ti szemeitek egész tömeg vélekedés veszedelme előtt, melyek ezen vagy azon az összefüggéstelen textuson
alapulnak. Akkor meg fogjátok látni, hogy az, ami némelykor Isten
akaratának igényével állott elétek, nem lehet Isten akarata, mivelhogy amint ti az összefüggéstelen textust magyarázzátok, az ellentétbe hoz titeket azzal, amit az Írás másutt tanít, tehát helytelen. Isten és
az Ő Igéje nem mond ellene soha örökké önmagának!
Csak így tudjátok majd szembeállítani a világ makacs elméleteivel
a megdönthetetlen meggyőződést: „Meg van írva”.
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„Mindaz, aki félrelép, és nem marad meg a Krisztus tudománya
mellett, annak egynek sincs istene – de aki megmarad a Krisztus tudománya mellett, mind az Atya, mind a Fiú az övé.” (2Ján 9)
„Mi az a hatalom, mi az az erő,
Mely lovaggá lépteti Krisztus vitézét elő?
Az a pajzs, mely sok csapást kivéd,
És minden harcnak meghozza győzelmét,
És sok szükség között minket ki segíte?
Isten örök szava, a drága szent Ige.”
(Hervonningslied. Ernst Moritz 1769–1860)
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VII. RÉSZ
HÁLÁS, DE TOVÁBB IGYEKVŐ
„Elvégezteték pedig a kőfal Elul hónap huszonötödik napján, ötvenkét nap alatt.”
És lőn, hogy midőn megépítteték a kőfal, felállítám az ajtókat és
kirendeltetének a kapunállók, az énekesek és a Léviták őrizetre;
És hadnagyokká tevém Jeruzsálem fölött Hanánit, testvéremet és
Hanániást, a vár fejedelmét, mivel hogy ő hűségesebb és istenfélőbb vala sokaknál.
És mondék nékik: Meg ne nyittassanak Jeruzsálem kapui mindaddig, míg a nap melegen nem süt, és míg az őrök ott állanak,
addig tegyék be az ajtókat és zárjátok be azokat; azután állítsatok őrizőket Jeruzsálem lakosai közül, némelyeket az ő vigyázó
helyökre, s másokat az ő házok ellenébe.
A város pedig felette igen széles vala és nagy, s a nép kevés lévén
benne, házak nem épültek.
Felindítá azért az én Istenem szívemet, hogy egybegyűjtsem az
előljárókat, a főembereket és a népet, hogy felírattassanak; és
megtalálám azok nemzetségének könyvét, akik először jöttek
vala fel Babilóniából...”
Nehémiás 6,15 és 7,1-5
Bármint dühöng is maga: a Sátán,
Hittel, szilárdan állunk a vártán!
Dac kél szívünkben, hatalma láttán!
Uralma felettünk nem lesz soha,
Összezúzza a hitünk hatalma.
Mert, megáll az Istennek Igéje
És nem is állhat senki ellene!
Remegj, ó Sátán, az Úr van velünk!
Térdre előtte! Karja fegyverünk!
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Így ujjonghatott Luther az ő hatalmas, hitből fakadó énekében,
melyet e címen ismerünk: „Erős várunk nékünk az Isten”. De így élte
ezt át és azt vallotta évszázadokkal ezelőtt a gyakorlatban Jeruzsálem
újjáépítéséért súlyos küzdelmében Nehémiás is.
Nem volt oly éles és aljas gúny, amellyel szemben ki nem tartott
volna Nehémiás hite és imádsága.
Nem volt egy valóságos támadás olyan bizonyosan elgondolva és
oly erősen alátámasztva, hogy ez, aki Nehémiást őrzi és megtartja, ne
nyerjen afölött egyszer s mindenkorra győzelmet!
Végül, nem volt egy árulás oly ravaszul és oly álnokul megszervezve, hogy Isten szent Igéjének világossága ne hozta volna azt napfényre és nem vette volna el annak már eleve az erejét.
De, törjön bár az ellen dühvel előre,
S lengjen bár zászlóin a győzelmek jele,
S legyen bár fegyvere: öldöklés és ármány,
Széthull az, mint pelyva, a szeleknek szárnyán!
Valóban! Mint a pelyva fog eltűnni!
Dacosan és büszkén állnak ott végre Jeruzsálem büszke falai.
Pompásan és nagyszerűen emelkednek az erős kapuk, mint egy szépséges babérkoszorú, melyet Isten a legyőzhetetlen és fáradhatatlan
harcosnak ajándékozott, úgy ékesíti a véghezvitt mű a győzelmes építőt.
Azzal a Nehémiás életéről szóló könyvben eljutottunk az ő életműve első részének lezáródásához. Ahhoz a lezáródáshoz, mely egyszersmind egy csúcspontot is képez. De a Nehémiás életfeladata a
maga egészében ezzel még nem tökéletes. Ellenkezőleg! Jeruzsálem
külsőleges helyreállítására kell, hogy következzék Isten népének belső tulajdonképpeni megújulása. Isten városának kőfalakkal és vaserősségű kapukkal történt körülkerítése után kell, hogy jöjjön még a
lelki partokkal való megbiztosítás az által, hogy kitisztít a nép bensőjéből minden lélekellenes, istentelen, világias beszivárgást.
Ezt a lelki körkörös falat a szent város körül felhúzni – ez a Nehémiás elhívatásának második része.
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Mégis, ez nem zárja ki azt, hogy mi helytelenül járnánk el, ha Istennek Nehémiás által véghezvitt művét azelőtt vennénk vizsgálat
alá, mialatt egy pillanatra ennél időznénk és elmélkednénk a kezdeti
eredmény eme nagy jelentősége felett, amelyet Nehémiás már elért.
Nem, nem lenne jó szótlanul elhaladni Nehémiás életének eme
dicsőségben leggazdagabb ideje mellett, mely ugyanakkor egyike a
legemlékezetesebb napoknak, Istennek az Ő népe számára való üdvterve történetében.
Hadd mélyedjünk el azért egy pillanatra Elul hónap eme huszonötödik napjának jelentőségében!
Valóban, ez egy örvendetes ünnepnap, egyszersmind egy alázatos, hálás ünnepi hangulattal tele nap, Elul hónapnak ez a huszonötödik napja.
Nem lehet másképp elgondolni, minthogy ott Nehémiásban is
kellett legyen valami abból az Isten átölelő szent, esti hangulatból,
amelyről az Írás másutt (1Móz 24,21) beszél, amikor Elimélek, ki elindult Izsáknak menyasszonyt szerezni, leül a Nákhor városának
kútja mellé s „remegve figyelt, hallgatott, hogy megtudja, vajon az Úr
szerencséssé tette-e az ő útját vagy nem!”
Igen, milyen nagy erős lehetett ezen a hálaadási napon az emlékezés, mely szelíd szárnycsapással anélkül, hogy hallani lehetne, felidézi a tovaszállott múlt annyi sok-sok képét!
Sötét éjszakákon végzett fáradságos erőfeszítések képeit, ólomnehéz, szuroksötét viharfelhők között. Istentől és emberekből való látszólagos elhagyatottság képeit. De a dicsőséget és a fénylő hitbizonyosság képeit is, és a csillagok fölött lakozó „egyedüliség Atyjával”
való valóságos, meleg, bensőséges imaközösség képeit.
Végül Isten ereje által a vakoló kanállal és fegyverrel való erőteljes
előrehatolás képeit. Az Isten iskolájában, a nagy Mester lábainál megerősítő időzése képeit, ahol, mint egy megnyílt virág a gazdagító áldás sugarait nyerte ez igazság napjától.
Most mindezekből fogalmat alkothatsz magadnak arról, hogy Isten imádkozó hőse mennyire fáradt volt ezen a napon.
Nem tűnik-e fel hihetetlennek, amikor elgondolod, hogy még
csak ötvenkét nap telt el, midőn az első követ helyére illesztették.
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Nem egészen két hónappal ezelőtt, még csak elszomorító romhalmaz
volt minden.
Ó, hogy visszaemlékezett ő ezen a napon arra a fájdalmas terepszemlére a tavaszi éjszakában, amikor ő ott ment egyedül, teljesen
egyedül, amint menetközben szenvedett, amint ott csetlett-botlott a
mésztörmelék és elpusztult anyag között.
És most az ősi város körül erős fal emelkedik, mert félelemre indítja az ellenséget. Erős és széles fal. Erős és méghozzá olyan széles,
hogy két szekér könnyen mehet rajta egymás mellett. Ilyen hatalmas
erődítés az ősök szent öröksége körül.
Nem engedhetné magát Nehémiás ezen a napon egy pillanatnyi
csendes álmélkodásnak!
Hogy a feladatot elvégezte, itt van róla a bizonyosság. De hogy
miképpen tudta elvégezni – nem tudja megérteni, és nem is fogja
megérteni. „Az Úrtól lett ez...” (Zsolt 118,23a)
Nos, ezt mi sem tudjuk megérteni. Ez nekünk is csodálatos a mi
szemeinkben.
És mégis! Mégis, mi nem járunk együtt azokkal, akik ezt a csodát
is, miként az összes csodákat az ő lehetetlenségük és hallatlanságuk
miatt kitörlik bibliájukból, vagy felismerhetetlenségig eltorzítják.
Miért nem járunk mi együtt ezekkel? Egyszerűen azért, mert
hisszük, hogy Istennél a lehetetlen is lehetséges. És ha a lehetetlen lehetséges Istennél, akkor az Istennél meg is történik. Távol attól, hogy
a csoda számunkra akadály legyen a hit felé vezető úton, teljességgel
magunkévá tesszük a nagy egyházi atya, Augustinus kitételét, aki azt
mondotta: „Csodák nélkül sohase lennék keresztyén.” De ez nem oldja föl ama kötelességünket, hogy csak akkor és csakis annyiban beszéljünk egy csodáról, ha az valóban felül is haladja a mi emberi értelmünket.
Számunkra ez lehetőség is, de egyben kényszer is, hogy együtt
rámutassunk azokra a természetes okokra, melyek ezt a rendkívül
gyors sikert lehetővé tették.
És így nézve a dolgot, valóban sok az, hogy ahol nem mond el
mindent, maga a csoda se tagadja, de mégis biztosan arra szolgál,
hogy figyelemre méltassuk.
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Mindenekelőtt egy minden vonatkozásban kedvező befolyást kellett előidézzen az ellenség folytonos mozgolódása, a dolgok szerencsés alakulása tekintetében, mely így mindennek dacára Nehémiást
és társait a legvégső erőfeszítésre sarkallta. De azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az ő feljegyzéseiben általában véve az építők
számát, igen alacsonyra szokták becsülni. Ez onnan van, hogy rendszerint ha az ember rendesen eltekint attól a ténytől, hogy szó szerint
az ország minden helységéből emberek jelentkeztek, hogy Jeruzsálem
lakosainak az építésnél segítségül legyenek.
De még egyet nem vettünk számításba, hogy viszonylag nagyon
kevés új építőanyagra volt szükség. Amikor a köveket előhordták és
letisztogatták, kimondhatatlan sok és jó anyag kellett együtt legyen.
És végül nem szabad lebecsülni magát a buzgóságot sem, amellyel
főképpen az utóbbi időben szinte éjt-napot egybevéve dolgoztak, Az
ilyen tevékenység bizonyára bámulatot kell, hogy keltsen még akkor
is, ha igaz az, hogy az ilyen munkálkodás Isten támogató és megerősítő kegyelmének csodája nélkül megmagyarázhatatlannak tekinthető. Azért, még egyszer leszögezhetjük azt, hogy: nem nézhetjük el,
hogy ezt a csodát bibliánkból kitöröljék. Mi is akarunk örvendezni a
fáradhatatlan építővel: „A lehetetlen megtörtént! Jeruzsálem ismét
körül van kerítve!” És mivel Jeruzsálem ismét körül van kerítve, azért
Jeruzsálem ismét bástyája Isten szolgálatának.
Igen, hadd örvendezzünk mis is! Igen, mi is tudjuk, mégpedig
igen jól, hogy ameddig Jeruzsálem „itt alant” van, feltétlenül szükséges, hogy falai legyenek. Mert az „idelent való Jeruzsálem” jelenti
egyúttal ezt is: „a küzdő Jeruzsálem”. És nemde világos, hogy egy
küzdő egyház és mindenek fölött, először is körülkerített egyház kell,
hogy legyen, amelyet nagy, erős védőfalak biztosítanak, és súlyos, eltorlaszolt kapuk védenek.
Bizonyára nagyon jól látta ezt Nehémiás is. Bizonyára int felénk
az eszményi Jeruzsálem, mely odafönn van, melynek kapui soha be
nem záratnak. (Jel 21,25)
De ez mégsem teszi lehetetlenné azt, hogy nyughatatlan balgaságnak nevezzük azt az eljárást, amidőn szem elől tévesztik azt, hogy ezt
az eseményt csak akkor lehet és fogják elérni, ha egy megerősített Je-
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ruzsálem útján járnak, mely kétszeresen elreteszelt kapukkal rendelkezik itt a földön, ahol az ördög leselkedik!
Amit Nehémiás belátott, és amit a mi korunk általában, de nagyon is sokszor elfelejt, az ez, hogy: „Isten városának teljes feltárulása
csak egy harc idejére való biztos elzárás útján érhető el.” (Valetin.
Nehémiás p. 30.)
Az egyház ereje ezen a földön az ő elszigeteltségében van!
Volt egy idő, amikor a Krisztus egyháza az ő saját életét a világ
közepette élte. Egy olyan idő, amikor a kettő (világ és egyház) közötti határok sokkal élesebben voltak megvonva, mint manapság. Ez az
idő már tovaszállt. Sajnos! Mi a határok elmosódásának olyan idejét
éljük most, amely ezelőtt még sohase volt. A mi századunkat egy
szinte nevetségességig túlhajtott, különböző szellemek testvérisége
jellemzi. S hozzá még ilyen jelszók alatt: „hadd nyújtsunk egymásnak
kezet egyházi különbségektől eltekintve”. Igen, sőt keresztyének és
nem keresztyének együtt mennek ma legnagyobb testvériségben,
hogy úgy néz ki, mintha az egyház és a világ között sohasem tátongott volna áthidalhatatlan szakadék. És a következmény természetesen – hogy is maradhat az el? – az, hogy nem a világ igazodik az
egyházhoz, hanem az egyház igazodik a világhoz. Elveszíti lényegét
és fényét. Ahol többé nincsenek dogmatikai és etikai falak – hogy
akarunk ott szellemi virágzást és lendületesen erős keresztyéni életet
találni? Ha nincsenek figyelemmel az emberek a barátokra, akiket
választanak, az újságokra, amiket olvasnak, a társalgásra, amit folytatnak, a társaságra, ahol megfordulnak, a házasságokra, amiket kötnek, megtörténhet akkor, hogy az egyház hatással legyen ezekre?
Akkor itt minden szabad terület. Érdemes most megfigyelni,
mennyire feltűnő, hogy ezt a lanyhaságot és lágyságot az ember fel is
ismeri és észre is veszi. Legalábbis nem légből kapott az a sok „ó” és
„jaj” emiatt. Panaszkodnak, nyögnek és sóhajtoznak emiatt a mi gerinctelen időnkben. És mégis – mindennek oka és gyökere marad a
tagadás.
Minden lehetséges és lehetetlen módon arra buzgólkodnak, hogy
a keresztyénségbe új életet pumpáljanak és ezt egy megfiatalító kúrának vessék alá, de egy, ami változatlanul szilárdan megáll: „szíveseb-

116

DR. HERMÁN M. JÁNOS

ben tönkremegyünk az egész mindenséggel, minthogy a falak felépítésében segédkezzünk!” És hogyha ezen múlik, minden nap
nagyobbra tárjuk a kapukat a világ felé! Milyen balgák vagyunk!
Engedjük, hadd nyissa fel Nehémiás a mi szemeinket! Hadd csendüljön bele népünk füleibe az ő sztentori hangja, amikor kiált: „Minden idők keresztyén népe! A te elszigetelésedben rejlik az erőd.”
„Benne élni a világban, de nem a világból élni”, az egyház számára ez a keresztyén jelszó. Ne gondold, hogy a „harcoló egyház” valaha
„harcoló” maradhat, ha nincsenek falai, ha nincsen saját elkülönült
élete! És sohase engedjük, hogy minket magával ragadjon az az elv,
hogy a mi időnkben az egyháznak ez az elszigeteltsége csaknem egészen megszűnt és az nem állhat már vissza.
De igenis, lehet! Sőt, gyorsabban, mint gondolnánk! Hihetetlenül
gyorsan!
Csak legyen olyan hit, mint a Nehémiásé, és legyen az ellenség
miatt hittel párosult buzgóság, és legyen egy közös vállat-vállnak
vető, imádsággal való felsorakozás úgy az imádságban, mint az építésben. Így most is a földből nőnek ki a falak! Mert akkor most is
Nehémiásnak az Istene lesz ott, az Ő hűség-szövetsége szerint, hogy
megbocsássa bűneinket, hogy lelkesítse munkánkat a szövetség közvetítője: Jézus Krisztus által és Jézus Krisztusban!
Ó, bizonyára akkor nem ez a fal lesz számunkra az eszmény, hanem mögötte megpillantunk egy másik, még magasabb eszményt. A
legmagasabb eszmény, mely felénk int, az elválasztó falak nélküli
egyház marad, a győzelmes egyház, melynek kapui éjjel és nappal
tárva vannak. De még ez előtt a beteljesedés előtt is megelégedettek,
hálásak és boldogok vagyunk a mi erősségünkkel: „Jeruzsálem be
van kerítve!” Ez nem azt jelenti, hogy Istennek amaz idejét megelőzzük. Nem akarunk előleget venni abból, amit Isten a mennyekben
tett el a mi számunkra.
Ellenkezőleg!
Ami bennünket ösztönöz az az, hogy ezt a mennyet szorgalmas
munka által az Ő Igéje szerint megközelítjük.
Mi a következőket akarjuk: Felkészíteni Krisztus menyasszonyát,
az Isten országa felépítése által!

Horváth László mártír lelkipásztor és Nehémiás könyve

117

Igen, mi harcolunk Isten városának teljes megnyittatásáért annak
elzárása által. Az elszigetelésben van számunkra erő. Úgy akarja ezt
Isten.
Jóllehet Nehémiás örvendezhetett és hálát adhatott ezért a „körülkerített Jeruzsálemért”, ugyanakkor mégiscsak érzi nagyon elevenen,
hogy ezzel még nincs kimondva az utolsó szó. Ő legkevésbé arra való
ember, hogy hízelegjen magának azzal a reménnyel, hogy a kőből készült fal már magában véve elegendő biztosíték lehet Isten városának
megtartása és üdve szempontjából.
Nem – falak és kapuk Isten népének megtartása végett olyan eszközök, melyeket nem szabad lebecsülni, ám legvégső fokon a dolog
azon fordul meg, hogy vajon élnek-e valóban ezekkel az eszközökkel?
Mit használ, ha még olyan erős falak állanak is ott, ha azokra nem
vigyáz senki? És mit használ az, ha vasból vannak itt a kapuk, ha
azokat a maga idejében kellőleg meg nem nyitják és ismét be nem
zárják.
Azért Nehémiás nem nyugszik addig, míg a falakat és a kapukat
megfelelő őrséggel el nem látja. Alig múlt el az ötvenkettedik nap és ő
már azon van, hogy őrizőket állítson a falra és a kapukhoz. Erre talál
embereket a templomőrök és más templomszolgák között, végre még
a város közpolgárai is.
Utasításai szilárdan csak ezek: „Reggel a kapuk addig ki nem nyittatnak, míg egészen meg nem virradt. És este nem távozhat el addig
az őrség, míg mindent pontosan meg nem vizsgált. És éjszakán át az
őrség kettőzött kell, hogy legyen. Ezen felül még arról is történt gondoskodás, hogy ezt az utasítást komolyan is vegyék. Kitűnik abból,
hogy ő hozzá még két ügyes felügyelőt is kinevezett, akik az ügyet
mindig szem előtt tartsák, éspedig: Hanánit, az ő testvérét és a jeruzsálemi perzsa erődítmény parancsnokát, Hernanját, aki ugyan perzsa hivatalnok volt, de azért valóságos és hűséges vallásossága által
tanújelét adta az ő hamisítatlan izraelita érzületének.”
Csak amikor mindez elintézést nyert, akkor nyugodott meg Nehémiás abban, hogy a falak most már csakugyan meg is felelnek az ő
rendeltetésüknek.
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Nem tűnik-e ki Jeruzsálem helytartójának emez intézkedéseiből
nagy bölcsesség és mélyen átérzett felelősség az Istennel szemben?
Mert tényleg, mit érnek nekünk a nagy falak és erős kapuk az Úr
egyháza körül is, ha nem ügyelnek azokra hűséges őrzők? Gondolok
nevezetesen azokra, akik olyan biztosan érzik magukat, miután körülöttük minden felől ilyen erős falak vannak. Gondolok azokra,
akik arról álmodoznak, hogy a menny már az övék, mert olyan egyházban élnek, melynek dogmái szigorúan körül vannak határolva.
Azokra, akik olyan nyugodtak, mert az ő hitvallásuk szent határait,
vagy helyesebben az ő egyházuk hitvallásának határait sohasem fogják megszegni. Azokra, akik úgy gondolják, hogy az ördög, a bűn
nem talál rájuk egy keresztyén közösség magas falain belül. Igen,
gondolok azokra a megszámlálhatatlan sokakra, akik Sionban bátorságosan érzik magukat, akik még manapság is azokban az életveszélyes tévedésben leledznek, hogy semmitől sem kell, hogy féljenek,
mert hiszen ők olyan szépen élnek, mivel dolgaikat előírásszerűen
végzik, és életük a törvény keretein belül folyik, mivel az a tervük is,
hogy szépen és kötelességszerűen haljanak is meg. Gondolok azokra,
akik soha a lábukat se tennék rá a világ süllyedő földjére, és akik most
azt hiszik, hogy azzal, hogy elmaradnak a sima táncparkettről és földi élvezetek mesés fényű palotáiból, és nem járnak politikai vagy más
istentelen összejövetelekre, útlevelet nyertek ama mennyei hajlékba
odafönn.
Gondolok azokra, akik azt gondolják, hogy a keresztyénietlen társalgás, keresztyénietlen olvasmány és keresztyénietlen művészet
iránti éberségükkel szabadságlevelet nyertek arra, hogy egy csendes
és nyugodt életre számítsanak.
Egyszóval – gondolok mindazokra, akik a hamis nyugalom halálos álmában, az ő egyházuk és vallásos életük erős kőfalaiban bizakodnak minden további nélkül. Mindazokra, akik megfeledkeznek
arról, amiről nem feledkezik meg Nehémiás, hogy kőfalaknak és hétszeresen elreteszelt kapuknak csak akkor van védelmi szempontból
értékük, ha azokat éjjel-nappal gondosan őrzik. Bárcsak felébrednének egyszer és megértenék, hogy a keresztyén elszigeteltség bár nagyon sok, de nem minden! Az ellenség igyekszik egy megerősített
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városba is bejutni. Az ördög egy magas falakkal körülvett egyházi és
vallásos életbe is be akar lopakodni.
Azért őrködjetek ti megerősített Sionotok falain. Őrködjetek nappal és éjjel. Mindennapi foglalkozásotok az legyen, hogy vigyázzatok
a ti kapuitokra.
A küzdő egyház ezen a földön, valamint minden keresztyén
zarándok az örökkévalóság felé vezető úton sohasem pihenhet meg
addig, vagy nem lehet nyugodt, míg a végcélhoz nem érkezett! Lanyhák nem kellenek az Isten városába. Igen, minél jobban fogy a távolság, annál élénkebb kell, hogy legyen Sion falain az őrködés. Minél
közelebb jön ama dicsőséges idő Isten országában és a személyes életben is, annál élesebben figyel a Sátán, ha vajon nem talál-e olyan hívőkre, akik ha csak egy szempillantásra is, de elaludnak az ő erős falakkal körülvett városukban.
Ah, milyen harsogó kacagásba törne ki, ha találna egy ilyenre, aki
egy kissé elszunnyadt, kissé összetette kezét és lefeküdt aludni az ő
házában. Gyorsan ráhozná a romlást. (Péld 24,32-34)
Azért még egyszer, vigyázzatok!
Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek! Nem
lehet eléggé vigyázatosnak lenni. Ha most mindez így van, hogy számíthat majd egykor Istennek Jézus Krisztusban való oltalmára valaki, ha felelősség nélkül és nyugtalanul nem tesz meg mindent, amit
megtehetett volna.
Mi imádkozhatunk! Mert nekünk szabad imádkoznunk!
És vigyázhatunk. Naponként Isten elé állhatunk bűnbocsánatért
és tettekhez szükséges erőért a Krisztus vére által. És naponként odaállhatunk Isten városának a falaira.
Nos, ha az Út Isten által a Jézus Krisztusban megnyílt, lépjünk rá
akkor erre az útra.
És jóllehet Jeruzsálem ismét „körül van kerítve”, s méghozzá őrség áll a falakon, Nehémiás még nem nyugszik meg. Ismét kerül valami, ami őt tevékenységre indítja. Nehémiás nem felejtette el, hogy
van még egy hiányosság, ami a lakosságnak, dacára az erős és jól őrzött falaknak, az életébe kerülhet. Hallanod kell, amint mérlegel és
számítgat. „A város pedig felette igen széles vala és nagy. De a nép

120

DR. HERMÁN M. JÁNOS

kevés volt belül és a házak csak kis részben épültettek újon” – bizonyára csak annyiban, amennyire lakásszükség volt. Tulajdonképpen
ez nem volt helyénvaló! Egy erős városnak erős népessége is kell,
hogy legyen, másként megint rossz úton halad, és a végén kudarcba
fullad. „Akkor felindítá Isten az én szívemet, hogy összegyűjtsem az
elöljárókat és a főembereket, hogy megszámoljam a nemzetségeket,
és megtaláljam a nemzetség lajstromát azoknak, akik először jöttek
vala fel...” nevezetesen a Bábelből való első visszatérés alkalmával.
Nemde így az első látásra nem egészen világos még előttünk, hogy
hová akar kilyukadni Nehémiás. Mire való ez a gyűlés, ahol ő utána
akar nézni a nemzetséglajstromnak? Egy és más világosabbá lesz, ha
mi ezt a szakaszt a 11. fejezet bekezdése mellé állítjuk. Egyszerre világosság lesz előttünk.
Nehémiás láthatólag arra a gondolatra jutott, hogy sokkal több
zsidó tért vissza a száműzetésből, mint amennyit ismertek Jeruzsálemben és annak közvetlen környékén. És most hozzáfog – ügyesen,
mint mindig –, hogy először megtudakolja, hogy hívják őket és körülbelül mennyien vannak. Akkor ehhez képest megteszi a maga számításait és egyúttal határozatot hozat a gyűléssel, hogy minden tízedik zsidó, aki a városon kívül lakik, egyszerűen be kell, hogy költözzék
a városba. Továbbá kifejezést ad a gyűlés, annak a kívánalomnak is,
hogy a fennmaradó kilenctized részből, amennyire lehetséges, önkéntes ajánlkozók álljanak készen arra, hogy szintén a falakon belül
szállásoltassanak el. Ilyen módon reméli ő lehetőleg gyorsan kijavítani Jeruzsálem lakosságbeli veszteségét.
Itt ismét egy gyakorlati tanulság van elrejtve a Jézus Krisztus egyháza számára.
Ó, bizonyos, nagyon jól tudom én is, hogy Isten országában nem
a tömegen van a hangsúly, hanem az alattvalók minőségén. Nagyobb
jelentősége van a minőségnek, mint a mennyiségnek. Bizonyos értelemben maga a szám is csak mellékes dolog. „Ahol ketten-hárman az
én nevemben összegyűlnek, én ott vagyok köztük.” (Mt 18,20) Ez
azonban nem változtat azon a tényen, amiről az Isten Igéje világosan
tanít, hogy a Sátán uralmának csak akkor lehet véget vetni, amikor a
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legutolsó férfi és legutolsó nő Isten országa tagjaként tekinthető. Csak
akkor tekinthető elérkezettnek az Úr ama napja.
Azért bármennyire igaz legyen is, hogy Krisztus egyházában a
számbeli többség sohasem döntő, éppen olyan igaz az is, hogy mégsem szabad a számot elhanyagolni, vagy egészen figyelmen kívül
hagyni.
Ellenkezőleg. Egy szent sietség nyilvánvalóvá kell, hogylegyen az
Úr egyházában az iránt, hogy a legutolsó férfiút és a legutolsó nőt is
megnyerjék az egyháznak.
Ezért az egyház előtt ott áll a feladat: „...Jeruzsálemtől elkezdve”
(Lk 24,47)
Először vissza kell hozni azt a sereget, mely a keresztség folytán
Isten népéhez tartozik és mégsem él Isten népe módjára. Azért az
egyház manapság is még mindig elhívatást kell, hogy érezzen az
evangelizációra. Nemcsak mint ennek vagy annak az egyénnek, vagy
egyénekből álló csoportnak kedvtelését kell, hogy hordozza ezt az elhívatást. Nem, hanem mint egyház hordozza ezt az elhívatást, hogy a
Jézus Krisztus vére által való bűnbocsánatot és idvesség evangéliumát a mi nemzetünk eltévelyedett rétegéhez is elvigye olyan áldás
gyanánt, mely egyedül csak a szövetség falain belül ízlelhető meg.
Valóban, egy szerfölött fontos feladat az a mi napjainkban, amikor az
„egyházon kívüli keresztyénség” akadályt és terhet jelent. Egy okkal
több, hogy miért olyan sürgetően szükséges, hogy mi nemcsak a mi
magatartásunkat szabjuk meg világosan a Szentírás Krisztusára való
tekintettel, hanem egyúttal arra nézve is, ami az egyházat illeti!
A világ meg kell, hogy lássa, mit jelent számára az egyház. A világ
is meg kell, hogy tanulja belátni és megérteni a kegyelem által mindazon hívek gyülekezetének értékét, akik Isten városának falain belül
vannak, ahol a Király: Krisztus. Csak akkor lesz felesleges a kényszer,
amit Nehémiás alkalmazott, mivel azoknak még békességük se lesz
többé, akik mindamellett, hogy Isten népéhez tartoznak, de Isten városának biztonságos falain kívül kell éljenek.
Magától értetődik – amit itt mondtunk az evangelizációra vonatkozólag, nem kevésbé érvényes a misszió tekintetében.
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Az Úr egyházának nem szabad addig nyugodnia, míg ott is, azokon a messzi pogány vidékeken, a legutolsó választottakat is be nem
tereli az egyház oltalmazó falai közé.
Isten egyházának jóléte és üdve nem csak tőlünk függ, vagy attól
a helyzettől, amit ebben az egyházban elfoglalunk. Hanem függ attól
is, hogy milyen helyet foglal el az evangélium a népek között.
Akkor keresd, mindenekelőtt te magad keresd a te helyedet nem
valahol a nyílt mezőn, hanem Isten városának falain belül, az egyház
biztonságos oltalmában.
És azután – gyűjtsd be mindazokat, közelről és távolról, mind a
föld legvégső határáig, akik velünk együtt a nagy Király városának
kapuin belül akarnak meghúzódni a diadalmas Krisztus áldást sugárzó kormányzása alatt.
Ott fog minket megelégíteni a te hajlékod boldogsága és a te fenséges házadnak szent öröksége, ó, nagy Király. (Zsolt 65,3)
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VIII. RÉSZ
ÉHSÉG AZ IGE UTÁN
Mikor pedig eljöve a hetedik hónap, és Izráel fiai az ő városaikban lakozának; felgyűle az egész nép egyenlőképpen a piacra,
mely a vizek kapuja előtt vala, és mondák az írástudó Ezsdrásnak, hogy hozza elő a Mózes törvényének könyvét, melyet parancsolt vala az Úr Izráelnek.
Előhozá azért Ezsdrás pap a törvényt a gyülekezet eleibe, melyben együtt valának férfiak és asszonyok és mindazok, akik azt
értelemmel hallgathaták, a hetedik hónap első napján.
És olvasa abból a piacon, mely a vizek kapuja előtt vala, kora
reggeltől fogva mind délig, a férfiak és az asszonyok előtt és mindazok előtt, akik azt érthetik vala, mivel az egész nép nagy figyelemmel hallgatá a törvényt.
Áll vala pedig az írástudó Ezsdrás egy ezen célra csinált faemelvényen, és mellette álla jobb keze felől Mattithia, Sema, Anája,
Uriás, Hilkiás, Maaszéja, balkeze felől pedig: Pedája, Misáel,
Malkija, Hásum, Hasbaddána, Zakariás, Mesullám.
És felnyitá Ezsdrás a könyvet az egész nép szemei előtt, mert fölötte vala az egész népnek; és mikor fölnyitá, felálla az egész nép.
És áldá Ezsdrás az Urat, a nagy Istent, és felele rá az egész nép
felemelt kezekkel: Ámen! Ámen! És meghajtván magukat, leborulának az Úr előtt arccal a földre.
Jésua, Báni, Serébia, Jámin, Akkub, Sabbethai, Hódija, Maaszéja, Kelita, Azáriás, Józabád, Hanán, Pelája Léviták pedig magyarázzák vala a népnek a törvényt, s a nép a maga helyén áll
vala.
Olvasának pedig a könyvből, Isten törvényéből világosan, s azután magyarázának, és a nép megérté az olvasottakat.
Ekkor Nehémiás, a király helytartója és Ezsdrás, a pap, az írástudó és a Léviták, akik magyaráznak vala a népnek, így szólának
az egész néphez: E nap szent az Úrnak, a ti Isteneteknek, ne kese-
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regjetek és ne sírjatok, mert sír vala az egész nép, mikor a törvény
beszédeit hallá.
És ő mondá nékik: Menjetek, egyetek kövért és igyatok édest és
küldjetek belőle részt annak, akinek semmi nem készíttetett, mert
szent e nap a mi Urunknak, és ne bánkódjatok, mert az Úrnak
öröme a ti erősségtek.
A Léviták is csendesíték vala az egész népet, mondván: Hallgassatok, mert e nap szent és ne bánkódjatok!
Elméne azért mind az egész nép enni és inni és részt küldeni és
szerezni nagy vígasságot, mert megértették a beszédeket, amelyekre őket tanították vala.
Másod napon pedig összegyűlének az egész népnek, a papoknak
és Lévitáknak családfői Ezsdráshoz, az írástudóhoz, hogy megértenék a törvénynek beszédit.
Nehémiás 8,1-13
A heidelbergi hitvallás bizonyára nem minden alap nélkül szoros
kapcsolatot állapít meg a mi megváltásunk és egy olyan háládatosság
között, mely cselekedetekben nyilvánul meg.
Bizonyára ismered a 86. kérdésre adott örök szép feleletet, mely
így szól: „...hogy Krisztus, miután minket az Ő vérével megváltott és
megszabadított, egyszersmind meg is újított minket az Ő Szent Lelkével a maga hasonlatosságára, avégből, hogy egész életünkkel Isten
iránti hálánkat az Ő jótéteményeiért bebizonyítsuk és Őt magasztaljuk.”
Azt hiszem, hogy szívünk egész teljességéből mondjuk rá erre az
áment. Nos, a megváltás és a háládatosság közötti eme kapcsolatot
ismerte fel és érezte meg a legteljesebb mértékben Izrael népe Jeruzsálem teljes helyreállításának napjaiban. Elul hónap 25. napját Isten
kezéből kapták olyan napul, amelyért igazán hálát kell adni.
De ezzel még nincs vége. Nincs, mert az erre következő napokon
mintegy magától tör utat magának az az elismerésre méltó vágyakozás, hogy ezt a háládatosságot olyan tettekbe, melyek mind megannyi
tolmácsai annak, ami mélyen benn a szívben él.
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De ezzel egyszerre megszületett az a legnemesebb lelki szeretetből
fakadó tiszta kérdés, mely a mennyei Atyához fordul.
„Mivel fogom én, akit Isten jósága túlontúl elhalmozott, ennek a
hűséges Úrnak az ő kegyelmét viszonozni?”
Olyan kérdés ez, melyre csak ezzel a magától jövő felelettel lehet és
kell válaszolni. „Az üdvösség helyének vétele alkalmával az Ő nevét
kell, hogy hirdessem és örvendező hálával fogom Őt segítségül hívni.”
Igen – akkor ez a hálaadó tettekre való vágyakozás olyan erősen él
minden szívben, hogy bármibe kerüljön is, alkalmat szerez magának,
hogy Istennek tett ezen ígéreteit valóra tudja váltani.
Nézd csak, mi történik.
Ha Artaxerxes király huszadik esztendeje óta a hatodik (Elul) hónap 25. napja az igazi hálaadás napjává lett, akkor az ugyanezen év
hetedik hónapjának első napja is épp oly örvendetes és Istennek szentelt ünnepnek ígérkezhet Jeruzsálem lakossága előtt. Mindenfelől
özönlenek ezen a napon az emberek a Vízkapu felé, mely egyike az
éppen most megújított kapuknak, és a Templomtértől délkeletre van.
A szó legszorosabb értelmében mindenki talpon van a városban.
Igen, kívülről is, Palesztina minden városából és falvaiból jönnek az
emberek a város felé. Éspedig nemcsak férfiak indultak el a Vízkapu
felé, hanem asszonyok is, sőt gyermekek is („mielőtt nagykorúak lennének”) csatlakoznak a hosszú menethez.
Amint látjuk, Izraelben nem féltek olyan nagyon a gyermekeket
magukkal vinni a templomba, mint ahogy félnek manapság a mi korunkban. A gyermekek is, ha nem is fognak fel értelmileg mindent,
mégiscsak hallanak ott valamit. És valószínűleg kellett legyenek ezek
között is olyanok, akik zsémbeskedtek, és inkább otthon akartak maradni.
Igen, kétségkívül gondoltak ezek a régi kegyesek épp úgy arra is,
hogy őket bizonyos oldalról olyan szívesen és gyorsan tolták egy sarokba félre, mint akik túl konzervatívok ahhoz, hogy értük szót is
vesztegessenek! Arra ugyanis, hogy a gyerekek is Isten népéhez tartoznak, és hogy ennek a népnek nagy napjaiban nekik is jelen kell
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lenniük, mivelhogy Isten az ő részükre készített áldást, már maga az
is áldás volt, hogy korán megtanulják, honnan nyeri a nép az ő erejét.
Legyen akárhogy is, hosszú sorokban vonultak a Vízkapu felé:
férfiak, nők és gyermekek. Örömteljes a beszélgetésük, elevenek mozdulataik és lelkesült és lelkesült az ünnepi hangulatuk.
De ünnep ez akkor?
Igen, bizonyára ünnep. Hiszen a hetedik hónap elseje van. És jól
tudjuk, hogy az újhold ünnepe, a hetedik hónapban, Tisri hónapjában, mindig nagy ünnep volt Izraelben!
És mégis – hiba lenne előtted eltitkolni, hogy lényegében ez is csoda, hogy most ünnep van. Mert – már régóta ügyet se vetettek erre az
ünnepre. Legalábbis úgy, ahogy most ünnepelték, még egyetlen évben sem ünnepelték meg. Talán egyetlen században sem. Sőt, az sem
lehetetlen, hogy sose ünnepelték meg így, mint ahogyan most készülnek megünnepelni. Annál inkább kérdezheti valaki: hogy lehet az,
hogy most ismét „az egész nép, mint egy ember gyülekezik föl az
úton a Vízkapu felé”. A legközelebbi oka az ennek „a Hold-szombat”,
de e mögött egy mélyebb ok rejlik: „hogy Jeruzsálemet ismét védőfallal látták el, és ismét őrzik és kezd ismét benépesedni”. Úgy néz ki,
mintha Isten jótéteményei ismét felráznák a nép lelkiismeretét.
„Mert vannak emberek, kiknek lelki éke:
Komolyság, alázat, gyöngédség és béke.
Ilyenné formált az áldás, mely Istené,
Míg mást szenvedésben avattatott fel szentté!”
(De Geneste: „Az áldás megszentel”)
Mintha most ismét mindenki egy nagy felelősség megérzésére jutna el egyszerre Isten jótéteményei tekintetében. Mintha valaki visszahívná őket abba a régi időbe, amelyről mesélni hallottak a fogság
hosszú unalmas napjaiban, amikor ott ültek Babilon vizeinél sírva és
hallgató ajakkal.
Ó, igen – nem hallották-e ők is, amint elbeszélték a régi öregek,
miként lakozott az előttük élő nemzedék is egy ősi városban, melynek erős falai voltak és jól el lehetett zárni, és amelyben sok volt a
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nép? És nem szólottak-e nekik amellett még arról is, hogy a győzhetetlen Jeruzsálem mégis elesett, kirabolták és felégették? Igen, nem
látták-e még most is a régi regélő lázas tekintetét és felemelt ujját,
amint az ő szomorú történetét mindig ugyanazzal a kérdéssel fejezte
be: „És tudjátok miért hanyatlott romokba ez a győzhetetlen erősség?
Csakis azért, mert áthágtuk a mi Istenünk törvényeit, elejtettük az Ő
parancsait, és nem gondoltunk az Ő rendelkezésére! Azért hagyott el
minket az Örökkévaló és adott minket a mi ellenségeink kezébe!”
De mindezek ismét elmúltak. Most ők ismét egy olyan Jeruzsálemnek a birtokába jutottak, melynek vannak falai, kapui és őrsége.
És bizonyos értelemben, ha már ismét kezükben van, vajon másképp
fog történni velük, mint atyáikkal? Meg fognak vajon ezek a falak
maradni és nem fognak elégni, ha ők Isten elhagyják és parancsolatait áthágják?
Egyáltalán nem!
Ebben nem reménykedhetnek. Ott van a másként meg nem érthető talány magyarázata: miért gyülekezik össze a Hold-szombat ünnepére? És méghozzá olyan egységesen? Mert megszólal a nép lelkiismerete, azért nyitották meg szívüket, hogy komolyan vegyék Istennek
tiszteletét az Ő parancsa szerint.
Ezért igyekeznek inkább belsőleg, mint külsőleg ünnepelni. Ezért
nyomulnak tömött sorokban az ősz főpapnak: Ezrának a házához,
aki írástudó és olyan ember, aki már tizennégy évvel ezelőtt visszatért Jeruzsálembe azért, hogy fáradhatatlanul tanulmányozza Isten
törvényét és arra másokat is megtanítson, hogy Izrael megint Isten
népével lehessen. Még soha ennyire be nem látták, hogy nekik Ezrára
valóban szükségük van. Ellenkezőleg! Eddig megtűrték. De ezzel
vége. De most tudatában vannak: birtokába jutottak egy olyan Istentől adott ajándéknak, mely tőlük ismét elvéttethetik – most felelősséget érezne azért a viszonyért, erős falakkal körülvett városért – most
látják, hogy Ezrát nem nélkülözhetik. Most vádolja őket a lelkiismeret, hogy őt mindig mellőzték és szavait elengedték a fülük mellett.
Most nem kell, hogy Nehémiás nógassa őket erre, mert most önként
jönnek hozzá ezzel a kéréssel: „Ezra, hozd elő a törvényt és olvass fel
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abból, és magyarázd meg, miként kell nekünk, mint Isten népének
élnünk, hogy állandóan az Ő áldásában részesüljünk!”
Micsoda ünnep ez az agg Ezrára nézve! Erősebben kifejezve: milyen ünnepe ez a mennyei Atyának, mikor egy bűnös nép megtér
hozzá, megtér az élő Istenhez! Nem nélkülözi a mi vallásos életünk a
háládatosságnak emez írás szerinti alapját? Olyan gyakran hallom
még ezt a balgatag kérdést: „Nekünk, keresztyéneknek mindig csak a
templomba kell mennünk?” „Szükséges nekünk olvasnunk a bibliát
otthon az asztalnál és méghozzá naponta háromszor?” „Mindig csak
a Bibliát kell, hogy vegyük, hogy a magunk hasznára átküzdjük magunkat rajta?” „Tennünk kell-e és elhagynunk amazt?” Amikor keresztyén emberek szájáról ilyen kérdéseket hallok és keresztyén lapokból ilyen kérdésekről olvasok, igazán nem tudom, kacagnom,
avagy sírnom kell-e. Vajon nem balgák azok, akik ezt kérdezik „szükséges nekem” vagy nem mélyen elszomorító ez?
Amikor Isten nekünk a Jézus Krisztusban egy olyan drága és
nagy örökséget ad? Amikor Isten nekünk a Krisztus által minden bűneinket megbocsátja? Amikor kegyelmének falaival vesz körül, ahol
ismét életerő, védelem és halállal is szembenéző bátorság van! Amikor Ő emellett a Szentírás lapjain még azt is megmutatja, hogy mindezek az idézetek csak egy olyan hit által szerezhetők meg, mely az Ő
gyümölcsében mutatja meg, hogy valóságos és élő hit. És ha a mi
életünk is igazolja a mi Szentírás szerinti hitünket! Nem szükséges-e,
hogy ekkor bennünk egy nagy felelősségnek a tudata támadjon
mindarra nézve, amit teszünk – nem kell-e felébrednie annak a kívánságnak, hogy ezt az örökséget maradandóan birtokoljuk? Kell
akkor még, hogy jöjjön egy igehirdető is, hogy fülünkbe kiáltsa: „Úrnak népe, halld meg az Úr szavát!?” Szükséges akkor még elrendelni
a kitartó imádkozást, hűséges írásolvasást, állandó templomba járást,
úgy ahogy a kereskedő az ő portékáját magasztalja?
Vagy nem egy magától értetődő dolog-e az, mint Izraelben, szerepek megcserélődnek, és maga a nép kiált Isten Igéje után, úgy hogy
még nem tartunk ott, egyszer el kell jönnie ennek az időnek is?
Csak néha ismerik ezt el és mondanak rá „Ámen”-t. Akkor valaki
az ő Istenének különös jótéteményét tapasztalja meg, például hosszú
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betegségből felgyógyulást, vagy nem remélt szabadulás után, akkor
egyszerre mintha ismét megérzett volna valamit abból, ami elkerülhetetlen, hogy mi nem számíthatunk állandóan Isten áldására, ha
nem térünk vissza az Ő útjaira. Akkor ismét a Biblia után nyúlunk!
Akkor megint szükség van a templomba járásra! Akkor megint a Király trónja elé járulunk kéréssel és a hálaadással! Szóval eltűnik a
„szükséges”, hogy helyet adjon a „másképp nem lehet”-nek. Sajnos és
gyakran olyan rövid ideig tart!
Miért nem kiáltanak mindig és mindenütt az Ige után, amely a
cselekedet és életfolytatás zsinórmértéke? Talán azért van ez, mert
igen keveset gondolunk arra, hogy mi Istentől olyan örökséget nyertünk, mely csupán a hit által lesz állandó sajátunkká.
Boldog Ige-hirdető, kinek a gyülekezete megtanul kiáltani az Ige
után, mert anélkül a zsinórmérték nélkül nem meri vállalni többé az
élet felelősségét. Boldog mennyei Atya, aki látja, hogy az Ő gyermekei
éheznek és szomjúhoznak az Ő Fiának Igéje után! Vagy azt gondolod,
nem örvendezett Ezra a hetedik hónapnak emez első napján? Hogy
mozogtak az öreg lábai! Hogy remegtek az ő ráncos kezei, amikor
elment, hogy a törvény-tekercset hozza elő! Micsoda isteni öröm
özönlötte el az ő öreg szívét, amikor ő ott, azon az ünnepen a Vízkapu mellett hevenyében fából összetákolt szószékre, karja alatt az ös�szetekert törvény-tekerccsel fellépett! Micsoda boldog lelkesedés fűthette őt, amikor ő ott – még csak reggeli volt – az ő éhező és
szomjúhozó lelkekkel dugulásig megtöltött gyülekezetén végignézett! Milyen buzgó imádság fakadhatott lelkéből, hogy az Úr Lelke
szeresse őt, amidőn száját megnyitja! Tőle jobbra és balra a gyülekezet tanácsa, tizenhárom „tanító vén”, segédszónokok, akiket ő maga
vezetett fel. Előtte pedig a megszámlálhatatlan sereg! Fölötte, benne
és körülötte: az, Aki az imádságot meghallgatja, a szövetség Istene.
Ez volt aztán egy istentisztelet! Ilyet nem sokat tartottak az évek
során! Még egy pillanatig időz, hogy nekilendüljön. „Akkor előveszi
a tekercset és mindenki szeme láttára kinyitja. És nagy tisztelettel áll
ott az egész gyülekezet. Mindenki érzi: ahol Isten Igéje van, ott Isten
maga van jelen.
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„Vesd le saruidat ó Izrael! A hely, amelyen állasz ma, szent föld!”
Akkor magasra emeli kezeit az ősz prédikátor, hogy dicsőítésben magasztalja a mennynek Istenét, és hogy elismerje az Ige Istenét. És alighogy elhagyta az utolsó szó az ő megszentelt ajkait, felemelik a hallgatók mindnyájan az ő kezeiket, meghajtják térdeiket és arccal a
földre borulnak! Mint morajló mennydörgés ezer torokból hömpölyög elő az „Ámen! Ámen!”. Az ég felé száll jeléül annak, hogy mindnyájan egyek abban a tiszteletet kifejező hódolatban, melyet az elöljáró mutat be Istennek.
Azután kezdődhet a tulajdonképpeni prédikáció. Isten Igéjét ki
kell fejteni! Szó se lehet arról, hogy Ezra öreges hangja mindenkihez
eljusson. Ezért segítenek neki az ő hivatali segédei. Mindegyik egy
csoportot vesz maga mellé. Tizennégyenként olvasnak fel a tekercsből, és egyszerre megállnak egy pillanatra, hogy amit eddig olvastak
megmagyarázzák, hogyan alkalmazzák. Ezek voltak aztán lelkes igehirdetők! És ezek voltak lelkes hallgatók! Hat óra hosszat, egész, míg
a nap fennáll, tart megszakítás nélkül az istentisztelet. Csak az élet
vizéből isznak, anélkül, hogy valaha betelnének!
Újtestamentumi igehirdetők – ha szabad kérdeznem –, mit szóltok egy ilyen istentisztelethez? Csak egy pár példát mondok, amit
könnyen meg lehetne tízszerezni!
Ezra felnyitja az Igét a gyülekezet közepette, és csupán az Ige számára kér tiszteletet. Manapság némely igehirdető felolvas ugyan egy
textust csak azért, hogy utána azonnal napirendre térjen. Amint én
egyszer egy hivatástársamtól hallottam, aki miután vagy öt percig
beszélt a textusról, megkönnyebbült sóhajjal fejezte be: „Jaj, na, most
már ne beszéljünk többé erről!” S a két órára terjedő istentiszteleti idő
hátralévő részében a gyülekezetet mindenféle emberi kitalálással s
életbölcselmi elbeszélésekkel tömte. Nem jellemző kortünet!
Ezra és a vele levők minden tehetőt megtesznek arra nézve, hogy
engedjék, hogy az Ige maga mondja el világosan a benne levő gazdag
isteni gondolatokat. Manapság, amint látszik, sokan úgy tesznek eleget kötelességüknek, hogy az Igét lehetőleg minél jobban elsötétítik
azáltal, hogy mindenféle lehetséges és lehetetlen kérdést szószékre
visznek, amik között aztán ember legyen, aki eligazodik. És amikor a
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templomból kimennek, senki sem tudja, hogy tulajdonképpen mi
volt az Isten üzenete őhozzá.
Hadd vegyük Ezrát példának és tartsuk mindig szem előtt, hogy
semmi egyébről sincs szó, mint arról, hogy Istennek a mi bűneinkről
és az Ő kegyelméről szóló üzenetét az Ő ragyogó fényében a gyülekezet elé állítsuk. Isten segítsen minket ebben, és világítson meg minket
evégett az Ő Lelkével!
Hanem nemcsak az igehirdetőkre, hanem a hallgatókra nézve is
szükséges egy pár megjegyzést tenni a Vízkapu melletti istentisztelettel kapcsolatban.
Az Ezra gyülekezetében, amíg a prédikáció tart, nemcsak a szónok tevékenykedik, de eggyé válik a hallgatóság is ebben a tevékenységben. Egész lelkükkel ott vannak! Manapság vannak még olyan
hallgatók is, akik egész helyénvalónak találják, ha az igehirdető megteszi a magáét, csakhogy őket nyugton (néha éppen nyugodni) hagyja. Ezen felül még az Írás-olvasást, könyörgést és éneklést szívesen
ruházzák rá a hívek egy kis csoportja, akik ezt bizonyára érettük is
megteszik. Egész magatartásuk leginkább azt hirdeti, hogy mennyire
meg vannak ők elégedve azzal, hogy az az ember ott azon a „magas
faszéken” mennyire kitesz magáért.
Az Ezra gyülekezetében szigorú rend volt, amiből kitűnik az,
hogy mennyire Istenről van itt szó és nem erről vagy arról az igehirdetőről. Legalábbis sehol se olvasunk olyan emberekről, akik kizárólag és egyedül Ezra mellé gyülekeznének, vagy olyanokról, akik eltávoztak a gyülekezetből azért, mert ők Azáziához voltak beosztva.
Manapság gyakran van úgy, hogy az emberek hol ehhez, hol ahhoz a lelkészhez mennek. Vagy – ami még rosszabb – otthon maradnak egyik vagy másik lelkész miatt. És Isten Igéje csak másodsorban
jön tekintetbe.
Az Ezra gyülekezetében éhség és szomjúság van az igazság után.
Ma csak a művészet után való éhség és hangulat utáni szomjúság
van. Mintha a templombajárás egy olyan szegényeknek való olcsó
népi előadás volna.
Az Ezra gyülekezetében azzal a szilárd eltökéléssel állnak elő az
emberek, hogy Isten Igéje által megjobbuljanak. Ma, nem ritkán, azt
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a biztos meggyőződést vallják az emberek, hogy az ember javíthatatlan. És a legtöbbször természetesen azt, hogy az ember „javíthatatlanul” jó. Az Ezra egyházában mindenekelőtt Isten akaratáról akarnak
maguknak világos képet alkotni az emberek.
Manapság az a fontos, hogy hallják, miként törnek az emberek
pálcát mások élete fölött. Ez aztán az ő igazi élvezetük. És így folytathatnám tovább. De minek folytassam?
Foglaljunk inkább mindent össze ebben az egyetlen imádságban.
„Ó Istenem, add nekünk a Te házadban az igazi éhséget és szomjúságot a Krisztus igazsága után, hogy mi ismételten és mindig beszédben
és hallgatásban kezdjünk mindinkább hasonlítani a Vízkapu melletti régi hívekhez!”
Ezra és az ő segédszónokai tehát a nép megkeresésére „Isten törvényét” választották textus gyanánt! Minden valószínűség szerint a
Mózes könyvének egyes fejezeteivel felütötték a tekercset, és elébe
tárták az embereknek, miképpen kell nekik Isten akarata szerint élni,
és milyen áldás az, hogy ők úgy cselekszenek, és milyen átok, ha vonakodnak megtenni azt, amit a törvény parancsol.
És mi az eredménye annak a törvény-prédikálásnak?
Igen – milyen csodálatos, hogy amikor ott Isten törvényének tükörét magasra emelik és abban az egyházban mindenki tiszta éberséggel tekint bele ebbe a tükörbe –, akkor mindazokat egy nagy meghatódottság fogja el. És minél nagyobb lesz ez a meghatódás, annál
nagyobb az ő nyomorúságuk, amely kétségkívül egy „Isten szerint
való megszomorodás”. Így vétkezni az ellen, aki annyi jót tett velük!
Annyira alatta maradni annak az eszményiségnek, amelyet Isten
oly világosan megírt a törvényben.
Ennyire bűnösnek, tehát „átkozott”-nak lenni!
Ó, az olyan élesen hasít bele az ő szívükbe! Ez arra indítja őket,
hogy a megbánás forró könnyeit sírják!
És ennek úgy is kell lenni!
Miként egyszer Nehémiás a szenvedés sötét éjjelén végigment a
régi Jeruzsálem felégetett kapuin és elpusztult falai mellett, menet
közben sírva, úgy kell ezeknek az embereknek is bejárniuk az ő fájdalmuk útját tapogatva és botladozva a sötét éjszakában az Ő Isten
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előtt való lelkiéletük falai mellett. Mindaddig, amíg ők is felismerik:
„Itt már semmi sincs többé! Isten kell, hogy valamit építsen!”
De ímé, amikor ott, azon a Vízkapunál való összejövetelen a törvény beszélt, ítéletesen, megsemmisítően, átkot mondva, Ezra és az
övéi tudják nagyon jól, de rájön erre Nehémiás, a helytartó is: „hogy
ez nem lehet az utolsó szó!” Azért kezdik most tizenötönként a törvény után az evangéliumot hirdetni. „Ez a nap az Úrnak, az Istennek
szent napja, ne bánkódjatok, és ne sírjatok, mert az Úrnak az öröme a
ti erősségetek.” Távol attól, hogy zsákban és hamuban leüljenek, mehetnek, hogy egyék a barmok kövérét és igyanak édes italokat, hogy
ajándékot adjanak a szegényeknek, hogy mindenki örvendezhessen.
És tudod, hogy ezekből mi a legkiemelkedőbb? Az, hogy Nehémiás megjegyezheti, hogy a nép épp olyan jól meg tudja érteni az evangélium prédikálását, mint a törvény prédikálását és hogy azok a
könnyek letöröltetnek, és hogy nagy lesz az örömnek zaja ezen a napon. Így jön el az „Isten szerint való megszomorodás” után az „Istenben való öröm” is, mindkettő az Ige hirdetése által.
Mennyire megértették ők ezen a napon, hogy Isten nem építette
volna újjá Jeruzsálemet, ha nem volna megbocsátó Isten. Milyen jól
megértették, hogy ők azokban a kőfalakban és vaserősségű kapukban bizonyságát lássák annak, hogy az Úr feléjük fordította az Ő ábrázatát, legnagyobb jótetszéssel az Ő népe iránt. Valóban, Nehémiásnak igaza van: „Az Úrnak öröme az ő erősségük”.
Ismerjük mi is ezt az Isten népének szóló áldást, amikor az Ő Igéje hozzánk ér? De akkor is, mikor mi az Igéhez közeledünk, mindig
jelen kell lennie az Isten szerint való megszomorodásnak. Olyan
megszomorodás ez, mely mindig életre kél bennünk, valahányszor
beletekintünk az Ő törvényébe. Egy magunk állapota fölött való elbúsulás: „Ó, Istenem, az én bűnöm!” Ez a te Istenednek akarata!
De sohase engedheted át ennek a megszomorodásnak az utolsó
szót! A nyugalomnak minden napja, sőt a mi életünknek minden
hétköznapja is szent az Úr előtt, mivelhogy nincs egyetlen egy nap
sem, amelyen ne jutna el hozzánk a Jézus Krisztus áldoztáról szóló
üzenet, melyet Ő érettünk a keresztfán vitt véghez, hogy mi magunk
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tehessünk magunknak szemrehányást az Ő kegyelmének ilyen megnyilvánulása miatt.
A te Istened, ó Izrael, megbocsátó Isten! Mikor a te bűnöd téged
leroskaszt és szorongat, szólj ekként, mint Ezra a te lelkedhez: „Én
lelkem, ez a nap is szent az Úr előtt”. Isten, aki a világot Krisztusban
megváltotta a kárhozattól, cselekedett volna ilyent, ha nem lenne nála
szűnös-szűntelen bocsánat?
Újjáépítené Isten Jeruzsálemet a poraiból és elpusztítaná a benne
lakozókat bűneik miatt? Ez lesz a mi vigasztalásunk: „Én lelkem, jóllehet sokak a te bűneid, mégis az Úrnak öröme a te erősséged”. Igen,
az az öröm, hogy Isten váltságot ajándékozott az Úr Jézus Krisztusban, Ő legyen számunkra erősség mindörökké és Ő tegyen bennünket az Ő dicséretében örvendezőkké, amikor szent zsoltárokban magasztaljuk őt!
Végezetül még egyet.
Mint vélekedsz egy olyan templomba járásról, ahol úgy éheznek
és szomjúhoznak az emberek az életnek beszéde után?
Mit szólsz egy olyan istentisztelethez, ahol egymás mellé állítják
és elfogadják, mint törvényt, mint evangéliumot?
Mit gondolsz az Úr társaságában töltött egy ilyen óráról, hol úgy
átélik az emberek az Isten szerint való szomorúságot is és az Őbenne
való örömet is? Miért nem gondoskodsz arról, hogy ilyen lehessen a
te vasárnapod, hogy ilyen lehessen minden napod? Ez az előíze az
örökkévaló nyugalomnak, melyben egyszer Isten hajlékában részünk
lesz!
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IX. RÉSZ
„... te bűnbocsánatnak Istene vagy, könyörülő és irgalmas, hos�szútűrő és nagy kegyelmességű, és el nem hagytad őket.
Most annakokáért, oh mi Istenünk, nagy, erős és rettenetes Isten,
aki megőrized a szövetséget és irgalmasságot, ne legyen kicsiny
előtted mindaz a nyomorúság, amely utolért minket, királyainkat, fejedelmeinket, papjainkat, prófétáinkat, atyáinkat és egész
népedet, Assiria királyainak napjaitól fogva mind e mai napig.
Hiszen te igaz vagy mindenekben, valamelyek reánk jövének;
mert te igazságot műveltél, mi pedig hamisságot cselekvénk!
Hiszen a mi királyaink, fejedelmeink, papjaink és atyáink nem
cselekedték törvényedet és nem figyelmeztek parancsolataidra és
bizonyságtételeidre, melyek által bizonyságot tettél ő ellenök;
És ők az ő országokban s a te nagy jóvoltodban, melylyel megáldád őket, s a széles és kövér földön, melyet nékik adál, nem akartak szolgáid lenni; és nem tértek meg gonosz cselekedeteikből.
És ímé mi most szolgák vagyunk azon a földön, melyet a mi atyáinknak adál, hogy ennék annak gyümölcsét és javát, ímé mi szolgák vagyunk azon;
És termését bőven hozza a királyoknak, akiket fölibünk helyezél
a mi bűneinkért, s testeinken uralkodnak és barmainkon az ő
kedvök szerint; és mi nagy nyomorúságban vagyunk!”
Nehémiás 9,17b és 32-37
Artaxerxes uralkodása huszadik esztendejében, a hetedik hónap
első napja bizonyára sokáig emlékezetes marad ezek előtt az emberek
előtt, hála legyen érette ama Vízkapu melletti feledhetetlen összejövetelnek.
Ez azonban nem zárja ki, hogy a következő nap is, Tisri hónap
másodika, jelentős napnak ígérkezzék. Mert azután is talált Ezra, az
agg írástudó, üdvösségre vágyó vendégekre, akik az akarták, hogy
ismételten tanítaná őket az Isten törvényéből. Ez alkalommal inkább
csak az „egész népnek, a papoknak és lévitáknak családfői” voltak
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jelen. (V.M. 8,14 s köv.) A többiek nyilvánvalóan visszatértek ismét az
ő mindennapi foglalatosságaikhoz.
Ezen a napon a törvénykönyvben véletlenül rábukkantak a sátoros ünnep leírására, melyet mindig Tisri hónap 14–21-ig terjedő időben szokták megülni. Nem csoda, ha önként elhatározták, hogy ezt
az ősrégi, teljesen feledésbe ment ünnepet is, mint ugyancsak ősrégi
szokást, rendeltetése szerint megünneplik. Még tizennégy napjuk
van, hogy erre mindent előkészítsenek. De tizenötödikén már minden teljesen készen van! És akkor sátoros ünnepet ültek, oly impozánsan és nagyvonalúan, ahogyan azt századokon keresztül, Józsué
ideje óta, bizonyára még nem ülték meg. Így alig voltak egy ünnepen
túl, máris előttük állott a másik.
És mégsem kell fejtörést okozzon nekünk az, hogy ezek a zsidók
az ünnepeken keresztül megfeledkeztek az élet komoly oldaláról. Ha
ezt gondolnád, olvasd csak egyszer végig a Nehémiás könyvének 9.
részét, aminek ezt a fejezetet szenteljük.
Ebben a fejezetben megtaláljuk a leírását egy bűnbánati és imádkozás napnak, olyan hasonlíthatatlan szépségben és kedvességben,
aminek az egész Ótestamentumban nincs párja. Itt ki fog tűnni, hogy
Ezrának nem csak a beszédre volt tehetsége, de adottsága volt az
imádkozásra is.
Tudjuk, hogy a sátoros ünnepet ősidők óta Isten rendelte el hálaadó ünnep gyanánt. „Amikor a föld termését betakarítjátok...” (3Móz
23,39) meg kell kezdődnie az ünnepnek. Akkor egymásután hét napon át hálát kellett adni Istennek mindamaz áldásokért, amelyekkel
az Ő népét ismételten megajándékozta. Már az első nap kivonultak a
városból, hogy szép, dúslombú ágakat gyűjtsenek, melyekből aztán
hazaérkezve megépítették az ún. „leveleskunyhó”-t, akár a lapos háztetőn, vagy az udvar előterében, vagy kivált idegenek számára, a város nyílt terein. Ezekben a levélszínekben, melyek felül nyitottak voltak, hogy akadálytalanul feltekinthessenek a menny Istenére, hét
napig laktak, hogy láthatóan és kézzel foghatóan kifejezésre juttassák, hogy Isten az Ő nagy irgalmasságában sohasem felejtette el övéit,
még az élet kopár pusztaságában sem, hanem pillanatról-pillanatra
körülvette őket az Ő jótetszésének jeleivel.
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Vagy magyarázhatod úgy is: azért lakoztak hét napon át leveles
kunyhóban, hogy elhirdessék Istennek és embereknek, hogy Izrael
Istene olyan Isten, aki az Ő kedvenc népéért a puszta vadont is pompás lugassá változtatja át. A sátoros ünnep tehát hálaünnep volt, amelyen elsősorban Isten könyörületességéről emlékeztek meg általában,
az Ő szövetségének népe iránt.
De nem kevésbé volt ez hálaünnep azért is, mert minden évben új
színt nyert ama különös jótétemények által, melyek az éppen most
letűnt időszakban Isten népét megörvendeztették.
Magától értetődik, hogy az Artaxerxes huszadik esztendejében
felújított izraeli ünnep hangulata különösképpen meleg volt.
Ha valamikor cselekedett Isten jót az Ő népével, akkor ez most
volt, amikor Jeruzsálem gyalázatát ismét elfordította! Azért ez a sátoros ünnep olyan örömünnep volt, mint soha annak előtte! De ne csodálkozzunk el, ha olvassuk, hogy erre szinte közvetlenül egy nemzeti
gyásznap következett. A súlyos megbánás napja.
Talán érthetetlen előtted, hogy emberek, akik kevéssel azelőtt várost és vidéket betöltöttek kacagásukkal és énekükkel, amikor ünnepi öltözetben valódi vasárnapi hangulatban hullámzottak az utcákon, most zsákba öltözve, fejükre földet szórva böjtölnek, gyászolnak
és bánkódnak: kacagás, dal és öröm nélkül beszélgetve gyülekeznek
a fából készült emelvény körül, ahol éppen most van megjelenőben
Ezra az ő kíséretével, hogy velük együtt imádkozzék és bűnbánatot
tartson. Igen, annyit is hozzáteszek, hogy az első látásra ez csakugyan
különös. De lényegében mégsem olyan különös, mint amennyire annak látszik.
Valóban, nem az első és – Istennek hála – nem is az utolsó eset,
hogy ésszel fel nem érhető jótétemények felett érzett háládatosság az
embereket arra a jól megfontolt vallomásra készteti: „Uram, mivel
érdemeltünk Tőled ilyen kibeszélhetetlen jóságot és megmérhetetlen
szeretetet?”
Nem, ez nem az első, de nem is az utolsó eset Isten népének történetében, hogy ez a nép a háládatossága folytán kicsinyre alázkodott
az ő Istenével szemben...olyan kicsinyre, hogy mellét verve eljutott
Péterrel ama mély megindultságától és kegyes félelemtől áthatott
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imádságra: „Uram, eredj el éntőlem, mert én bűnös ember vagyok!
Mindent eljátszottam az én sok vétkeimmel!”
Így történt ez Izraelben is, azokban a napokban, közvetlenül a
nagy hálaünnep után. Azáltal, hogy mélyen átérezték a háládatosságot Isten csodálatos kegyelmének ama bizonysága fölött, amelyet az
Úr Sion falainak helyreállításában mutatott meg, annál hevesebben
támadta meg őket a kíméletlen önvád és mintegy magától támadott a
vágy ezután a bűnbánati és imanap után, hogy megalázzák magukat
az emberek is Isten színe előtt.
Most azonban olvasd el, mennyire átérezte Ezra az ő népének lelkiállapotát, mennyire egy ő ezzel a néppel bűnbánó imádságában,
mint ahogy egy volt ő ezekkel az emberekkel örvendező hálaadásban
is. Valóban, itt egy olyan pap áll előtted, aki „pap”, azaz, aki az ő népének nyomorúóságát szívén viseli! Amint elvénült, reszkető kezeit
és homályosuló szemeit a magas ég felé emeli – ó, akkor ő valóban
egy az ő népével. És az ő népe egy ővele. Senkinek sem szükséges
aggódnia amiatt, hogy Ezra melléfog, és nem úgy imádkozik, mint
ahogy neki, vagy nekik szükségük van. Nem, hatalmas, nagyszerű,
megható a hangja ennek az imádságnak kezdettől fogva. Olyan
imádság ez, mely az Igéhez igazodik. Hogy is lehetne az másként, ha
az, aki imádkozik, az Igével él. Mint amikor egy világ tele van pompás és áldott égi fénnyel, úgy ömölnek elő az ő megszentelt ajkairól
Istennek az Ő népe iránt való hű szeretetének és változhatatlan könyörületességének legtalálóbb bizonyítékai. Az istenek Istenének, Jehovának, hatalmas dicsérete lesz ez, aki azt mondja: „Vagyok, aki
vagyok”.
De, a másik oldalon, mint szürke viharfelhők, melyek elűzik a
fényt, vigaszt és békét, nyugtalanságot keltenek és félelmet gerjesztenek, úgy sorakoztatja fel az ő szája Izrael történetéből a megcáfolhatatlan bizonyítékokat Izrael állandó bűneiről, hűtlenségéről, folyton
megismétlődő eltántorodásáról, amikor elhagyta Istent, az életnek
Istenét.
Ez lesz az erős ellentét, Isten dicsőítésének lelket szomorító mása.
Ezra magával ragadja őket az ő imádságával, azokat az embereket,
akik előtte állnak. Addig sarkallja őket erőteljes beszédével, míg az
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Izrael történetébe vetett mély bepillantás folytán ők is eljutnak Isten
mennyei felségének megismerésére és Izrael ítéletre méltó állapotának megvallására.
A múltból megerősíti és kidomborítja, amit ők ma már olyan mélyen éreznek: „Ó, Uram, miért, igen, miért olyan nagy és kibeszélhetetlen a te jóságod mirajtunk, hogy te minket fel akartál emelni a mi
gyalázatunkból?”
Igen, a múltból bizonyítja be Isten nagyságát és mindenhatóságát,
félelmességét, szövetségi hűségét és az Ő jóságát! Tovább űzi őket,
ezeket az imádkozókat. Kikényszeríti szívükből a vallomást: „De Te,
ó Isten, igazságos vagy! Igazságos vagy mindenben! Mert Te hűségesen cselekedtél, de mi, mi istentelenséget míveltünk!”
Így ömleszti bele ezeknek a megszomorodott imádkozóknak
nyugtalan szívébe a bűnvallomást, mely hírnöke annak a békességnek, mely minden értelmet felülhalad, annak a békességnek, mely
Istent úgy mutatja meg, mint megbocsátó Istent, mikor felsír belőlük
a lélek meghatott öröme: „De Te, ó Istene a megbocsátásnak, kegyelmes és irgalmas vagy, hosszútűrő és nagykegyelmű, Te mégsem
hagytál el bennünket!”
Mégsem! Ez a bűnbeismerés.
Mégsem! Ez egyúttal a kegyelemben való dicsekedés. Mert akkor
áll Isten népe a kegyelem trónusnál. És ott, a kegyelem trónusánál
nagy a békesség!
A Nehémiás könyvének ez a csodaszép lapja nem akar egyéb lenni
számunkra, mint egy történeti esemény valósághű, teljes része. Igen,
az is a mi gyakorlati életünknek egy darabjává kell, hogy legyen.
A sátoros ünnep olyan nagyon kevéssé van nálunk szokásban?
Más szóval: hol állunk az Isten iránti tiszta háládatosság életre keltésével a mi köreinkben?
Félek, vagy jobban mondva bizonyosan tudom, hogy ez nálunk
sincs másképp, mint a régi Izraelben történt. Izrael nem nagyon gondolt arra, hogy Isten a kopár pusztaságot érette ismét pompás lugassá
változtatta.
És mi, keresztyének, szintén olyan kevéssé gondolunk arra és
olyan ritkán adunk Istennek hálát azért, hogy a mi Urunk, Jézus
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Krisztus kihozott minket a bűn szolgaságából. És mégis, ha már a mi
Krisztushoz való tartozásunk bőségesen okot szolgáltat arra, hogy
hálásak legyünk, mit nem kellene megtennünk minden nap újból és
újból, hogy Istent dicsérjük és magasztaljuk az Ő határtalan hűségének bizonyságaiért, amihez járul még az Ő különös jótéteményeinek
egész sorozata, melyet mi sem megszámolni, sem átgondolni nem
tudunk.
Van tudomásod arról, hogy tulajdonképpen mire akar felhívni
minket Isten a bibliának ebben a fejezetében? Arra, hogy mi egyszer,
legalább egy pillanatra szakítsunk azzal a félelmetes akadállyal,
amely szemeink elől elzárja a Krisztusban való élet gazdagságát.
Hogy valósággá legyen egyszer reánk nézve is, hogy mekkora kegyelem az, hogy mi szövetségi viszonyban élhetünk Istennel, a mi Urunk
Jézus Krisztusnak szent Atyjával! Micsoda mérhetetlen szeretet az,
amely bennünket a bűnnel telített élet halálos sodrából felemel, és
reánk hinti Isten Krisztusban való kegyelme bizonyságának káprázatos fényét! Istennek mekkora türelme és megbocsátó irgalmassága
mutatkozik meg már ebben is, hogy keresztyének vagyunk és megtapasztalhatjuk, hogy Isten jó mihozzánk és hogy Ő a mi gyermekeinkről sem feledkezik meg! Ha egy pillanatra mindenki csupán az ő
életére gondol is!
Voltak bizonyára idők, amikor úgy látszott, hogy isteni világosság
kihúzódott ebből az életből, amikor Isten vesszővel jött, amikor olyan
érthetetlen volt az Ő fenyítő eljárásával, hogy a lélek bágyadt fáradtsággal szólt: „Uram, hát ez az út, amelyet a Te gyermekeidnek tartasz
készen?”
De aztán a sötét éjszaka után nem kelt-e fel ismét a fényes nappal?
A romok után nem következett-e újjáépítés? A gyalázat után nem
jött-e mindig dicsőség? És később aztán nem csodálkoztunk-e mélyen el, amikor megismertük: „Mégis csak jó az Isten hozzám!” Van-e
egyetlen ember a világon, aki elmondhatja, hogy neki semmi oka
nincs Istennek hálát adni, ha valóban hittel tekint át az ő egész életén?
Aki Krisztust ismeri, bizonyára jobban tudja. És ha ez jó, akkor
így szól az ő szívében: „Ó, Isten, mivel érdemeltem meg, hogy az én
életemet úgy intézed és irányítod, hogy mindig van, miért hálát ad-
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jak? Mivel érdemeltem meg, hogy szemeimet nap-nap után Idvezítőmre függeszthetem?” Nem lehet másképp, mintha az ember azt jól
átgondolja, és akkor nem fog különösnek feltűnni a bűnbánat köntöse egy olyan emberen, aki csak most állott a hálaadás oltára előtt.
Akkor nem fog idegenül hangzani a bűnvallomás egy olyan ember
szájából, aki kevéssel ezelőtt még az ünneplő sokasághoz tartozott.
Akkor a bűnbánó imádság mintegy magától mélyül el, ha csak egy
futólagos pillantást is vet arra, ami már elmúlt.
Akkor Istent kell magasztalni kimondhatatlan magasztalással. És
amennyire nagy lesz Isten e magasztalás által, éppoly kicsinnyé lesz
maga az ember. Így értjük meg, amit a költő mond:
„Hiszen örök gyermek az Úrnak gyermeke,
Ha nem az, nem is az Ő gyermeke.
S míg az ember gyermekét nagyra neveli,
Ő övéit: alázat-gyermekké teszi.”
(N. Beeta: Kicsinnyé növekedés)
Akkor múlt és jelen tovább űz bennünket, mígnem megismerjük,
hogy Isten nem félelmetes, megáll az Ő szövetsége mellett, jót cselekszik és igazságos; hogy Ő mindig, még a szenvedés éjjelén is hűségesen szeretett. Akkor érvényes lesz reánk nézve is Isten és emberek
előtt az Ige: „De mi, mi istentelenséget míveltünk?” Hidd el, hogy ha
az ember szenved, vagy szenvedésen ment keresztül, ennek a talánynak magyarázatához a kulcsot csak akkor találja meg, ha megtanulja
a háládatosságot.
„Mindenekben hálákat adjatok!” (1Tesz 5-18a) Igen, csak akkor
lesz az ember egészen kicsiny. Akkor lesz Isten egészen nagy: olyan
nagy, hogy Nála igazságtalanságról többé szó se lehet. Akkor lesz
mindennapos tapasztalattá, hogy Istennel kapcsolatban csak a szeretet és megbocsátás jöhet szóba és az Ő szövetségéért a Jézus Krisztusban.
Akkor a lélek nagy békessége készül el ama felismerés által: „De
Te, ó Isten, Akinél van megbocsátás, kegyelem és irgalmasság, hos�szútűrés, aki nagy vagy a jócselekedetben, Te mindemellett (dacára a
mi égbekiáltó bűnünknek) nem hagytál el bennünket.” Ne feledjük
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tehát akkor mi se, hogy a szó tulajdonképpeni értelmében „keresztyén történeti” álláspontokon kell legyünk. Nekünk valamivel többet
kell törődnünk a történelemmel! Éspedig mindenek előtt a bibliai
történelemmel. Mert az mégiscsak igaz, hogy Isten népének története
egyike a hit legerősebb támpilléreinek és az is marad. Minél jobban
otthon van benne valaki, annál világosabban kezdi belátni, hogy az ő
saját élettörténete azzal párhuzamosan halad.
Isten népének története, sőt, az egyes ember története is, arra a
belátásra juttat, hogy az egy hosszú sorozata azoknak a meggyőző
bizonyítékoknak, melyek Isten nagyságát és az Ő hűségét hirdetik, és
hosszú sora ugyanakkor azoknak az érveknek, melyek a mi kicsinyességünkre és hűtlenségünkre mutatnak rá. Isten népének a története, és akkor ez a fogalom a szó legtágasabb értelmében véve, minden emberfiára nézve a legerősebb ösztönzés arra, hogy sokat, nagyon
sokat időzzön a kegyelem trónusánál, ezzel a felkiáltással: „Uram,
bocsáss meg! Az Úr Jézusért!” De a legerősebb ösztönzés ugyanakkor
arra is, hogy egyre reményteljesebben bizakodjék amaz ígéretekben:
„Uram, emlékezzél meg a Te szövetségi hűségedről is ugyanazon a
Jézusért, akit Te ajándékoztál minekünk!” Így működnek össze múlt
és jelen, hogy elvezessenek a „szív békességéhez”, a hitnek bizonyos
nyugalmához. Mert békessége, nagy békessége csak annak van, aki
mindig ott áll a kegyelem trónusa előtt.
Ha úgy a jelenben, mint a múltban, egy erős ok rejlik Izraelre nézve arra, hogy imádkozva tartson bűnbánatot és bűnbánatot tartva
imádkozzék, ez mégse jelenti azt, hogy Izrael jövendője ezen kívül
állana! Ellenkezőleg! Még ha éppen megcáfolhatatlan is az, hogy
nagy ok áll fenn az Isten iránti háládatosságra, annál a ténynél fogva,
hogy az Ő hűtlen népét nem semmisítette meg, dacára az ő bűneinek,
hanem ellenkezőleg, a pislogó mécset világító fénnyé szította azáltal,
hogy Isten városát helyreállította. Ez akkor nem zárja ki azt, hogy
Izraelre nézve ne lenne többé ok arra, hogy „nagy szorongattatás”
miatt panaszkodják, amikor még mindig a hatalmas perzsa király
rabszolga járma előtt sóhajtozik. Valameddig Izrael még nem az a
nép, amely szabadon rendelkezik Istentől nyert örökségével, ahelyett,
hogy adóköteles módjára a földön csússzék az elnyomó előtt, mind-
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addig fennállhat és fenn is kell, hogy álljon a forró vágyakozás a Megváltó Isten eljövetele iránt, aki egyszer ennek a szenvedésnek is véget
fog vetni azáltal, hogy elhozza az örökséget a törvényes örökös uralma alatt.
Addig fűti a lelkeket a sóvárgás Valaki után, aki nagyobb, mint
Zerubbabel és erősebb, mint Nehémiás, aki be fogja tölteni az ország
újra-felállítására vonatkozó ígéretet.
Azért ebben az eljövendő, nagy, végleges megváltásban is benne
rejlik egy harmadik indítás arra, hogy bűnbánatban és imádságban
keressék Istennek orcáját mindaddig, míg megemlékezik az Ő ígéretéről.
Ezt is megérezte Ezra, amikor elhívták, hogy a néppel együtt a
népért imádkozzék. Azért nem is fejezi be a könyörgését mindaddig,
míg ezt a nyomorúságot is meg nem jelenti az ő Istenének. Nem olyan
ez, mint egy elégedetlen, elkényeztetett gyermeknek követelőzése?
Nem türelmetlen kérés ez? Nem, olvasd csak egyszer el, amit Nehémiás az ő imádságáról ebből a szempontból feljegyzett, és velem
együtt el fogsz bámulni azon a tiszta hangon, ami által az ő könyörgésének az a darabja kiválik. Gyermekien kedvesen és elfogulatlanul
mondja el az ő Istenének oly egyszerűen, hogy ők még rabszolgák és
mennyire meghajolnak ők ebben az állapotban. Aztán gyermeki bizalommal reménykedik az ígéretben, hogy ők egyszer mégis csak
szabadon fogják bírni az örökséget. És ezt továbbra is Istenre bízza.
Ez a harmadik indítóok az imádkozó bűnbánatra, amiképpen
benne rejlik a jövendőnek hittel való szemlélésében, éppen úgy teljes
érvényben van mireánk nézve is. Első dolgunk legyen a hálás megemlékezés arról, hogy milyen nagy az Úrnak irgalmassága mirajtunk, mennyire érdemünk felettiek az Ő jótéteményei, mennyire ingyen valóak az Ő áldásai! Mi méltatlanok vagyunk, de Isten ennek
dacára is megbocsátó Isten, aki nem cselekszik velünk a mi bűneink
szerint.
De még ha az első dolgunk is ez, mégsem maradhatunk meg csupán emellett. Sohasem szabad engednünk, hogy elhatalmasodjék rajtunk a vágytalanság érzése, mely megelégszik ezzel az élettel anélkül,
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hogy ismerné azt a honvágyat, mely a kegyeseknek ama mennyei Kánaánban birtokolható teljes öröksége felé tekint.
Nem! Nem lehet és nem szabad mindaddig megelégedetteknek
lennünk, míg a Sátán uralmának rabszolga-jármából meg nem szabadultunk. Nem távozhat el tőlünk addig a fájdalom és a vágy, amíg
azt látjuk, hogy az ördög, a világ és a mi tulajdon bűnös testünk a mi
életünkből oly nagy területet tart még megszállva.
Nem lehet és nem szabad megnyugodnunk abban, hogy nem a
földön „berendezkedett polgárok” legyünk, mert a mi országunk a
mennyekben van, ahonnét a mi Megtartónkat várjuk, mégpedig az
Úr Jézus Krisztust.” (Fil 3,20)
Kell, hogy legyen bennünk múlhatatlanul egy vágyakozás, egy
sürgető vágyakozás, amely a Vőlegény eljövetele elé néz és a Vele való
benső és örök egyesülést óhajtja az ő hajlékában.
Lennie kell felismerhetetlenül és kilátásnak arra az időre, amikor
majd nem lesz többé bűn és nem lesz többé nyomorúság, sem keserűséggel való sírás, amikor Krisztus lesz minden, mindenekben!
Kell lennie megsemmisíthetetlenül és felfelé szóló sóhajtásnak,
mely az Úrral való olyan állandó együttlétre irányul, amit a Sátán
tönkre nem tehet.
És nekem így tetszik, ha így nézzük a dolgot, hogy a mi életünkben
is mérhetetlenül sok olyasmi van még, ami bennünket szorongat, an�nyi bűn, ami megnehezíti az életünket és annyi nyomorúság, ami minket megkörnyékez és a Sátánnak akkora uralma, mely ólomsúllyal nehezedik reánk, és annyi bánat aggaszt, hogy bőven van ok arra, hogy
eljussunk egy olyan életre, mely bűnbánattal és imádsággal van tele.
Igen, mert olyan megnevezhetetlenül sok a bűn és a nyomorúság,
hogy mi ismételten, még ama jövendő által is, melyet az ígéret nekünk megmutat, arra a felismerésre jutottunk el: „Ó, Uram, megérdemeltük ezt, hogy bűnhődjünk, ameddig akarod, amennyit és milyen
súlyosan csak akarod.”
De ugyanakkor mégiscsak mozgásba lendül ismét a kezünk, hogy
erősen megragadjuk Istent az Ő Igéjében: „De Uram, emlékezz meg
mindemellett a Te ígéretedről, hogy Te minket örököseivé tettél amaz
országnak, amelyben mi még rabszolgaként vergődünk”.
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„Taníts Uram: csendre, csendre,
Hogy ismerjem? rendre, rendre,
Hívó hangodat: erre, erre!
Akármerre vigyen léptem,
akaratod: szent – ó – nékem.
Amit akarsz, akarom én,
Mert Te akarsz, akarok én,
S mit kívánsz én is kívánom,
S mit éltemre mérsz, óhajtom.
Add, hogy szívem egyre készen
Tettekre csak Érted égjen!
Sóhajtozva Téged várlak,
Ha jössz, karjaimba zárlak!
Ó, jöjj el, jöjj már énhozzám.
Ne hadd szívem búsan, árván.
Ó, jöjj el hamar, Egyházad kér,
Menyasszony hív: jöjj Vőlegény!
„Jövök” felelj – ó, Te is rá!”
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X. RÉSZ
EGY ERŐS SZERZŐDÉS
„És mindemellett mi erős kötést szerzénk és azt aláírtuk, melyet
megpecsételének a mi fejedelmeink, Lévitáink és papjaink.
Csatlakozának atyjokfiaihoz, előljáróikhoz, és átok mellett esküt
tevének, hogy az Isten törvényében járnak, amely Mózes által az
Isten szolgája által adatott vala ki; s hogy megőrzik és cselekeszik
az Úrnak, a mi Urunknak minden parancsolatait, végzéseit és
rendeléseit;
És hogy nem fogjuk adni leányainkat feleségül a föld népeinek,
sem az ő leányaikat nem fogjuk venni a mi fiainknak,
És hogy a föld népeitől, akik árukat és mindenféle gabonát hoznak szombatnapon eladni, nem fogunk venni tőlök szombaton és
egyéb szent napon, és hogy nem fogjuk bevetni a földet a hetedik
esztendőben, és elengedünk minden tartozást.”
Nehémiás 9,38 és 10,29-31
Jellemző, hogy a Nehémiás könyvében az ember újból és újból arról győződik meg, hogy a „szív vallásossága” karöltve jár a „gyakorlati vallásossággal”, tehát az elsőt nyomon követi az utóbbi. Egy olyan
vallásosságról, mely csak „immanens actio”-nak, tehát magában zárkózott jelentésnek tekinthető, se Ezra, se Nehémiás nem akar tudni.
Az olyan vallásosságra ők se adnak semmit.
Aztán azt is meg kell érteni, hogy ők legkevésbé se hajlandók arra
gondolni, hogy ők most azzal a jól sikerült bűnbánati- és imanappal
a kelleténél többet végeztek és most nyugodtan visszatérhetnek ismét
a dolgok megszokott menetéhez.
Ilyen könnyen nem végzik ők a dolgot. Nem, az imádságból náluk
most is, mint mindig, megszületik a tevékenység.
És a bűnbánatból önmagától kell következnie annak, hogy többé
igazságtalanságot nem cselekszenek. Teljesen átélik Isten Igéjének

Horváth László mártír lelkipásztor és Nehémiás könyve

147

ama valóságát, amelyre az Írás másutt tanít (Péld 28,9): „Valaki elfordítja fülét a törvények hallásától, annak könyörgése is utálatos”. Valóban így van ez: „Csak az, aki bűneit megvallja és elhagyja”, az építhet
a jövőben Isten kegyelmére. A bűnbánattal teljes imádkozás kell,
hogy elvezessen az éberen való munkálkodásra.
Nem csoda, hogy ahol ilyen talpraesett férfiak állnak az élen, ott
az egész Izraelt e bűnbánati- és imanap következtében ellenállhatatlan feszítő erő készteti egy olyan valóságos megtérésre, mely az Istennel való Szövetség teljes megújításának az alakjában megy végbe.
Nos, az Istennel való szövetség eme megújítását megtaláljuk röviden
és erőteljesen leírva a 9. fejezet 38. versében, mely jobban megfelelne
a 10. fejezet 1. verséül. De ezen Nehémiás nem segíthet.
Bárhogy is legyen, azt mégsem lehet elvitatni, hogy a beállítás erős
és tömör. Nehémiás egyszerre arra helyezi a hangsúlyt, amiről szó
van. Annál világosabb lesz ez, ha a 38. verset egy kissé másképpen
fordítjuk. Tehát:
„És mindezeknek alapján (azaz az előzményekre való tekintettel,
mivel mi kiáltó szükségünkben bűnbánati imádságunk folytán tudatára jutottunk a meg nem szűnő, isteni megbocsátó kegyelemnek)
erős kötést tettünk, melyet írásba foglaltunk és a mi fejedelmeink,
lévitáink és papjaink lepecsételtek”.
Nemde ez azután csakugyan tömör és világos! A megelőző fejezetben meg van írva, hogy miképpen imádkozott az ősz Ezra. Ő, aki
kegyes volt és megemlékezett Istenről, mint egy valóságos pap, aki a
nyájnak azt a lelki nyomorúságát ismerte, miképpen hajolt meg az
egész nép terhe alatt, hogy ezt a terhet mindnyájuknak nevében felemelje az Isten szent arca megemésztő tüzébe. Milyen nagy dolgot cselekedett ő Istennek azáltal, hogy szilárdan ragaszkodott az Ő tiszta
szentségéhez, amikor ő maga és az egész nép térdre omlott a porba.
Nos, most már van tudomásod arról, hogy ezen a napon nemcsak
Ezra imádkozott, hanem éppúgy azok is, akikért ez az imádság felszállott, és akik szintén szívből együtt imádkoztak ővele. Afelől is bizonyos lehetsz, hogy azok, ott a Vízkapunál lefolyt istentiszteleten
megérezték: „Milyen nagy a kegyelemnek Istene, milyen félelmetesen
szárazak és halálra valók vagyunk mi!” Valóban, ott a Vízkapunál,
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ott messze, egészen messze volt a tiszta ég ettől a halálraítélt, bűnös,
szennyes földtől.
És ennek dacára – nem, éppen ezért – mégis közel volt az ott, egészen közel. Mert Isten mindig olyan nagyon szereti azt, ami esendő és
szánalomra méltó.
És íme, most befejezte az öreg írástudó az ő buzgó imádságát. Ezer
torok ismételte és felelt vissza a hatalmasan és ünnepélyesen felhangzó Ámennel. Az öreges, reszkető kezek nem emelkednek már felfelé.
És a homályosodó szemek még olyan sokáig arra a helyre voltak függesztve, ahol Istent az Ő szentségében meg szokták szólítani – most
ismét nyugodtan tekintenek végig a meghatott seregen.
Mintha kérdeznék ők ott azoktól az emberektől: „És most, testvérek, mihez kezdjünk most? Tegyük most félre ismét a bűnbánat köntösét és térjünk az egész ügy fölött napirendre?” Legyen a holnap oly
ismét, mint a tegnap és a tegnapelőtt: „bűn, bűn, és ismét csak bűn?”
„Isten parancsáról meg nem emlékezni?
Az Ő ügyét figyelmen kívül hagyni?
Így kell ennek lenni?”
De nézd, akkor egyszerre felderül az arcuk ismét! Mert Ezra szemei világosan és meggyőződéssel látják ezt, a nép megértette az ő
kérdésüket! És felel is rá: „Nem, soha! Soha többé!” Ezra ezt olvassa le
arcukról csalhatatlanul, tisztán. „Másképpen, másképpen kell ennek
lennie!” Küzdeni fognak mostantól kezdve! Küzdeni fognak életre és
halálra! Istennek erejével fognak küzdeni! Ez a felelet, amit Ezra a
néptől kap. És mivel a nép így megértette az ő ki nem mondott kérdéseit és így válaszolt azokra, azért örvendez Ezra. És ujjongva tesz bizonyságot Nehémiás az utókor számára:
„Akkor mi egy erős kötést tettünk, és szilárdan lefektettük, feketén a fehérre, és a mi elöljáróink lepecsételték azt! Mert a bűnbánat,
amit mi végbevittünk, valóságos bűnbánat volt.”
Így tehát az Isten kegyelmének mélyebb megtapasztalása és a saját
bűneinkbe való elszomorító betekintés nem visszafelé viszi az embert
az üdvösség útján, mint ahogy a világ mondja, hanem előre. Csak így
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nyílik meg a szeme annak meglátásra, hogy neki nem lehet és nem is
szabad a bűnben tovább élni, de nem is akarja ezt.
Valaki egyszer ezt mondta nekem: mi visszafelé kell, hogy bemenjünk a mennybe! Ennek az öreg testvéremnek igaza volt! Nagy igaza!
Fel kell számolni a mi nagyságunkat és bűnösökké kell legyünk és
egészen kicsinyekké Isten előtt. Az Isten kegyelme gazdagságának
imádságos tapasztalása és a mi bűnünk átokra érdemes voltának belátása által kell, hogy eljussunk arra az akaratra és cselekedetre, hogy
másképp legyen, mint ahogy eddig volt.
És most Izrael láthatólag csak nagyon jól ismeri az emberi jó szándék értékét. Legalább Nehémiás tudja, hogy maga a pokolba vezető út
jó szándékkal van kikövezve. Azért nagy lélektani belátással arra határozta el magát, hogy mindent munkába állítson arra nézve, hogy
ezeket a jó szándékokat egy inkább megszilárdítsa. Azért ő, igen bölcsen, nem elégszik meg csupán a népnek Isten szövetsége megújítására irányuló határozatával! Nem, a határozatot meg kell erősíteni,
mégpedig jól Írásba kell foglalni és aztán lepecsételtetni az összes
polgári és egyházi vezetőkkel. Másképp egy lyukas fillért sem ad egy
ilyen néphatározatra. Ha a vezetők nem járnak elől az Isten parancsa
szerint való hűséges és tiszta élet tekintetében, hogy fogja akkor követni Isten parancsát a nép? Azért köti a vezetőket Nehémiás a többiek előtt a szövetség megtartására irányuló kötelezettséghez.
De maga a nép sem maradhat ezen a kötelezettségen kívül. Nehémiás ebben a tekintetben is kérlelhetetlen. Odaviszi a dolgot, hogy
minden férfi, minden asszony, sőt, minden gyermek, aki már éveinél
fogva eljutott az értelmességre, nyilvánosan, döntéssel tanúsítsa,
hogy a határozat mellett áll. Eskü alatt kötelesek magukra venni az
átkot arra az esetre, ha nem tartanák magukat ahhoz a szilárd kötéshez, hogy az Isten szövetségéhez visszatérnek. Valóban, Nehémiás
nem nyugszik addig, míg az egész Izrael, mint egyetlen ember, vissza
nem tért Istenhez és meg nem mutatta, hogy komolyan vette a bűnbánati- és imanapot.
Nem egy darabja-e ez ismét a hit által vezetett gyakorlati életnek?
Valóban, nemcsak az igaz, hogy egyik bűn szüli a másikat! Istennek
hála, éppúgy be lehet azt is bizonyítani, hogy egyik kegyelem szüli a
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másikat! Itt is minden lépés a kegyelem útján csak egy következő
láncszem a hosszú aranyláncban. Minden láncszem okozatilag ös�szefügg a megelőzővel. Minden új lépés az üdvösség felé vezető úton
próbája a megelőző lépésnek.
Az előbbi fejezetben láthattuk, mennyire kedves Isten előtt, ha az
ember buzgó háládatosság által eljut az ő méltatlanságának megvallására és az Isten nagy jóságának elismerésére, és arra, hogy egyedül
a Krisztus engesztelő áldozata folytán fennálló isteni megbocsátó ígéretekben bizakodjék. Nos, nem lenne ez olyan csodálatos és bizonyára örvendetes is, ha ez neked a te lelki életedben nem lenne megkön�nyítve. Igen, ha ez jó lesz, akkor a te életedben mintegy magától kell,
hogy elkövetkezzék ama súlyos önvizsgálat! „Vajon őszinte-e az én
bűneim felett érzett megszomorodásom? Tiszta-e az én Isten dicsőségét szolgáló háládatosságom? És igaz hívekhez számíthatom-e önmagamat?”
Úgy vélem, hogy ezek a legnehezebb kérdések, melyek a keresztyén ember szorongatják. Olyan kérdések, melyekre szerencsére
gyakran nem válaszolhatunk egy ellentmondást nem tűrő „nem”mel. Olyan kérdések azonban, melyekre éppoly kevéssé felelhetünk
„igen”-nel.
Nos, ma Isten kiszabadít minket ebből a nehézségből azáltal, hogy
rámutat arra, hogy az Ő kegyelmi művében mindig egy előrehaladó
vonal van, és hogy ezáltal a mi életünkben van egy Általa adott lehetőség arra, hogy abból, ami előre halad, megvizsgáljuk azt, ami azt
megelőzte. Ha a bűntudat és a Krisztusban megjelent kegyelem iránti reménység a mi életünkben valódi, akkor nem segít el oda, de akkor, mint az üdv láncában a következő láncszem nyilvánvaló kell,
hogy legyen a mi életünkben, és egy szilárd elhatározás arra nézve,
hogy elálljunk az igazságtalanságtól, és hogy mostantól kezdve Istennek és az Ő szövetségének hűséget esküdjünk. Akkor ott egy küzdelemnek kell létrejönnie, egy életre-halálra menő harcnak, hogy a bűnt
megöldököljük. Akkor meg kell, hogy látszódjék, miként ragadják ott
meg Isten törvényét, hogy megtartsák azt. Csak ha ez a küzdelem
felismerhető, lehet elhinni, hogy igaz bűnvallomás, és hogy a Krisztusban való kegyelem iránti reménységnek jó a fundamentuma. Ha

Horváth László mártír lelkipásztor és Nehémiás könyve

151

nem lehet felismerni ezt a küzdelmet, hanem csak panaszkodnak a
bűn miatt, anélkül, hogy vérig menő harcot folytatnának vele, vagy
még mindig kedélyesen, felületesen reménykednek a Krisztus kegyelmében, anélkül, hogy Krisztus parancsa szerint akarnának élni, akkor kérlek, ne áltasd magad, hanem szigorúan vizsgáld meg magad,
igen, nagyon szigorúan, mert Istennel nem lehet csúfolkodni. A bűn
és a kegyelem megismerésére nézve mi egy próbakövet nyertünk Istentől avégett, hogy háládatosságban éljünk. Akkor használjuk is ezt
a próbakövet. Használjuk minden nap.
Mikor Izrael így visszatér az ő Istenével való szövetségéhez és ezzel az ő bűnbánatának valódiságát mutatja meg, akkor abba az erős
szerződésbe még két záradékot foglalnak bele, amelyekben még egyszer különösen és kifejezetten leszögezik, hogy főképpen arra kötelezik magukat, hogy az Izraelbeli népi élet abban az időben dívó mindkét alapvető bűne ellen harcolni fognak! Ez a két főbűn: a
vegyes-házasság és a szombat megrontása. Elsősorban megesküsznek
tehát arra, hogy leányaikat nem fogják feleségül adni a föld népeinek,
sem azoknak leányait nem fogják venni feleségül fiaik számára.
Egészen tudatosan állítom, hogy ez ama napokban egy olyan fajta
főbűn volt Izraelben, amit mindaddig gyakoroltak. De a népre nézve
egy nagy áldás egyszersmind, hogy belátták ennek a helytelenségét.
Kívánatos volna, hogy a mi szüleink, sőt maguk az ifjak is, ismét jobban és írásszerűbben látnák be napjainkban, hogy sohase vállaljanak
közösséget a hitetlenekkel, miután ezt Isten megtiltotta. Ami ezt a
bűnt annyira veszedelmessé teszi, az elsősorban az a nagymérvű lebecsülése a bűn és a világ erejének, mely ebből kitűnik. És másodsorban borzasztó felbecsülése a saját parányi emberi erőnknek, amit
magunknak tulajdonítunk, amidőn – bölcsebbnek vélvén magunkat
Istennél – megkíséreljük, hogy nyugodtan fognak arról gondoskodni, hogy saját hitéletük semmi kárt ne szenvedjen és mégsem lehetetlen, hogy egy ilyen házasság által Isten országa számára még valami
nyereséget is el tudnak könyvelni: gondjuk lesz arra, hogy a házaséletben a hitetlen hívővé legyen.
Sajnálatos balgaság! Mintha nem bizonyítanák be ezerszer és
ezerszer azok, akik ezt örök kárukra megtapasztalták, hogy nem ne-
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kik, hanem Istennek volt igaza, aki mindig ezt mondja: „Ne legyetek
hitetlenekkel felemás igában!” (2Kor 6,14) Hány ember fordult el a
bűn miatt századok folyamán az Istenbe vetett hitétől?
Azon időkbeli Izrael számára ez a házassági kérdés volt a legfőbb
probléma. De a lényegbeli kérdés, ami benne rejlik, nem ugyan ez-e a
mi korunk számára is állandóan? Hadd állítsam fel ezt a kérdést a
maga legtágabb értelmében és kérdezzem meg: „A mi korunkban is
nem egy nagy bűn-e az, hogy a keresztyénség ’összesógoroskodik’ a
világgal, elsősorban éppen házasság által, de azután a tudomány és
művészet által, s ki tudja még milyen másféle dolog által? Nem ez-e a
mi századunknak soha fel nem mérhető nyomorúsága, hogy irtózatos módon kezd túltengeni az önbecsülés, valamint a magabízás erejének túlbecsülése is azoknál, akik azt hiszik, hogy büntetlenül léphetik át az Isten által megvont határokat? Nem elámítása ez a mi
ifjúságunknak, hogy a világ egyre inkább olyannak mutatja magát
előttük, mintha ő volna a veszélytelen, barátságos, pompás élettér,
ahol a hitet a legkevésbé se fenyegeti veszedelem? Nem ez az oka a
vegyesházasságokból származó nyomorúságnak? Nem vezet ez némelykor szerencsétlen szövetségre a világgal?”
És íme, most Isten megint azt mondja nekünk, hogy ha a mi hitéletünk valóban az virágkorába jut és tudatosabb lesz, akkor többé szó
sincs a túlságos önbecsülésről!
Ellenkezőleg!
Az erős hit annál inkább ismeri az ő gyengeségét. Ha mi hitben
erősek vagyunk, ó, akkor vagyunk mi igazán gyengék a saját erőnkben és képességünkben. Akkor mi el kell, hogy álljunk úgy a bűn és
a Sátán lebecsülésétől, mint a saját énünk felbecsülésétől. Akkor nem
igyekszünk többé belemerülni a világ érzékcsiklandozó élvezetében,
és mindabba, amivel forrongó áradatával elkápráztat. Nem, akkor ott
inkább vágy támad bennünk arra, hogy gyűlöljük és hagyjuk ott
mindazt, amit Isten megtiltott. Akkor ott feltámad egy szívből jövő
kérés, hogy minket a világban, de a világtól be nem szennyezve tartson meg az Ő isteni ereje.
De ez nem egy szektáskodó világkerülés, de igeszerinti szent őrködés, szentséges őrködés afelett, hogy az alvilág mélységeit határoló
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sziklák élein ne járjunk. De ott akkor egy akarat áll fenn és egy törekvés, mégpedig arra, hogy amitől Isten eltilt, abban engedelmesek legyünk és a tulajdon testünk kívánságait megöldököljük; a házasság
kérdésében, a tudomány területén, a művészet mezején, a sporttelepen, igen, mindenütt! De ott van a szilárd akarat is, hogy mindabban,
amit Isten szó szerint nem tilt meg, ne kísértsük Őt azáltal, hogy a
határokat mind kintebb és kintebb helyezzük. Nem, akkor ez a mi
jelszavunk: „Szűkebben kell élnünk, hogy legyen hely a számunkra!”
És ha akkor a mi napjainkban sok kétség merül fel a bűntudat őszinteség tekintetében és abban, ami háládatosságban megmutatkozó
(őszintesége tekintetében és abban) élet becsületes voltát illeti, és a Krisztus kereszthalála érdeme folytán nyert kegyelem iránti reménység jogosultsága felől – akkor ismét épp olyan egyszerűen, mint amennyire lehet, fel kell tedd a kérdést: hogyan állsz ezekkel az égető problémákkal,
nevezetesen éppen a világgal való eme „elsógorosodás” dolgában?! Nem
találod olyan nagyon fontosnak a vegyesházasság kérdését? Más szavakkal? nem értesz még Istennel annyira egyet, aki azt mondja, hogy ez
a tilalom igaz? Olyan sok még a te életedben a hajsza az érzéki örömök
és a gazdagság után, egyszóval: az életnek ebben a tarka összevisszaságában te még mindig azt keresed, ami az érzékekre hat, de ugyanakkor
veszedelmes összevegyülést jelent azzal a világgal, mely Istent se nem
ismeri, se nem tiszteli? Halálosan egyszerű mellőzése ez az Isten parancsolatainak, mivelhogy azt gondolod, hogy a te csontjaid mégis csak
elég erősek ahhoz, hogy az ún. ártatlan gazdagságot elhordozd?
Hidd el nekem, ez egy csalhatatlan bizonyság afelől, hogy te nagyon távol vagy Istentől. Mert ha egészen közel lennél hozzá, akkor te
ezt a világnak ebben a felszívó áradatában, nem volnál képes kibírni.
Ha elég erősen állnál, akkor Isten nélkül nem mernéd vállalni a Sátánnal való táborozást! Észreveszed inkább az életedben, hogy nemcsak a bűn miatt való megszomorodást nem ismered, de nem tartod
magadat távol önmagad hallgatag túlbecsülésétől, vagy a Sátán és a
bűn erejének könnyelmű lebecsülésétől sem? Van benned tisztességes
szándék arra, hogy Istent sohasem kísértsd azáltal, hogy bölcsebb
vagy, mint Ő. Lásd, akkor valóban elhiheted, hogy nem hiába bizakodsz a Krisztus éretted is véghezvitt engesztelő áldozatában.
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Ellenkezőleg!
A tiszteletteljes félénkséged Isten parancsaival szemben az, hogy
gondosan kikerülöd a kísértés sikamlós ösvényét, mindez a legékesebb nyelven beszél a te hitednek erejéről, amely mindig csak a Mindenható oltalma alatt érzi biztosan magát.
„Mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős.” (2Kor 12,10)
Ámbár, az Isten kegyelméből való megbánásteli élet Izraelben nemcsak a saját gyöngeségük mély belátásából tűnik ki, hanem mint ennek következménye ott van a céltudatos törekvés, hogy többé ne sógoroskodjanak össze a világgal, mely nem ismeri Istent.
Ez még csak negatívum! Erre a negatívumra kell, hogy következzék még egy pozitívum is. A „pogányokkal való össze-nem-vegyülés”,
az „élő Istennel való közösség gyakorlása” után kiált. Ezért az Izraelbeli szövetség megújítása alkalmával egy második meghatározást iktattak be. Egy olyan megfogalmazást, amelyben még egyszer különösen hangsúlyozták azt, hogy ők értelemben és akaratban egyek abban,
hogy mostantól fogva ismét teljes figyelmet szentelnek az Isten parancsa szerint való életnek a Vele való közösség gyakorlásának ügyében. Ez tehát a helyreállítása a zsidó szombat-ünneplésnek és mindannak, ami ezzel összefügg. Ebből lett ama második különös pontja
a szerződésnek, hogy ők leszögezték abban: „hogy ha a föld népei
árukat és mindenféle gabonát hoznak szombat napon eladás végett,
akár szombaton, akár más ünnepnapon, nem fognak venni tőlük;
ezenfelül kötelezik magukat eskü alatt arra is, hogy visszaállítják a
jubileumi évet azáltal, hogy a földet parlagon hagyják, és amit kölcsönöztek, nem kérik vissza”. Így elszánják magukat arra, hogy nemcsak
negatíve tartják távol magukat a szennyes világtól, hanem pozitíve
életbe léptetik az Istennel való közösség leghűségesebb gyakorlását is.
Hogy ők ezt eddig meg nem cselekedték, ez Izraelnek egy második
főbűne volt. Most bizonyára belátják azt. Hosszú időn keresztül nem
törődtek ezzel a szombati ünnepel. Az se igen okozott nekik fejtörést,
hogy azok szerint a határozatok szerint éljenek, melyek szombathoz
fűződnek. Ez is olyan terhes volt! És mindenek fölött olyan költséges
volt. Hiszen ők nemcsak izraeliták voltak, hanem egyszersmind vérbeli „zsidók” is! És az, hogy a hétnek egy egész napján keresztül tétle-
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nül üljenek, nem volt ínyükre. Elvégre mégiscsak túlzott követelés
egy zsidóra nézve, hogy ő 24 óra hosszáig egyetlen üzletecskét se bonyolítson le! Nem, ez nem lehetséges! Ezenfelül így a pihenést kellett
feláldozni az igaz Isten félelemben való istentiszteletért, ami mégsem
volt éppen csekélység.
Most azonban többé nem így beszélnek ők! Eljutva arra a mély
belátásra, hogy ők bűnösök, akik az Isten kegyelme által való élet bőségében csak akkor részesülhetnek, ha közösségben élnek magával az
örökkévaló Istennel – egyszerre minden megváltozott. Most belátták, hogy Istennél kegyelemről csak akkor lehet szó, ha az Ő útjain
járnak, és most nekik ezen az úton kell visszatérni Őhozzá. Vajon
nem-e éppen ennek a Vele való közösség gyakorlásának a megtagadása hozta-e fejükre Istennek büntetését, és nem ez volt-e, ami miatt
velük szemben Isten szabad folyást engedett az Ő haragjának?
Most, igen, most belátják ők azt, mennyire rajtuk áll, hogy a szombatot komolyan vegyék. Most jelent nekik valamit, hogy az Ő Igéjénél
elidőzhetnek avégett, hogy abból oktatást nyerjenek! Most lelki szükség reájuk nézve, hogy sokáig időzzenek Isten oltárainál. Most ez minden reájuk nézve, hogy Istenhez közel éljenek és megérezzék, hogy jó az
Úr! És ezzel is bizonyságot szolgáltatnak arról, hogy az ő megtérésük és
bűnbánatuk a legvalódibbá volt. Áh, nem, az imádság és könyörgés
többé már nemcsak ajkuk munkája volt. Egész szívük kiált belőle az élő
Istenhez. Most csakugyan jobb egy nap az Úr tornácaiban, mint ezer
nap másutt. (Zsolt 84,3, 11) Ők Istent akarják látni és élni!
Manapság egy olyan keresztyénség van, mely úgy gondolja, hogy
csak negatívumokból megélhet. Félútig megérkezve, állva marad. Ott
legalább van egy törekvés, hogy szeplőtelenül őrizzék meg magukat a
világtól.
„Az ők kezük mindenek ellen, és mindenek kezei ő ellenük.”
(1Móz 16,12)
Nincsen olyan bűn, hogy ők annak szarvát meg ne ragadnák! De
– saját erejükkel. Még nem jutott az öntudatukba, hogy ebben a küzdelemben csak Isten oldalán állva kerekedhetnek felül. Még sohase
jutottak el odáig, hogy erre a küzdelemre az erőt keressék, és abból
táplálják, akivel nekik benső életközösségben kell élniük.
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Ez nem keresztyénség és nem is lesz az soha! Ha nem áll fenn szoros kapcsolat Isten és a mi lelkünk között, tehát közöttünk és az egyház között, akkor küzdhet a nagy és erős ember amennyit csak akar
– a játszmát a végén mégis csak elveszíti.
Amire a világnak szüksége van - nagyobb szüksége, mint a kenyérre -, hogy Krisztussal éljen. Egyedül Ő nyitja meg számunkra a
Vele való közösségi élet erőforrását is, amely által meg tudunk állni és
most Isten az egyházat tette a Krisztusban való üdvösség hordozójává! Ezenfelül Ő az egyházat az Ő szent napjához kötötte, hogy azt
megszentelje. Azért ez nem is lehet másképpen, minthogy az, aki a
nyugalomnak napjára nem tekint, annál kevésbé tekint Krisztusra.
És aki Krisztussal nem törődik, az, még ha oly kegyesen cseveg is
bűnről és kegyelemről, mindez semmit se fog rajta segíteni. Az saját
magát csalja meg és nincs igazság őbenne. Nem, aki tényleg ismeri az
Isten szerint való megszomorodást, és aki igazán megízlelte az Istenben való örömöt a Jézus Krisztusért, az nem mondhat le arról, hogy
mindenütt és mindig Krisztust keresse, hogy hol található meg; és
bizonyosan mindenek előtt ott, ahol Ő parancsolja neki, hogy keresse. Ez annyira logikus, amennyire csak lehet.
Hogyan lehet egy ilyen siránkozás – „Ó, Isten, az én bűnöm, az én
bűnöm” – igaz, ha közvetlenül utána nem következik a rálépés arra
az útra, melyet Isten maga mutatott meg, hogy ettől a bűntől megszabaduljunk.
Hogyan merészel valaki Isten elé járulni azzal a kéréssel, hogy „Ó,
Uram, légy kegyelmes hozzám!”, ha közvetlenül utána szóval és cselekedettel azt fűzi hozzá, hogy „De a Te akaratodhoz és a Te utadhoz
nekem semmi közöm!”. Ez csak nem mehet így? Nem, ez nem lehetséges! Ezért következnie kell visszavonhatatlanul az elindulásnak
minden olyan úton, amelyen a Vele való életközösség gyakorlását fel
lehet találni. És ebben nem az utolsó az Ő szent napjának megszentelése útján való elindulás.
Ebben fog még egyszer megnyilvánulni, hogy vajon a bűnbánó
imádság tiszta imádság volt-e? Krisztussal és az Övéivel való közösség gyakorlása nélkül hiábavalóság még a legünnepélyesebb ima és
bűnbánati nap is. De akinek imádságos bűnbánata a középső, nehéz,
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fekete golgotai kereszt ismételt keresésével végződhetik, annak számára egyre magasabbra emelkedik az isteni kegyelem fénye.
„Aki elfedezi az ő vétkeit, nem lészen jó dolga, de aki megvallja és
elhagyja azokat, irgalmasságot nyer.” (Péld 28,13)

158

DR. HERMÁN M. JÁNOS

XI. RÉSZ
A FELSZENTELÉS
„Jeruzsálem kőfalának felszentelésekor pedig fölkeresék a Lévitákat minden ő helyeiken, hogy behozzák őket Jeruzsálembe, hogy
véghezvigyék a felszentelést örömmel és hálaadással és énekléssel,
cimbalmokkal, lantokkal és citerákkal.
És összegyűlének az énekesek fiai mind Jeruzsálem környékéről,
mind pedig a Netófátiak faluiból.
Mind Beth-Gilgálból, mind Geba és Azmáveth határaiból, mert
falukat építének magoknak az énekesek Jeruzsálem körül.
És minekutána megtisztíták magokat a papok és a Léviták, megtisztíták a népet is, s a kapukat és a kőfalat.
Azután felvivém Júda fejedelmeit a kőfalhoz és rendelék két nagy
hálaadást éneklő sereget és csapatokat; az egyik jobbkéz felé
méne a kőfal mellett a szemétkapu felé,
És utánok méne Hósaája és Júda fejedelmeinek fele,
És Azária, Ezsdrás és Mesullám,
Júda és Benjámin, Semája és Jeremiás,
A papok fiai közül kürtökkel; és Zakariás, a Jónathán fia, ki
Semája fia, ki Mattánia fia, ki Mikája fia, ki Zakkur fia, ki Asáf
fia vala,
És az ő atyjafiai: Semája, Azarél, Milalai, Gilalai, Máaj, Nethanéel, Júda és Hanáni, Dávidnak, az Isten emberének éneklőszerszámaival; Ezsdrás pedig, az írástudó előttök megy vala;
Méne pedig e sereg a forrás kapuja felé, s egyenesen fölmenének
Dávid városának lépcsőin a kőfalhoz vezető lépcsőre, s menének
Dávid háza mellett s a vizek kapujáig napkelet felé.
A hálaadást éneklő második sereg pedig, mely átellenben megy
vala – én pedig és a népnek fele utánok – méne a kőfal mellett, a
kemencék tornya mellett, mind a széles kőfalig.
És az Efraim kapuja mellett és az ó város kapuja mellett és a
halaknak kapuja mellett és a Hananél tornya és a Meáh torony
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mellett mind a juhok kapujáig, s megállának a tömlöc kapujában.
És megálla a hálaadást éneklő mindkét sereg az Isten házánál, és
én s a fejedelmeknek fele velem,
És a papok: Eljákim, Maaséja, Minjámin, Mikája, Eljoénai, Zakariás, Hanánia kürtökkel,
És Maaséja, Semája, Eleázár, Uzzi, Jóhanán, Malkija, Elám és
Ezer; és zengedeznek vala az énekesek, és Jizrahia az előljáró.
És áldozának azon napon nagy áldozatokkal, és vigadának, mert
az Isten megvidámítá őket nagy örömmel, sőt az asszonyok és
gyermekek is vigadának; és Jeruzsálemnek öröme nagy messze
hallatott.
És rendeltetének ama napon férfiak a kincseknek, felemelt áldozatoknak, első zsengéknek és a tizedeknek tárházai fölé, hogy ös�szegyűjtsék azokba a városok határaiból a törvény szerint való
részöket a papoknak és a Lévitáknak, mert örvendeze Júda a papokon és a Lévitákon, akik ott állának tisztökben,
Mint akik megőrzik Istenök rendtartását s a tisztaság rendtartását, és az énekesek és a kapunállók is ott állának tisztökben, Dávidnak és az ő fiának, Salamonnak parancsolatja szerint;
Mert Dávidnak napjaiban Asáf vala régtől fogva az énekesek és
az Istennek hálát adó és őt dícsérő éneklésnek vezetője.
És a Zorobábel és Nehémiás napjaiban megadja vala az egész
Izráel az énekeseknek és kapunállóknak az ő részöket naponként,
nevezetesen oda szentelik vala azt a Lévitáknak, a Léviták pedig
az Áron fiainak.”
Nehémiás 12,27-47
Az a feladat, melyet Nehémiás egyszer maga elé tűzött, most a
megoldáshoz közeledik. Először, az ő vezetése alatt felemelkedik az
ősi város körül az erős kőfal, miáltal Jeruzsálem ismét egy erős bástya
lett minden ellenség ellen, mely röviddel azelőtt még büntetlenül léphetett be a városba és széttaposhatta azt az ő szomorú védtelenségében. De bármennyire nagy és impozáns bizonyítéka is ez Nehémiás
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Isten által való képességének, de ez mégsem minden. A kőfal megépítése után szükségszerűen kell következnie a lelki fal felépítésének Izrael vallásos népi élete körül, amelynél Nehémiás nem kevésbé, mint
ama külső fal építésénél, legjobb erőit kellett latba vesse. És most ez a
lelki fal is be van fejezve Jeruzsálem körül Isten gyülekezetének végleges megalakítása által, mely lelki értelemben is megőrzi a maga önállóságát azáltal, hogy Istennel való szövetségéhez tartja magát, hogy
abban szeplőtlenül őrizze meg magát a világtól és rátérjen egyedül a
szövetség Istenével való életközösség gyakorlására.
Igen, Nehémiás szó szerint és figurális értelemben „Jeruzsálem
újraépítője” lett!
Igen – mindez most épp oly jó, amennyire tökéletes. Egymás közt
most ismét elmondhatják, mint valamikor, boldogan és jókedvűen:
„Járjátok körül Siont, számláljátok meg tornyait, bízzatok erősségében, hogy elmondhassátok azt a következő nemzedéknek.” (Zsolt
48,13-14) Ez ismét a falakkal körülvett hajdani biztonságos Jeruzsálem!
És mégis, valami hiányzik még innen! Nem lehet a művet még
ezzel a záradékkal ellátni: „épp oly jó, mint amennyire befejezett”.
Mert – bármennyire megalapozottan mondható is Jeruzsálem külső
és belső megszervezése, még sincs még kész a mű. De már nem hiányzik sok belőle.
Nemcsak tisztán a zárókő az, amit Nehémiás műve nélkülöz. A
koronát még rá kell helyezni a műre! És ez a zárókő, ez a korona – bizonyára fel tudod fogni –, hogy ez az Isten által létrehozott mű ünnepélyes felszentelése.
Ezt még meg kell tisztítani a bűntől! Ezt még Istennek kell átadni!
Csak akkor lesz a dicsőséges végpont tejesen elérve.
Feltűnő az, hogy az utolsó eseményekben mennyire kevéssé lép az
előtérbe Nehémiás személye. Most egyszerre az öreg, írástudó pap,
Ezra az, aki teljesen a mi érdeklődésünk középpontjába kerül. Aztán
ismét forrponton áll a nép. De Nehémiás is csak ritkán, vagy egyáltalán nem mutatja magát. De még csak nem is gondolhatunk arra,
hogy mentesítsük magunkat attól az érzéstől, hogy ő mégis, bármennyire láthatatlanul is, nagyon tevékeny szerepet kellett vigyen
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mindezekben. Még ha el is rejtőzött egy pillanatra a tömeg között,
nem lehet most egyszerre igaz az, hogy minden ő nélküle történ meg.
Ellenkezőleg!
A háttérben mégiscsak ő volt a lélek, a motorikus erő, mely a népnek ezt az önmagára ébredését előidézte. Félreismerhetetlenül lüktet
ott is az ő hatalmas lelke, mint minden ellenálláson diadalmaskodó
tanító erő. Ha megtanulunk a sorok között olvasni, meglátjuk ezt
egészen világosan.
Különben, ha a nép szunnyadó lelkét valaki hirtelen éberre rázza,
ki lehet az más, mint Istennek eme hőse? Ha az Izrael vallásos életének tűzhelyén hunyorgó tüzét valaki egyszerre úgy felébresztette,
hogy az egy magasra csapó lángtengerré nőtt – kinek köszönhető ez
másnak, ha nem Nehémiásnak? Nem, itt minden tévedés ki van zárva – ennek a népi ébredésnek a dicsősége is Isten után Nehémiást illeti.
De teljesen járatlanok kell legyünk a gonoszságban született emberi szív titkait illetően, hogy ugyanakkor ne érezzük, mennyire közel állott a Nehémiás lelkében ama nagy félelmetes ellenség: a felfuvalkodás. Vagy a Sátán, a gőg magvetője, kivételképpen éppen otthon
maradt volna és elfelejtette volna Istennek azt a hősét és elfelejtette
volna Istennek azt a hősét, akit ő semmiféle hatalommal és ármán�nyal megejteni nem tudott, meglesni, hogy mihelyt csak lehet, azonnal tőrbe csalja mindenféle hízelgő beszéddel. Ez a világért sem tételezhető fel.
Nem, nyilván nem mondunk vakmerőséget, ha azt állítjuk, hogy
Nehémiást azokban a napokban az építés után ezer és ezer ördög repdeste körül, akik mind abban fáradoztak, hogy elmondják neki,
mennyire nagy volt ő mégis, hogy ilyen eredményt tudott felmutatni.
Megszámlálhatatlan módon, egyik szebben, mint a másik, fülébe
zengte a himnuszt az ő kimondhatatlan nagyságának és hatalmának
dicsőítésére. És elképzelhetjük, hogy milyen gyönyörűséget is kellett
jelentsen ez a véghezvitt mű az alkotójára nézve! Gondold csak el,
hogy végig lehet szaladni a falak és a kapuk mellett, melyek hangosan
hirdetik az ő építőjük hírnevét. Ez már csak valami, amit Nehémiás
véghez vitt.
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És az az erős kötés! És a szombat ünnepélyes megszentelése! Nem
látta ő minden nap újból és újból a nép tiszteletteljes köszöntését, hogyan tekintett az őreá? Csak a lábát kellett az utcára kitennie, s már
egy diadalmenet lett! Ennyi hódoló tisztelet! És mélyen az ő szívében
nem ismétlődik-e meg ott is ez az ünneplés amaz ezüstös suttogó
hangok által, amelyek kórusban ismétlik a kedves refrént: „Nehémiás, milyen ember vagy te mégis?!” Nem hallotta ő talán az ördögi
sziréndalt: „Mégiscsak a te műved mindez!” Természetes, hogy Nehémiás hallja ezt! Ó, micsoda harc lehetett az, amelyet neki ki kellett
állani, amikor ember és ördög összefogott az ő alázatossága ellen;
amidőn tekintetét Jeruzsálem kőből épült lelki falaira irányította!
Ritkán fenyegetett embert még az a veszély, mint Nehémiást, hogy a
figyelmét Istenről önmagára irányítsa! De dicsőség csúcsán is ritkán
állott is egy ember olyan közel a mérhetetlen mélység széléhez, mint
Nehémiás! Azt is meg lehetne érteni, ha a történetíró arról tudósítana, hogy miképpen zuhan le valaki egy ilyen magasságból.
Valóban, ez se először történne meg, hogy Isten Igéjében olyan
kirívó ellentét forduljon elő két közvetlenül egymás után következő
esemény után. Gondolj csak Dávidra az ő népszámlálásával kapcsolatban! Gondolj Hiskiásra (Ezékiás) a bábeli követség jövetele alkalmával. A nagy fák mindig erősebb szelet kell, hogy kibírjanak.
Azonban most fog még csak igazán napfényre jutni Nehémiás fejedelmi nagyságának hegycsúcsszerű magassága, és az ő gyermekies
istenfélelmének törhetetlensége! Egyedül Istennel és Isten által kezdhette el az ő életművét; csakis így tudta elkezdeni. Egyedül Istennel és
Isten által is tudott megállani mind ez ideig ebben az emberfeletti,
rendkívüli nehézségekben, legyőzhetetlen terhekben bővelkedő feladatban. Végül is egyedül Istennel és Isten által fogja most ez az életművet be is fejezni. Egy olyan férfiú számára, mint Nehémiás, nem
lehet más végeredmény, mint egy hatalmas „Soli Deo Gloria”, azaz:
„Egyedül Istennel dicsőség” kifejezésre juttatása.
Így egy bizonyos napon hírnökök mennek minden felé, hogy ös�szehívják a lévitákat Jeruzsálembe, „hogy véghezvigyék a felszentelést örömmel és hálaadással és énekléssel, cimbalmokkal, lantokkal
és citerákkal”.
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Ilyen fegyvere van Nehémiásnak a felfuvalkodás ellen! Ezek az
örömteljes hálaadó imák, ezek az ünnepi magasztaló zsoltárok, és ez
a mennyeien szép zenés hódolat az istenek Istenével szemben, mindez a nép figyelmét Nehémiásról el fogja terelni és ismét odafordítani,
ahová az tartozik: „Izrael Istenére. Aki erőt ad, s Akitől van erősség a
nép számára”, Akitől származott Nehémiásnak is erő, hogy véghezvigye az ő feladatát.
Ó, mert maga is annyira tisztán érzi, hogy mindezekben ő nem
volt egyéb, mint Istennek egy áldott eszköze. És akkor tűrhetné azt,
hogy az eszközt dicsőítsék, és a nagy Alkotóról megfeledkeznek? Ez
nem fog megtörténni, valameddig Nehémiás Nehémiás lesz! Istennek imádkozó hőse, a hőslelkületű imádkozás nem nyugszik addig,
míg a hálaadás oltárának füstje fel nem gomolyog az ég és a föld istene felé. Szíve meg nem elégszik addig, míg fel nem hangzanak a dicsérő zsoltárok Annak tiszteletére, Akinek neve Jehova: „Vagyok, aki
vagyok”.
Hogy Nehémiás eme szívbeli kívánsága egészen beteljesedett, bizonyítják a 147-150. zsoltárok, melyek a mi zsoltár-gyűjteményünkből valók. Legalábbis nagyon sok indok szól amellett, hogy ezek azok
a zsoltárok, melyeket akkor Jeruzsálem falának felszentelése alkalmával költöttek és énekeltek. Eszerint a 147. zsoltár Izrael örvendező
hálaadását foglalná magába. Az istene iránt, az ősi város újjáépítéséért való hálaadást. A 148. zsoltár az Istent dicsőítő magasztalást a zsidó nép nemzeti önállóságának hajdani állapotába való visszaállításáért; a 149. zsoltár Istennek azt az általános dicséretét, amiért az egykor
védtelen és szolgaságra vetett nép most visszanyerte azt a képességét,
hogy magát megoltalmazza; a 150. zsoltár pedig a diadalmas záróakkord: „Dicsőség, dicsőség, dicsőség legyen Istennek”. (Delitzsch,
komm.t.p.)
Valóban, így jutott a mennyek Istene az Őt megillető dicsőséghez
azokért a csodálatos áldásokért, amelyeket az Ő népe számára készített, amikor szó szerinti és átvitt értelemben falat építtetett az Ő szövetségében élő népe számára. Még ez által az impozáns felszentelési ünnepély által is, mely zárókő gyanánt tekinthető az ő pompás életművére,
az ő istenének egy üzenetével jön Nehémiás minden hívőhöz!
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Legelsőként is természetesen azzal az üzenettel, hogy Isten nem
jut az Őt megillető dicsőségéhez, ha a mi életünkben nincs a hálaadás
örömteljes hangulata és az ének, mely Istent magasztalja minden Ő
jóságáért és hűségéért. Joggal jegyezte meg valaki: „ott, ahol mindez
nincs meg, kézzelfogható bizonyítékát szolgáltatják a hitélet elsorvadásának”. (Lange, Bibelwerk t.p.)
Egy olyan család, ahol mindig csak panaszkodnak, de hálát nem
adnak, ahol anélkül viselik a nyomorúságot, hogy a dicséret éneke
soha fel nem hangzik, ahol a nyomasztó csendet soha csak egyszer is
meg nem töri a zene fényt árasztó hangja, olyan hely, ahol a hitnek
időjárás-mutatója nagyon alacsonyan áll, mivel az Isten dicsérete nagyon, de nagyon távol van onnan.
Nem, – minden keresztyén ember életében nemcsak lehet, de kell
lennie örömnek! Ennek az örömnek oka mindig Istennek mindenféle
kisebb és nagyobb jótéteménye. De ez az öröm akkor lesz a leggazdagabb és akkor lehet a legmagasabb, amikor az ember belátja, hogy
Isten az ő imádsággal folytatott munkáját és munkával folytatott
imádságát úgy akarja megáldani, hogy azáltal Isten országa jöjjön el
a szívbe és az Ő népének életébe.
Igen, magasra szálljon akkor az ének, ha a hitnek Isten által parancsolt útján az imádkozó hűség Őtőle a maga idejében elnyeri a
jutalmát.
Hogy tanít minket most is az élet gyakorlata minden nap újból,
hogy megértsük, hogy mi, nagy emberek, sajnos oly kevéssé tudunk
felülemelkedni a gazdagságon, amelytől óv bennünket a hit útján a
Szentírás. Még az Isten országa építésében sem valótlan ez a veszedelem, hogy Isten-hívő emberek kezdenek ráfigyelni ama külső és belső
hangokra, hogy: „mégiscsak derék építők vagyunk mi!” és „hogyha
nem volnánk azok, sohase emelkedtünk volna ilyen magasra!”.
Olvasd csak el, mit írt valahol Frederik van Eeden egy lelkészről,
akinek kicsiny temploma tele volt kisebb-nagyobb tükrökkel, amelyekben mindig önmagát bámulta. Az éles kritika mégsem egészen
jogosulatlan. És gondolj csak arra a gúnyszóra, melyet a „farizeusok”
szó kifejez, amit az emberek szintén nem mindig használnak ok nélkül bizonyos fajta keresztyénekre vonatkozólag. Nem, mert igaz ma-
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rad ez a megállapítás: csak egy hajszál választja el a legemelkedettebbet a legalacsonyabbtól. Még a legjobbaknak a megromlása is
közismert dolog.
Ó, hogy egy ember, aki Istennel kezdte el és Isten segítségével
emelkedett fel, ennyire el tudja felejteni, hogy Isten által kell befejeznie azt, amit elkezdett. Hogy így önmagát fosztja meg attól, hogy alkotására a zárókövet, művére a koronát feltehesse azáltal, hogy Istentől elrabolja az Ő dicsőségét.
De, mégiscsak van egy mód, hogy ezt a mélység felé való rohanást
el lehessen kerülni. Ez a Nehémiás útja. Egy radikális mód. De biztos
mód. Ez, az embernek önmaga megtagadása avégből, hogy egyedül
Isten kerüljön az előtérbe. Elrejtőzik az Isten iránti hála hegycsúcsnyi
sokaságú hangjai alá, melyek ama külső és belső hangoknak hallgatást parancsolnak. Ez a megszentelés útja, egy élet munkájának, Istennek újból és újból való odaszentelése. De az életmű Istennek való
odaszentelésével nemcsak az öröm, hálaadás, ének és zene jár együtt.
Még kifejezőbben! Sőt, minden valódi odaszentelésnél nem is az
első. Ezt is átérezte Nehémiás nagyon jól. Ezt meg kell, hogy még
előzze valami! Igen, az építők nem mindig és mindenütt bűnös emberek-e? És ezért az is, amit ők építenek, nem bűnben fogantatott-e?
Hogyan fogják azt Istennek szentelhetni, ha előzőleg meg nem tisztítják a bűntől azáltal, hogy tisztává teszik és megszentelik az engesztelés vére által?
Azért az első, amire Nehémiás a papoknak és a lévitáknak megbízást ad, ez: „hogy a népet és a kapukat és a falat ünnepélyes szertartással tisztítsák meg”, – ámbár ez tovább nincs körülírva. De aztán az
is – hogyan képesek azok az emberek, akik önmagukban is bűnösök
megtisztítani a népet, kapukat és falat, ha csak meg nem tisztítják
előbb Isten előtt önmagukat? Bizonyára nem történhet másképp,
minthogy az újjáépített Jeruzsálem megszentelése alkalmával a papok és léviták először önmagukat kell, hogy megtisztítsák, hogy utána megtisztíthassák a népet, a kapukat és a falat.
Hogy mennyire nagy Nehémiás, az abból látszik, hogy lelkiismerete érzékenységénél fogva megérti, hogy még az is, amit ő a hit világában épített fel, az építő bűnei következtében Isten előtt meg nem
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állhat. Mennyire nagy ő, hogy ebben a saját bűnös voltát is elismeri.
Mennyire nagy ő, amidőn mintha az lenne az első dolog, mindaz,
ami kicsinyesen emberi és bűntől szennyes, le akar mosatni, mivel
tudja, hogy e nélkül Isten előtt nem lehet kedves, azaz hogy Neki odaszentelhető legyen.
Hol lehet a mi szörnyen felvilágosított korunkban egy ilyen érzékeny lelkiismeretet találni, mint aminőt Nehémiásnál találunk? A
modern ember egészében véve roppant hamar megelégszik a maga
munkájának eredményével általában, ami pedig a hitre tartozó dolgokat illeti, azzal különösképpen. Nem figyel arra, hogy az Isten
szentsége mit követel tőle. Számára egyszer s mindenkorra idegen az
Írás szava: „Szentek legyetek, mert én szent vagyok”. (1Péter 2,16) Nagyon büszke, ha ő a szentségre való törekvéssel és igyekezettel dicsekedhetik. Igen, szívesen vállalja, legalábbis önmagára vonatkozólag a
cselekedet előtt az akaratot.
Gondolok arra a sok ezer keresztyén emberre, akik még manapság is abban a szilárd hiedelemben élnek, hogy az ő szép, állhatatos
imaéletük Isten Igéje és a szakramentális alkalmak keresésében tanúsított fáradhatatlan szorgalmuk, szakadatlan igyekezetük, hogy Isten
és emberek előtt szentül éljenek, annyira kedvessé teszi őket Isten
előtt, hogy már ezért szívesen felveszi majd őket az Ő dicsőségébe.
Olyan emberek ezek, akik mindent olybá tüntetnek fel, mintha az a
munka már kiállná az Isten szentségének próbáját. Milyen gyakran
megfigyelhetjük az ember megelégedett sóhaját önmagára vagy másra vonatkozólag: „N. N. annyira hűen teljesítette kötelességét a hitre
tartozó dolgokat illetően, hogy Istennél egészen rendben lesz majd a
dolga”. Vagy: „Sohasem felejtettem el a bibliaolvasást, az imádságot,
az adakozást. Tehát: „én nem jutok be a mennybe, kicsoda jutna akkor be?” És aztán vallásosság tekintetében megmarad az illető az ő
lelki kiválóságai fölött hangoztatott sóhajtással. De nagyon gyakran
inkább egy nehéz küzdelem és nem a henyélés több mint elegendő ok
arra, hogy vigasztalással tudjunk élni és meghalni. Nézd – ami ezekből az emberekből hiányzik az Nehémiás érzékeny lelkiismerete. Az
az Isten tiszta szentségéről és a saját sötét romlottságukról való mély
meggyőződés. Az igazi belátás a bűn és a halál fekete éjszakájában,
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amely még azt is, amit hitből cselekedtünk, vastagon vonja be valami
tisztátalansággal, amely ha nem talál engesztelést a Bárány keresztjéről lecsorgó vérben, Isten előtt minden értékét elvesztette. Az a tudatlanság magának a Krisztus Igéjének abszolút volta felől, ahogyan a
Hegyi Beszédben van megírva: „Legyetek tökéletesek, miként a ti
mennyei Atyátok tökéletes.” (Mt 5,49)
És mégis legalább annyira el kell jutni, hogyha mi Isten kegyelme
által a hitélet tekintetében eredményeket érünk el, melyek igazolják
ezt az ujjongást: „Íme, közeledik Istennek országa!”, vagy lehetőleg
még erősebben: „Íme, elérkezett az Istennek országa!” – legalább ne
hiányoznék az alázatos térdre omlás a Golgota gyásszal fátyolozott
csúcsán az Üdvözítő keresztjénél ennek az őszinte imádságnak a kíséretében: „Óh, Uram, hogyan lenne mindebben az én munkám és
könyörgésem kedves Te előtted, holott ezek bűnben fogantattak és
születtek? Hogy tudnék én megnyugodni abban, amit hit által építettem? Nem tudnám én, esengő imádságom által ne ismerném fel, hogy
az én munkámban mennyire versengenek egymással az önérdek, az
önbecsülés, az önzés, az emberek saját maga dicsőítése, büszkeség és
aggodalom – és hogy ezen közben mennyire keveset tudtam tenni
Éretted? Most azért Uram, mit várjak Tőled? Reménységem egyedül
Benned van. Szabadíts meg engem a Te ellenállhatatlan erőddel minden igazságtalanságtól!” (Zsolt 39,8)
Semmiféle hitből fakadó emberi alkotás nem szentelhető Istennek
addig, míg oda nem vittük előzőleg a Krisztus keresztje alá. Nem az
imádsággal való építés, hanem „a Te engesztelő halálod, Jézusom, marad mindig az a hely, hol megnyugszik az én szívem”. Aki az ő imádsággal végigküzdött élete művének Isten számára leendő odaszentelését a
minden bűnt eltörlő golgotai keresztnél kezdi el, az ilyen – csak az ilyen
járulhat oda a hálaadás oltárához, az mehet oda, hogy a maga megtisztított, megszentelt hitéletét beállítsa Isten szolgálatába „örömmel és hálaadással és énekléssel, cimbalommal, lanttal és hárfával!”
Mikor aztán a papok és léviták önmagukat, a német, a kapukat és
a falakat így megszentelték, akkor kezdődhet a tulajdonképpeni felszentelési ünnep. Nehémiás egy nagyszerű körmenettel nyitja meg
ezt, amelynek az elrendezése pontosan és körülményesen le van írva.
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Először két nagy hálaadó kórust alakít, mely a menet élén kell,
hogy járjon, az újonnan épített fal tetején. Az egyik kórus a Völgykaputól indulva észak felé, a város egyik felét, a másik kórus ugyanettől
a kiinduló ponttól dél felé, a város másik felét járja körül, míg egymással a templomnál megint összetalálkoznak. Az első kórus mögött
felsorakoznak a papság, az előkelőségek és Hosaja és Ezra vezetése
alatt a nép egyik fele. A másikhoz csatlakozik a papság, elöljáróság és
a nép másik fele magának Nehémiásnak a vezetése alatt.
Így megy a kettéosztott körmenet trombitazengés közepette a
Templom felé. Ide megérkezve felállnak mindnyájan az égő áldozati
oltár előtt. Akkor megint kürtölten és énekelnek. Csakhamar hálaáldozatot mutatnak be hosszan és kiadósan, mely végül eléri a tetőpontját egy nagyszabású áldozati lakomában, amelyen az asszonyok
és a gyermekek is részt vesznek. És mindenki vidám volt, mert Isten
nagy örömöt készített számukra. Vidámak voltak még az asszonyok
és a gyermekek is. Úgyannyira, hogy messzire elhallatszott Jeruzsálemből a vígasság szava. Még a terjedelmes Jeruzsálem is kicsiny volt
ahhoz, hogy Izrael nagy Istenének a tiszteletére rendezett ünneplés
zaját befogadja. Mint egy csobogó hegyi folyam, úgy áradt bele a világba az Isten mindenható könyörülő, az Ő szövetségének népéért
csodát művelő erejének a híre. És az, akihez ez az örvendező kiáltás
eljut, továbbadja, míg széltében-hosszában, körös-körül félő tisztelettel emlegetik az Ő nevét.
„Akkor így szóltak a pogányok: Hatalmasan cselekedett ezekkel
az Úr!” (Zsolt 126)
Ebből is kitűnik, hogy milyen bőséges gyümölcsöt hoz Isten áldása folytán az életmunkának ilyen ünnepélyes megszentelése. Az ilyen
ünnepszentelésnek az ideje alatt az embernek nemcsak a saját szeme
és a felebarátjáé terelődik el az emberről és a földről, hogy egyedül
Istenre nézzen! Nem, így még annak az embernek a szívét is megragadja az Ő szolgálatának kibeszélhetetlen gazdagsága, aki még nem
ismeri Istent az Ő hűségében és szeretetében. Hangosan kiáltják feléje, hogy mit jelent közösségben élni az élő Istennel, Aki megbékéltetett velünk a keresztnek vére által. Ezzel a megszenteléssel együtt
megvalósul akkor egy darabkája annak a szép, de oly nehéz elhívatás-
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nak, amit az Úr az Ő gyülekezetére bízott, „hogy úgy fényeljék az Ő
világossága egy sötét és elvetemedett világban, hogy az emberek lássák az Ő cselekedeteit és dicsőítsék az ő mennyei Atyját.” (Mt 6,16)
Dicsőséges dolog tehát az életünket Istennek odaszentelni.
Ezáltal száll dicsőség Istenre.
Ezáltal törli el Isten a mi bűneinket.
Ezáltal telik meg embertársunk szíve istenfélelemmel.
Hogy gondolja el a mi modern világunk, hogy eleget tud tenni
annak a hívatásnak, mely szerint neki a világosság hordozójává kell
lennie? Munkáját nem tisztítja meg a kereszt vérében! Nem szenteli
Istennek örömben, hálaadásban, énekben és muzsikában! Hát akkor
hogyan?
Avagy az a véleménye a világnak, hogy olyanok ébresztik az istenfélelmet, akik még maguk sem ismerik az Istent, és egy olyan keresztyénség az önigazulás és önmegelégedés áldal csak megbotránkoztató? Vagy másképp egy olyan keresztyénség által, mely minden nap az
örvény felé halad ahelyett, hogy Isten országával foglalkozna és örvendezne az Ő jósága fölött?
A tartóba teszik néha a gyertyát, ha olyan emberek, akik életművüket imádkozva Istennel kezdték el, és Nála keresve segítséget folytatták, de most Isten nélkül fejezik be?
Ugyancsak nem!
És mégiscsak tartóba kell helyezni a szövétneket! És mégiscsak
meg kell teljék a világ istenfélelemmel!
Induljon el akkor a Krisztus egész egyháza minden nap újból,
minden művével a Golgota felé! Szálljon fel innét minden este a munkában és munkán keresztül, mint egy győzelmes hálaakkord: „Dicsőség legyen Istennek”.
Így nem leszünk elbizakodottak!
Így az istenek Istene lesz egyedül nagy!
Így meghallja a világ és a földnek mind végső határáig: „Hatalmasan cselekedett velünk az Úr!”
És a gyülekezet térdel és imádkozik, hogy ne csak hallja, hanem
értse is meg, mivelhogy eljönnek keletről és nyugatról, északról és
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délről, igen, a földnek minden tájáról, hogy hódoljanak a „minden
pogányok óhaja” előtt.
És a messzeségben gyúljon ki fény, hogy valósággá lett, amiről a
zsoltáros énekelt:
„Minden, minek lelke van, lehel,
Teljes legyen az Örökkévaló dicséretével,
Vidáman dicsérjétek a seregek Urát.”
(Zsolt 150,3)
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XII. RÉSZ
KIÁBRÁNDULÁS
„Ennekelőtte pedig Eliásib, a pap, ki Istenünk házának kamarái
fölé rendelteték, rokonságba jutott Tóbiással;
És átengedett néki egy nagy kamarát, holott abban annakelőtte az
ételáldozatot, a tömjént, az edényeket és az olajnak, mustnak és
gabonának tizedét, mint a kapunállóknak, énekeseknek és Lévitáknak törvény szerint való részét és a papoknak ajándékát helyeztetik
vala el.
Mind ennek történtekor én nem valék Jeruzsálemben, mert Artaxerxes babilóniai királynak harminckettedik esztendejében visszamentem vala a királyhoz, s napok múltán újra szabadságot kértem
a királytól.
És visszatérék Jeruzsálembe, és megértém e gonoszt, melyet Eliásib
cselekedett vala Tóbiásért, hogy átengedett néki egy kamarát az
Isten házának pitvaraiban.
Igen gonosznak tetszék pedig ez nékem s kivettetém Tóbiás házának minden edényeit abból a kamarából;
És parancsolatomra megtisztíták a kamarákat, és visszahordatám
azokba Isten házának edényeit, az ételáldozatot és a tömjént.”
„Ugyanazon napokban meglátogatám azokat a zsidókat, kik asdódi, Ammonita és Moábita asszonyokat vettek feleségül.
És fiaik felerésze asdódi nyelven beszél vala, és nem tudnak vala
beszélni zsidóul, hanem egyik vagy másik nép nyelvén.
Annakokáért feddődém velök, és megátkozám őket, és megverék
közülök néhányat, és megtépém őket, és megesketém őket Istenre:
Bizony ne adjátok leányaitokat az ő fiaiknak, és ne vegyetek leányaik közül feleséget fiaitoknak és magatoknak.
Avagy nem ebben vétkezett-é Salamon Izráel királya? Noha nem
volt sok nép között hozzá hasonlatos király, akit szeret vala az ő
Istene és királylyá tette vala őt Isten egész Izráel fölött; őt is bűnre
vivék az idegen asszonyok:
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És néktek engedjünk-é, hogy cselekedjétek mindezen nagy gonoszságot, vétkezzetek Istenünk ellen, idegen asszonyokat vévén feleségül?
Jójadának (ki Eliásib főpapnak fia vala) fiai közül is egy veje vala
a Horonitbeli Szanballatnak, elűzém azért őt tőlem.
Emlékezzél meg ő rólok én Istenem, a papságnak és a papság szövetségének és a Lévitáknak ilyen megfertőztetéséért!
És megtisztítám őket minden idegenektől és rendtartást szabék a
papoknak és a Lévitáknak, kinek-kinek az ő dolgában,
A fa hozására is bizonyos időkben és az első zsengékre. Emlékezzél
meg én Istenem az én javamra!”
Nehémiás 13,4-9 és 23-31
Aki Nehémiás könyve 13. fejezetének teljes, mély jelentőségét át
óhajtja érezni, az lélekben visszatér még egyszer a 12. fejezetre, az
örökre emlékezetes építés ünnepélyes felszentelésének csodálatos leírására.
Amit zajos ünnepléssel Istennek ajánlottak fel, dicsőséges fénypontjához jutott el Jeruzsálem külső és belső újjáépítésének fáradalmas munkája. Magasabbra már nem szállhat az: „Istennek legyen
egyedül dicsőség!”
Távol minden bűnös felfuvalkodottságtól és gőgtől, úgy ismerték
meg őt, mint aki a Kezdete, Közepe és Befejezése ennek a hitből fakadó műnek, mely egyedül az Ő ereje és kegyelme által jött létre. Nehémiás a maga és az ő népe nevében nyilvánosan kifejezésre juttatta azt,
hogy egy ilyen munka véghezvitelénél „minden emberi igazságosság
nem más, mint egy eldobni való ruha” (Ézsaiás 65,4), melyre először
az engesztelés vére kell, hogy ráhulljon, hogy azt megtisztítsa és megszentelje, és csak akkor fogja ékesíteni az embert Isten előtt.
„Túlságosan tiszták Isten szemei ahhoz, hogy elnézze a gonoszt.”
(Habakuk 1,13)
Igen, szövétnek gyanánt magasra emelte Nehémiás az isteni fényt,
hogy az ő ragyogó fénykévéit messzire szétküldje abba a sötét világba,
mely az ő bűne miatt Istentől elidegenedett. Jusson csak el most az a
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nép, mely sötétségbe jár ama nagy világnak valóságos meglátására!
Ragyogja csak be a világosságok világossága mindazokat, akik a halál
árnyékának földjén járnak. (Ézs 9,1)
Ez volt Nehémiás könyvének 12. fejezete. Nem, szebben és alázatosabban, Istent dicsőítőbben és lelket gyönyörködtetőbben nem végződhetik a Nehémiás könyve Isten és Krisztus előtt, mint ahogyan az
ott a 12. fejezetben megőriztetett a mi számunkra.
Ha Nehémiás könyve ennek vagy annak a regényírónak költött
elbeszélése volna, kétségkívül ez a pont lett volna az, ahol a befejezés
egyszerű volna. Szebb és magasztosabb befejezést, mint az újjáépített
Jeruzsálem felszentelése, valóban nem is lehetett volna kigondolni.
Csakhogy a Nehémiás könyve nem regény! Még csak nem is történelmi regény. Nem, mert Nehémiás könyve is hozzátartozik az Isten Igéjéhez. És ebből aztán eléggé világos is, hogy miért nem fejeződik be
Nehémiás könyve a 12. fejezettel.
Nos, minthogy itt Isten Igéjével állunk szembe, most következik,
kell, hogy következzék az emelkedett hangú 12 fejezetre egy 13. fejezet, mely sokkal kevésbé lesz emelkedett hangú. Ha ennek a könyvnek a befejezésre Jeruzsálem falai ünnepélyes felszentelésének leírása
lett volna, akkor joggal lehetne arra gondolni, hogy Nehémiás műve
által az Istennek ama paradicsoma szállott alá az égből és most Jeruzsálemben meghalt a bűn, hogy mostantól kezdve az igazságosság és
az igazi istenfélelem zavartalanul érvényesíthesse a maga uralmát.
Azt hitték az emberek, hogy Nehémiás eme reformja után többé semmi reformálni való nem maradt. De Istennek Igéje túlságosa reális és
valóságszerű ahhoz, hogy eltűrje, hogy egy ilyen balga hiedelem
meggyökerezzék.
Istennek Igéje – hála legyen Neki – nem regény, mely az élet nyers
valóságait eltünteti és álcázza. Nem, hanem megőrzi számunkra a
zsidóságon belül támadt lelki ébredés leírása mellett az azután következő mély bukásáról szóló szomorú tudósítást is. Isten népének mindig szüksége van ennek az ellenhatásnak a megörökítésére. Hogyan
maradhatna másképp éberen a legvégső óráig?
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Nehémiás könyvének 13. fejezete áthelyez bennünket hirtelen egy
egészen más időbe, mint amilyen az az idő volt, amelyben az eddig
letárgyalt tények elhelyezkedtek.
Ne kavarjuk föl most a teológusok ama vitás kérdését, hogy pontosan melyik esztendőben kell beállítani a következő eseményeket. A
mi célunkra nézve sokkal kevésbé bír jelentőséggel ez a kérdés, minthogy ezzel sok időt vesztegessünk. Hagyjuk, hogy e fölött a kérdés
fölött a különböző kommentárok próbálgassák az ő erőiket. Bárhogy
legyen is, egy bizonyos: Nehémiásnak ez a 13. fejezetben közölt reformátori műve nemcsak hónapok alatt, hanem a Jeruzsálem felszentelése után legalábbis néhány esztendő folyamán kellett létrejöjjön. Ezalatt pedig kimondhatatlanul sok történt, úgy bent Jeruzsálemben,
mint annak környékén.
Nehémiás, aki – mint tudjuk – Artaxerxes királytól csak egy pontosan meghatározott időt kapott, ami fölött előzetesen megegyeztek
avégett, hogy Jeruzsálem falait újraépítse, de aztán visszavonhatatlanul vissza is kellett térjen a király udvarába. És még ha nem is tudjuk
bizonyosan, de biztos, hogy egy határozott napon letette az ő jeruzsálemi helytartói hivatalát, hogy elutazzék a perzsa fővárosba és jelentkezzék a király előtt. Feltehető, hogy ő aztán ismét visszatért az ő régi,
főpohárnoki – első miniszteri – hivatalához a perzsa uralkodó szolgálatába, még ha nem is tudunk erre vonatkozóan semmi bizonyosat
mondani. Épp oly kevéssé világos, hogy mennyi időre terjedt így az ő
perzsa udvarban való tartózkodása.
De amit megint bizonyosan tudunk az az, hogy ennek a tartózkodásnak is egyszer hirtelen vége szakadt. Ki tudja, talán nem bírta ott
ki többé! Ki tudja, nem szokott-e el az ő huzamos távolléte miatt
maga a perzsa király is az ő jelenlététől úgy, hogy egy újból való
együttműködés az udvarnál elveszítette reá nézve az ő varázsát.
Másodízben is engedély nyert Nehémiás a királytól arra, hogy Jeruzsálembe menjen, lehet, hogy ezúttal is helytartói minőségben.
Nagy szerencse, hogy Nehémiás nem sokáig kérlekedett, ami természetes is.
Így látjuk mi őt esztendők lefolyása után ismét útban az ősi szent
város felé. Milyen kíváncsi lehetett, hogy a dolgok állását saját szeme-
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ivel láthassa! Tele volt a szíve kérdésekkel. Mi lesz most? És hova fejlődtek a dolgok az ő távollétének ideje alatt? Így lépett végre az atyák
szent örökének földjére. És valóban, nem nyugodott addig, míg ezekre az égető kérdésekre feleletet nem kapott.
Szegény Nehémiás! Mekkora lehetett az ő csalódása. Egy annál
gyötrelmesebb csalódás, mivel az ő várakozása annyira fel volt
csigázva.
Igen, a kőfalak és a vasnál is erősebb kapuk kitartottak, bármen�nyire hosszú is volt az idő, amit ő a perzsa fővárosban töltött. Ez
egyébként egyáltalában nem okozott neki gondot. De – sajnos – másként állt a dolog Izrael népének lelki falait illetően.
Hogyan lehetséges, hogy a világ egy aránylag oly rövid idő lefolyása után, ismét annyi csúnya szakadást és veszedelmes rést kezd felmutatni! Mennyire remélte Nehémiás, hogy ezek a jeruzsálemi zsidók az ő általa ismét életre keltett elkülönülést minden áron fenn
fogják tartani! Mily nagy most a csalódás, amikor kitűnik, hogy nem
így van; hogy ellenkezőleg van: az éberség ellanyhult és hogy a régi
bűnök újraélednek, oly mértékben, mint talán soha azelőtt! Hol van
az Úr tüzének kicsapó lángja, mely valamikor hatalmas és olthatatlan
lobogással égett? Talán csak nem aludt ki? Igen, mégis csak kioltották! Mégpedig úgy eloltották, hogy szinte nem is lehet már ismét rátalálni!
Eltűrték ismét, mint réges-rég, amit nem szabad eltűrni egy olyan
város falain belül, melyet Isten adott, Isten ajándékozott vissza!
Hányszor gondolt vissza Nehémiás a felejthetetlen napra a Vízkapunál, amikor ott az egész nép, mint egy ember, térdepelt le bűnbánatban és imádságban, hogy az öreg Esdrás szája által megvallja az ő
bűneit! Hányszor töltött el hosszú keleti estéket álmodozó tűnődéssel
Susában az erre következő erős kötés fölött, amelyben megint eskü
alatt határozták el, hogy ezentúl Istennek fognak élni. Hányszor hatotta meg az egész nép ama szilárd elhatározására való visszaemlékezés, hogy mint nép is szeplő nélkül őrizze meg magát a világtól –
mindnyájuk ama tiszta szándékára való visszaemlékezés, hogy
egyedül az ő Istenükkel tartanak fenn közösséget!
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És ó, amikor Nehémiás ott az ő palotájában nem bírta már tovább
az égető honvágyat Jeruzsálem után, és az aggasztó kíváncsiságot a
dolgok menete iránt a zsidó földön, akkor belopózott az ő lelkébe a
nyugtalanság az ő népe miatt; rájött a félelem, hogy azt hitte káprázatot lát; mintha darázsfészekké vált volna a feje.
De akkor rögtön arra a nagy bűnbánati napra gondolt és a Szövetségnek Esdrás által való megújítására, és akkor eltávozott a nyugtalanság: „Ez, ez meg nem semmisülhet sohase!” Ha ő valaha látta a
szent tüzet égni, úgy ez akkor volt.
És mit talál ő most itt? Megtudja, hogy annak a szent tűznek az
utolsó kicsiny szikrája is kialudt. A bűnbánati napra senki se gondol.
A szilárd, eskü által megerősített kötés megszégyenült. A körülálló
népekkel való keveredés aggasztóbb, mint valaha. Az Istennel való
közösség gyakorlása nincs meg, és értékét vesztette a szombat durva
megrontása folytán. Még a papi és lévitai szolgálat is sokkal inkább
megromlott, mint azelőtt.
Egyszóval: az a látszat, mintha a Nehémiás-féle reformációról még
csak szó se esett volna. Ez az egyetlen következtetés, melyet Nehémiás a maga számára is le kell, hogy vonjon, már az első futólagos szemlélet után a szent városba való megérkezése alkalmával.
Hasonlít ez a nappal megejtett szemleút – amikor Nehémiás végigvonul Jeruzsálem lelki falai mellett – ahhoz az első éjszakán megtett őrjárathoz (Neh 2,11-20), amikor ott botorkált és botladozott a
kőfal omladékai között. Akkor a fájdalomnak az aggasztóan hosszú
útja volt ez, hogy felmérje Jeruzsálem nyomorúságának a nagyságát.
Most sincsen másképp! Most is egyedül, ó, annyira egyedül járja
végig Jeruzsálem utcáit. Ismét vizsgálja, mintegy elrémülő tekintettel, hogy vajon csakugyan semmit sem lehet már megtalálni abból a
lelki falból, mely körülvette Isten városát? Ismét megy az ő nagy szenvedésével. Mert ismét feléje tátonganak szélesen és félelmesen a rések.
Ismét hallja az egyhangú refrént: „semmi sincs már egyáltalán! Nyomorúság – csak mindenütt nyomorúság!” Igen, hasonlóság van az
éjszakai és nappali őrjárat között.

Horváth László mártír lelkipásztor és Nehémiás könyve

177

De van különbség is! Különbség, mely a második őrjárat hátrányossága folytán kell, hogy kitűnjön. Mert a második sokkal félelmetesebb, mint az első. Akkor ő nem várhatott egyebet!
De most?!... Akkor nem az ő saját alkotása volt az, mely romjaiban
hevert! És most?... Ki állott még valaha egy gyermek mellett, akinek
szép kockapalotáját egy idegen kéz halomra döntötte? Milyen valóságos, félelmetes és kétségbeesett szomorúság szaggat ilyenkor egy
gyermek lelkét! Egy ilyen pompás házat romba dönteni!
Ki állott még valaha egy férfiú mellett, akinek drága életműve pillanat alatt darabokra hull szét? A fájdalom soha olyan kétségbeesett
és gyógyíthatatlan formában nem észlelhető, mint ilyenkor!
Egy teljesen hiába átküzdött élet!
S vajon mi mehetett végbe Nehémiás lelkében? Hogy tombolhatott a vihar abban a nagy, erős férfiszívben. Mekkora lehetett a kimondhatatlan fájdalom! Milyen vigasztalan a szomorúság! Milyen
gyógyíthatatlan az a seb! „Mily forró a szívnek belseje; mily perzselően forró a tűz, mely ott gerjede annak gondolatában mielőtt megszólala az ő nyelvével!” (Zsolt 39,4)
Félelmetes ez a keserű panasz ott benn: „Miért, ó Isten?! Ezért
kellett nekem annyit vesződni és bajlódni?”
Súlyos szárnycsapásokkal, lassan közeledik a kétségbeesés fekete
szárnyú madara. „Tekintsétek meg és lássátok meg, ha van-e olyan
bánat, mint az én bánatom, mely engem ért...” (Siralmak 1,12) Ez az,
ami a Nehémiás hitét a legvégsőkig próbára tette!
S mégis, egyetlen lázadó szó nincs. Ami Jóbról meg van írva, el
lehet mondani Nehémiásról is: „Mindamelett nem vétkezék Jób és
Isten ellen semmi fonákságot nem cselekedék.” (Jób 1,22)
Ellenkezőleg!
Nehémiás férfiasan viseli ezt. „Isten hőse” marad ő itt is. Igen,
habár azon a ponton van, hogy mindebből fegyvert kovácsol Isten
ellen, de aminőt ő inkább önmaga ellen fordít. Ez a gyógyulás útja,
amelyen ő elindul. Mert ha ő azzal maga ellen fordul, akkor rájön
azáltal a maga kicsinységére.
„Még az újjászületett élet se jut el ezen a földön a megszentelődésig!” Ez a lecke, amit ő ebből leszűr.” A bűnből való meggyógyuláshoz
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„erősebb hősre van szükség, mint amilyen ő tud lenni”. Ezt érti meg
belőle.
Nem, soha, de soha se készül el az egyház a maga reformációjával,
hanem minden időben szükséges lesz megújulásra mindaddig, míg
eljő majd az Úrnak ama nagy és fenséges napja, mely magával hozza
minden dolgoknak újjászületését. (Mt 19,28)
„Ecclaesia nunquam reformabitur!” (Tertullianus) Az egyház sohase lesz a földön teljes tökéletességgel megreformált egyház. Még az
újjászületett élet se jut el ezen a földön a tökéletességre.
Nincs az egész földön olyan gyermeke Istennek, aki ezt a nehémiási felfedezést ne tapasztalná újból és újból a saját bőrén.
Ha a természetes életmű körül megtett fáradtságos út után egyszer a sötét éjszakában eljutottunk a nyomorúság igazi megismerésére, hogy egész életünk semmi jót se tartalmaz Istenre nézve, és ha egy
oly súlyos küzdelemben és kitartó imádságban megtett út folyamán
végül Isten világossága utat tör a sötétségben az ő megváltásról szóló
örvendetes beszédével, akkor Ő akar hozzánk jönni újjászülő kegyelmével. Akkor hirtelen mi is fölismerjük, hogy az újjászületett élet fölött nem lesz többé hatalma a bűnnek, hogy az Istentől fogant hitnek
feszítő ereje túl fogja élni az időt.
Igen, néha dühbe gurul a fiatal hitvalló, akinek azt merik mondani, hogy az ő ébersége is ellanyhulhat; hogy az ő maga-megtartóztatása is megtörhet; hogy az ő Istennel való közösségének az ápolása is
elaludhat! Már a gondolata is egy ilyen lehetőségnek halántékaiba
kergeti a vért, és a legkisebb célzás is valami nála tapasztalható ilyesmire, elviselhetetlen reá nézve.
De ez nem zárja ki, hogy meg ne történjék ez. És – megtörténik.
Előbb vagy utóbb mégiscsak eljön a kiábrándulás az ő számára is, és
ő maga tapasztalja meg azt, hogy még az újjászületett élet sem sebezhetetlen a Sátán éles nyilaival szemben. Igen, sebet sebre kap ő is, és
méghozzá egyiket a másik után.
És ha ez a tapasztalat arra szolgálhat, hogy a hívőt a saját kicsinységének érzetében megtartsa, úgy hogy feltétlenül és alázatosan meghajtja Isten atyai fenyítése előtt a fejét ezzel a vallomással: „... kevés a
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mi erőnk, az indulat sok és a szív tisztátalan. Mi lesz így velünk, ő
Atyánk, ha te elhagysz minket?”
Akkor még a naponként megújuló bűnök is Istenhez lendítő erőkké lesznek, nemhogy eltántoríthatnának minket tőle.
Nézd csak Nehémiást! Annyira mellbe vágta őt ez a fájdalmas tapasztalás néha, hogy csüggedni kezdett az ő életművének sikere fölött. Pillanatnyilag lehet. Ez nem is csoda. De ez csak kevés ideig tartott.
Nem, ahelyett, hogy tovább kétségeskedjék és ahelyett, hogy átadta volna magát puszta szenvedéllyel a sötét kétségbeesésnek, ismét
felegyenesedik, hogy a következő pillanatban cselekedetre lendüljenek az ő erős kezei. Akkor újra hozzákezdett munkálni Isten ügyét,
újból elölről kezdve azt. „Ha a pokol mozdul is rá ezer nyelvén, úgysem áll meg előtte a félelem, mégis felcsendül ajkán a harci dal. Bármennyire dühöngjön a Sátán, egymás mellett feszülnek a lábak.” (Luther: Erős Várunk)
És – így tesz Ő Nehémiással is. Röviden és erőteljesen! Ez az Ő
régi, kipróbált módszere. A Szentírás három példát őrzött meg erre
vonatkozóan számunkra, melyek ékesen beszélnek.
Elsősorban észrevette Nehémiás, hogy a templom, a szent hely
megfertőztetett. És méghozzá magának Eliásib főpap személye által.
Tipikus példája annak, hogy a romlottság rákfenéje mennyire mélyen elburjánzott. Hiszen ez az ember az, aki a fal építése idején
iránymutató példát adott. (Neh 3,1) Elöljáró, akitől tanulni kellett! És
most? Ilyen vagy olyan módon családi vonatkozásba kerülve Tóbiással, az ammonita rabszolgafival, az építés alatt Nehémiásnak és Izrael
népének ismeretes, jobban mondva hírhedt ellenségével, nem szalasztotta el az alkalmat, hogy Nehémiás távollétét ki ne használja
avégből, hogy ennek a Tóbiásnak kényelmére a templom néhány
helységét tágas teremmé építtesse át. Mikor aztán Tóbiás a városba
érkezett, ami nem egyszer történt meg, volt hol megszálljon addig,
míg neki tetszett. Lehet, hogy Eliásib előtt, aki mégis főpap volt, nem
tűnt fel, hogy ezáltal mekkora gonoszságot követett el. Vagy (és ez
valószínűbb) ha tudta is, de mégis megcselekedte. Már annyira jutott,
hogy ő, a főpap, nem csinált nagy dolgot abból, hogy úgy fest a hely-
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zet, mintha Isten, aki mindig a templomban lakozik, kénytelen volna
együtt lakni olyan valakivel, aki az Ő nevét gyalázta és az országának
ellen állott. Világosabban nem is lehet megmondani, hogy a romlottság mennyire túlsúlyra kapott egész Izraelben, ahol az is, ami szent,
megfertőztetett.
De Nehémiás tudott megoldást! Hogy ez megtörtént, azon már
nem segíthetett. Mert az ő távolléte alatt történt. De hogy ne állandósuljon ez a helyzet, ez az ő felelősségén múlik. Legkevésbé sincs szándékában, hogy egy ilyen rettenetes bűnben, mint a templom megszentségtelenítése, elhallgatással vagy eltűréssel részt vegyen. (H.K.
99. sz.)
Megfontoltan lát a dologhoz, még ha százszor is csak egy laikus ő,
és ha ezerszer is Istentől rendelt főpap Eliásib, pillanatig se késlekedik. Épp, mint ahogy Krisztus később cselekedett, szemben áll ő is a
az egész szellemi vezetőséggel, és egyszerűen fellép, mint templom-tisztogató. Isten ügye az, ami előtt áll. Soha, sohase fogja ő azt
eltűrni, hogy Istennek szent hajléka gyilkosok barlangjává szétessék.
Váratlanul megjelenik a színen, és minden közelebbi megfontolás
nélkül egyszerűen az utcára hajigálja Tóbiás bútorait. És méghozzá
rendeletet ad ki, hogy a szobákat vissza kell állítani eredeti rendeltetésük szerint, hogy azok a templomi ajándékok kincstárai legyenek.
Senki se akadt, aki egy ujját is felemelte volna ellene.
A második eset, amit a Szentírás őriz a mi számunkra, nem kevésbé jelentős. Ez azoknak az embereknek egy csoportjára vonatkozik,
akik ismét visszaestek a pogányokkal való keveredés ősi népi bűnébe.
Holtbizonyos, hogy ők is tanúi voltak a Vízkapu melletti súlyos
szerződés határozatának. Legnagyobb valószínűség szerint esküvel
fogadták meg ők maguk is, hogy „nem fogják leányaikat feleségül
adni a föld népeinek, sem az ő leányaikat nem fogjuk venni a mi fiainknak.” (Neh 10,3) Majdnem az az eset, hogy ők ezért mind az esküt, mind az átkot magukra vették.
És most? Mi a helyzet? A gyermekeik nem is beszélnek már zsidóul. Valami filiszteus dialektust beszélnek. Mivé lesz egy olyan nép,
melynek gyermekei nem fogják többé érteni a szent iratokat, azaz
nem fogják azokat olvasni és tanulmányozni!? Nehémiás itt is tudja,
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mi a tennivaló! Magához hívatja az apákat. Senkinek se volt bátorsága távol maradni. Hiszen sok minden vár tisztázásra ebben a kérdésben. Legelőször emlékezetükbe idézi, hogy milyen szigorú határozatot hoztak egyszer eskü alatt a vegyesházasságokkal kapcsolatosan.
Kizárt dolog, hogy az egész Jeruzsálem területén egyedül ők ne tudtak volna erről. Tehát tudva és szándékosan bűnt követtek el. Jogtalanul és meg nem érdemelten kéri ő akkor a fejükre Istennek azt az átkát, amit ők magukra vettek azáltal, hogy ezt a szerződést nem
tartották be?
Ó, mekkora arcátlanság! A tetejébe még derekasan elverte őket,
amely műveletnél kevésbé kemény kézzel megcibálta őket. Mit nem
képzelnek még el? Erősebbeknek vélik magukat Salamonnál? Elfeledkeztek arról, hogy bár Salamon volt az egyike Isten legkedvesebb
gyermekeinek, nem volt ereje ahhoz, hogy megálljon az „idegen as�szonyok” hatalmával szemben. Ő, aki erősebb, nem esett-e bele abba
a tőrbe? S ők csakugyan erősebbeknek gondolják magukat Salamonnál? Valóban arra gondolnak ők, hogy Isten parancsát nyugodtan
áthághatják, és ugyanakkor megmaradhatnak az Ő szolgálatában.
Mekkora balgaság ez tőlük.
Megdöbbenve és megszégyenülten kullognak el onnan.
A harmadik és utolsó eset, mely fennmaradt számunkra, a papság
megszentségtelenítésére vonatkozik. Íme, mi történt!
Manassé, Eliásib főpap unokája, főpapi minősége ellenére belekényszeríttetett Szanballatnak, a horonita renegátnak leányával való
házasságba. Anélkül, hogy legkevésbé is törődött volna azzal a következménnyel, hogy Istentől állíttatott bele a főpapságba, egyszerűen
napirendre tért a dolog felett, mintha nem lett volna megírva: „...hajadont vegyen feleségül az ő népe közül”. (Levitius 21,16) Isten főpapságának ilyen brutális megsértésével szemben Nehémiás egy orvosságot tudott: röviden és határozottan kiűzni Manassét Jeruzsálemből,
úgy hogy annak el kellett menekülnie. És Manassé elmenekült. Mikor Nehémiás ilyen keményen lépett fel vele szemben, megértette,
hogy tovább már semmit sem várhat tőle. Ezért apósához, Szanballathoz ment, aki – mint természetes – a legnagyobb szívélyességgel
fogadta. És így kapott Manassé az ő apósától egy egészen új templo-
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mot a Garizim hegyén, hogy ott folytathassa az ő főpapságát. És a
történelem megmutatja, mennyire sikerült ez neki. Később nem ez a
templom volt-e állandóan a samaritánus kultusz gyújtópontja? Nem
vettetett meg az alapja a Jeruzsálem és Samária közötti évekig tartó
versengésnek?
De Nehémiás megszabadult Manassétól. Igen, ennek a három történetnek mindegyike bizonyítja összességében, hogy mennyire helyesen értette meg Nehémiás az üzenetet, melyet Izrael szellemi életének hanyatlása idején hozzá intézett Isten.
A forma, ahogyan ő fellép, lehet egy kissé keleties és szenvedélyes,
magán viselheti az ő korának és jellemének ismertető jegyeit, de ez
nem zárja ki, hogy éppen ez az erőteljes intézkedés vívta ki legteljesebben Isten jóváhagyását. S már semmivel nem törődő megadás és
ellelketlenült leveretettség, a szellemtelen lanyhulás és egyházi züllés
idején sem az egyén sem az egyház részéről a maga egészében sohase
volt még Istennek tetsző magatartás. Mire jó egy ilyen bátortalan panasz: „hogy a mi idealizmusunkból milyen kevés van már!” Mit segít
az, hogyha szomorkodunk, és azon sopánkodunk, hogy milyen erős
a bűn és emiatt semmi sem javul meg a megszentelődéssel teli életből? Evvel a világ egyetlen lépéssel sem halad előre.
A mi modern korunkban most is azon van a hangsúly, hogy az
ember csak nyereségre és haszonra ügyeljen. Ez pedig nem Istentől
van. Nem szerinte való! Isten bizonyára a hívőknek is maradandó
benyomást akar szerezni egyfelől még a hívőnek is, valamíg az utolsó
lépcsőfokot el nem érte, az ő kicsinységéről, hogy az ember is maradandóan sóhajtozzék és reménykedjék egyedül Krisztusban. Minden
újabb hanyatlás fel kell, hogy őt vértezze a szellemi gőg és elbizakodottság ellen, mely által könnyen szem elől tévesztheti Krisztust az ő
életéből.
De másfelől Isten azt is akarja, hogy ő a reformálás mellett maradjon fáradhatatlanul. A szív és az élet utolsó leheletig mindig egyre
tisztábban és szentebbül és minden földi salaktól mentesebben, Istennek kell, hogy adassék.
Nem érvényesül-e erre nézve csorbíthatatlanul mindig a háromszoros kényszerítő ok, mely akkor Nehémiással fennforgott, amikor
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ő mindent elölről kellett kezdjen? Ki ülhet tétlenül, mikor azt látja,
hogy Isten jelenléte az ő életében lehetetlenné van téve azáltal, hogy
engedik vele egy fedél alatt lakni azt, aki az Ő országának ellensége?
Ki tűrheti el, hogy az ő saját szíve és így azt az ő Szentlelkének templomává szentelte föl, latroknak barlangjává legyen, ahol ki- és bejárhat a bűn? Kicsoda engedné magát eltántorítani attól, hogy mint
templomtisztogató fellépjen, mikor az egyház olyan hajlékká tétetik,
ahol Isten és a Sátán azonképpen megférnek. Nincs olyan keresztyén
ember, aki ki tudná állani, hogy ebbe tétlenül belenyugodjon! És ha
ez nyilvánvalóvá lesz, hogy a „szövetségnek magva” a szülőknek a
világ szellemével való vétkes összevegyülése folytán nem érti meg
többé a Szentírás nyelvét, lehet az akkor, hogy az Úrnak egyháza tunya egykedvűségében becsukja az Ő szemeit? Vagy nem fog inkább a
fenyítéshez nyúlni, minthogy ez az ő kötelessége? Nem kell-e az ilyen
szülőket szükség esetén hajuknál fogva kényszeríteni a szövetség követelményeinek betöltésére, amelyeket ők is (sajnos gyakran elég
könnyelműen) magukra vették? Igen, a legvégső esetben az egyház
nem Istennek átkát kell-e fejükhöz vágja, semhogy elnézze passzívan,
hogy az Isten nevét káromolják.
Végül, ha az egyház vezető személyiségeivel kapcsolatban nyilvánvalóvá lesz Isten parancsának ez a sáros lábbal való megtiprása, és
a szent hivatal meggyalázása, nem kell-e akkor fellángolnia az Úr
gyülekezetében a reformáció tüzének? Hogy lehet az, hogy egy keresztyén ember, aki előtt a Király dicsősége mindenekfölött való, ne
űzze ki Isten országából azt a vakmerő bűnöst, aki szentségétől fosztja meg a szent hivatalt? Aki ilyen és ehhez hasonló okokat talál az
időben, melyben ő él, az nem fogja lagymatagon, tétlenül és bátortalanul összetenni a kezeit. Nem, az ő kicsinységében Istennek ereje
által lesz naggyá. Ha még az újjászületett ember se jut el a tökéletességre, ennek dacára a naponkénti megtérés útján fog továbbhaladni
Isten dicsőségére a maga életének pedig elmélyítésére és kiszélesítésére. Ilyen a hit!
Így bizonyítja be Nehémiás a szent városban való második tartózkodása alkalmával is, hogy ő az ótestamentum Jakabja és az is marad.
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Szavakra nem tekint, csak tettekre. Sőt, a maga idejében nagyon erélyes cselekedetekre.
A Perzsiából való visszatérése után még azt is bebizonyította,
hogy az ő Jakabéhoz hasonló természetéhez hozzájárul még a Dániel
természete is, akiről meg van írva, hogy az ő ablakai éjjel és nappal,
mindig nyitva valának Jeruzsálem felé. (Dániel 6,10) Igen, Nehémiás
tényleg csak „Jakab”, ami által ő egyben „Dániel” is. Ő csak tettekben
hisz, azért mert imádkozik.
Igen, most ismét, amikor mindent megtett, amit lehetett, hogy véget vessen ennek a félelmetes fonák helyzetnek, gyermeki szelídséggel
hajtja meg térdeit, szívét és kezét Istenhez emeli, az ő Istenéhez ebben
a lélekindító kettős imádságban: „Emlékezz meg róluk, Istenem”, –
melyet közvetlenül nyomon követ eme másik: „És emlékezz meg rólam is, én Istenem az én javamra.”
Nem úgy néz ez ki, mintha az ő egész művét odadobná Istenért,
amikor odaborul az Ő trónusa elé? Nem az-e a benyomásunk, mintha ő bocsánatot kérne azért, hogy egyfelől nem lépett elég erélyesen
fel Isten szent szolgálatának meggyalázása és az Ő dicsőségének elhomályosítói ellen; valamint azért is, hogy másfelől Isten szolgálatáért,
tehát magáért Istenért olyan kevés maradandót alkotott!
Ez valóban így is van, ilyenforma megbocsátó szeretetre van neki
szüksége. Milyen kevés az, amit Isten előtt felsorolhat, holott ő sokkal
többet csinált! „Odaállítanám a papok és léviták őrségeit, mindeniket
a maga helyére...”
...Ez az egész!
Ó, Nehémiás most csakugyan nagyon kicsiny Isten előtt. Igen keveset tett az Isten ellenségeivel való szembenállásban. Igen keveset
tett az Isten dicsőségének és szolgálatának előmozdításában.
És mégis – ebben senki sem kételkedik – lehetetlen lett volna neki
többet tennie.
S akkor mégis igen kevés ez? Igen, nagyon kevés! Ami még hiányzik, Isten kell, hogy kipótolja. Ami a legfőbb, azt még Istennek kell
megtennie. Istennek magának kell helyreállítania az Ő jogait, melyeket dicsősége megkövetel. Isten kell, hogy önmagának előteremtse,
ami az Ő istensége szerinti követelmény.
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Ki nem hallaná ebből a kettős irányú imádságból a kiáltást Krisztus után? Hiszen nem Ő-e az, aki Isten dicsőségét helyreállítja? Nem
Ő-e az, aki Isten bosszúállását elfordítja? Ő az, aki teljességre viszi az
ember feladatát: bűnhődik a bűnért és betölti a törvényt. „Emlékezz
meg róluk, Istenem! És emlékezz meg rólam az én üdvömre!”
Ez a legnagyobb magasság, ahová Isten országának fáradhatatlan
építői feljuthatnak. Az imádság magaslata. Annak a keresztje lábánál,
aki Isten hőse, mivel ő teszi szilárddá földön és égen az Atya tiszteletét. Annak a Golgotáján is, aki egyben kezessége az embereknek,
hogy Ő a maga posztján elhordozza a büntetést és minden igazságot
betölt.
Amikor lelki eltespedés és újult reformátori buzgóság ilyen kettős
imádságban végződnek, az nagyon jó. Mert mi lehet vigasztalóbb
arra az emberre nézve, aki mindig és ismételten az egyéni és közösségi hit reformációjára küldetik, mint az, hogy ez az emberi képtelenségét Krisztusra tudja átruházni, aki leplezetlen pompában sugároztatja az Isten dicsőségét?
Mi lenne enyhet adóbb és vigasztalóbb arra az emberre nézve, aki
újból és újból a maga hitének és életének, valamint ama közösség hitének és életének megszentelésére kell, hogy vállalkozzék, amelyhez
tartozik, ha nem az, hogy Isten segítséget nyújt neki amaz Erős Hősben, aki ő érette az egész életfeladatot megtisztítja és betölti a félelmetes, de dicsőséges kereszt által?
Nem, a küzdő számára semmi más békesség itt alant el nem gondolható, mint az a békesség, mely eme mindent magába foglaló imádság révén lesz az övpé, amelyet ez az imádság foglal magában:
„Emlékezz meg Uram, őróluk! És emlékezz rólam is az én üdvömre!”
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XIII. RÉSZ
ISTEN MEGSEGÍT
„Azon napokban láttam Júdában, hogy sajtót taposnak szombaton és gabonát hoznak be, szamarakra rakván, sőt bort, szőlőt és
olajat is és mindenféle terhet behoznak Jeruzsálembe szombat
napon, és bizonyságot tevék ellenök, amely napon eleséget árulnak vala.
Tírusiak is lakozának a városban, akik hoznak vala halat és mindenféle árut, melyeket eladnak vala szombat napon Júda fiainak
Jeruzsálemben.
Annakokáért megfeddém Júda előljáróit, és mondám nékik: Micsoda gonosz dolog ez, amit ti cselekesztek, hogy megfertőztetitek
a szombatnak napját?
Avagy nem így cselekedtek-é a ti atyáitok, s a mi Istenünk reánk
hozá mindezen gonoszt és e városra?! És ti mégis növelitek Isten
haragját Izráel fölött, megfertőztetvén a szombatot!
Lőn annakokáért, hogy midőn megárnyékosodtak Jeruzsálem
kapui a szombat előtt, parancsolatomra bezáratának az ajtók, s
megparancsolám, hogy meg ne nyissák azokat szombat utánig,
annakfelette legényeim közül a kapukhoz rendelék, mondván:
Nem fog bejőni teher a szombatnak napján!
Annakokáért a kereskedők és minden áruk árusai kívül hálának
Jeruzsálemen egyszer vagy kétszer;
És bizonyságot tevék ellenök, és mondám nékik: Miért háltok ti e
kőfal előtt? Ha ezt ismételitek, kezet vetek reátok! Az időtől fogva
nem jöttenek szombaton.
És megparancsolám a Lévitáknak, hogy magokat megtisztítsák, s
hogy menjenek el és őrizzék a kapukat, hogy megszenteljék a
szombatot. Ezért is emlékezzél meg rólam én Istenem és kedvezz
nékem, kegyelmességednek nagy volta szerint!”
Nehémiás 13,15-22
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A Nehémiás könyve 13. fejezetének másik része se mutatja a legkevésbé se azt a kísérletet, hogy mégiscsak egy romantikus befejeződésben végződjék.
Ellenkezőleg!
Egyre világosabbá lesz, hogy Nehémiásnak nem az a szándéka,
hogy ő maga vagy mások, testetlen árnyak és elérhetetlen légvárak
közös világában bolyongjanak, Nehémiás nem dőre rajongó! Ő férfi,
aki mindkét lábával megáll a valóság földjén, és aki másokat is felszólít arra, hogy szilárdan álljanak meg azon a földön, ahol a leplezetlen
józan tárgyilagosság uralkodik. Ő nem szereti, hogy a hitélet gyakorlati oldalát, dacára minden nehézségnek és küzdelemnek, szépítgesse, és a csalás és hazugság bűvös hálójával kendőzgesse és így tegye
vonzóvá. Nem, amikor ő erről ír, akkor feltárja a hitélet éppen úgy,
mint ahogy az a bűnöknek eme világában megnyilvánulni szokott.
Már megmutatta azáltal, hogy ráterelte a figyelmet a világgal való
keveredés bűnére, mely az ő hosszas távolléte folytán ismét feléledt,
hogy a kínos csalódás és szomorú kijózanodás még azt az embert se
kíméli meg ezen a földön, aki Isten városának építésén fáradozik.
Most következik egy második bizonyíték az állításra nézve. Nemcsak a vegyes-házasságok és elsógorosodás kérdése általában az, ami
eddig nem tapasztalt arányokban ismét felszínre vetődött, hanem
ugyanaz az eset az Úr napja megünneplésének kérdésében is. Erről
szól tehát a 13. fejezet eme második része is.
Aki Nehémiásnak ezt a fáradságos küzdelmét és az ő lelkének ezt
a fájdalmas vergődését is meg akarja érteni, jól teszi, ha gondolatban
visszatér arra az emlékezetes napra, amikor Izrael a levelek ünnepének örömteljes ünnepi hangulata után a bűnbánat és az imádság napján keresztül eljutott az ő Istenével való szövetség megújításához, abban az ismeretes erős szerződésben. Milyen felségesen következnek
ezek egyike a másikából.
Először a kimondhatatlanul nagy háládatosság a kőfal felépítésének befejezéséért. Akkor az önmagát megismert bűnös szív mélyen
megilletődött kérdése: „Uram, mi által érdemeltünk akkora kegyelmet Tőled?” Amit nyomon követ a feltörő bűnvallomás: „Bennünk
nincs egyéb, mint a bűn és a hűtlenség, Benned pedig nincs más,
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mint kegyelem és változhatatlan szeretet.” És végül ama pecséttel
megerősített ígéret arra nézve, hogy elfordulnak a bűntől és az élő
Istenhez térnek vissza. Így volt ez akkor!
És most? Hogy áll a dolog ennek a kemény kötésnek a követése
tekintetében az Úrnapját is figyelembe véve? Néhány esztendő – mégpedig nem is olyan sok – zajlott le azóta. Olyan esztendők, melyekben
Nehémiás, minthogy őt kötelessége a perzsa udvarba hívta, nem tudta személyesen szemmel tartani a dolgok menetét. Tehát olyan esztendők ezek, amikor Izrael többé vagy kevésbé a saját lábán kellett
megálljon. Mennyire kivilágított, hogy Izrael erre még mindig nem
képes! Erős lábak kellett legyenek azok, melyek a túlságos nagy szabadságot el tudják hordozni! Alig húzta ki lábát a helytartó, máris
fenekestül felfordult minden. Az Úrnapja megrontása, ez az ősi népi
bűn rohamosan erőt vett ismét a nagy tömegen. Ezt nem lehetett
semmiféle esküvel, megerősített szerződéssel megakadályozni. Mentegetőzés volt elég, természetesen. A gyakorlati kivitele annak, amit
ők a szombat megszentelésére való tekintettel magukra vettek, olyan
nehezükre esett! Olyan nagyon nehéz volt! Annyira az erszényükbe
vágott! A gazdasági élet olyan nagyon sokat követel az embertől! Az
idő, mely alatt szakadatlanul kellett dolgozniuk a fal építésén, pénzügyileg sokakat visszavetett. Nem arra valók voltak az idők, hogy
azokat a bevételeket, melyekhez gyakran éppen szombaton lehetett
hozzájutni, nélkülözhették volna. Igen sok volt egy izraelitára nézve,
aki az ő szívében csak zsidó maradt mindig, egy egész napot kihagyni.
Nehémiás az ő visszatérése után nagyon gyorsan észre is veszi,
hogy a szombat megtartása érdekében beindított reformációnak már
semmi nyoma nincsen. Hanem csupán csak híreken nem indulhatott
el. Így elhatározza, hogy a helyszínen személyesen vizsgálja ki a dolgot. A legközelebbi szombaton jó korán kimegy a városba. És ott
mindent meglát. És mit látott? A Jeruzsálem közvetlen környékén
lakó parasztok kivétel nélkül mind szőlőjükkel vagy gabonaföldjeiken foglalkoznak, vagy kora reggel úton vannak már súlyosan megterhelt szamaraikkal a város felé, hogy terményeiket eladják. Bort,
szőlőt, fügét és miegyebet a városkapun keresztül a piacra visznek. És
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a városon kívüli zsidók láthatólag nem vonakodnak többé attól, hogy
szombati napon folytassák az adás-vételt, a városon belül pedig annál
kevésbé nézik ezt rossz szemmel, hiszen ez nyereséggel jár. Mindezekről Nehémiás személyesen győződött meg. Nagyon szomorúak az
ő tapasztalatai!
Nemcsak a piac van teli egész napon át, hanem még a tyrusi halkereskedők is így tesznek a nyugalomnak napján, miután nekik megéri a fáradtságot, hogy ezen a napon megvessék lábukat Jeruzsálemben, és az ő eladnivalójukat onnan a vevőkhöz juttassák. Csakugyan
úgy látszik, hogy az egész Jeruzsálemben senki sem emlékezik arra,
aminek a megtételére ők Isten előtt esküvel fogadkoztak.
De, ha megfeledkezett is valaki, Nehémiás nem! Ő látja ezt a
nyugtalan sürgés-forgást azon a napon, melyet azért különböztettek
meg a többitől, hogy az Úré legyen. Hallja a szaladgáló és áruikat kínáló zsidók piaci lármáját. És ő bizonyára visszaemlékezik azokra az
ígéretekre (fogadalmakra), melyeket a Vízkapunál tettek. Kegyetlenül bántja ennek a súlyos csalódásnak a kínja, amit olyan kevés idő
után kellett érezzen. Mindennek ellenére tökéletesen megőrizte
önuralmát. Most se fog rajta erőt venni a kétségbeesés. Nem, nem fog
megtörténni vele, hogy az ő imádsággal végzett munkájára következő oly szomorú eredménye fölötti vad fájdalomnak adja át magát.
Nem fog megtörténni vele, hogy megbántott önérzetében szikrázó
haragtól elragadtatva szenvedélyes szitokban törjön ki. Ezzel most
nem érne semmit se.
De beszélni fog bizonyára. Természetesen! Istenért! De ez a beszéd egy nyugodt érvelés lesz! Igyekezni fog arra, hogy a szavakat
megfontoltan válogassa meg. Mindenki éppen azt kell, hogy megtudja, ami neki szól. Az előtt, aki pontosan figyel a Nehémiás szavaira,
világossá lesz, hogy minő messzemenő taktikával kezeli Nehémiás a
törvényszegők mindenik csoportját az ő minőségük szerint. De ez
olyan meggondoltság, mely elő kell, hogy idézze azt, hogy a rokonszenv és a figyelem Istennek eme hőse iránt lehetőleg még nagyobb
legyen.
Elsősorban azokhoz az elárusító parasztokhoz fordul ott a piacon,
„...és bizonyságot tevék ellenök, amely napon eleséget árulnak vala”,
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így írja. Más szóval, tudomásukra hozza nyomós argumentumokkal,
hogy mennyire vétkeznek ők ez által. Egyúttal emlékezteti őket arra
a fogadalomra, melyet a Vízkapunál tettek. Azután a tyrusi halkereskedőkhöz fordul. Ezek az emberek a határon túlról jöttek. Tehát pogányok. Velük nem bocsátkozik vitába. Ezekkel szemben semmire se
menne az ő érveivel. „Érzéki ember nem foghatja meg az Isten Lelkének dolgait”. (1Kor 2,14) Természetesen balgaság és taktikai érzék
nélküliség lenne ilyen emberekkel lelki kérdésekben vitát provokálni.
Egy ilyen prédikáció célját tévesztené, és talán éppen az ellenkezőjét
váltaná ki annak, amit az ember vele elérni szándékozott. Ezekkel
szemben megelégedett azzal, hogy kiutasította őket a kapun. Izraelben az izraelita vallás szerint kell eljárni: ehhez kell nekik igazodniuk. Ha ők Jeruzsálembe akarnak jönni kereskedést folytatni, jó! De
akkor ne szombaton! Harmadik és utolsó sorban az elöljárókat veszi
Nehémiás sorra. Ezek a „krémje” a népnek! A jeruzsálemi vezető emberek! Ezekkel szemben ő legélesebb és legkérlelhetetlenebb! És joggal! Hiszen a szombat meg nem szentelése ezek számára nem olyan
kérdés, mely az ő zsebüket érinti! Ezzel ők – úgy mondjuk – semmit
se veszítenek. Ez az egy nap eltelhetik tőlük. És akkor ez részükről
valami nemtörődömség, makacsság és haszonlesés, ha az Örökkévaló számára még csak egy napot se hajlandók elszakítani a többitől.
Azért az ő bűnük a legnagyobb, amire nézve semmiféle mentséget
nem lehet felhozni.
Ellenkezőleg!
Ha egyszer ők, a befolyásosak, az ő gazdaságukat és irányító szerepüket nem használták volna fel, hogy ezt a helytelenséget megakadályozzák, szabad lett volna akkor ilyen messzire jutni? Mi történt
volna, ha hat napon át ők akkora munkabért fizettek volna, ami hét
napra is elegendő?
Azért nemcsak menthetetlenek ők, de méghozzá ténylegesen és
főképpen ők a felelősek mindazért, ami történt. Ezenfelül nem a szellemi arisztokráciája-e ők egyúttal a népnek? És akkor nem az ő kötelességük volt-e hangosan figyelmeztetni mindenkit, hogy a szombat
megszentelésnek, mint Istennel való igazi közösség gyakorlásának
elejtése a nép történetében mindig egyike volt a legnagyobb okoknak
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az ítélet eljövetelére nézve, mint ahogyan nemrégen történt a fogság
által? Ezt ők a legnagyobb műveltségüknél fogva mégiscsak figyelembe vehették volna! Nem az e a látszat, mintha egyenesen ők tennének
meg mindent arra nézve, hogy ez a fogság, amennyire csak gyorsan
lehet, megismétlődjék, ha Isten haragja ismét feltámad az Ő öröksége
iránt?
Mégis Nehémiás nem kezdi azon, hogy mindenkit az ő bűnének
mértéke és szellemi képessége szerint oktasson. Valami belső hang
bizonyára megmondta volna ezeknek a törvényszegőknek, hogy
ezekkel az érvekkel szemben nem sokat használ. De ez azért még korántsem akarja azt jelenteni, hogy ezt egyszerre el is hagyják. Ehhez
igen mélyen gyökerezik náluk a gonosz. Egy általános bűnt, mely
igen mélyen gyökerezik, még a legjobb prédikátor sem képes prédikációkkal kiűzni. És bizonyára nem egyszeri próbálkozással. Ehhez
még valamit cselekedni is kell. Nehémiás annyira szíve mélyéből meg
van erről győződve, hogy a prédikáció hatását, mely természetesen a
következő szombaton napfényre jön, még csak nem is várja.
De keményen lát a dologhoz. Látszólag egyáltalán nem érinti őt
az, hogy ő valószínűleg teljesen egyedül áll egy egész néppel szemben. Élete folyamán állott ő már egyszer magasabban lobogó tüzek
előtt, anélkül, hogy lett volna bár csak egy halandó is közel, akire
számíthatott volna. Mindenek fölött – és ez olyan emberre nézve,
mint Nehémiás, mindent megmagyaráz – Isten ügye az, amiért ő síkra száll. És ezért, még ha az egész világ is áll szembe vele, még akkor
is ő az erősebb fél! Mert Isten mellett áll.
A következő péntek nap délutánján, úgy este felé, személyesen
megy ki, hogy a kapuknál egy kissé széjjelnézzen. És minden kerülgetés nélkül egyszerűen bezáratta a kapuőrökkel a kapukat, ehhez
még hozzátette a parancsot, hogy a kapukat nem szabad addig újra
kinyitni, míg a szombat le nem telt. Így a kapuk mintegy 28 óra hos�szat zárva kellett legyenek. Ha egyszer ezt Nehémiás megparancsolta, ki merne akkor vonakodni? Mégis, minden bizonyosság okáért
néhány embert vett maga mellé az ő testőrségéből, hogy megmutassa,
hogy mennyire komoly a dolog. Tényleg, nem annak az ideje van
most, hogy tréfálkozzék.
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Nem sokkal ezután jövögetni kezdenek az első vidékiek. De beleütik az orrukat a bezárt kapuba. Ott állnak meg súlyosan megrakott
állataikkal a bezárt kapu előtt, és elzárva találják a bejáratot. Arra,
hogy megforduljanak és hazamenjenek, eszük ágában sincs. A keleti
ember kitartó türelmességével – ott maradnak inkább egész éjszaka a
kapu előtt, mint egy élő tiltakozás. De a szenvedőlegesen ellenzékieskedés nem tart sokáig. Első sorban az éjszakák keleten hosszúak és
hidegek. És másodsorban Nehémiással találják szembe magukat. A
legkisebb hírre se hederítve korán reggel a kapuhoz megy. Egyszer
már beszélni akar azokkal az emberekkel. Először meg akarja kérdezni tőlük, hogy mit jelent a kapukon kívül való éjszakai táborozás.
Úgy tesznek azok, mintha nem tudnák megérteni, hogy mit jelent a
bezárt kapu. De jaj, egyszerre csak elszabadul a vihar! Kicsinység
emellett az, ami a pólusokon száguld keresztül! Felbosszankodva az
éjszakai hideg folytán, és mérgelődve Nehémiás zsarnokoskodása
miatt, amelyből már elegük van, szemrehányások és szitkok egész
áradatával borítják el. Nem fogják engedni, hogy Nehémiás az orruknál fogva vezesse őket. Ők elhatározták szilárdan, hogy addig maradnak ott, míg nekik tetszik. Ez a kis játék megismétlődik talán még egy
alkalommal. De Nehémiásnak most már elég ebből. Ha nem mennek
el onnan, akkor valami egyéb történik. Legyen bátorságuk még egyszer szombaton visszajönni! Amilyen igaz, hogy ő Nehémiás, úgy
helyezi nekik kilátásba, hogy olyan verést kapnak, amilyent még soha
életükben nem kaptak. Nos, erre már felfigyeltek!
Nagyon jól tudták, hogy amit Nehémiás megígér, azt ő meg is teszi.
Ezen felül, hogy neki van embere és fegyvere bőségesen arra, hogy őket
megtörje, ha azt akarja. Végül is jobbik eszükhöz nyúlnak: elvonulnak,
hogy ezután többé szombaton ne térjenek vissza. Annál is inkább, mivel
látják, hogy Nehémiás mindenre kiterjedő figyelemmel a kapuőrséget
megerősíti a lévitákkal, akik amazoknak szükség esetén segíteni tudnak.
Igen, Nehémiás fellépése itt nagyon szigorú volt ismét. De ki
mondhatná, hogy vajon nem éppen azok lehettek-e Nehémiás legjobb párthívei, akik akkor tiltakoztak és szabotáltak, amikor ők –
hála ezeknek a szigorú rendszabályoknak – a szombat áldását a szívre
és az életre nézve ismét kezdték megtapasztalni.
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A mi időnkbe is szőnyegre kerül még egyszer az Úr napja kérdése.
Éspedig bizonyosan nemcsak az egyházon kívüli közönséges élet síkján – sajnos –, hanem benn az egyházban. A mai keresztyén ember a
tekintetben éppen olyan nehézkes felfogó képességű, mint az ő Nehémiás-korabeli zsidó testvére. Mi szívesen akarnánk, hogy az emberiség a századok folyamán épüljön az Isten népének történetéből, de
most ez egyszer nem az a helyzet. És ha mi az Úr napja kérdését,
amennyire a keresztyén egyházat érinti, jól megnézzük, akkor ez túlnyomó részben abban leli magyarázatát, hogy megfeledkezett arról
az erős kötésről, mely által az egyház Istennel kapcsoltatott egybe.
Mert a keresztyén egyházra is fennáll egy szoros szerződés Isten
és ember között, amelyben éppen, mint Izrael idejében, az az ígéret
szerződik, hogy Istennek az emberhez való közeledésére az embernek
Istenhez való komoly elindulásával kell válaszolnia.
Ez a szoros szerződés a keresztség. Ez a keresztség mindig arra
kötelezi az embert – a szent keresztség megfogalmazásának szavaival
élve – egy új engedelmességre, mégpedig hogy mi az Atya, a Fiú és a
Szentlélek Istenhez ragaszkodjunk. Benne bízunk és őt szeressük teljes szívünkből, teljes lelkünkből és minden erőnkből, azaz egész mivoltunkkal. És a hitvallásban is, ahol a szoros szerződés, ez a szent
keresztség számításba jön, Isten színe előtt, mintha eskü alatt volna,
többek között ez a vallomás is kötelező, hogy a mi életünket magunkon kívül magában a Jézus Krisztusban, az egyedüli Idvezítőben keressük. (V.o. Nyilvános hitvallás formulája, 1923.)
Az ilyen keresés valamivel többet jelent, mint vasárnap otthon
ülni egy könyvvel a sarokban. Vagy mint az elmenetel a „fából ös�szerótt” templomba. Ebben benne van bizonyára az is, hogy mi megígérjük, hogy mindenütt és minden időben gyakorolni fogjuk Istennel való közösségünket a Jézus Krisztus által, ahol, és amikor csak
abban a helyzetben vagyunk, és hogy sohasem, de sohasem hagyjuk
figyelmen kívül, ha Ő az Igében és sákramentumban közeledni akar
hozzánk, hogy minket szorosabban magához csatoljon.
De mit láthatunk most is? Vajon nem ezt-e, hogy a mai Isten népe
túl gyorsan és igen sokszor megfeledkezik arról a szoros kötelességről, erről a keresztségről, erről a hitvallásról? Csakugyan, ebből a
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szempontból ma nem viselkedik ez másképp, mint a Nehémiás-korabeli zsidóság. És ez a hasonlóság nem is korlátozódik, hanem tovább
folytatódik a világgal való elvegyülésben. Nem, hanem ott van újból
az eltévelyedés az Istennel való közösség gyakorlásától, amikor a földi
élet mindenféle dolgairól van szó. Egy hét folyamán olyan sokszor
elszalasztjuk a bibliaolvasást és az Istennel való imádságos együttlétet, mert olyan sok a tennivalónk. És vasárnap a templomba menetel
kell, hogy elmaradjon valami miatt. Az egyiknek látogatója jött épp
akkor, amikor Isten színe elé akart menni! És természetesen, a barátságos látogató mégiscsak előbbvaló, mint az Isten. Egy másik nem
hagyná Krisztust figyelmen kívül, ha a hét folyamán valamivel több
alkalma volna, hogy nyugalomban és a természet élvezésében részesülhessen! Rendbe kell hoznia a dolgait. És az ilyenek azt hiszik, hogy
mindez fontosabb, mint Isten. A negyedik másféle mentséget hoz fel.
De mindannyian megegyeznek abban: hogy a földi elnyomja azt, ami
mennyei. Első az, ami testi, s csak azután a lelki. Első a saját kívánságunk, és azután az Isten akarata. Először az ember, azután az Isten!
Sok embernek a hitélete így néz ki a gyakorlatban. Az ember megfeledkezik az ő szoros kötéseiről, hogy azután visszasüllyedjen a régi
bűnökbe, míg aztán Isten átka, melyet az ember vet önmagára, eléri,
vagy Isten kegyelme megmenti.
Még van mentség!
Még vannak Istentől küldött Nehémiások, akik látják a visszaesést és nem hallgatnak. Nehémiások, akik mikor beszélni kezdenek,
épp oly higgadtak, mint ő. Tekints csak egyszer azok mögé, akik a
vasárnapi problémát arra használják fel, hogy nagy hangon pálcát
törjenek a világ fölött, mely gonoszságban leledzik. Értek azok mindezideig ezzel valamit el? Ezen az úton nem is fognak semmit sem elérni! Nem, az igaz református másként cselekszik. Tapintatosan lép
fel. Különbséget tesz emberek és esetek között. Tapintatosan! És azután kérlelhetetlen! Isten Igéjével megfélemlíthetetlenül beleáll a tűzbe! Ez a helyes módszer! Visszahívni az embereket az ő keresztségükre és az ő fogadalomtételükre! Ez az Isten akarata! Az Igéből mutatni
meg, hogy az Istennel való közösség gyakorlásában mutatkozó hanyagság mennyire maga után vonja a kegyelem lekicsinylését és a lel-
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ki rabságot! Bebizonyítani a Szentírás lapjairól, hogy ilyenkor mindig
felgerjed Isten haragja, az a harag, melynek következtében Isten népe
a fogság kiaszott mezejére jut, ahol egyszer nélkülöznie kell az Úr jelenlétének áldását. Vallani az Istenben való boldogság próbáját, mely
minden nap ugyanazt mutatja, nevezetesen, hogy az a nép, mely se
otthon, se a templomban nem ápolja az Istennel való közösséget,
mindig és mindenütt a felületes lelki élet fölött kell, hogy keseregjen.
Az igazi reformátor így lép fel Isten parancsa szerint.
És ha a figyelmeztetés nem segít, de megmozgatta már a lelkiismeretet anélkül, hogy megtérésre segítette volna, akkor kapcsolja
össze ezt a tanítást az Ige magyarázatával és az Ige szerint való fegyelmezéssel. Akkor kényszerítse önmagát, gyermekét, személyzetét
egész héten otthon és vasárnap a templomban, hogy híven kövessék a
szoros szerződést az Istennel való közösség hűséges ápolásában.
A mai korszellem ettől fél olyan nagyon!
És mégis – vannak emberek, öregek és ifjak, akik magukra és
gyermekeikre nézve egy ilyen kényszerről éveken keresztül semmit
se akarnak tudni. „Kell, legyen szükség.” „Mindenek előtt belső
szükség!” És később? Öreg korukban mennyire sajnálkoznak azon,
hogy nem kezdték el előbb! Milyen nagy lelki károsodás, amit akkor
nem lehet már behozni. Milyen nagy fájdalom, amikor ők magukba
térve észreveszik, hogy gyermekeik már túl vannak ezen, hogy erre
kényszeríteni lehessen őket! Nagyon sokan vannak, akik túl későn
látták be hanyagságukat, és éltük hosszáig sírnak emiatt. Ki ne tudná
ezt? A fiatal vesszőt még lehet hajlítani. De kicsoda fog egy kifejlett fát
megegyenesíteni? Emberek is vannak olyanok, akik először életre-halálra küzdenek minden önkényszer, sőt még szüleik kényszere
ellen is, míg később az Isten iránti engedelmességre hajolva, sírva adnak hálát nekik és mindazoknak, akik őt kényszerítették.
Ez akkor jön el, amikor az ő szemeik megnyílnak úgyannyira,
hogy meglátják és átélik az Istennel való közösség gyakorlásának bőségét és áldását a Jézus Krisztusban.
Ez most egyszer csodálatos, de igaz, hogy a bűnbe való vágyakozás olyan erős lehet, hogy az ember először kényszerzubbonyba kell,
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bújjon ahhoz, hogy annak az áldásnak az ismeretére eljusson. „Akinek van füle a hallásra, hallja meg!” (ApCsel 2,7)
Amidőn látjuk, hogy Nehémiás egyedül csak néhány hétre terjedő
idő alatt, miként állítja helyre az Isten által elrendelt szombati pihenőt, méghozzá egy olyan népnél, amelynek egyetlen rétegénél se volt
egy unciányi érzék se már a szombat jelentősége felől –, Isten tudja,
hányadszor való elcsodálkozásunkban összekapjuk kezeinket a fölött, hogy mekkora erőt tudott egyetlen ember kifejteni és így kiáltunk fel: Hogy lehet ez?
És mégis – még Nehémiás sem felejti el egyetlen alkalommal se,
hogy ennek a rejtélynek magyarázatát megadja. Csak hogy ő fáradhatatlan abban, hogy önmagán mindig túlmutasson arra, Aki a csillagos mennybolt fölött lakik: Istenre.
Ez az önmagáról mindig Istenre való mutatás, ez teszi Nehémiást
egyszerre igen kicsinnyé és egyben olyan naggyá! Kicsinnyé annyiban, hogy megmutatja, miszerint Nehémiás mégiscsak egy mozdulataiban velünk azonos ember. Egy bűnös, erőtlen ember!
De egyben nagy is, amennyire nagynak nevezhető egy olyan ember, akit mindig Isten vezet.
Nehémiás könyvének ebben a 13. fejezetében ez ismét világosan
kifejezésre jut.
Amikor ő a szombat visszaállításának ezt a nagy reformátori művét oly tisztán leírta, elbeszélését ez alkalommal is azzal az alázatos
imádsággal fejezi be, melyet mi már néhányszor mintegy az ő szájáról
hallottunk: „Emlékezz meg, ó Uram, ezekben is énrólam! És segítse
meg engem a Te kegyelmességednek nagy volta szerint.” Ez az imádság a Nehémiás egész személyiségére nézve jellemző és mindörökké
az is marad.
Emlékezz meg énrólam!
Miért kell örökre megemlékezni? Nem-e azért, mert ez az egész
vállalkozás Isten ügye volt, amit az ő elhívatásának erejével tudott
véghez vinni? És a munkára elhívott emberre nézve a kegyelem jutalma mindig Isten ügyével van egybekötve.
De, sohase magáért a műért mondja, hogy: „Emlékezz meg rólam!”. Hiszen Nehémiás nagyon jól tudja, hogy mindabból, amit tett,
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semmi sem állhat meg az Isten ítélete előtt. Ezért teszi hozzá akkora
nyomatékkal: „És segíts meg engem a Te kegyelmességednek nagy
volta szerint!”
Nem ez-e a legigazibb bizakodás Isten ígéreteiben, melyek Krisztusban mind igazak és ámenek? (2Kor 1,20)
Igen, ez a valóságosan tiszta felismerése a saját elveszett voltunknak, mely által „elvész az Ő emlékezetet a földről”. (Jób 18,17)
Ez az egyedül Krisztusra való támaszkodás! Ez a birtokbavétele
annak az erőforrásnak, mely soha ki nem szárad.
Aki ezeket a dolgokat olvassa, jegyezze meg jól: az Istennel való
közösség gyakorlása és a Jézus Krisztus által sohase emberi tanításának vagy emberi rábeszélésnek a gyümölcse, még ha olyan eszközök
is ezek, melyekhez kötötte Isten az Ő egyházát.
Nem, aki az Istennel Krisztus által való közösséget a maga gazdag
áldást-sugárzó mivoltában a maga életében nem ismeri fel, annak
számára mentség sohase nincs többé.
De aki azt a maga felséges és nélkülözhetetlen erejében ismeri,
annak viszont nincs oka arra, hogy ezzel dicsekedjen, amint meg van
írva: „Aki pedig dicsekedik, az Úrban dicsekedjék.” (1Kor 1,31)
Azaz, egyedül Krisztusban.
És most már elbúcsúzunk Nehémiástól, az Isten hősétől. Sok szép
kép vonult el a szemeink előtt. Istennek rajtunk nyugvó jóságos keze
által a hit gyakorlati tanulságaiból sokat találtunk a Nehémiás emlékirataiban megőrizve. Fény és árny egymással váltakoznak. De a kezdet és a befejezés mindig az az erősebb hős volt, akiben Isten segítséget nyújtott az Ő népének. A mi Urunk, Jézus Krisztus, Ő volt mindig
minden mindenekben, Ő volt az „Egy és Ő volt a Minden”.
S ebben Isten Igéje útmutatónk. Ott van elől az Isten Igéje is!
Egyedül erre van nekünk szükségünk. De azért Nehémiás cseppet se
lesz kisebbé mielőttünk. Sőt, annál nagyobb. Nem az marad-e ő a mi
számunkra, aki előttünk felvázolta a hitélet praktikumát, meghúzta,
mint egy zsinórt, mely két szilárd pont között van kifeszítve?
Az első szilárd pont: az imádság!
Az utolsó szilárd pont: az imádság!
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És ez a két szilárd pont össze van kötve egymással egy tettekben
bővelkedő élet által. Igen: Nehémiás életműve imádsággal kezdődik,
mely által ő kereste és megtalálta az ő hivatását. És Nehémiás életfeladata imádsággal fejeződik be, melyben ő kiengesztelést és megigazulást keresett és talált mindazért, amit Isten országa építése folyamán tehetett. És e közé a két imádság közé van benőve a küzdelmek
és győzelmek aranyszála egy pompás és tettekben gazdag élet cselekedetei által.
Bárcsak így lenne mindig úgy az egyes keresztyén embernek,
mint az egész egyháznak az életében.
A kezdet és a befejezés: az imádság.
Imádság Krisztusért!
De ezek az imádságok össze vannak kötve a cselekedetek által. A
hitből fakadó cselekedetek által!

