2.
Nehémiás

Október 5., szombat délután
Isten Nehémiást nem, mint papot vagy látnokot különítette el, hanem
rendkívüli feladat elvégzésére használta fel. A nép vezetőjéül választotta ki őt. Az Úr iránti hűsége nem tisztségének, helyzetének a függvénye volt…
Isten ismételten bebizonyította a népnek, melyért oly sokat tett,
hogy nem hajlandó vétkeik ellenére is szolgálni őket. Az Úr nem azok
által munkálkodott, akik nem voltak hajlandók minden mást félretenni és szolgálni Őt. Nem azok által, akik megrontották útjaikat előtte,
hanem Nehémiáson keresztül; mert ő, mint fér i volt bejegyezve a
menny könyveibe. Isten mondta: „Akik engem tisztelnek, azoknak tisztességet szerzek.” Nehémiás olyan embernek bizonyult, akit Isten fel
tud használni, hogy leverje a hamis elveket, és helyreállítsa a mennyei
eredetűeket. Ezért megtiszteltetésben részesítette őt. Isten olyanokat
fog felhasználni munkájában, akik hűségesek az elvekhez, és akiket
nem ingatnak meg a lelki látásukat elveszített emberek álokoskodásai.
– A Te Igéd igazság, 3. köt., 1135. o.
Azok, akik a legkomolyabb igazságokat vallják, legyenek hűségesek
az elvekhez. Ha megfontolásra szeretnénk késztetni a világot, akkor
feltétlenül ezt kell tennünk. Ruházatunknak és beszédünknek szigorú
összhangban kell állnia különleges küldetésünkkel. Az idősebbek tanítással és példamutatással neveljék a iatalokat arra, hogyan tegyenek
eleget a társadalom és Teremtőjük elvárásainak. Ezekre a iatalokra
jelentős felelősség vár…
A megbízható jellemet apránként, lépésről lépésre kell felépíteni.
Épülete naponta, a kifejtett igyekezettel arányosan növekszik. Azokat a jellemvonásokat, amelyeket majd magukkal visznek a mennybe,
a képességeik szorgalmas felhasználásával kell megszerezniük. Azzal,
hogy kihasználják a gondviselés nyújtotta összes lehetőséget, és szo-
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rosra fűzik kapcsolatukat a bölcsesség forrásával. Ne szállítsátok le
a mércét! A tökéletes minta Jézus Krisztus. – Bizonyságtételek, 5. köt.,
128–129. o.
Az igazi nevelés nem becsüli le a tudományos ismeretet vagy az
irodalmi műveltséget, de a tájékozottságnál többre értékeli az erőt,
az erőnél a jóságot, a szellemi ismeretnél a nemes jellemet. A világnak
nem annyira nagy eszű, mint inkább nemes jellemű emberekre van
szüksége. Olyan fér iakra van szüksége, akiknek képességeit szilárd
elvek kormányozzák!
„A bölcsesség kezdete ez: szerezz bölcsességet…” (Péld 4:7). Az igazi
nevelés ezt a bölcsességet nyújtja. Megtanít nemcsak egyetlen, hanem
minden erőnk és képességünk helyes felhasználására: így betölti kötelezettségeink egész körét önmagunk, a világ és Isten iránt.
A jellem fejlesztése a legfontosabb feladat, amelyet valaha az emberre bíztak, és sohasem volt égetőbb szükség erre, mint most! Egyetlen korábbi generáció sem volt szembeállítva olyan fontos feladatokkal, és iatal fér iaknak, nőknek sohasem kellett szembenézniük oly
nagy veszélyekkel, mint ma! – Előtted az élet, 225. o.

Október 6., vasárnap – Nehémiás rossz híreket kap
A bánattól lesújtott Nehémiás nem tudott sem enni, sem inni, „…sírtam
és gyászoltam, böjtöltem…” – mondta. Fájdalmában a mennyei Segítőhöz fordult. „…imádkoztam – folytatta – a menny Istene előtt.” Őszintén megvallotta a maga és népe bűneit. Esedezett, hogy Isten védje meg
Izrael ügyét, adja vissza bátorságukat és erejüket; segítse őket Júda
puszta helyeinek felépítésében! – Próféták és királyok, 629. o.
Isten nem mindig vezet bennünket a legkellemesebb helyekre. Ha
ezt tenné, akkor önelégültségünkben elfelejtenénk, hogy Ő a mi segítőnk. Arra vágyik, hogy megismertesse velünk önmagát és a rendelkezésünkre álló, bőséges javakat. Azonban megengedi a próbákat és
a csalódásokat is, hogy felismerjük tehetetlenségünket, és megtanuljuk segítségül hívni Őt, aki hűsítő forrásokat fakaszthat a kőkemény
sziklából is.
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Amikor majd szemtől szemben állunk Istennel, amikor úgy fogunk
látni, ahogyan minket látnak a mennyei lények, és úgy fogunk ismerni,
ahogyan minket ismernek (1Kor 13:12), akkor megtudjuk, hogy Krisztus mennyi terhet hordozott értünk, és még mennyivel többet hordozott volna, ha gyermeki hittel mindig Őrá bízzuk magunkat…
Isten szereti gyermekeit, és szeretné, ha legyőznék a csüggedést,
amely által Sátán erőt akar venni rajtuk. Ne adj helyet a hitetlenségnek! Ne nagyítsd fel a nehézségeidet! Gondolj arra a szeretetre és erőre,
amelyet Isten kinyilvánított irántad a múltban. – Az én életem ma, 12. o.
Jézus komoly érdeklődéssel igyeli igyekezetünket. Tudja, hogy
gyengeségekkel megkötözött emberek végzik a munkáját. Szánakozással tekint bukásainkra és csüggedéseinkre. Ezekből a kudarcokból
és hibákból azonban sokkal kevesebb is lehetne, hiszen ha a mennyel
összhangban tevékenykedünk, szolgáló angyalok fáradoznak velünk,
és sikerrel koronázzák igyekezetünket…
Ne hagyjuk, hogy a mindennapi ügyek annyira lekössék a gondolatainkat, hogy félvállról vegyük a mennyben folyó, mindenki sorsát
érintő eseményeket. Szüntelenül tartsuk népünk szeme előtt az ítélet, az elfedezés sorsdöntő napjának ünnepélyes jeleneteit. Helyezzük
azokat komolyan a szívünkre. A szenthelyről szóló tanítás megvilágítja, mennyire fontos a jelenleg végzett munka…
Senki ne váljon meggondolatlanná, senki ne legyen vak, igyeljünk
a munka szükségleteire és a mindenkit fenyegető veszélyre! Mindenki törekedjen a világosság közvetítőjévé válni. – Bizonyságtételek,
5. köt., 420. o.
Mostantól kezdve az idők végezetéig Isten népe vegye komolyabban
a dolgot, legyen éberebb, ne bízzon a saját, hanem a Vezetője bölcsességében. El kell tekinteniük a böjt- és imanapoktól. Nem lehet megkövetelni a teljes tartózkodást az ételektől, hanem mértékletesen egyenek
a legegyszerűbb ételekből…
Az igazi böjt és ima lelkülete az a lelkület, mely Istennek engedi át
a gondolkodást, a szívet és akaratot. – Étrendi és táplálkozási tanácsok,
188–189. o.
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Október 7., hétfő – Nehémiás imája
Imádkozás közben Nehémiás felbátorodott és hite megerősödött. Ajka
megtelt szent érvekkel. Hivatkozott arra, hogy gyalázkodásokat fognak Istenre szórni, ha népe, amely most visszatért hozzá, gyenge és
elnyomott marad. Kérte az Urat, hogy teljesítse ígéretét: „…ha megtértek hozzám, megtartjátok parancsolataimat, és teljesítitek azokat: még
ha az ég szélén lennének is azok, akiket eltaszítottam közületek, onnan
is összegyűjtöm, és elviszem őket arra a helyre, amelyet kiválasztottam, hogy ott legyen nevemnek lakóhelye” (Lásd: 5Móz 4:29–31). Az
ígéretet Isten Mózes által küldte Izraelnek, mielőtt Kánaánba léptek.
Az ígéret századokon át változatlan maradt. Isten népe most bűnbánattal és hittel visszatért Urához. A mennyei ígéret valóra válik. – Próféták
és királyok, 629. o.
Nehémiás megalázta magát Isten előtt, és dicsőítette nevét. Így
tett Dániel is Babilonban. Tanulmányozzuk ezeknek az embereknek az
imáit. Alázatosságra tanítanak. De sose töröljük el azt a határvonalat,
amely húzódik az Isten gyermekei, parancsolatainak megtartói, valamint azok között, akik semmibe veszik törvényét. Mindannyian közeledjünk az Úrhoz. Ő is közeledni fog azokhoz, akik alázattal és szent
tisztelettel keresik szentségét, és a világtól elszakadva az Úr mellett
maradnak. – Manuscript 58, 1903.
Hit által, erősen kapaszkodva Isten ígéretében, Nehémiás a mennyei
irgalom elé terjesztette kérését, hogy Isten támogassa bűnbánó népe
ügyét, adja vissza erejüket, és építse föl lerombolt helyeiket. Mikor
népe eltávolodott tőle, Isten beváltotta fenyegetéseit. Ígérete szerint
szétszórta őket a nemzetek között. Nehémiás biztosítékot talált ebben,
hogy az Úr hűségesen beváltja másféle ígéreteit is. – A Te Igéd igazság,
3. köt., 1136. o.
Ugyanaz a hatalom van Krisztus Igéjében, mint amelyet földön jártakor gyakorolt az emberek között. Szava által betegséget gyógyított,
és démonokat űzött ki; szavával lecsendesítette a tengert, feltámasztotta a halottat; és az emberek bizonyságot tettek arról, hogy szavában
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erő van. Isten szavát szólta, ahogy az Ószövetség prófétáihoz és tanítóihoz is. Az egész Biblia kinyilatkoztatás Krisztusról…
Ezek a szavak más bűnterhet hordozókhoz is szólnak, akiknek
segítségét kellene igényelniük. Így van ez Isten Igéjének minden ígéretével. Bennük személy szerint mindnyájunkhoz szól, olyan közvetlenül, mintha ténylegesen hallanánk szavát. Krisztus megígéri nekünk
kegyelmét és megosztja velünk hatalmát. Ezek azok a falevelek, amelyek „a népek gyógyítására szolgálnak” (Jel 22:2 – új prot. ford.). Elfogadva, belénk ivódva a jellemünk erősségévé, az élet mozgatórugójává,
fenntartójává lesznek. Semmi másnak nincs ilyen gyógyító ereje. Ezen
kívül semmi sem képes azt a biztonságot és hitet adni, amely az egész
ember éltető erejévé válik. – A nagy Orvos lábnyomán, 122. o.

Október 8., kedd – Nehémiás megszólal
Nehémiás, a héber foglyok egyike, befolyásos és megtisztelő helyet foglalt el a perzsa királyi udvarban. Pohárnokként szabad bejárása volt
a királyhoz. Állásánál fogva, valamint képességei és megbízhatósága
eredményeként az uralkodó barátja és tanácsadója lett. A király kegyének élvezője azonban – jóllehet fény és ragyogás vette körül – nem
feledkezett el Istenről, sem népéről. Szívében a legmélyebb érdeklődéssel fordult Jeruzsálem felé. Reménysége és öröme e város jólétéhez
fűződött. Nehémiás által akart Isten áldást hinteni népére atyáik földjén. A perzsa udvarban való tartózkodás készítette fel arra a munkára,
amelyre Isten elhívta. – Próféták és királyok, 628. o.
Nehémiás négy napig várt a megfelelő pillanatra, hogy a király elé
terjeszthesse kérését… Szent feladata volt, ehhez kérte a király segítségét, és tudta, hogy úgy kell bemutatnia helyzetét, hogy elnyerje a jóváhagyást és a támogatást. „Könyörgék a menny Istenéhez” – írta. Rövid
imájában a királyok Királya elé járult, és olyan erőt kapott, amely képes
a szíveket eltérített folyókhoz hasonlóan befolyásolni.
Nehémiásnak a szükség órájában mondott imája mindazon keresztények rendelkezésére áll, akiknek az adott helyzetben nincs lehetőségük másféle imát rebegniük… Vészhelyzetben vagy váratlan nehézség
közepette a szív segélykiáltással fordulhat az Úrhoz, hiszen megígérte,
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hogy hűséges gyermekeinek segítségére siet, valahányszor Hozzá kiáltanak. A keserűségtől és aggodalomtól terhelt lélek bármilyen helyzetben és állapotban, vagy a leghevesebb kísértések közepette is támaszt
lelhet a szövetségéhez hű és a végtelen hatalommal rendelkező Isten
szeretetében. – Con lict and Courage, 262. o.
Az elmúlt években kiálltam amellett a terv mellett, amely abban áll,
hogy bemutatjuk missziómunkánkat és annak fejlődését barátainknak
és szomszédainknak, és Nehémiás példájára hivatkoztam. Most szeretném serkenteni testvéreinket és testvérnőinket, hogy tanulmányozzák ismét e fér iú, az ima, a hit és a helyes ítélőképesség emberének
tapasztalatát, aki volt olyan bátor, és azzal a kéréssel fordult barátjához, Artaxerxész királyhoz, hogy segítse Isten ügyének előmenetelét.
Az ima emberei a tett emberei legyenek. Akik készen állnak és örömest munkálkodnak, meg fogják találni hozzá a módját és az anyagiakat. Nehémiás nem bizonytalanra ment. Az anyagiakért, aminek
híján volt, azokhoz folyamodott, akiknek módjában állt adományozni.
– Keresztény szolgálat, 171. o.

Október 9., szerda – Nehémiás küldetése
Nehémiás és Artaxerxész ott állt egymással szemben: az egyik a leigázott nép szolgája, a másik a hatalmas világbirodalom uralkodója. Azonban a társadalmi helyzetükben mutatkozó különbségnél is nagyobb
volt az őket elválasztó erkölcsi távolság. Nehémiás eleget tett a királyok Királya meghívásának: „Avagy fogja meg erősségemet, kössön
békét velem, békét kössön velem!” A mennybe felküldött halk fohász
ugyanaz volt, mint amit már több hete felajánlott azért, hogy Isten teljesítse a kérését. Most pedig a menny embere – bátorságot véve abból,
hogy van egy mindenható és mindentudó Barátja, aki érte síkra száll
– tudatta kívánságát a királlyal, hogy szeretné, ha egy időre felmentené az udvarban betöltött tiszte alól, továbbá engedélyt kért Jeruzsálem romjainak felépítésére és újra erős, védett várossá tételére. E kérés
sorsa rendkívül fontos volt a zsidó fővárosra és nemzetre nézve. „És
megadta nékem a király” – mondja Nehémiás – „az én Istenemnek rajtam nyugvó jó kegyelme szerint.” – Keresztény szolgálat, 172. o.
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Mivel a király jól fogadta a kérést, Nehémiás felbátorodva támogatást is kért terve véghezviteléhez. Egy kisebb hadtest kísérte és biztosította védelmét az utazás alatt, de ugyanakkor tekintélyt is kölcsönzött küldetésének. A király levelet intézett az Eufráteszen túli területek
kormányzóihoz, mivel a Júdeába vezető út áthaladt a régióikon. Ezeken túlmenően a Libánon hegységben levő király erdészének is levelet
írt, melyben a jeruzsálemi falak és épületek újjáépítéséhez szükséges
faanyagot igényelt. – The Southern Watchman, 1904. március 15.
A királyi levelek, melyeket az útjába eső tartományok kormányzóihoz intézett, biztosították Nehémiás számára a megfelelő fogadtatást
és az azonnali segítséget. Még az ellenség sem mert ártani egy olyan
hivatalos személynek, aki a perzsa király védelme alatt áll, és akit
a tartományi kormányzók is nagyra becsülnek. Nehémiás biztonságban utazhatott, és sikerrel járt. – The Southern Watchman, 1904. március 22.
Sátán támadásai az igazság védői ellen egyre keserűbbek és eltökéltebbek lesznek, egészen az idők végéig. Amint Krisztus idején a főpapok
és fejedelmek föllázították a népet Jézus ellen, a vallásos vezetők úgy
fognak ma is keserűséget és előítéletet kelteni a jelen igazság ellen…
Az igazság védői mit tegyenek? Övék Isten megmásíthatatlan, örök
szava. Tegyék láthatóvá a tényt, hogy övék az igazság, amint az Jézusban él. Ne ejtsenek ki nyers, metsző szavakat. Amikor az igazságot hirdetik, tanúsítsanak krisztusi szeretetet, szelídséget és gyöngédséget.
A vágást hagyjuk az igazságra. Isten szava olyan, mint éles kétélű kard,
és be fogja vágni magát egészen a szívig. Akik tudják, hogy övék az igazság, kemény és szigorú kijelentéseikkel ne adjanak Sátánnak alkalmat,
hogy félremagyarázza lelkületüket. – Bizonyságtételek, 9. köt., 239. o.

Október 10., csütörtök – Nehémiás felkészül a feladatra
Megérkezése utáni harmadik éjszakán Nehémiás éjfélkor felkelt, és
néhány megbízható társával kiment, hogy személyesen tekintse meg
Jeruzsálem romjait. Felült öszvérére, és a város egyik részétől a másikig megvizsgálta atyái városának lerombolt falait és megrongált
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kapuit. Fájó gondolatok töltötték el a zsidó haza it, amikor megtört
szívvel nézte szeretett városának romokban heverő erődítéseit. Izrael
letűnt nagyságának emlékei éles ellentétben álltak megalázottsága
bizonyítékaival szemben.
Nehémiás titokban és csendben tette meg a falak körüli útját. „Az
elöljárók nem tudták, hova mentem és mit tettem – mondta. – Sem
a júdaiaknak, sem a papoknak, sem az előkelőknek, sem az elöljáróknak, sem a többi munkásnak nem mondtam még meg.” Az éjszaka hátralevő óráiban imádkozott, mert tudta, hogy a reggel komoly erőfeszítésre szólítja. Fel kell ráznia és egyesítenie kell elcsüggedt, megosztott
hon itársait. – Próféták és királyok, 636. o.
Amikor próbák jönnek, és biztosan jönni fognak, közeledjetek Istenhez, és Ő is közeledik hozzátok. Amikor az ellenség áradó folyóként
ront rátok, Isten Lelke elűzi őt. Kétségkívül nagy munkát kell végeznünk, és egyetlen emberi tekintély vagy ellenség sem tántoríthat el
a kötelesség igaz útjától. Akkor majd elmondhatjátok Nehémiással: „Az
én Istenemnek jó kegyelme nyugszik rajtam.”
Minden ember őrizze meg erkölcsi függetlenségét, hogy elméjét
csak a Szentlélek formálhassa. Istennek tettre kész emberekre van
szüksége, akik nem hallgatnak emberi szavakra, és akik ha megtérnek, jó befolyást gyakorolhatnak. De sosem szabad a megtéretlenektől
függjünk, mert a nehézség közepette biztosan téves ösvényre vezetnek
bennünket. Az Úr azt akarja, hogy ne embereket utánozzunk, hanem
lépésről lépésre haladjunk az Ő megismerésében. – Istennel ma, 284. o.
A gyülekezetben ma Nehémiáshoz hasonló emberekre van szükség. Nem csak olyan emberek kellenek, akik csupán imádkozni és prédikálni tudnak, hanem olyanok is, akiknek az imáit és prédikációit jól
meghatározott céljuk követése is megerősíti… Nehémiás sikerrel járó
erőfeszítései mutatják, hogy mit tehet az ima, a hit és a bölcs, energikus munka… A vezető által tanúsított lelkület nagymértékben meg fog
látszani a nép soraiban is. Ha a vezetők azt állítják, hogy hiszik azokat
a fontos és ünnepélyes igazságokat, amelyek által próbára lesz téve ez
a világ, de nem ég bennük a buzgalom annak érdekében, hogy felkészítsenek egy népet, amely megállhat majd az Úr napján, akkor csak
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22  2. tanulmány

annyit várhatunk el a gyülekezettől is, hogy közömbös, tudatlan és
a gyönyörök kedvelője lesz.
Nehémiás egy nagy ember, egy reformátor volt, aki fontos időszakban emelkedett fel a nép közül. Amikor gonoszsággal és különféle
ellenkezéssel szembesült, megújult bátorságról és lelkesedésről tett
bizonyságot. Életereje és elszántsága ösztönzőleg hatott Jeruzsálem
lakosaira is, ezért a gyengeség, csüggedés helyét az erő és a bátorság
vette át. Szent céltudatossága, magasztos reménysége és teljes, valamint önkéntes odaadása valósággal ragályos volt. A nép átvette vezetője lelkesedését, így minden ember a maga hatáskörében Nehémiássá
vált, aki megerősítette a szomszédját is. – Con lict and Courage, 264. o.

Október 11., péntek – További tanulmányozásra
Próféták és királyok: „Az alkalmak embere” című fejezet.
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