
2018.01.07 – D. Nagy Tamás: Mint az Ő szolgái 
„A mennynek Istene, ő ad jó szerencsét nékünk, és mi, mint az ő szolgái kelünk föl és építünk” Neh 2:20/a 
 
„Mi az ő szolgáiként kezdjük el az építést”. A szellemi megújulás és a fizikai építkezés járjon együtt a gyülekezetünkben. 
Úgy tekintsünk magunkra, mint Isten szolgái. A hangsúly ne rajtunk legyen. A jövőképben ne az legyen, hogy mi mire va-
gyunk képesek, hanem hogy mi az Ő szolgái vagyunk. Győzelem esetén az ókorban azt mondták, hogy „győzőtt a csá-
szár”. Nem a katonákról volt szó, akik harcoltak. Valaki miatt vagyunk azok, akik vagyunk. 
 
Nabukodonozor i.e. 600 évvel, mint egy úthenger ment nyugat felé, Karkemisnál Egyiptomot is legyőzte. 3 hadjárat hul-
lám ment át Jeruzsálemen. Círus perzsa király, miután az zsidók 70 évet fogságban töltöttek, kiadta a rendeletet, hogy 
építsék fel a templomot. Ez Jesuá és Zorobábel vezetésével folyt. Visszaadta a kincseket, amiket elhoztak. 20 évig tartott a 
templomépítés, majd a király leállítatta. Az új király kiadta, hogy fejezzék be az építését. 60 év után Ezsdrást hazaküldte a 
király, hogy a hitet építse újra, tanítsa az embereket. Bűnbánati napra jöttek össze. 150 évvel azelőtt hallották a törvényt 
utoljára, tiszta tanítás nem volt, Isten hangját nem hallották. Hangosan zokogtak, mikor rádöbbentek az elhajlásra, vissza-
tértek Istenhez. Ez volt Ezsdrás feladata. 
15 év után jött Nehémiás. Ő a király pohárnoka volt, „méregszűrő”. Életével, halálával szolgálta a királyt. 160 évvel ezelőt-
ti dolgok miatt szomorkodott. Jött egy követ, hírrel, hogy ébredés van otthon, de a kapuk leégtek, romokban van a város-
fal. A környezet nincs az ébredéshez biztosítva. Dühöng, bántja… Ha téged bánt valami, menj és csináld meg. Lehet hogy 
van a szíveden egy régi dolog, bosszankodsz… De olyan kevés vagyok hozzá - ezt gondolod, ugyanakkor szomorú vagy 
miatta, nyomaszt. Valószínű azért van ez, mert rajtad keresztül akar Isten valamit tenni.  
 
A király megkérdezte, „mit kívánsz tehát?” A király nyitott volt és megadta, amit kért - Isten jóakarata folytán. Nehémiás 
bátor volt. Kért engedélyt távozásra és anyagi támogatást is. Ha Isten jóakaratú, az emberek is jóakaratúvá válnak. Saját 
élethelyzetedre gondolj (ne T42-re). Az isteni és az emberi jóakarat találkozik.  
Fontos, hogy az ő szolgájaként légy az, aki vagy. Ő az, aki az ellátmányt adja. A sikernél is minden dicsőség az övé. Mienk 
pedig az öröm. Kezdj el örülni a szomorúságodnak. Amivel Isten megterhelt (szomorúság), azokban Ő kilépést akar. Ezért 
legyél bátor a kéréseiddel, tisztelettudóan. „Ha a király jónak tartja…” A király többet adott, mint amit kért. Kérj nagyot! 
Ha Isten kérdezi mit kérsz, kérj nagyot. Ő nem lesz szegényebb. Kérd a lehetetlent is. Ha az orvos azt mondja, hogy lehe-
tetlen, kérd azt. Kérd a maximumot anyagi szükségben. Hozzáállás: én az ő szolgája vagyok, minden forrásom és dicsősé-
gem az övé. Nehémiás mellé karhatalmat adott a király, az ellenség miatt. Az ellenség rosszallotta az építkezést. Ez mindig 
megjelenik, ha Isten helyre akar állítani. Hisz az addigi helyzet megváltozik, és ez más érdekeit sérti. De nekünk, mint az ő 
szolgái, kell tennünk mindent. Nem önmegvalósításra törekszünk. 
 
Az emberek gondolkodásában lehetetlennek tűnt a helyreállítás, hisz 160 éven át ebben éltek, ez volt a természetes. Ne-
hémiás elmondta nekik, mit mondott Isten, és mit kapott a királytól. Ők átveszik a látást, és elhiszik, hogy lehet másként. 
Isten és a király is így akarja. A király adott hozzávalót. Rajtunk áll. Megértik történelmi szerepüket. „Építsük fel”; itt va-
gyok én is, mondta Nehémiás. 
51 nap alatt 160 év romjait felépítik. Pillanatok alatt megváltozik minden. Tóbiásék gúnyolódtak. „Mi az ő szolgái va-
gyunk” - ez kifejezi az alázatot, az Istentől való függést. Mindennek forrása Isten. Minden mögött Isten áll. Mikor ellenál-
lás, gúnyolódás van, nem riadnak meg. Nehémiás biztos a dolgában, ott van vele a király levele. Amit Isten indítására te-
szel, tedd az ő dicsőségére. Fogadd el a köszönetet, de mond el, hogy „azért sikerült, mert Isten velem van”. 
 
Ebben a városban Jézust kevesen ismerik Megváltójukként. Talán a lakosság 5 %-a. Ennek a városnak szüksége van Jézus-
ra. Legyen híres a város, ne csak az Atomerőműről, hanem arról, hogy Jézus hogyan gyógyít, hogyan dolgozik. Talán azt 
gondolod, hogy „160 év óta nem történt ilyen, ez lehetetlenség.” Higgyétek el, Isten ezt szeretné. Istennek T42-nél na-
gyobb, magasabb célja van. Legyünk telve Isten tüzével, szeretetével, missziós szenvedéllyel, hogy telve legyen a város 
Isten dicsőségével. Ebben neked részed van: fizikai, és szellemi rész is. Az egyik legnehezebb áttörési pont: az ima. Ez 
mindenkinek harc.  
 
 


