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JERUZSÁLEM  BENÉPESÍTÉSE 
 

Lectio: Neh 11. 
Alapige (textus): Neh 11,1-2.  
 
A nép vezetői Jeruzsálemben telepedtek le. A nép többi részére pedig 

sorsot vetettek azért, hogy minden tíz ember közül egy Jeruzsálembe 
költözzék, és a szent városban lakjék, a többi kilenc pedig maradjon a 
maga városában. Mindazokat, akik önként vállalkoztak arra, hogy 
Jeruzsálemben telepedjenek le, áldotta a nép.  

 
Isten bűnbocsátó kegyelmének hirdetése:  
 
Ha a bűnöket számon tartod, URam, Uram, ki marad meg akkor? De 

nálad van a bocsánat, ezért félnek téged. (Zsolt 130,3-4.) 
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Igehirdetés 
 
Kedves Testvérek!  
 
Két héttel ezelőtt igehirdetésemet a piskóta receptjével kezdtem. Az 

ételek elkészítésének ugyanis receptje van, és egyetlen lépést sem lehet 
kihagyni, mert különben a végeredmény ehetetlen lesz. Ennek a példának 
párhuzamaként így beszéltem a bűnök Isten elé való tárásának receptjéről 
is.  

Három vasárnap három fázis került sorra: a bűnbánat, a bűnvallás, és a 
bűnök elhagyása, vagyis az Isten melletti elkötelezés.  

Most ez a gondolatmenet folytatódik, ugyanis van egy negyedik fázis 
is: az elkötelezést a tényleges engedelmességnek kell követnie: a gyakorlati 
tennivalók elvégzésének.  

Alapigénkben az engedelmesség tárgya, a gyakorlati végrehajtandó 
tennivaló: Jeruzsálem benépesítése, hiszen láttuk még a 7. részben, hogy 
alig lakott valaki a szent városban:  

A város igen nagy kiterjedésű, de gyér népességű volt, és a házak még 
nem voltak fölépítve. Ekkor Isten azt a gondolatot adta nekem, hogy 
gyűjtsem össze az előkelőket, az elöljárókat és a népet, hogy származási 
jegyzéket készítsünk. (Neh 7,4-5a.)  

A gyér lakosság egyrészt védtelenséget jelentett, másrészt ebből 
adódtak az istentisztelet hiányosságai. Már ott, a 7. részben 
megfogalmazódott Nehémiásban egy távoli terv: tiszta származású 
zsidókkal megtölteni Jeruzsálemet. Akkor: származási jegyzéket készített, 
most a tényleges beköltözésről olvashatunk.  

Jeruzsálem: az Isten ügyének frontvonala, a legveszélyesebb terület: a 
szomszédos tartományok engesztelhetetlen gyűlöletének célpontja. 
Jeruzsálem benépesítése: igen merész és veszélyes dolog a nép szemében, 
de Isten akarata és Nehémiás szándéka is ez.  

 
Az Ige alapján az engedelmességben három kategóriát láthatunk. Most 

ezeket tekintsük végig!  
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 Vezetők, a nép elöljárói. „A nép vezetői Jeruzsálemben 
telepedtek le”.  1 
 

a./ Azt látjuk, hogy a nép vezetői, az elöljárók teljes létszámban 
Jeruzsálembe költöztek. Az elöljárók felelőssége a vezetés, de ennek 
lényeges része a példamutatás. Egy elöljáró nem hibázhat. Nem csak Isten 
előtti felelőssége miatt, hanem azért sem, mert sokan figyelik és utánozzák 
a maguk területén őket.  

Eszter könyvének elején Vasti királyné engedetlenségéről ezt 
olvashatjuk:  

Akkor ezt mondta Memúkán a király és a vezető emberek előtt: 
Nemcsak a király ellen vétett Vasti királyné, hanem Ahasvérós király 
minden tartományának összes vezető embere és egész népe ellen is. Mert a 
királyné tettének a híre eljut majd minden asszonyhoz, és ők is megvetik 
férjüket. Azt fogják mondani, hogy Ahasvérós király is megparancsolta, 
hogy Vasti királynét vezessék be hozzá, de nem ment. A királyné tettének a 
hallatára így fognak majd beszélni az előkelő perzsa és méd asszonyok a 
király összes vezető emberével, és lesz bőven megvetés és fölháborodás. Ha 
jónak látja a király, bocsásson ki királyi rendeletet, és jegyezzék azt föl a 
perzsák és médek megmásíthatatlan törvényei közé, hogy Vasti nem 
jelenhet meg többé Ahasvérós király színe előtt; királynői méltóságát pedig 
adja a király másnak, nála jobbnak. Ha kihirdetik a király rendeletét, 
amelyet végre kell hajtani az egész hatalmas birodalomban, akkor minden 
asszony, a legnagyobb és a legkisebb rangú is megadja majd férjének a 
tiszteletet.  

De Péter apostol is ír erről, pontosabban a gyülekezeti vezetők 
felelősségét tárja elénk 1. levelében:  

A közöttetek levő presbitereket tehát kérem én, a presbitertárs és 
Krisztus szenvedésének tanúja, valamint eljövendő dicsőségének is részese: 
legeltessétek az Isten közöttetek levő nyáját; ne kényszerből, hanem önként, 
ne nyerészkedésből, hanem készségesen; ne is úgy, mint akik uralkodnak a 
rájuk bízottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak. És amikor 
megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját. 
(1Pt 5,1-4.)  

 
b./ Közöttünk vannak vezető beosztásban lévők. Nekik felelősségük 

van beosztottaik előtt munkaerkölcsben, tiszta pénzkezelésben, szakmai 
hozzáértésben, emberséges magaviseletben.  



 4

De a lelkiélet területén is érvényes mindez: lelkészek, gondnokok, 
presbiterek, gyülekezeti munkatársak (hittanoktatók, diakónusok, 
ifjúsággal foglalkozók, stb.) ugyanilyen felelősséggel tartoznak Isten előtt, 
saját lelkiismeretüknek és a közösségnek.  

Sőt: minden előjáró a maga területén a maga területén: a szülő, a 
tanító a gyermek előtt, az idősebb testvér a fiatalabb előtt. Felelősek 
vagyunk minden területen!  

 
c./ Mindez negatív megfogalmazásban: „Fejétől büdösödik a hal”. Az 

istentelen királyok mindig félrevitték Izráelt. Isten törvényét megszegve, az 
Ő szigorú tiltása ellenére (ismét) megjelent a bálványimádás, létrejöttek 
szociális bűnök; hozzá nem értés, fejetlenség uralkodott az országban.  

A Példabeszédek könyve így ír erről:  
Olyan a szegény népen uralkodó bűnös, mint a morgó oroszlán és az 

éhes medve. Ha esztelen a fejedelem, nagy lesz az elnyomás… (Péld. 
28.15-16a.) Ha az uralkodó hallgat a hazug beszédre, minden szolgája 
bűnössé válik. (Péld 29,12.)  

 
Kedves Testvérem! Ha elöljáró vagy, vezető vagy – bármilyen és 

bármekkora területen – légy példakép, légy igazi vezető Isten szemében is!  
 
 

 Az önkéntesek. „Mindazokat, akik önként vállalkoztak arra, 
hogy Jeruzsálemben telepedjenek le, áldotta a nép”. (Neh 11,2.)  
Nem csak a hadseregben voltak mindig önkéntesek, – így van ez 

a hívő életben is. „Áldotta a nép”… Nem egyértelmű a szövegből, hogy 
azért, mert így kevesebben estek a sorsvetés alá, vagy mert így többen 
laktak Jeruzsálemben. Akár így, akár úgy, nem csak a nép áldásában 
részesültek, hanem az Istenében is. Hiszen Jeruzsálem benépesítése az Úr 
akarata volt: „Ekkor Isten azt a gondolatot adta nekem, hogy gyűjtsem 
össze az előkelőket, az elöljárókat és a népet, hogy származási jegyzéket 
készítsünk…” (Neh 7,5.)  

2 

Ma is vannak olyan elkötelezett hívő emberek, akik önként 
jelentkeznek közösségi munkára. Nem lenne kifejezetten az ő feladatuk, de 
elvállalják.  

Ézsaiás elhívásáról ezt olvashatjuk az Ószövetségben:  
Majd az Úr szavát hallottam, aki ezt mondta: Kit küldjek el, ki megy el 

követségünkben? Én ezt mondtam: Itt vagyok, engem küldj! Ő válaszolt: 
Menj… (Ézs 6,8-9a.)  

Kell az önkéntesség, de kell Isten küldő szava, pecsétje is!  
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Az elmúlt hetekben gyermektáborok voltak. Ez egyértelműen a 
hitoktatók feladata volt, de voltak olyanok, akik önként jelentkezte, hogy 
segítsenek. Isten áldja meg őket! Továbbra is várjuk gyülekezetünk minden 
területén az önkénteseket!  

 
 

 A kijelöltek. A nép többi részére pedig sorsot vetettek azért, 
hogy minden tíz ember közül egy Jeruzsálembe költözzék, és a 
szent városban lakjék, a többi kilenc pedig maradjon a maga 

városában. (Rész 1b vers.)  

3 
Ebben az időben sorsvetéssel keresték Isten akaratát. A (fő)papi 

öltözet fontos része volt az úrim és a tummim. Isten ezeken keresztül 
jelentette ki, hogy mit parancsolt. (Ma már nem így van, sőt ezeket főleg a 
Dávid előtti időkben alkalmazták gyakrabban).  

A nép tíz százalékának be kellett költöznie Jeruzsálembe, és 
sorsvetéssel jelölték ki a beköltözőket.  

 
A lelki életre, a mára vonatkozóan ennek két üzenete van:  
 
a./ A tized kérdése, vagyis a 10% odaszentelése Istennek. Itt, az 

alapigénkben az emberekről, akik a szent városba költöztek; a mi 
életünkben pedig a munkánk, javaink, pénzünk egy részének (biblikusan: 
tizedének) odaszenteléséről van szó.  

 
b./ Az engedelmesség kérdése. Csak 10%-nak kell 

engedelmeskednie? Hadd olvassam még egyszer: „A nép többi részére 
pedig sorsot vetettek azért, hogy minden tíz ember közül egy Jeruzsálembe 
költözzék, és a szent városban lakjék, a többi kilenc pedig maradjon a 
maga városában”.  

Költözzék – maradjon. Tíz százaléknak kellett a frontvonalba menni, 
90 százaléknak pedig a hátországban megállnia a helyét. De 100 
százaléknak kellett engedelmeskednie, de másféleképpen!  

Isten mindenkinek ad feladatot. Nincs „rendelkezési állományba” 
helyezett hívő ember.  

 
Akár elöljáró, akár önkéntes, akár erre vagy arra kijelölt valaki, 

munkálkodó embernek kell lennie!  
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 Végül: mindez kikre vonatkozik?  
Két hete már erről is beszéltünk. Jeruzsálembe csak a 
származási jegyzékbe felvettek, a zsidó népközösséghez 

tartozók költözhettek be. Idegenek és kevertvérűek (pl.: samaritánusok) 
nem!  

4 
Az Ige reánk vonatkozó üzenete az, hogy csak azok, akik be vannak 

írva a Bárány életkönyvébe (vö. Jel 17,8.  Jel 20,15.) a világ teremtése óta 
– az újjászületettek és a kiválasztottak.  

Hiszen hogyan lehetne elöljáró valaki, ha nem tudja, merre van az út. 
Hogyan lehetne valaki önkéntes, ha nem tudja, mi a munka. Hogyan 
lehetne kijelölt valaki, ha nem tudja, mi az Isten akarata.  

 
 
De a hívők is csak kegyelemből részesülhetnek mindebben. Saját 
akaratból, rutinból, hétköznapi emberi módszerekkel ez nem 
megy! Csak Isten vezetésére támaszkodva, az Ő akaratát 
tudakolva, a Vele szoros kapcsolatban lévő hívő ember lehet 
vezető, önkéntes, kiválasztott. Csak így lehetsz Te is, – kedves 
Testvérem – Isten munkatársa és az Ő szent városának polgára.  
 

Ámen.  
 
 

Megjegyzés. A szolgálatról nem készült hangfelvétel. Jegyzet alapján összeállítva. 
 


