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NEBUKADNECCAR

Dániel 4.34 Most azért én, 
Nebukadneccar, dicsérem, 
magasztalom és dicsőítem 
a mennyei Királyt, mert 
minden tette helyes, 
eljárása igazságos, és meg 
tudja alázni azokat, akik 
kevélyen élnek.



CÍRUS

Ezsdrás 1.2 „A föld minden 
országát nekem adta az Úr, a 
menny Istene. Ő bízott meg 
engem azzal, hogy 
felépíttessem templomát a 
Júdában levő Jeruzsálemben. 

3 Aki csak az ő népéhez 
tartozik közületek, legyen 
azzal Istene, menjen el a 
Júdában levő Jeruzsálembe, és 
építse fel Izráel Istenének, az 
Úrnak a házát! Ő az Isten 
Jeruzsálemben…”



NEHÉMIÁS KÖNYVE
Bevezetés



VISSZATEKINTÉS
Mi vezetett Izrael fogságához?



MI MIKOR TÖRTÉNT?

Az első 
ígéret 

1446 után



3MÓZES 26 - KR.E. 1446 UTÁN

33 Titeket pedig szétszórlak a nemzetek közé, és kirántott 
karddal üldözlek benneteket. Országotok pusztasággá lesz, 
városaitok pedig romhalmazzá. 

34 Akkor majd élvezni fogja nyugalmát a föld a pusztulás 
egész idején, ti pedig ellenségeitek földjén lesztek… 

40 De ha megvallják bűnüket és atyáik bűnét… 42 akkor 
visszaemlékezem a Jákóbbal kötött szövetségemre, az Izsákkal 
kötött szövetségemre, meg az Ábrahámmal kötött 
szövetségemre, és gondom lesz az országra is.



VISSZATEKINTÉS - AZ ISTENI ÍGÉRET

Az első 
ígéret 
~ 1446

A szövetség 
1876



1MÓZES 15.7 - KR.E. 1876

Azután ezt mondta neki: 
Én az Úr vagyok, aki 
kihoztalak Úr-
Kaszdimból, és neked 
adom ezt a földet 
örökségül. 



VISSZATEKINTÉS - IZRAEL ENGEDETLENSÉGE

Az első 
ígéret 
~ 1446

A szövetség 
1876 Izrael engedetlensége

Jeremiás 
ígérete 
626-586



JEREMIÁS 25.7, 9, 11 - KR.E. 626-586

7 De ti nem hallgattatok rám 
- így szól az Úr… 

9 elhozatom észak 
valamennyi népét - így szól 
az Úr -, meg szolgámat, 
Nebukadneccart, Babilónia 
királyát… 

11 Ez az ország szörnyű 
romhalmazzá lesz, és ezek a 
népek Babilónia királyának 
fognak szolgálni hetven 
esztendeig.



Deportálás 
605, 597, 586

VISSZATEKINTÉS - ISTEN ÍGÉRETÉNEK BETELJESEDÉSE

Az első 
ígéret 
~ 1446

A szövetség 
1876 Izrael engedetlensége

Jeremiás 
ígérete 
626-586



2KRÓNIKÁK 36 - KR.E. 607-586

17 Ezért ellenük hozta a káldeusok királyát, aki fegyverrel 
mészároltatta le ifjaikat szent templomukban, nem szánt meg sem ifjat, 
sem szüzet, sem vént, sem aggastyánt, mindenkit a kezébe adott. 

18 Az Isten házának mindenféle kisebb-nagyobb fölszerelését, az Úr háza 
kincseit, továbbá a király és a vezetőemberek kincseit mind Babilonba vitte. 

19 Az Isten házát fölgyújtották, Jeruzsálem várfalát lerombolták, 
palotáit mind fölperzselték, és minden drága értékét elpusztították. 

20 Azokat, akik az öldöklésből megmaradtak, fogságba vitte 
Babilóniába, és szolgái lettek neki és fiainak mindaddig, amíg a perzsa 
királyság uralomra nem jutott, 

21 hogy beteljesedjék az Úrnak Jeremiás által mondott igéje: Míg az 
ország meg nem kapja nyugaloméveit, nyugodni fog a pusztulás egész ideje 
alatt, teljes hetven évig.



Dáriusz 
522-486

MI MIKOR TÖRTÉNT?

Deportálás 
605, 597, 586

Círusi rendelet 
539

1. csoport, 
Zerubbábel 

539

Círus 
559-530

Templom-építés 
535-516

Artaxerxész 
465-425

2. csoport, 
Ezsdrás 

458

Eszter, I. Xerxész 
473

3. csoport, 
Nehémiás 

445

Haggeus, 
Zakariás

Falépítés 
52 nap alatt



MIT TANÍT NEKÜNK TEHÁT NEHÉMIÁS KÖNYVE?

➤ Isten hatalmas 
➤ Isten hűséges 
➤ Isten kegyelmes



NEHÁMIÁS IMÁJA

5 Uram, mennynek Istene, te nagy és félelmes Isten! Te 
hűségesen megtartod a szövetséget azokkal, akik téged 
szeretnek, és parancsolataidat megtartják. 

6 Legyen figyelmes a füled, legyen nyitva a szemed, és 
hallgasd meg szolgád imádságát, aki most éjjel-nappal 
imádkozik előtted szolgáidért, Izráel fiaiért. Vallást teszek Izráel 
fiainak a vétkeiről, amelyekkel vétkeztünk ellened. Vétkeztem én 
is és atyám házanépe is!



NEHÁMIÁS IMÁJA

7 Nagy gonoszságot követtünk el ellened, mert nem tartottuk 
meg azokat a parancsolatokat, rendelkezéseket és törvényeket, 
amelyeket szolgádnak, Mózesnek adtál. 

8 Emlékezz vissza arra az ígéretre, amelyet kijelentettél 
szolgádnak, Mózesnek: Ha ti hűtlenek lesztek, én elszélesztelek 
benneteket a népek közé. 

9 De 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.



NEHÁMIÁS IMÁJA

10 Hiszen a te szolgáid ők, és a te néped, akiket megváltottál 
nagy erőddel és hatalmas kezeddel! 

11 Ó, Uram, legyen figyelmes a füled szolgád imádságára és 
szolgáid imádságára, akik boldogok, hogy félhetik a te nevedet! 
Adj ma sikert szolgádnak, és add, hogy legyen hozzá irgalmas 
az az ember! Én ugyanis a király pohárnoka voltam.



ISTEN EMBEREKET HASZNÁL
céljai megvalósítására



ISTEN EMBEREKET HASZNÁL

➤ Nem olvasunk sehol Isteni elhívásról vagy közvetlen kijelentésről 
a könyvben (7.5-ben olvasunk egyedül ilyet: Isten azt a gondolatot 
adta nekem) 

➤ Nehémiás vezetése kellett a munkálatok elvégzéséhez, a rend 
fenntartásához, Jeruzsálem benépesítéséhez, a léviták, énekesek, 
kapuőrök eltartásához 

➤ Artaxerxész kellett az alapanyagok és engedélyek kiadásához(2) 
➤ A nép összefogása kellett a fal elkészültéhez (3-6) 
➤ A Családfők, vezetők nagylelkű adományai kellettek a munkához, 

élelmezéshez (7) 
➤ Ezsdrás és a léviták hűséges tanítása kellett a nép 

megtéréséhez(8-12)



NEHÉMIÁS KÖNYVE ISTEN BIZONYSÁGTÉTELE

Isten hatalmas 
Isten hűséges 

Isten kegyelmes 
Isten embereket használ



MI KELLENE AHHOZ…?





MI KELL AHHOZ, HOGY A TE 
ÉLETED MEGVÁLTOZZON?


