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NEHÉMIÁS 2



1 Artahsasztá király uralkodásának huszadik évében a Niszán hónapban 
történt: bor volt előttem, fölvettem a bort, és odanyújtottam a királynak. Nem 
szoktam szomorú lenni előtte, 

2 ezért így szólt hozzám a király: Miért szomorú az arcod? Hiszen nem vagy 
beteg! Nem lehet ez más, csak a szív szomorúsága! Ekkor én nagyon 
megijedtem, 

3 és ezt mondtam a királynak: Örökké éljen a király! Hogyne volna szomorú 
az arcom, hiszen az a város, ahol őseim sírja van, rommá lett, és kapuit tűz 
emésztette meg! 

4 Akkor a király ezt kérdezte tőlem: Mit kívánsz tehát? Én pedig 
imádkoztam a menny Istenéhez, 

5 majd ezt mondtam a királynak: Ha jónak látja a király, és ha méltónak 
tartod rá szolgádat, akkor küldj el engem Júdába, abba a városba, ahol őseim 
sírja van, hogy felépítsem azt!



I. ARTAXERXÉSZ
Longimanus



Kr. e. 445, Kiszlév 
Megjön a hír

I. ARTAXERXÉSZ

Kr. e. 465 
Xerxészt 
megölik

Kr. e. 465 
Artaxerxész megöli bátyját, és 
király lesz, majd megöli apja 
valódi gyilkosát és családját

Kr. e. 463-448 
felkelések, folyamatos 

háború a görögökkel, végül 
békét kötnek Kalliasznál

Kr. e. 458 
Ezsdrás Jeruzsálembe érkezik 

Ezsd 7.8 „A király 
uralkodásának hetedik évében, 

az ötödik hónapban érkezett 
meg Jeruzsálembe.”

Kr. e. 445, Niszán 
Nehémiás a király előtt 

Neh 2.1 „Artahsasztá király 
uralkodásának huszadik évében a 

Niszán hónapban…”

http://www.jewishencyclopedia.com/articles/1827-artaxerxes-i                                          https://hu.wikipedia.org/wiki/I._Artakhsaszj%C3%A1_perzsa_kir%C3%A1ly

http://www.jewishencyclopedia.com/articles/1827-artaxerxes-i
https://hu.wikipedia.org/wiki/I._Artakhsaszj%C3%A1_perzsa_kir%C3%A1ly
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"Persian works of art such as the great treasury reliefs from Persepolis indicate that those who came into 
the king's presence did so with great deference, placing the right hand with palm facing the mouth so as not to defile the king with one's own breath . . .” 

Edwin Yamauchi, "Ezra-Nehemiah," in 1 Kings-Job, vol. 4 of The Expositor's Bible Commentary, p. 684.
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http://tortenelemtanulas.blog.hu/2014/04/14/a_gorog_perzsa_haboruk

". . . A 440-es évek elején Megabyxos egy felkelés élére 
állt Szíriában, amit talán éppen Nehémiás kérése előtt 

sikerült leverni. 445-ben kötöttek békét az athéniek és a 
perzsák Kallaisznál. Eddigre Artaxerxész minden 

bizonnyal felismerte, hogy egy megerősített jódei a 
birodalomhoz hű zsiódókkal Szíriában is nagyobb 

stabilitást eredményezhet, és egy védvonalat képezhet 
Egyiptommal szemben.” 

Howard F. Vos, Ezra, Nehemiah, and Esther, 91. old.



1 Artahsasztá király uralkodásának huszadik évében a Niszán hónapban 
történt: bor volt előttem, fölvettem a bort, és odanyújtottam a királynak. Nem 
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6 A király így válaszolt, miközben a királyné mellette ült: Meddig tart az 
utazásod, és mikor térsz vissza? Mivel a király jónak látta, hogy elbocsásson 
engem, közöltem vele az időpontot. 

7 Majd ezt mondtam a királynak: Ha jónak látja a király, adasson nekem 
leveleket a Folyamon túli helytartókhoz, hogy engedjenek átutazni, amíg meg 
nem érkezem Júdába. 

8 Adasson egy levelet Ászáfhoz, a királyi erdők őréhez is, hogy adjon nekem 
gerendának való fát a templomnál levő erődítésnek meg a város falának a 
kapuihoz, és ahhoz a házhoz, ahova én megyek. A király megadta ezt nekem 
Istenemnek hozzám való jóakarata folytán. 

9 Amikor megérkeztem a Folyamon túli helytartókhoz, átadtam nekik a király 
leveleit. A király adott mellém a haderőből tiszteket és lovasokat is. 

10 Meghallotta ezt a hóróni Szanballat és Tóbijjá, az ammóni szolga, és nagyon 
rosszallották, hogy jött egy olyan ember, aki Izráel fiainak a javát keresi.



http://toosfoundation.com/550-330-bc-achaemenid-empire/
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KIT SZOLGÁLSZ VALÓJÁBAN?
avagy 

Kinek fogadtál hűséget?



KIT SZOLGÁLSZ VALÓJÁBAN?

Az igazi főszereplő: a hatalmas, hűséges, kegyelmes Isten 

Az emberi főszereplő: az imádkozó, bűnvalló Nehémiás 

Isten embereket használ: KI LESZ AZ AZ EMBER? 

Ha én akarok lenni, hogy kezdjem: HOGYAN IMÁDKOZZUNK, HA 
NAGY DOLGOT SZERETNÉNK TENNI ISTENÉRT?



1 Artahsasztá király uralkodásának huszadik évében a Niszán 
hónapban történt: bor volt előttem, fölvettem a bort, és 
odanyújtottam a királynak. Nem szoktam szomorú lenni előtte, 
2 ezért így szólt hozzám a király: Miért szomorú az arcod? Hiszen 
nem vagy beteg! Nem lehet ez más, csak a szív szomorúsága! Ekkor 
én nagyon megijedtem… 

4 Akkor a király ezt kérdezte tőlem: Mit kívánsz tehát? Én pedig 
imádkoztam a menny Istenéhez… 

8 Adasson egy levelet Ászáfhoz, a királyi erdők őréhez is, hogy adjon 
nekem gerendának való fát a templomnál levő erődítésnek meg a 
város falának a kapuihoz, és ahhoz a házhoz, ahova én megyek. A 
király megadta ezt nekem Istenemnek hozzám való jóakarata folytán.


