




MILYEN EMBER 
VOLT NEHÉMIÁS?



MILYEN EMBER SZERETNÉK LENNI?
Egy istenfélő ember két fontos tulajdonsága



NEHÁMIÁS 1

4 Amikor meghallottam ezeket, napokon át ültem, sírtam és gyászoltam, böjtöltem és 
imádkoztam a menny Istene előtt, 

5 és ezt mondtam: Ó 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! 

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



MI KÉSZTETTE NEHÉMIÁST?



MI KÉSZTETTE NEHÉMIÁST, HOGY ILYEN…

➤ Hűséges 
➤ Kitartó 
➤ Nagylelkű 
➤ Gondoskodó 
➤ Bátor 
➤ Szolgálatkész 
➤ Áldozatkész 
➤ Alázatos 

➤ Imádkozó 
➤ Bűnvalló 
➤ Hatékony vezető legyen?



ISTENFÉLELEM



NEHÉMIÁS 5 - NEHÉMIÁS MOTIVÁCIÓJA

14 Attól a naptól fogva, hogy Artahsasztá király Júda országának a 
helytartójává nevezett ki, uralkodása huszadik évétől a harminckettedik évéig, 
azaz tizenkét éven át, nem ettük a helytartónak járó kenyeret, sem én, sem 
rokonaim. 

15 A korábbi helytartók viszont, akik előttem voltak, megterhelték a népet, 
mert kenyérért és borért több mint negyven ezüstsekelt szedtek be tőlük, és 
legényeik is hatalmaskodtak a népen. De én nem tettem így, mert istenfélő 
vagyok.



NEHÉMIÁS 5

De én nem tettem így, mert istenfélő vagyok.



NEHÉMIÁS 5 - NEHÉMIÁS ELVÁRÁSA A VEZETŐKTŐL

8 Mi tehetségünk szerint visszavásároltuk júdai honfitársainkat, akik eladták 
magukat a pogány népeknek. Ti pedig eladjátok honfitársaitokat, mert ők 
kénytelenek nekünk eladni magukat. Azok pedig hallgattak, és nem találtak 
szavakat. 

9 Akkor ezt mondtam: Nem helyes, amit ti műveltek. Hát nem akartok 
Istenünk félelmében élni, hogy ne gyalázzanak bennünket a pogány népek, a 
mi ellenségeink?!



NEHÉMIÁS 5

Hát nem akartok Istenünk félelmében élni



NEHÉMIÁS 5 - NEHÉMIÁS FELTÉTELE VÁLASZOTT HELYETTESÉNEK

1 Amikor fölépült a várfal, fölszereltettem az ajtószárnyakat, és szolgálatba 
állították a kapuőröket, az énekeseket és a lévitákat. 

2 Jeruzsálem parancsnokává testvéremet, Hanánit és Hananját, a várnagyot 
neveztem ki, mert ő megbízhatóbb és istenfélőbb volt sok embernél. 



NEHÉMIÁS 5

ő megbízhatóbb és istenfélőbb volt sok embernél



MILYEN EMBER SZERETNÉK LENNI?
Egy istenfélő ember két fontos tulajdonsága



MISI BÁCSI





IMÁDSÁG



EZZEL KEZDŐDIK A KÖNYV

➤ Megadja a könyv hangvételét 
➤ Erős jellemzést az a könyv írójáról 
➤ Egyértelművé teszi, hogy ki a könyv valódi főszereplője



HOL TALÁLJUK NEHÉMIÁST IMÁDSÁG KÖZBEN?

➤ 1.5-11 
➤ 2.4 
➤ 3.36-37 
➤ 4.3 
➤ 5.19 
➤ 6.9, 14 
➤ 13.14, 22, 29, 31



NEHÉMIÁS 2

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



NEHÉMIÁS 3

36 Halld meg, Istenünk, hogyan csúfolnak minket! 
Fordítsd vissza fejükre gyalázkodásukat! Legyenek 

prédává rabtartóik földjén! 
37 Ne nézd el bűnüket, és ne töröld el vétküket, mert 
téged bosszantottak, amikor az építőket gúnyolták.



NEHÉMIÁS 4

2 és mindnyájan egy akarattal összeesküdtek, hogy 
harcot indítanak Jeruzsálem ellen, és zavart keltenek 

benne. 
3 De mi imádkoztunk Istenünkhöz, és őrséget 

állítottunk ellenük védelmül éjjel-nappal.



NEHÉMIÁS 13

14 Ezért emlékezz meg rólam, Istenem, és ne töröld ki könyvedből hűséges 
tetteimet, amelyeket Istenem házáért és az ottani teendőkért vittem véghez!… 

22 Azután megparancsoltam a lévitáknak, hogy tisztítsák meg magukat, 
jöjjenek el, és őrizzék a kapukat, hogy az emberek megszenteljék a nyugalom 

napját. Ezért is emlékezz meg rólam, Istenem, és légy kegyelmes hozzám 
nagy szereteted szerint! … 

30 Így tisztítottam meg őket minden idegen dologtól. Megállapítottam a papok 
és a léviták feladatait, mindenkinek a maga munkáját, 

31 és azt, hogy meghatározott időben hozzák be a fát meg az első termést. 
Tartsd emlékezetben, Istenem, mindezt az én javamra!



BŰNVALLÁS



GÉZA BÁCSI 
APUKÁJA



NEHÉMIÁS 1 - NEHÉMIÁS SAJÁT HOZZÁÁLLÁSA

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! 

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



NEHÉMIÁS 9 - A NÉP HOZZÁÁLLÁSA

1 Ennek a hónapnak huszonnegyedik napján összegyűltek Izráel fiai, és 
böjtöltek, zsákba öltöztek, és port hintettek magukra. 

2 Az Izráel utódai közül valók elkülönültek minden idegentől, azután előállva 
vallást tettek vétkeikről és őseik bűneiről.



NEHÉMIÁS 9 - A VEZETŐK HOZZÁÁLLÁSA

33 Te igaz vagy mindazok ellenére, ami bennünket ért, mert te híven bántál 
velünk, mi pedig hitszegők voltunk.



MILYEN EMBER SZERETNÉK LENNI?
Egy istenfélő ember két tulajdonása: 

IMÁDSÁG 

BŰNVALLÁS


