


MI MINDENRE KÉPES EGY EMBER, 
HA ELSZÁNJA MAGÁT VALAMIRE



KI LESZ AZ AZ EMBER?



NEHÉMIÁS 1



1 Nehémiásnak, Hakaljá fiának a története. A huszadik esztendő Kiszlév 
havában történt, amikor Súsán várában voltam, 
2 hogy megérkezett hozzám egyik atyámfia, Hanáni, és vele együtt 
néhány Júdából való férfi. Kérdezősködtem tőlük a megmenekült 
júdaiakról, akik a fogság után megmaradtak, meg Jeruzsálemről. 
3 Elmondták nekem, hogy a megmaradtak, akik a fogság után maradtak 
meg, nagy bajban és gyalázatban vannak ott abban a tartományban. 
Jeruzsálem várfala csupa rés, és kapui tűzben égtek el. 
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. 
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. 
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.



NEHÉMIÁS EGYSZERŰ FELOSZTÁSA

• Jeruzsálem falainak helyreállítása, 1-7 
• A zsidó nép helyreállítása, 8-13



MIRŐL SZÓL A KÖNYV?

•Bemutatja, hogy milyen hatalmas, hűséges és 
kegyelmes a mi Istenünk 

•Bemutatja, hogy mire képes akár egy ember, ha 
megalázza magát Isten előtt és ragaszkodik Őhozzá 

•Bemutatja, hogy mire képes egy nép, ha megalázza 
magát Isten előtt és összefogva engedelmeskedik neki



MINDIG KELLETT EGY EMBER



















ISMERJÜK MEG A KÖRÜLMÉNYEKET



1 Nehémiásnak, Hakaljá fiának a története. A huszadik esztendő Kiszlév 
havában történt, amikor Súsán várában voltam, 
2 hogy megérkezett hozzám egyik atyámfia, Hanáni, és vele együtt 
néhány Júdából való férfi. Kérdezősködtem tőlük a megmenekült 
júdaiakról, akik a fogság után megmaradtak, meg Jeruzsálemről. 
3 Elmondták nekem, hogy a megmaradtak, akik a fogság után maradtak 
meg, nagy bajban és gyalázatban vannak ott abban a tartományban. 
Jeruzsálem várfala csupa rés, és kapui tűzben égtek el. 
4 Amikor meghallottam ezeket, napokon át ültem, sírtam és gyászoltam, 
böjtöltem és imádkoztam a menny Istene előtt… 
11 Én ugyanis a király pohárnoka voltam.



VALAKINEK CSELEKEDNIE KELL



4 Amikor meghallottam ezeket, napokon át ültem, sírtam és 
gyászoltam, böjtöltem és imádkoztam a menny Istene előtt… 
• leült 
• sírt és gyászolt 
• böjtölt és imádkozott 

• nem adta fel 
• tudta, hogy segítségre van szüksége 
• kész volt cselekedni



VALAKINEK CSELEKEDNIE KELL



KI LESZ AZ AZ EMBER?


