
apróbetűs rész…





Isten a mi oldalunkon áll!
Nehémiás megvizsgálja a falat és buzdítja a 

vezetőket



Nehémiás 2
11 Miután megérkeztem Jeruzsálembe, és ott voltam három napig, 12 elindultam éjszaka 
néhány emberrel. De senkinek sem mondtam meg, milyen cselekedetre indítja szívemet az én 
Istenem Jeruzsálemért. Még állat sem volt velem azon az állaton kívül, amelyen lovagolni 
szoktam. 13 Kimentem tehát éjjel a Völgy-kapun a Sárkány-forrás felé, majd a Szemét-kapuhoz, 
és megvizsgáltam Jeruzsálem várfalait, amelyeken rések voltak, és kapuit, amelyeket tűz 
emésztett meg. 14 Azután tovább mentem a Forrás-kapuhoz meg a Király-tóhoz. De mivel nem 
volt elég hely arra, hogy továbbmenjen az állat, amelyen ültem, 15 ezért még akkor éjjel gyalog 
mentem föl a völgyből, és megvizsgáltam a várfalakat. Azután visszatértem, bementem a Völgy-
kapun, és hazatértem. 16 Az elöljárók nem tudták, hova mentem és mit tettem. Sem a 
júdaiaknak, sem a papoknak, sem az előkelőknek, sem az elöljáróknak, sem a többi munkásnak 
nem mondtam még meg.



Jeruzsálem
Nehémiás idejében





Nehémiás 2
17 Ellenben ezt mondtam nekik: Magatok is látjátok, hogy milyen bajban vagyunk: 
Jeruzsálem rommá lett, és kapui tűzben égtek el. Jöjjetek, építsük fel Jeruzsálem várfalát, 
hogy ne gyalázhassanak többé bennünket! 18 Elmondtam nekik, hogy Istenem milyen 
jóakaratú volt hozzám, és hogy milyen szavakat mondott nekem a király. Erre ők így 
feleltek: Kezdjük el az építést! És bátran hozzáfogtak a jó munkához. 
19 Amikor meghallotta ezt a hóróni Szanballat, Tóbijjá, az ammóni szolga és az arab 
Gesem, gúnyolódtak rajtunk, és így csúfoltak bennünket: Mit akartok csinálni? Talán a 
király ellen akartok föllázadni? 20 Én azonban így válaszoltam nekik: Maga a menny 
Istene ad nekünk sikert, és mi az ő szolgáiként kezdjük el az építést. Nektek azonban 
semmi részetek és jogotok nincs, emléketek sem marad Jeruzsálemben.



Nehémiás bátorító szavai

Ellenben ezt mondtam nekik: Magatok is látjátok, hogy 
milyen bajban vagyunk: Jeruzsálem rommá lett, és kapui 

tűzben égtek el. Jöjjetek, építsük fel Jeruzsálem várfalát, hogy 
ne gyalázhassanak többé bennünket! Elmondtam nekik, hogy 

Istenem milyen jóakaratú volt hozzám, és hogy milyen 
szavakat mondott nekem a király.



–Nehémiás

„Isten a mi oldalunkon áll. Cselekedjünk!”



Isten a mi oldalunkon áll!



Isten a mi oldalunkon áll

Legalább egyikünk szánja oda magát Istennek! 

Tervezzünk! 

Fogjunk össze! 

Készüljünk fel a kihívásokra és tartsunk ki! 

Boruljunk le mind Isten lába elé!



Leglább egyikünk szánja oda 
magát Istennek!



Leglább egyikünk szánja oda 
magát Istennek!

Nehémiás volt az az ember (Ki lesz az az ember?) 

Nehémiás 1 - Nehémiás bűnvallása és közbenjárása 

Nehémiás 2 - Nehémiás tettrekészsége



Tervezzünk!



Nehémiás stratégiája
Kívánt jövőkép - a helyreállított falak, ott volt az egész a fejében, 2.1-10 
Helyzetanalízis - a falak megvizsgálása, 2.11-16 
Hogyan jutunk A-ból B-be 

Határozott cél kitűzése  - a vezetőkkel beszél, 2.17 
Nem csak a fal 
A gyalázat vége a cél   

Lépések és reménykeltés, 2.18 
A király segítsége 
Isten segítsége



Nehémiás hite

Nehémiás 4 hónapon át sír és gyászol, imádkozik és böjtöl, 1.4-11 
Nehémiás elsősorban Istentől várja a segítséget, 1.11, 2.4 
Nehémiás Istennek tulajdonítja küldetését, 2.12 
Nehémiás Istennek adja a dicsőséget, 2.18, 20



Nehémiás hite

Nehémiás 4 hónapon át sír és 
gyászol, imádkozik és böjtöl, 1.4-11 
Nehémiás elsősorban Istentől várja 
a segítséget, 1.11, 2.4 
Nehémiás Istennek tulajdonítja 
küldetését, 2.12 
Nehémiás Istennek adja a 
dicsőséget, 2.18, 20

Nehémiás stratégiája
Kívánt jövőkép - a helyreállított falak, ott volt az egész 
a fejében, 2.1-10 
Helyzetanalízis - a falak megvizsgálása, 2.11-16 
Hogyan jutunk A-ból B-be 

Határozott cél kitűzése  - a vezetőkkel beszél, 2.17 
Nem csak a fal 
A gyalázat vége a cél   

Lépések és reménykeltés, 2.18 
A király segítsége 
Isten segítsége



Amikor a hit és a tervezés találkozik



Fogjunk össze!



Fogjunk össze!

Nehémiás 2.17 Ellenben ezt mondtam nekik: Magatok is látjátok, hogy 
milyen bajban vagyunk: Jeruzsálem rommá lett, és kapui tűzben égtek 
el. Jöjjetek, építsük fel Jeruzsálem várfalát, hogy ne gyalázhassanak 
többé bennünket! 18 Elmondtam nekik, hogy Istenem milyen jóakaratú 
volt hozzám, és hogy milyen szavakat mondott nekem a király. Erre ők így 
feleltek: Kezdjük el az építést! És bátran hozzáfogtak a jó munkához.



Fogjunk össze!

Nehémiás 3 

Nehémiás 7 

Nehémiás 8 

Nehémiás 10 

Nehémiás 11 

Nehémiás 12



Készüljünk fel a kihívásokra és 
tartsunk ki!



Készüljünk fel a kihívásokra!

Nehémiás 2.10 Meghallotta ezt a hóróni Szanballat és Tóbijjá, az 
ammóni szolga, és nagyon rosszallották, hogy jött egy olyan ember, aki 
Izráel fiainak a javát keresi… 
18 És bátran hozzáfogtak a jó munkához. 
19 Amikor meghallotta ezt a hóróni Szanballat, Tóbijjá, az ammóni szolga 
és az arab Gesem, gúnyolódtak rajtunk, és így csúfoltak bennünket: Mit 
akartok csinálni? Talán a király ellen akartok föllázadni?



Készüljünk fel a kihívásokra!

Nehémiás 2 

Nehémiás 3 

Nehémiás 4 (Gábor) 

Nehémiás 5 (belső) 

Nehémiás 6 

Nehémiás 13 (belső)



Boruljunk le mind Isten lába elé!



Boruljunk le mind Isten lába elé!

Két részre lehet osztani Nehémiás könyvét… 

A falak helyreállítása (1-7) 

A nép helyreállítása (8-13)



Boruljunk le mind Isten lába elé!

Nehémiás 8 - A törvénykönyv felolvasása, elhanyagolt ünnep megtartása 

Nehémiás 9 - Az egész nép bűnvallása 

Nehémiás 10 - Közös elkötelezés a törvény megtartására 

Nehémiás 13 - idegenek kizására, az adakozás helyreállítása, idegen 
házasságok felbontása



Isten a mi oldalunkon áll

Legalább egyikünk szánja oda magát Istennek! 

Tervezzünk! 

Fogjunk össze! 

Készüljünk fel a kihívásokra és tartsunk ki! 

Boruljunk le mind Isten lába elé!




