
Ezek nélkül ne végezd Isten munkáját



9 Ellenségeink meghallották, hogy megtudtuk tervüket, és így Isten meghiúsította azt. Mi pedig 
mindnyájan visszatértünk a várfalhoz, mindenki a maga munkájához.
10 Attól a naptól fogva legényeimnek csak a fele végezte a munkát, a másik fele dárdával, pajzzsal, 
íjjal és páncéllal volt fölfegyverkezve. A vezetők pedig ügyeltek Júda egész népére.
11 A várfal építői, a teherhordók és a rakodók egyik kezükkel a munkát végezték, a másikkal pedig 
a kopját tartották.
12 Mindegyik építőnek a derekára volt kötve a kardja, úgy építettek. A kürtös pedig mellettem 
volt.
13 Akkor ezt mondtam az előkelőknek, az elöljáróknak és a nép többi részének: A munka sok, és 
nagy területen folyik, és mi a várfalon elszéledve, messze vagyunk egymástól.
14 Ezért bárhol vagytok, ha a kürt hangját halljátok, gyűljetek ide hozzánk. Istenünk harcol értünk!
15 Így végeztük a munkát, miközben az emberek fele dárdával volt fölfegyverkezve, 
hajnalhasadástól a csillagok feljöttéig.
16 Ugyanakkor azt is megmondtam a népnek, hogy mindenki bent töltse az éjszakát 
Jeruzsálemben a legényével együtt, és éjjel őrködjenek, nappal pedig dolgozzanak.
17 Sem én, sem rokonaim, sem legényeim, sem az őrszemélyzet, amely engem kísért, nem vetettük 
le ruhánkat; még a vízhez is mindenki kopjával ment.



Mit láttunk eddig?

✤ Neh 3.33-38

✤ Dolgozzatok

✤ Imádkozzatok

✤ Neh 4.1-8

✤ Vigyázzatok

✤ Fogjatok össze



9 Ellenségeink meghallották, hogy megtudtuk tervüket, és így Isten meghiúsította azt. Mi pedig 
mindnyájan visszatértünk a várfalhoz, mindenki a maga munkájához.
10 Attól a naptól fogva legényeimnek csak a fele végezte a munkát, a másik fele dárdával, pajzzsal, 
íjjal és páncéllal volt fölfegyverkezve. A vezetők pedig ügyeltek Júda egész népére.
11 A várfal építői, a teherhordók és a rakodók egyik kezükkel a munkát végezték, a másikkal pedig 
a kopját tartották.
12 Mindegyik építőnek a derekára volt kötve a kardja, úgy építettek. A kürtös pedig mellettem 
volt.
13 Akkor ezt mondtam az előkelőknek, az elöljáróknak és a nép többi részének: A munka sok, és 
nagy területen folyik, és mi a várfalon elszéledve, messze vagyunk egymástól.
14 Ezért bárhol vagytok, ha a kürt hangját halljátok, gyűljetek ide hozzánk. Istenünk harcol értünk!
15 Így végeztük a munkát, miközben az emberek fele dárdával volt fölfegyverkezve, 
hajnalhasadástól a csillagok feljöttéig.
16 Ugyanakkor azt is megmondtam a népnek, hogy mindenki bent töltse az éjszakát 
Jeruzsálemben a legényével együtt, és éjjel őrködjenek, nappal pedig dolgozzanak.
17 Sem én, sem rokonaim, sem legényeim, sem az őrszemélyzet, amely engem kísért, nem vetettük 
le ruhánkat; még a vízhez is mindenki kopjával ment.



Jézus figyelmeztetése



A toronyépítés, a hadbavonulás, a megízetlenült só
28 "Mert ki az közületek, aki tornyot akar építeni, és nem ül le előbb, és 
nem számítja ki a költséget, hogy telik-e mindenre a befejezésig?
29 Nehogy - miután alapot vetett, de nem tudta befejezni - gúnyolni 
kezdje mindenki, aki látja,
30 és ezt mondja: Ez az ember építkezni kezdett, de nem tudta befejezni."
31 "Vagy ha az egyik király el akar indulni, hogy harcba bocsátkozzék egy 
másik királlyal, vajon nem ül-e le előbb, és nem tart-e tanácsot arról, hogy 
szembeszállhat-e tízezer élén azzal, aki húszezerrel jön ellene?
32 Különben követséget küld, amikor az még távol van, és megkérdezi a 
békefeltételeket.
33 Így tehát, aki közületek nem mond le minden vagyonáról, nem lehet az 
én tanítványom."



Az Isten munkája



9 Ellenségeink meghallották, hogy megtudtuk tervüket, és így Isten meghiúsította azt. Mi pedig 
mindnyájan visszatértünk a várfalhoz, mindenki a maga munkájához.
10 Attól a naptól fogva legényeimnek csak a fele végezte a munkát, a másik fele dárdával, pajzzsal, 
íjjal és páncéllal volt fölfegyverkezve. A vezetők pedig ügyeltek Júda egész népére.
11 A várfal építői, a teherhordók és a rakodók egyik kezükkel a munkát végezték, a másikkal pedig 
a kopját tartották.
12 Mindegyik építőnek a derekára volt kötve a kardja, úgy építettek. A kürtös pedig mellettem 
volt.
13 Akkor ezt mondtam az előkelőknek, az elöljáróknak és a nép többi részének: A munka sok, és 
nagy területen folyik, és mi a várfalon elszéledve, messze vagyunk egymástól.
14 Ezért bárhol vagytok, ha a kürt hangját halljátok, gyűljetek ide hozzánk. Istenünk harcol értünk!
15 Így végeztük a munkát, miközben az emberek fele dárdával volt fölfegyverkezve, 
hajnalhasadástól a csillagok feljöttéig.
16 Ugyanakkor azt is megmondtam a népnek, hogy mindenki bent töltse az éjszakát 
Jeruzsálemben a legényével együtt, és éjjel őrködjenek, nappal pedig dolgozzanak.
17 Sem én, sem rokonaim, sem legényeim, sem az őrszemélyzet, amely engem kísért, nem vetettük 
le ruhánkat; még a vízhez is mindenki kopjával ment.



9 Ellenségeink meghallották, hogy megtudtuk tervüket, és így Isten 
meghiúsította azt.
…
14 Ezért bárhol vagytok, ha a kürt hangját halljátok, gyűljetek ide 
hozzánk. Istenünk harcol értünk!



Ezek nélkül ne végezd Isten munkáját



9 Ellenségeink meghallották, hogy megtudtuk tervüket, és így Isten meghiúsította azt. Mi pedig 
mindnyájan visszatértünk a várfalhoz, mindenki a maga munkájához.
10 Attól a naptól fogva legényeimnek csak a fele végezte a munkát, a másik fele dárdával, pajzzsal, 
íjjal és páncéllal volt fölfegyverkezve. A vezetők pedig ügyeltek Júda egész népére.
11 A várfal építői, a teherhordók és a rakodók egyik kezükkel a munkát végezték, a másikkal pedig 
a kopját tartották.
12 Mindegyik építőnek a derekára volt kötve a kardja, úgy építettek. A kürtös pedig mellettem 
volt.
13 Akkor ezt mondtam az előkelőknek, az elöljáróknak és a nép többi részének: A munka sok, és 
nagy területen folyik, és mi a várfalon elszéledve, messze vagyunk egymástól.
14 Ezért bárhol vagytok, ha a kürt hangját halljátok, gyűljetek ide hozzánk. Istenünk harcol értünk!
15 Így végeztük a munkát, miközben az emberek fele dárdával volt fölfegyverkezve, 
hajnalhasadástól a csillagok feljöttéig.
16 Ugyanakkor azt is megmondtam a népnek, hogy mindenki bent töltse az éjszakát 
Jeruzsálemben a legényével együtt, és éjjel őrködjenek, nappal pedig dolgozzanak.
17 Sem én, sem rokonaim, sem legényeim, sem az őrszemélyzet, amely engem kísért, nem vetettük 
le ruhánkat; még a vízhez is mindenki kopjával ment.



9 Ellenségeink meghallották, hogy megtudtuk tervüket, és így Isten meghiúsította azt. Mi pedig 
mindnyájan visszatértünk a várfalhoz, mindenki a maga munkájához.
10 Attól a naptól fogva legényeimnek csak a fele végezte a munkát, a másik fele dárdával, pajzzsal, 
íjjal és páncéllal volt fölfegyverkezve. A vezetők pedig ügyeltek Júda egész népére.
11 A várfal építői, a teherhordók és a rakodók egyik kezükkel a munkát végezték, a másikkal pedig 
a kopját tartották.
12 Mindegyik építőnek a derekára volt kötve a kardja, úgy építettek. A kürtös pedig mellettem 
volt.
13 Akkor ezt mondtam az előkelőknek, az elöljáróknak és a nép többi részének: A munka sok, és 
nagy területen folyik, és mi a várfalon elszéledve, messze vagyunk egymástól.
14 Ezért bárhol vagytok, ha a kürt hangját halljátok, gyűljetek ide hozzánk. Istenünk harcol értünk!
15 Így végeztük a munkát, miközben az emberek fele dárdával volt fölfegyverkezve, 
hajnalhasadástól a csillagok feljöttéig.
16 Ugyanakkor azt is megmondtam a népnek, hogy mindenki bent töltse az éjszakát 
Jeruzsálemben a legényével együtt, és éjjel őrködjenek, nappal pedig dolgozzanak.
17 Sem én, sem rokonaim, sem legényeim, sem az őrszemélyzet, amely engem kísért, nem vetettük 
le ruhánkat; még a vízhez is mindenki kopjával ment.



✤ Galata 6:9 A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, 
mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem 
lankadunk.

✤ Thesszalonika 3:13 Ti pedig, testvéreim, ne fáradjatok 
bele a jó cselekvésébe.



9 Ellenségeink meghallották, hogy megtudtuk tervüket, és így Isten meghiúsította azt. Mi pedig 
mindnyájan visszatértünk a várfalhoz, mindenki a maga munkájához.
10 Attól a naptól fogva legényeimnek csak a fele végezte a munkát, a másik fele dárdával, pajzzsal, 
íjjal és páncéllal volt fölfegyverkezve. A vezetők pedig ügyeltek Júda egész népére.
11 A várfal építői, a teherhordók és a rakodók egyik kezükkel a munkát végezték, a másikkal pedig 
a kopját tartották.
12 Mindegyik építőnek a derekára volt kötve a kardja, úgy építettek. A kürtös pedig mellettem 
volt.
13 Akkor ezt mondtam az előkelőknek, az elöljáróknak és a nép többi részének: A munka sok, és 
nagy területen folyik, és mi a várfalon elszéledve, messze vagyunk egymástól.
14 Ezért bárhol vagytok, ha a kürt hangját halljátok, gyűljetek ide hozzánk. Istenünk harcol értünk!
15 Így végeztük a munkát, miközben az emberek fele dárdával volt fölfegyverkezve, 
hajnalhasadástól a csillagok feljöttéig.
16 Ugyanakkor azt is megmondtam a népnek, hogy mindenki bent töltse az éjszakát 
Jeruzsálemben a legényével együtt, és éjjel őrködjenek, nappal pedig dolgozzanak.
17 Sem én, sem rokonaim, sem legényeim, sem az őrszemélyzet, amely engem kísért, nem vetettük 
le ruhánkat; még a vízhez is mindenki kopjával ment.



9 Ellenségeink meghallották, hogy megtudtuk tervüket, és így Isten meghiúsította azt. Mi pedig 
mindnyájan visszatértünk a várfalhoz, mindenki a maga munkájához.
10 Attól a naptól fogva legényeimnek csak a fele végezte a munkát, a másik fele dárdával, pajzzsal, 
íjjal és páncéllal volt fölfegyverkezve. A vezetők pedig ügyeltek Júda egész népére.
11 A várfal építői, a teherhordók és a rakodók egyik kezükkel a munkát végezték, a másikkal pedig 
a kopját tartották.
12 Mindegyik építőnek a derekára volt kötve a kardja, úgy építettek. A kürtös pedig mellettem 
volt.
13 Akkor ezt mondtam az előkelőknek, az elöljáróknak és a nép többi részének: A munka sok, és 
nagy területen folyik, és mi a várfalon elszéledve, messze vagyunk egymástól.
14 Ezért bárhol vagytok, ha a kürt hangját halljátok, gyűljetek ide hozzánk. Istenünk harcol értünk!
15 Így végeztük a munkát, miközben az emberek fele dárdával volt fölfegyverkezve, 
hajnalhasadástól a csillagok feljöttéig.
16 Ugyanakkor azt is megmondtam a népnek, hogy mindenki bent töltse az éjszakát 
Jeruzsálemben a legényével együtt, és éjjel őrködjenek, nappal pedig dolgozzanak.
17 Sem én, sem rokonaim, sem legényeim, sem az őrszemélyzet, amely engem kísért, nem vetettük 
le ruhánkat; még a vízhez is mindenki kopjával ment.



Efézus 5.15 Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek; ne esztelenül, 
hanem bölcsen,
16 kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak.

1Thesszalonika 5.5 Hiszen valamennyien a világosság és a 
nappal fiai vagytok, nem vagyunk az éjszakáé, sem a 
sötétségé. 6 Akkor ne is aludjunk, mint a többiek, hanem 
legyünk éberek és józanok.

1 Péter 5:8 Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek, 
az ördög mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el.



9 Ellenségeink meghallották, hogy megtudtuk tervüket, és így Isten meghiúsította azt. Mi pedig 
mindnyájan visszatértünk a várfalhoz, mindenki a maga munkájához.
10 Attól a naptól fogva legényeimnek csak a fele végezte a munkát, a másik fele dárdával, pajzzsal, 
íjjal és páncéllal volt fölfegyverkezve. A vezetők pedig ügyeltek Júda egész népére.
11 A várfal építői, a teherhordók és a rakodók egyik kezükkel a munkát végezték, a másikkal pedig 
a kopját tartották.
12 Mindegyik építőnek a derekára volt kötve a kardja, úgy építettek. A kürtös pedig mellettem 
volt.
13 Akkor ezt mondtam az előkelőknek, az elöljáróknak és a nép többi részének: A munka sok, és 
nagy területen folyik, és mi a várfalon elszéledve, messze vagyunk egymástól.
14 Ezért bárhol vagytok, ha a kürt hangját halljátok, gyűljetek ide hozzánk. Istenünk harcol értünk!
15 Így végeztük a munkát, miközben az emberek fele dárdával volt fölfegyverkezve, 
hajnalhasadástól a csillagok feljöttéig.
16 Ugyanakkor azt is megmondtam a népnek, hogy mindenki bent töltse az éjszakát 
Jeruzsálemben a legényével együtt, és éjjel őrködjenek, nappal pedig dolgozzanak.
17 Sem én, sem rokonaim, sem legényeim, sem az őrszemélyzet, amely engem kísért, nem vetettük 
le ruhánkat; még a vízhez is mindenki kopjával ment.



9 Ellenségeink meghallották, hogy megtudtuk tervüket, és így Isten meghiúsította azt. Mi pedig 
mindnyájan visszatértünk a várfalhoz, mindenki a maga munkájához.
10 Attól a naptól fogva legényeimnek csak a fele végezte a munkát, a másik fele dárdával, pajzzsal, 
íjjal és páncéllal volt fölfegyverkezve. A vezetők pedig ügyeltek Júda egész népére.
11 A várfal építői, a teherhordók és a rakodók egyik kezükkel a munkát végezték, a másikkal pedig 
a kopját tartották.
12 Mindegyik építőnek a derekára volt kötve a kardja, úgy építettek. A kürtös pedig mellettem 
volt.
13 Akkor ezt mondtam az előkelőknek, az elöljáróknak és a nép többi részének: A munka sok, és 
nagy területen folyik, és mi a várfalon elszéledve, messze vagyunk egymástól.
14 Ezért bárhol vagytok, ha a kürt hangját halljátok, gyűljetek ide hozzánk. Istenünk harcol értünk!
15 Így végeztük a munkát, miközben az emberek fele dárdával volt fölfegyverkezve, 
hajnalhasadástól a csillagok feljöttéig.
16 Ugyanakkor azt is megmondtam a népnek, hogy mindenki bent töltse az éjszakát 
Jeruzsálemben a legényével együtt, és éjjel őrködjenek, nappal pedig dolgozzanak.
17 Sem én, sem rokonaim, sem legényeim, sem az őrszemélyzet, amely engem kísért, nem vetettük 
le ruhánkat; még a vízhez is mindenki kopjával ment.



Filippi 1.1 Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van 
szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a 
Lélekben, ha van irgalom és könyörület,
2 akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt 
akarjátok: ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet 
akarva ugyanarra törekedjetek.
3 Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, 
hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál;
4 és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a 
másokét is.



9 Ellenségeink meghallották, hogy megtudtuk tervüket, és így Isten meghiúsította azt. Mi pedig 
mindnyájan visszatértünk a várfalhoz, mindenki a maga munkájához.
10 Attól a naptól fogva legényeimnek csak a fele végezte a munkát, a másik fele dárdával, pajzzsal, 
íjjal és páncéllal volt fölfegyverkezve. A vezetők pedig ügyeltek Júda egész népére.
11 A várfal építői, a teherhordók és a rakodók egyik kezükkel a munkát végezték, a másikkal pedig 
a kopját tartották.
12 Mindegyik építőnek a derekára volt kötve a kardja, úgy építettek. A kürtös pedig mellettem 
volt.
13 Akkor ezt mondtam az előkelőknek, az elöljáróknak és a nép többi részének: A munka sok, és 
nagy területen folyik, és mi a várfalon elszéledve, messze vagyunk egymástól.
14 Ezért bárhol vagytok, ha a kürt hangját halljátok, gyűljetek ide hozzánk. Istenünk harcol 
értünk!
15 Így végeztük a munkát, miközben az emberek fele dárdával volt fölfegyverkezve, 
hajnalhasadástól a csillagok feljöttéig.
16 Ugyanakkor azt is megmondtam a népnek, hogy mindenki bent töltse az éjszakát 
Jeruzsálemben a legényével együtt, és éjjel őrködjenek, nappal pedig dolgozzanak.
17 Sem én, sem rokonaim, sem legényeim, sem az őrszemélyzet, amely engem kísért, nem vetettük 
le ruhánkat; még a vízhez is mindenki kopjával ment.



Isten harcol értünk



Nehémiás 4.9 Ellenségeink meghallották, hogy 
megtudtuk tervüket, és így Isten meghiúsította azt.
…
14 Ezért bárhol vagytok, ha a kürt hangját halljátok, 
gyűljetek ide hozzánk. Istenünk harcol értünk!


