
Nehémiás könyve

Mi jut eszünkbe róla?













Jeruzsálem falainak helyreállítása, 1-7

A zsidó nép 
helyreállítása, 8-13



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





A 10. rész helye a Nehémiásban

Nehámiás nem a fal újjáépítéséről szól 
A fal eszköz volt Isten kezében 
Istenről szól és az őt követő nép 
megújulásáról 
Így a 10. rész az egyik csúcspont





Három rész

1-30 az írásbeli megállapodás a törvény 
megtartására 
31-32 a hétköznapok alárendelése az 
Úrnak 
33-40 a lelki dolgok alárendelése az Úrnak



1. rész

1-30 az írásbeli megállapodás a törvény 
megtartására



Kik írták alá?

• Nehémiás 

• 22 pap 

• 17 lévita 

• 44 főember



Összefogás

29 A nép többi része, a papok, a léviták, a kapuőrök, az 
énekesek, a templomszolgák és mindazok, akik a tartományok 
népeitől elkülönültek, az Isten törvényéhez csatlakoztak, 
feleségeikkel, fiaikkal és leányaikkal együtt, mindenki, aki csak 
érett eszű volt. 

30 Csatlakozva tehát előkelő honfitársainkhoz, átok alatt esküt 
tettünk, hogy Isten törvénye szerint élünk, amelyet Isten adott 
szolgája, Mózes által, és hogy megtartjuk és teljesítjük Urunknak, 
az Úrnak minden parancsolatát, végzését és rendelkezését.



Elérkezett az idő

Nagy emberek soha nem nagyobbak annál, mint amikor 
kegyességre buzdítanak másokat, s maguk is jó példával járnak 
elöl. Így mutatják ki igazán törődésüket a náluknál kisebbek 
iránt. Ó, ha a nemesség valóban fölkarolná a hit ügyét, talán az 
emberek jobban ragaszkodnának hozzájuk, mint bármikor. 

Great men never look so great as when they encourage religion, and are 
examples of it; and they would by that, as much as any thing, secure an 
interest in the most valuable of their inferiors. Let but the nobles cordially 
espouse religious causes, and perhaps they will find people cleave to 
them therein closer than they can imagine.



Elérkezett az idő

29 A nép többi része, a papok, a léviták, a kapuőrök, az 
énekesek, a templomszolgák és mindazok, akik a tartományok 
népeitől elkülönültek, az Isten törvényéhez csatlakoztak, 
feleségeikkel, fiaikkal és leányaikkal együtt, mindenki, aki csak 
érett eszű volt. 

30 Csatlakozva tehát előkelő honfitársainkhoz, átok alatt esküt 
tettünk, hogy Isten törvénye szerint élünk, amelyet Isten adott 
szolgája, Mózes által, és hogy megtartjuk és teljesítjük Urunknak, 
az Úrnak minden parancsolatát, végzését és rendelkezését.



2. rész

31-32 a hétköznapok alárendelése az 
Úrnak



Hétköznapok alárendelése

31 Nem adjuk leányainkat feleségül az ország egyéb 
lakóinak, sem az ő leányaikat nem vesszük feleségül 
fiainknak. 

32 Ha az ország lakossága árut vagy bármilyen gabonát 
hoz be eladásra a nyugalom napján, nem vásárolunk 
tőlük a nyugalom napján, vagy más ünnepnapokon. A 
hetedik évben bevetetlenül hagyjuk a földet, és 
elengedünk minden tartozást.



3. rész

33-40 a lelki dolgok alárendelése az 
Úrnak



A lelkiek alárendelése - gondoskodás Isten házáról

33 Kötelezőnek fogadtuk el, hogy évenként egyharmad sekelt adunk 
Istenünk házának a szolgálatára: 

34 a sorba rakott kenyerekre, az állandó ételáldozatra és az állandó 
égőáldozatra a nyugalom napjain, újholdkor, a megszabott ünnepeken, 
továbbá a szent adományokra és a vétekáldozatokra, hogy engesztelést 
szerezzenek Izráelnek, és minden munkára Istenünk házánál. 

35 Mi, papok, léviták és a nép, sorsot vetettünk, hogy az áldozathoz 
szükséges fát családonként behordjuk Istenünk házába évről évre a 
megszabott időben, hogy égjen a tűz Istenünknek, az Úrnak az oltárán, 
ahogyan az elő van írva a törvényben.



A lelkiek alárendelése - gondoskodás Isten szolgáiról

36 Bevisszük földünknek első termését és mindenféle gyümölcsfának az 
első termését évről évre az Úr házába. 

37 Elsőszülött fiainkkal és állatainkkal is úgy járunk el, ahogyan elő van 
írva a törvényben. Marháink és juhaink elsőszülötteit bevisszük Istenünk 
házába a papoknak, akik szolgálatot végeznek Istenünk házában. 

38 Kenyértésztánknak, mindenféle gyümölcsfánknak, a mustnak és olajnak 
a legjavát felajánljuk, és bevisszük Istenünk házának a kamráiba a 
papoknak, földünkről a tizedet pedig a lévitáknak. És a lévitáknak kell 
beszedniük a tizedet minden földművelő városban.



A lelkiek alárendelése

Nem fogjuk elhanyagolni Istenünk házát. 
…bármibe is kerüljön!




