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Kuinka mones kirja Nehemia on Raamatussa?
Kirja sijoittuu vuoden vuosien 445-444 eKr. tienoille. Babylonian pakkosiirtolaisuuden
alusta oli kulunut noin 150 vuotta. Siitä kun osa juutalaista kansaa oli palannut takaisin
Jerusalemiin oli noin 110 vuotta. Temppeli oli olllut valmiina jo 90 vuotta.
Nehemian kirja luetaan raamatun historiallisiin kirjoihin. Aiemmin se oli osa Esran kirjaa,
jossa kerrotaan temppelin rakentamisesta. Nehemia keskittyy muurin rakentamiseen
Jerusalemin kaupungin ympärille.

1. Kutsu
Nehemian, Hakaljan pojan, kertomus. Kislev-kuussa, kahdentenakym-menentenä
vuotena, minun ollessani Suusanin linnassa, tuli Hanani, eräs minun veljistäni, ja
muita miehiä Juudasta. Ja minä kyselin heiltä juutalaisista, siitä pelastuneesta
joukosta, joka vankeudesta palanneena oli jäljellä, ja Jerusalemista. Ja he sanoivat
minulle: "Jotka vankeudesta palanneina ovat jäljellä siinä maakunnassa, ne ovat
suuressa kurjuu-dessa ja häväistyksen alaisina; ja Jerusalemin muuri on revitty
maahan, ja sen portit ovat tulella poltetut”. Neh 1:1-3
Kuka oli Nehemia?
Millaisia uutisia Nehemia kuuli Jerusalemista?
Mistä juutalaisen kansan alennustila johtui?
Mikä rooli ja merkitys muurilla oli muinaisissa kaupungeissa?
Miksi nykyään ei enää rakenneta muureja kaupunkien ympärille?
Mitä keinoja nykyään on suojautua ei-toivotuilta vieraita tai vaikutteilta?
Nehemian krijan kuvaamaa tilannetta on usein verrattu kristillisen kirkon ja seurakuntien
tilanteeseen. Missä määrin tämän ajan kristikuntaa voisi mielestäsi kuvailla samalla
tavalla?
Mistä kristillisen seurakunnan alennustila johtuu?
Mikä (tai mitkä) on se muuri, joka on alhaalla kristillisen seurakunnan ympärillä?

2. Rukous
Tämän kuultuani minä istuin monta päivää itkien ja murehtien, ja minä paastosin ja
rukoilin taivaan Jumalan edessä. Minä sanoin: "Oi Herra, taivaan Jumala, sinä suuri
ja peljättävä Jumala, joka pidät liiton ja säilytät laupeuden niille, jotka sinua
rakastavat ja noudattavat sinun käskyjäsi, olkoon sinun korvasi tarkkaavainen ja
silmäsi avoin kuullaksesi palvelijasi rukoukset, joita minä nyt päivät ja yöt rukoilen
sinun edessäsi palvelijaisi, israelilaisten, puolesta, tunnustaen israelilaisten synnit,
jotka me olemme tehneet sinua vastaan; sillä minäkin ja minun perhekuntani
olemme syntiä tehneet! Me olemme pahoin tehneet sinua vastaan; emme ole
noudattaneet käskyjä, säädöksiä ja oikeuksia, jotka sinä annoit palvelijallesi
Moosekselle. Neh 1:4-7
Miten Hananin tuomat uutiset vaikuttivat Nehemiaan?
Miten hän kanavoi surunsa ja ahdistuksensa?

Miten me kanavoimme ahdistuksemme?
Millaista roolia rukous näyttelee niissä tilanteissa kun me saamme jonkin äärimmäisen
ahdistavan viestin?
Kenen synnit Nehemia rukouksessa tunnusti?
Miksi hän teki niin?
Missä määrin meidän tulisi kokea syyllisyyttä ’kristillisen seurakunnan muurien’ tilasta?
Muista sana, jonka sinä annoit palvelijallesi Moosekselle, sanoen: 'Jos te tulette
uskottomiksi, niin minä hajotan teidät kansojen sekaan; mutta jos te palajatte minun
tyköni, noudatatte minun käskyjäni ja seuraatte niitä, niin vaikka teidän
karkoitettunne olisivat taivaan ääressä, minä heidät sieltäkin kokoan ja tuon heidät
siihen paikkaan, jonka minä olen valinnut nimeni asuinsijaksi’. Ovathan he sinun
palvelijasi ja sinun kansasi, jotka sinä vapahdit suurella voimallasi ja väkevällä
kädelläsi. Neh 1:8-10
Mihin Nehemia rukouksessaan vetosi?
Missä määrin Jumala on sidottu omaan sanaansa?
Miten helppoa Sinun on luottaa Jumalan lupauksiin?
Miten usein sinä olet vedonnut Jumalan lupauksiin rukoillessasi?
Oi Herra, tarkatkoon sinun korvasi palvelijasi rukousta ja niiden palvelijaisi
rukousta, jotka tahtovat peljätä sinun nimeäsi! Anna tänä päivänä palvelijasi
hankkeen menestyä ja suo hänen saada armo sen miehen edessä." Minä olin näet
kuninkaan juomanlaskija. Neh 1:11
Miten suuri osa pyytämiselllä oli tässä Nehemian rukouksessa?
Mitä Nehemia pyysi?
Miten suurta osaa pyytäminen näyttelee meidän rukouksissamme?
Mistä se johtuu?
Mitä muita asioita rukouksessa voi Jumalalle ilmaista kuin omia tarpeitamme?

3. Ojentautuminen
Niisan-kuussa, kuningas Artahsastan kahdentenakymmenentenä hallitusvuotena,
kun viini oli hänen edessään, otin minä viinin ja annoin sen kuninkaalle. Kun minä
en ollut ennen ollut hänen edessään murheellisena, sanoi kuningas minulle:
"Minkätähden sinä olet niin murheellisen näköinen? Ethän ole sairas; sinulla on
varmaan jokin sydämensuru." Silloin minä peljästyin kovin, mutta minä sanoin
kuninkaalle: "Eläköön kuningas iankaikkisesti. Kuinka minä en olisi murheellisen
näköinen, kun se kaupunki, jossa minun isieni haudat ovat, on autio ja sen portit
tulella poltetut?” Neh 2:1-3
Mikä oli Nehemian tehtävä Persian hovissa?
Millainen asema juomanlaskijoilla oli hoveissa - ja miksi?
Yrittikö Nehemia auttaa Jumalaa - saadakseen kuninkaan kyselemään häneltä murheen
syytä?
Missä määrin me yritämme jouduttaa Jumalaa vastaamaan niinkuin haluaisimme?
Kuningas sanoi minulle: "Mitä sinä siis pyydät?" Niin minä rukoilin taivaan Jumalaa
ja sanoin kuninkaalle: "Jos kuningas hyväksi näkee ja jos olet mielistynyt
palvelijaasi, niin lähetä minut Juudaan, siihen kaupunkiin, jossa minun isieni haudat

ovat, rakentamaan sitä uudestaan". Niin kuningas kysyi minulta, kuningattaren
istuessa hänen vieressään: "Kuinka kauan sinun matkasi kestäisi ja milloin voisit
palata?" Kun siis kuningas näki hyväksi lähettää minut, ilmoitin minä hänelle
määrätyn ajan. Neh 2:4-6
Miten kuningas suhtautui Nehemian huolenaiheeseen?
Miten Nehemia oli varautunut kuninkaan vastaukseen?
Nehemia ruoili ’hätärukouksen’. Onko sinulla kokemusta vastaavasta?
Ja minä sanoin kuninkaalle: "Jos kuningas hyväksi näkee, niin annettakoon minun
mukaani kirjeet Eufrat-virran tuonpuoleisen maan käskynhaltijoille, että he sallivat
minun kulkea sen kautta perille Juudaan asti, samoin kirje Aasafille, kuninkaan
puiston vartijalle, että hän antaa minulle hirsiä temppelilinnan porttien kattamista
varten sekä kaupungin muuria ja sitä taloa varten, johon menen asumaan". Ja
kuningas myönsi minulle sen, koska minun Jumalani hyvä käsi oli minun päälläni.
Neh 2:7-8
Missä vaiheessa Nehemia oli ehtinyt tehdä suunnitelmia Jerusalemiin lähtemisestä,
muurin rakentamisesta ym.?
Missä määrin me teemme suunnitelmia odottaessamme Jumalan vastausta?
Miksi Nehemia tarvitsi mukaansa kirjeen käskynhaltijoille?
Miksi hän tarvitsi toiseen kirjeen Aasafille?
Miten kuningas suhtautui pyyntöön?
Miten tämä rohkaisee meitä seurakunnan rakentamisessa?

