
22

16

Ugens vers

Introduktion

Ugens tekster

”Da jeg hørte disse ord, satte jeg mig ned og græd og sørgede i 
dagevis, mens jeg fastede og bad for himlens Guds ansigt. Jeg 
sagde: ‘Ak, Herre, himlens Gud, du store og frygtindgydende Gud, 
der bevarer pagten og troskaben mod dem, der elsker dig og holder 
dine bud!’“ (Neh 1,4-5).

På dette tidspunkt er to grupper af fanger vendt tilbage til Juda som 
en delvis opfyldelse af Guds løfter til det jødiske folk.

Men Gud er ved at forberede flere landflygtige til at rejse hjem. Den 
gruppe af eksiljøder får som opgave at løse et problem. Selv om de 
første to grupper vendte tilbage for at genopbygge Jerusalem og 
fuldføre en del af det projekt ved at færdiggøre templet, blev resten 
af genopbygningen opgivet, da de omkringliggende nationer ydede 
modstand. Folk fra de omkringliggende områder ønskede ikke, at 
israelitterne skulle bygge byen og dens mure; for de var bange for, at 
israelitterne skulle blive en mægtig nation igen, ligesom de tidligere 
havde været (Ezra 4,6-24). De opfattede israelitternes tilbagevenden 
som en trussel, som de var fast besluttede på at standse. Men Gud 
kaldte ikke sit folk for at lade dem i stikken midt i den opgave, han 
havde kaldt dem til at udføre.

Han var derfor i færd med at forberede en anden person, som skulle 
udføre hans vilje og gennemføre det, Gud havde planlagt. Han hed 
Nehemias, og vi vender os nu til ham og hans gerning for Herren.

· Neh 1-2
· 5 Mos 7,9
· Sl 23,1-6
· 4 Mos 23,19

Nehemias
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 Neh 1,1-4

Til at 
tænke over

6. OKTOBER 2019

Nehemias modtager dårlige nyheder

Nehemias’ Bog begynder lidt ligesom Daniels Bog (læs Dan 1,1-2), 
nemlig med dårlige nyheder. Det er rigtigt, at mange var vendt tilbage 
til deres forfædres hjemland; men det gik ikke så godt for dem der.

Hvorfor var Nehemias så ulykkelig? Hvordan reagerede han på de 
dårlige nyheder, han fik?

Nogle af de jøder, der flere år tidligere var blevet taget til fange, blev 
bragt til Susa, som var et af de fire administrative centre i det persi-
ske rige. Nehemias gjorde tjeneste som mundskænk i det kongelige 
palads. Udtrykket ”Hanani, en af mine brødre“ henviser mest sand-
synligt til en blodsbror; for der er en tilsvarende, men mere familiær 
henvisning til Hanani i Neh 7,2. Men det kan også bare være en hen-
visning til, at han også var israelit. Samtalen med Hanani fandt mest 
sandsynligt sted mellem midten af november og midten af december 
i 445 f.Kr., ca. 13 år efter, at Ezra var vendt tilbage til Jerusalem. 
Hanani rapporterer, at situationen i Jerusalem er frygtelig. Folket har 
ikke været i stand til at genopbygge byen, og fjender har ødelagt 
bymuren, så byen er forsvarsløs og øde.

Nehemias havde sandsynligvis hørt rygter om, at samaritanerne 
havde ødelagt bymuren; men han havde ingen direkte beviser på det 
indtil nu. Kong Artaxerxes havde knust de hjemvendtes håb ved at 
standse genopbygningen, efter at folk fra den anden side af floden 
klagede (Ezra 4).

Selv om templet var genopbygget, var det ikke i fuld funktion; 
for de mennesker, der var nødvendige for at tempeltjenesten kunne 
fungere, var ikke i stand til at bo i Jerusalem. Disse nyheder gjorde 
Nehemias ked af det, og konsekvenserne deraf skar ham i hjertet. 
Jøderne havde ikke æret Gud, selv om de var vendt hjem netop med 
den hensigt. I stedet havde de forsømt Guds hus og den hellige by 
på grund af deres frygt for fjendtlig undertrykkelse.

Nehemias vender sig automatisk til Gud. Han klager ikke over, at 
Judas indbyggere mangler tro. Han beskylder dem ikke for fejhed. 
Men han godtager heller ikke situationen som uforanderlig. Ne-
hemias falder på knæ og begynder at bede og faste.

Da Nehemias fik de dårlige nyheder, begyndte han at græde, faste 
og bede. Hvad bør det sige os om, hvordan vi især i vanskelige ti-
der har brug for at henvende os til Gud?
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Til at 
tænke over

7. OKTOBER 2019

Nehemias’ bøn

Vi finder Nehemias’ bøn i Neh 1,5-11. Hvad er de forskellige elemen-
ter af hans bøn? Hvorfor indbefatter han sig selv i sin bøn blandt 
dem, der har skyld?

A Gud, du er stor og nådig (Neh 1,5).
 B Hør mig (Neh 1,6).
  C Syndsbekendelse (Neh 1,6-7).
   D Husk dine løfter (Neh 1,8-9).
  C1 Du har husket os (Neh 1,10).
 B1 Hør mig (Neh 1,11).
A1 Gud, giv fremgang og nåde (Neh 1,11).

Nehemias’ bøn er smukt opbygget. Den beskriver Guds storhed, fol-
kets egen syndighed, og afsluttes med et råb om hjælp. Bønnen lig-
ner Daniels bøn i Dan 9, og det er meget muligt, at Nehemias kendte 
til den. Det er værd at bemærke, at Nehemias ikke begynder med et 
råb om hjælp. I stedet udtrykker han først sandheden om, at Gud er 
stor og frygtindgydende. Han fremhæver også, at Gud overholder 
sin pagt og viser barmhjertighed mod dem, der elsker ham. Det er, 
som om han vil minde Gud om, at han altid har været trofast og ikke 
kan være anderledes i denne situation.

Bønnen er bygget op efter et specielt mønster, som vi kan se 
ovenover. Centrum af bønnen er vers 8, hvor Nehemias formulerer 
Guds løfter. Nehemias siger: ”Husk!“ Han siger med andre ord: 
Husk, Gud, at du lovede, at du ville sprede os, når vi svigtede dig; 
men du har også lovet at bringe os tilbage og genoprette alt. Siden 
det første er sket, er det nu tiden til, at du opfylder det andet, for 
vi vender nu tilbage til dig. Nehemias er ikke bange for at vise sin 
tro på Guds løfter og minde Gud om dem. Det er selvfølgelig ikke 
sådan, at Gud ikke kender og husker sin løfter. Men Gud glæder sig 
over vores villighed til at tro på hans løfter. Han vil gerne have, at vi 
i vores tillid til dem, gentager dem over for ham. Ved at sætte ord 
på det, Gud har lovet os, kan vi styrke vores egen beslutning om at 
stole på hans løfter, især i de situationer, hvor alt synes håbløst.

Tænk over nogle af de løfter, du personligt lige nu kan have tillid 
til. Hvorfor er det vigtigt aldrig at ophøre med at tro på Guds 
løfter?
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 Neh 2,1-8

 Til at 
tænke over
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Nehemias siger sin mening

Neh 1,11 fortæller os, at Nehemias var mundskænk hos kongen. Det 
kan synes som en ubetydelig stilling for os; men mundskænke kunne 
være mænd med stor indflydelse, siden de hele tiden havde direkte 
adgang til kongen. Mundskænken skulle smage på alt det, kongen 
fik at drikke for at forhindre, at kongen blev syg eller døde. Herodot 
understreger, at perserne satte mundskænke meget højt, og de blev 
betragtet som højtstående embedsmænd. Den assyriske kong Esar-
haddons mundskænk var fx også den øverste minister i kongeriget. 
Nehemias havde altså en høj stilling i det persiske rige, og fordi han 
havde adgang til kongen, beder han om, at Gud må bruge ham til at 
tale med kongen om situationen i Juda.

Hvad skete som et resultat af, at Nehemias havde bedt og fastet?

Bønnen bliver besvaret i måneden nisan, som cirka svarer til april i 
444 f.Kr. Der er gået fire måneder, siden Hanani og de andre jøder 
bragte Nehemias de dårlige nyheder om Jerusalem. I fire måneder 
bad og fastede Nehemias, og hver dag må han have følt, at Gud ikke 
svarede. Men Guds valg af tidspunkt er altid rigtig. Gud forberedte 
kongen, så han ville lytte til Nehemias og reagere positivt.

Det sker ikke hver dag, at en mundskænk bliver fritaget for sit 
arbejde, så han kan blive statholder i et andet land. Gud talte gen-
nem Nehemias og påvirkede den persiske kong Artaxerxes I til at 
gøre Nehemias til statholder i Juda. Når dronningen nævnes, kan det 
betyde, at dette var en privat anledning; for det var ikke altid skik, at 
dronningen deltog ved formelle fester. Nehemias omtaler ikke med 
det samme Jerusalem, for at kongen ikke skal få forud indfattede 
ideer. I stedet kommer han med en følelsesladet appel til kongen om 
noget, der er personligt for ham. Når han når til det punkt, hvor det 
specifikke sted nævnes, er kongen allerede positivt indstillet.

Hvilke paralleller er der mellem Nehemias’ stilling ved hoffet og 
Daniels i Babylon? Hvad fortæller det os om Nehemias’ personlig-
hed, at kongen har en positiv indstilling til ham?

TIRSDAG
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 Neh 2,9-10

 Til at 
tænke over

9. OKTOBER 2019

Nehemias sendes

Kongen sendte breve med Nehemias til honoritten Sanballat og 
amoritten Tobija, de øverste statholdere i provinsen Hinsides Floden, 
så der kunne banes vej for det, Nehemias skulle udføre. Kongen 
havde også befalet Asaf, som havde tilsyn med kongens parker, at 
sørge for alt det tømmer, som Nehemias havde brug for til at gen-
opbygge byen, bymuren, og tempelportene.

Hvad fortæller disse vers om den modstand, som Nehemias og 
jøderne generelt skulle komme til at møde?

Nehemias ankom til Jerusalem omkring året 445/44. Der synes at 
være modstand allerede, før Nehemias går i gang med noget som 
helst. Hans befaling, som blev overgivet til statholderne, skabte pro-
blemer. Tobija er et jødisk navn, som betyder ”Herren er god“. Hans 
søns navn Jehohanan er også et jødisk navn, som betyder ”Herren er 
nådig“. Men Tobija havde stilling som statholder i Ammon. Jerusa-
lem var omringet af fjender. Mod nord var Sanballat, statholder i Sa-
maria; mod øst var Tobija, statholder i Ammon; mod syd var arabe-
ren Geshem (Neh 2,18-19), som erobrede Edom og Moab. Desværre 
spottede lederne i det område Nehemias, fordi han var bekymret for 
”israelitternes vel“. Tyranner glæder sig ikke over de undertryktes 
velfærd.

Men da Nehemias ”ankom til Jerusalem med militær eskorte, stod 
det klart for enhver, at han var kommet i et vigtigt ærinde. Det vakte 
derfor straks misundelse hos de hedenske stammer, som boede i 
byens nærhed. Disse havde ofte vist deres had til jøderne ved at gøre 
dem fortræd og fornærme dem. Nogle af stammehøvdingene var 
ivrige efter at lægge deres ondskab for dagen, nemlig honoritten 
Sanballat, den ammonittiske træl Tobila og araberen Geshem. Disse 
høvdinge betragtede lige fra begyndelsen Nehemias’ bevægelser 
med kritiske øjne og forsøgte med alle til rådighed stående midler at 
krydse hans planer og hindre ham i arbejdet“ (Ellen White, Profeter 
og konger, s. 309).

Hvilke andre bibelske beretninger kan du komme i tanker om, hvor 
mennesker, som var blevet kaldet af Gud til at gøre hans vilje, 
mødte modstand? Del dit svar med klassen på sabbatten.

ONSDAG
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 Neh 2,11-20

 Neh 2,19-20

 

10. OKTOBER 2019

Nehemias forbereder sig til opgaven

Der var ingen tvivl om, at Gud havde kaldt Nehemias til denne op-
gave, og at han ville sørge for alt det, som Nehemias havde brug for. 
Udrustet med kundskaben om Guds løfter og visheden om Guds 
kald, gik Nehemias i gang. Men han gik frem med forsigtighed og 
under bøn. Selv om han vidste, at Gud var med ham, fik denne vis-
hed ham ikke til at gennemtænke det, han ville gøre.

Hvad gjorde Nehemias for at forberede projektet med at 
genopbygge muren?

Lektier i ledelsesstil: Lærdom nr. 1: Nehemias fortalte ingen, hvilke 
planer Gud havde tænkt, at Nehemias skulle udføre for Jerusalem 
(Neh 2,12). Ikke alene fortæller han det ikke til fjenderne; men kan 
holder det også skjult for de jødiske ledere. Han er på en rekogno-
sceringsopgave for at finde ud af, hvad der er behov for at gøre. 
Lærdom nr. 2: Før han fremlægger noget for andre, gør Nehemias sit 
hjemmearbejde og lægger planer for alt det arbejde, der bliver nød-
vendigt. Lærdom nr. 3: Når han endelig taler om opgaven, giver han 
først en oversigt over, hvad Gud har gjort indtil nu for at lede ekspe-
ditionen. Derefter tilføjer han kongens ord. Han opmuntrer, før han 
beder om engagement. Det er næsten et mirakel, at jøderne reagerer 
så positivt og beslutter sig for at bygge på trods af al den modstand, 
der vil komme. Gud havde ikke kun forberedt kongen gennem Ne-
hemias’ bøn og faste, men også det jødiske folk, så de reagerede 
med mod og velvilje.

Hvad fortæller disse vers om Nehemias’ tro? Hvordan tror du, 
tekster som 5 Mos 7,9; Sl 23,1-6 og 4 Mos 23,19 har hjulpet ham?

Vores samtaler viser, hvem vi er, og hvad vi virkelig tror på. Ne-
hemias havde en tendens til at tale opmuntrende ord. Han var ikke 
bange for at indbefatte Gud i alt, hvad han sagde, og han var villig 
til at ære ham, selv når andre spottede og lo. Selv om Nehemias var 
klar over den foragt, fjenderne følte for ham, lagde han ikke fingrene 
imellem eller holdt Gud ude af sine samtaler. Ligesom Josef i Egypten 
mange hundrede år tidligere var Nehemias ikke bange for at frem-
hæve Gud for de mennesker, som ikke troede på ham.

TORSDAG



22

11. OKTOBER 2019

·  Ellen White, Profeter og konger, ”Nehemias – en handlingens 
mand“, s. 306-308.

Nehemias var en person, der bad: ”Nehemias havde ofte udøst sin 
sjæl på sit folks vegne, men da han bad ved denne lejlighed, traf 
han en hellig beslutning. Han ville selv påtage sig at genopbygge 
Jerusalems mure og give Israel dets nationale storhed tilbage, hvis 
han kunne opnå kongens samtykke og sikre sig de nødvendige 
hjælpemidler. Han bad derfor Herren om at måtte finde nåde for 
kongens øjne, så hans plan kunne lykkes. ‘Lad det lykkes for mig, din 
tjener,’ bad han, og ‘lad mig finde barmhjertighed hos denne mand.’ 
Nehemias ventede i fire måneder på en gunstig anledning til at frem-
sætte sin anmodning for kongen.“ ”(Ellen White, Profeter og konger, 
s. 307).

1. Tænk over spørgsmålet i onsdagsafsnittet. Hvordan kan det 
være, at de mennesker, som var kaldt af Gud, både i Det Gamle 
og Det Nye Testamente, næsten uden undtagelse blev udsat for 
stor modstand? Måske ville det være bedre at spørge: Hvilke ek-
sempler kan I finde på nogen, der blev kaldt af Gud til at udføre 
hans vilje, men som ikke mødte modstand? 

2. Læs Neh 2,18. Hvad fortæller dette vers om den magt, et per-
sonligt vidnesbyrd kan have, og hvor afgørende det var for den 
positive reaktion, som Nehemias fik fra de andre jøder?

3. Hverken Ezra eller Nehemias kunne have udrettet noget som 
helst uden kongens hjælp. Disse Guds mænd arbejdede altså 
sammen med de politiske myndigheder, som til og med var he-
denske. Kan vi her lære noget om, hvornår og hvordan vi som en 
kirke kan samarbejde med de politiske myndigheder, hvem de 
end måtte være? Hvorfor må dette altid gøres med meget stor 
forsigtighed?

4. Gennemgå i klassen Nehemias’ bøn (Neh 1,1-11). Hvad kan vi 
finde i den, som kan styrke vores forhold til Gud? Hvad lærer 
den os om overgivelse, bekendelse og tillid til Guds løfter?

Spørgsmål til
drøftelse

Til videre studium

FREDAG
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• Prøv at få en kort oversigt over indholdet af hele Nehemias’ Bog.
• Dette at huske er et meget vigtigt begreb i Bibelen, ikke mindst i 

forbindelse med bønner til Gud.
- Prøv (evt. ved brug af en ordbog eller et computerprogram) at 

finde eksempler fra Bibelen, hvor:
 · Mennesker beder Gud om at huske.
   Hvad skal Gud huske?
 · Gud beder os om at huske.

• Læs sammen Nehemias’ bøn. Lektien gengiver dens struktur som 
spejlvendt (A, B, etc.). Man kan også analysere bønnen i lyset af, 
hvordan den taler til Gud. Mange bønner i Bibelen indeholder de 
samme elementer; tænk fx over Herrens bøn, ”Fadervor“.

Vers Element i bønnen Kommentar

4-5 Tiltale ”Ak Herre“ med efterfølgende be-
skrivelse af Gud som ”himlens Gud“ 
m.m. – der citeres fra 5 Mos 7,9, sml. 
Dan 9,4.

6a Anmodning Nehemias beder Gud om at høre godt 
efter, sml. Dan 9,18 m.fl.

6b-7 Bekendelse af synd Med reference til Israels historie

8-10 Anmodning og 
motivation

”Husk“ efterfulgt af en beskrivelse, der 
har til hensigt at motivere Gud til at 
gribe ind.

11a Tiltale med 
anmodning

Nehemias anmoder endnu en gang 
Gud om at være lydhør, motiveret af, at 
Gud har et folk / tjenere, som ønsker at 
ære ham, altså frygte hans navn.

11b Specifik 
anmodning

Hele bønnen leder op til denne kon-
krete bøn, ”lad mig finde barmhjertig-
hed hos“ kong Artaxerxes.

• Hvorfor tror du, at Nehemias brugte tid på at bekende Israels 
synd? Kunne han ikke bare være gået direkte til sin anmodning 
om hjælp fra Gud?

 Guds Ord

 

 

 Spørgsmål 
til teksten

 

Aktiviteter og dialog
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  Personligt 
kristenliv

 Mødet med 
dagligdagen

 Uddybende 
spørgsmål

Noter

• Nehemias anmoder Gud om hjælp til at finde ”barmhjertighed“ 
hos kongen. Det samme ord for en positive holdning fra en anden 
person er brugt om Daniel og hofchefen i Dan 1,9.

- Har du somme tider brug for ”barmhjertighed“ eller ”velvilje“ i 
personforhold? Hvordan tror du, at Gud i praksis hjælper dig 
til at finde den?

• Tænk over dine personlige, private bønner.
- Hvordan tiltaler du Gud? Kalder du ham ”fader/far“, ”himmel-

ske fader“, ”min skaber“ m.m.?
 · Minder du Gud om hans løfter eller om noget, du tidligere 

har erfaret med Gud?
- Hvad siger du for at motivere Gud til at besvare din bøn?

• Tænk over dit forhold til familie og venner. Hvorfor har det betyd-
ning, at I husker, hvad I har oplevet eller har sammen?

• Prøv at notere jer nogle af de situationer, hvor vi sammen beder 
Gud om noget.
- Hvor ofte drejer bønnerne sig om noget ganske specifikt eller 

konkret? Når de gør, hvad beder vi så om? Hvilke situationer er 
ikke bare almindelige?

• Beder vi for lidt konkret, når vi beder sammen?

DIALOG


