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UGEN 6.-12. OKTOBER 2019

Nehemias’ mission
”Himlens Gud vil lade det lykkes for os! Vi, hans tjenere, går i gang
med at bygge“ (Neh 2,20).

Hovedtanke

Guds plan med Israel videreføres gennem Nehemias’ gerning.

Introduktion

Samuel Morse (1791-1872) var en maler og opfinder i USA. Meget
tidligt opdagede han en kunstnerisk åre i sig. Det var hans drøm at
blive kunstmaler for at gengive USA’s historie i billeder. Han var af den
faste overbevisning, at det var Gud, der havde givet ham den opgave.
Efter et vellykket ophold på kunstakademiet i London fik han i 1834
chancen for at virkeliggøre sin drøm. ”Rotunden“ i Capitol i Washington, D.C., skulle udsmykkes med scener fra den amerikanske historie.
Der var ingen, der tvivlede på, at Morse ville få opgaven, men intriger
bevirkede, at en anden mindre kendt maler fik buddet. Morse var
skuffet og opgav maleriet.
I denne situation begyndte han nu med al styrke at kaste sig over
noget helt andet, som han egentlig ikke havde forstand på. Han udviklede den elektriske telegraf (fjernskriver), der blev anmeldt som patent så tidligt som i 1837. Alfabetet, der blev opfundet til formålet, er
kendt i hele verden. Det er morsealfabetet. Morse begyndte at forstå,
at maleriet ikke var den livsopgave Gud havde givet ham (selvom han
længe havde troet det), men han skulle forbedre kommunikationen
mennesker imellem“ (Rudolf Möckel, Im Gegenwind, Dillenburg 2017,
33f.).
Nehemias oplevede ligeledes et dramatisk skifte i sin professionelle
karriere og bidrog på afgørende vis til at sikre Guds folks eksistens i
Jerusalem og Juda.
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SØNDAG 6. OKTOBER 2019

Dårlige nyheder
Neh 1,1-4

Hvordan reagerer Nehemias på ”nyhederne“ fra Jerusalem?

Baggrund

Susa var et af de fire administrationscentre i det persiske rige. Her
arbejder Nehemias som mundskænk (v. 11) i det kongelige palads.
Nehemias skulle ikke alene smage på alle kongens måltider for at sikre
sig, at de ikke var forgiftede, men også være til stede ved så godt som
alle den persiske herskers forhandlinger og skulle ”være i stand til at
føre konstruktive samtaler med kongen“ samt ”rådgive, når han blev
bedt om det.“ ”Fordi han som mundskænk tjente kongen hver dag,
havde han … betydelig indflydelse“ (Möckel, 11).
Nehemias’ samtale med Hanani blev sandsynligvis ført mellem midten
af november til midten af december 445 f.Kr. ca. 13 år efter, at Ezra
var taget tilbage til Jerusalem. Hanani berettede om, at situationen i
Jerusalem var katastrofal.
”De hjemvendte led under anfægtelser og bebrejdelser. Templet og
dele af byen var godt nok genrejst, men man lagde hindringer i vejen
for det fortsatte byggeri. Tempeltjenesten blev forstyrret, og folket var
i konstant alarmberedskab, fordi bymuren stadig lå i ruiner“ (MUO
426).
Nehemias’ reaktion på denne nyhed viser, hvor tæt en relation han
havde til sit folk, selvom han selv havde gode forhold ved det persiske
hof.

Til eftertanke

Da Nehemias hører de dårlige nyheder fra Jerusalem, sørger og faster
han under bøn. Hvordan kan hans adfærd være et forbillede for mig,
når jeg står i udfordrende situationer?
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MANDAG 7. OKTOBER 2019

En bønnens mand
Neh 1,5-11
Baggrund

Hvordan ”argumenterer“ Nehemias over for Gud?
Nehemias’ bøn indeholder påkaldelse af Gud (v. 5-6), bekendelse af
skyld (v. 6-7), bøn om forsoning (v. 8-9), en appel om Guds medfølelse (v. 10) og en fornyet bøn om bønhørelse (v. 11), alt imens han
knytter an til pagtsløfterne i 5 Mos 30,1-5. Gud havde advaret om,
at han ville sprede sit folk blandt folkene, hvis det var utro, men giver
også løftet om at bringe det tilbage og genoprette alting, hvis det omvender sig.
Da nu i det mindste en rest af Israel var kommet tilbage med anger og
tro, synes Nehemias, det var betimeligt, at Gud opfyldte sit løfte. Med
denne henvisning til Toraen bliver – foruden murens opførelse – det
andet afgørende tema i bogen introduceret. ”Jerusalems genopbygning med Guds hjælp kan kun lykkes i loyalitet til Guds anvisninger“
(SAT 1, 941).
I Nehemias’ Bog er der påfaldende hyppigt nedfældet bønner. Bogen
begynder (1,5-11) og slutter (13, 19.31) med bøn. Nehemias’ bønner
er ofte forbundet med handlinger. Han var uden al tvivl en bønnens
mand.
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Til fordybelse

”Nehemias havde ofte på sit folks vegne udøst sit hjerte over for Gud.
Mens han bad, modnedes en hellig beslutning i hans sind. Han ville
selv overtage genopbygningen af Jerusalems mure og stå for at genrejse Israels nationale styrke under forudsætning af kongens godkendelse og den nødvendige hjælp til anskaffelse af redskaber og materiel. Han bad Herren om, at kongen ville være velvillig stemt, så denne
plan kunne gennemføres“ (MUO 427).

Til eftertanke

”Hvis du vil ydmyge en kristen, så spørg ham om hans bønneliv!“
(John Oswald Sanders)

TIRSDAG 8. OKTOBER 2019

En gylden anledning
Neh 2,1-8

Hvilken årsag angiver Nehemias for sin nedtrykthed?

Baggrund

Der var gået fire måneder, siden Hanani og de andre mænd fra Juda
overbragte Nehemias de foruroligende nyheder vedrørende Jerusalem. Nehemias reagerede med faste og bøn. Hans bøn blev besvaret i
marts/april 444 f.Kr.
At dronningens tilstedeværelse omtales, kan skyldes, at samtalen
finder sted under private former, fordi dronningen normalt ikke er til
stede ved officielle banketter.
Nehemias nævner ikke navnet ”Jerusalem“ med det samme, men taler
om byen med mine fædres grave, for at der hos kongen ikke skulle
opstå unødvendige forbehold (sml. Ezra 4,17-23). Nehemias fremførte
snarere sin anmodning som et eksistentielt personligt anliggende:
”Henvisning til truede eller endog hærgede grave af slægtninge vakte
medfølelse hos alle mennesker på den tid“ (SEB 589 (Stuttgarter
Erklärungsbibel)).
Det er yderst usædvanligt, at en mundskænk for en tid blev løst fra
sine forpligtelser for at rejse til et andet land. Guds indflydelse på den
persiske kong Artaxerxes I. gjorde, at Nehemias ikke kun blev forsynet
med breve om hans autorisation, men at der også blev sørget for det
nødvendige byggemateriale.

Til anvendelse

Hvorfor lægger Nehemias vægt på tidsangivelsen for sin samtale med
kongen (v. 1)? Fordi der på den ene side findes ting, der kan gøres når
som helst, men på den anden side også ”ting i livet med Gud, der kun
kan gøres på et helt bestemt tidspunkt … Nehemias skal vente. Han
skal vente på den rigtige tid, det rigtige tidspunkt og den rette anledning“ (Möckel, 26f.).
Også for kristne gælder det om at være opmærksomme på de anledninger, som Gud lægger tilrette.

Til eftertanke

I hvilke situationer bør jeg være bevidst om, hvordan jeg virker på
andre?
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ONSDAG 9. OKTOBER 2019

Aktion og modstand
Neh 2,9-10
Baggrund

Hvilke reaktioner fremkalder Nehemias’ handling?
Nehemias ankom sandsynligvis til Jerusalem allerede i år 444 f.Kr.
Hans rejse på ca. 1000 km forløb uden problemer. Kongens breve
havde gjort det muligt at rejse sikkert og givet ham den nødvendige
støtte.
Allerede inden han kunne foretage sig noget i Jerusalem i forhold til
genrejsningen, var der tegn på modstand. Horoniten, Sanballat, var
på den tid statholder i Samaria (egnen nord for Jerusalem, som stod
under hans overhøjhed). Den ammonitiske træl, Tobija, var formodentlig statholder i Ammon (øst for Jerusalem). Begge havde altså
høje embeder.
I tillæg hertil nævnes i v. 19 araberen, Geshem, som var en mægtig
stammefører af Kedar i Nordvestarabien. Jerusalem var således omgivet af hedenske stammer, som var fjendtligt stemt over for jøderne.
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Til fordybelse

”Fra begyndelsen af fulgte de [Sanballat, Tobija, Geshem] med kritiske
øjne, hvad Nehemias foretog sig og prøvede med alle midler at forhindre hans planer og arbejde. Nehemias fortsatte med sin besindige
fremgangsmåde. Han vidste, at forbitrede og beslutsomme fjender
ville yde modstand. Derfor efterlod han dem i uvished om sit formål
med missionen, indtil han fik et nøjagtigt overblik over situationen, der
gjorde det muligt for ham at planlægge sin indsats“ (MUO 431).

Til eftertanke

Den, der følger i Jesu fodspor, må også regne med modstand: ”Mennesker, der lever fjernt fra Gud og har lagt sig fast på det, kan næppe
holde det ud, når der dukker kristne op, der engagerer sig i deres tro
og udlever den åbenlyst“ (Möckel, 41).

TORSDAG 10. OKTOBER 2019

I mulm og mørke
Neh 2,11-20
Baggrund

Til fordybelse

Hvilket formål tjente Nehemias’ natlige undersøgelse?
Kort tid efter sin ankomst i Jerusalem brød Nehemias om natten op til
en hemmelig udforskning. Han ville på denne måde danne sig et nøjagtigt billede over byens og befæstningsværkernes tilstand.
”Nehemias havde fået den kongelige befaling, der krævede, at han
i samarbejde med indbyggerne skulle genrejse bymuren. Men han
ønskede ikke selv at udøve magt. Han ville hellere vinde folkets hengivenhed og tillid. Han vidste, hvor vigtigt det var, at der i det store
forestående arbejde skete en sammensmeltning af hjerter såvel som
hænder.
Næste dag fremførte han kun sådanne argumenter, der kunne vække
folks iboende kræfter og forene den adspredte mængde. Folk vidste
intet om Nehemias’ natlige undersøgelse. Han fortalte dem heller ikke
noget om den. Men denne undersøgelse bidrog i væsentligt omfang til
hans succes. Nu kunne han ud fra nøjagtigt kendskab til byens tilstand
tale om sin detaljerede viden til stor forbavselse for sine tilhørere.
Hans indtryk af Jerusalems svaghed og fornedrelse fik ham til at tale
med myndighed og alvor“ (MUO 432).

Til anvendelse

”Nehemias gik helhjertet til opgaven. Andre blev smittet af hans håb
og energi, hans begejstring og beslutsomhed. De gik til arbejdet med
samme mod og motivation“ (MUO 433).

Til eftertanke

Hvordan kan jeg motivere mennesker i min menighed til samarbejde?
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FREDAG 11. OKTOBER 2019

Murens genrejsning
Neh 3,1.33-38
Baggrund

Ligesom præsterne, der hørte til de første, der byggede på muren,
efterkom også de fleste israelitter deres pligt til samarbejde på forbilledlig vis. ”Kompetente og indflydelsesrige mænd inddelte forskellige
indbyggere i grupper. Hver leder overtog ansvaret for opførelsen af
en bestemt del af muren.“ (MUO 433f.) På trods af al modstand og
alle udfordringer kunne hele muren blive bygget sammen i halv højde
(3,38).

Til fordybelse

Nehemias’ bøn om gengældelse mod sine modstandere lyder underligt
i vores ører. ”Men disse hårde ord understreger sagens alvor: Det drejer
sig … om intet mindre end den politiske overlevelse af den forholdsvis
lille menighed i Jerusalem omkring templet“ (Thomas Hieke, Die Bücher Esra und Nehemia, Stuttgart 2005, 171). Nehemias selv anvender
ikke vold og kan i bønnen overlade den retfærdige straf til Gud.

Til anvendelse

Menighedens opgave i dag ligger ikke længere i at genrejse mure, men
at bære evangeliet ud i al verden. Samtidig gælder det om åndeligt talt
at jævne og overvinde skel og blokeringer, så det glade budskab kan
nå ud til alle mennesker.

Resumé
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Hvordan skred byggeriet af muren frem?

Ved hjælp af Nehemias, den jødiske mundskænk ved det persiske
hof, kommer murens genrejsning i Jerusalem endelig i gang. Den er
en del af Guds frelsesværk.

DIALOG TIL SABBATTEN 12. OKTOBER 2019

Spørgsmål til drøftelse
Udgangspunkt
Supplerende
spørgsmål
Neh 1,1-4

1 Hvad forbinder I med udtrykket ”hjemland“?
2 Hvilken rolle spiller relationen til hjemlandet for
Nehemias?
3 Hvorfor reagerer Nehemias så voldsomt?
I hvilke situationer ville I reagere på lignende måde?

Neh 2,1-8

4 Hvad siger samtalen mellem kongen og Nehemias om
deres indbyrdes forhold?
Hvad ville I lave, hvis I for en tid fik orlov?

Neh 2,9-10;
3,33-38

5 Hvilken modstand bliver I (er I blevet) mødt med på grund
af jeres tro? Fortæl om jeres reaktioner.

Neh 2,11-20

6 Hvordan kan mennesker i menigheden motiveres til at arbejde
med på en sag?

Spørgsmål til
fordybelse

7 Hvilken rolle spiller afgrænsning og åbenhed for jeres tro?
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