
Nehemja på 15 minutter 
Om du leser disse følgende avsnittene, vil du få helheten og 

sammenhengen i handlingen i Nehemjas bok på omtrent et kvarter. Du 

vil få bokens høydepunkter og de viktigste avsnittene og versene. 

Kanskje du også her vil finne ord som har noe å fortelle deg i Norge i 

2022, i ditt liv?  

• 1,1-11 

• 2,1-20 

• 4,1-23 

• 6,1-7,3 

• 8,1-9,2 

• 12,27-13,31 
 

Fakta om Nehemja 
Boken om Nehemja er regnet for å foregå i årene fra og med 445 f.Kr, 12 

år etter hendelsene i Esras bok, som er en beslektet bok i Bibelen. 

Nehemja levde samtidig med Esra, presten, og profeten Malaki, som 

skrev den siste boken i vårt GT. I likhet med bøkene Daniel og Ester, 

som også foregår i eksil, har handlingen i Nehemja tilknytning til hoffet i 

et fremmed rike.  

Uvanlig i en bibelsk sammenheng, er også at boken er skrevet som en 

selvbiografi. Fortelleren, forfatteren og hovedpersonen fremstår som en 

og samme person. Nehemja nevnes også i Esras bok – og omvendt: «Dette 

er mennene fra provinsen Juda som dro opp fra fangenskapet i eksil. 

Babel-kongen Nebukadnesar hadde ført dem i eksil til Babel, men nå 

vendte de hjem til Jerusalem og Juda, hver til sin by.  2 De kom sammen 

med Serubabel, Josva, Nehemja, Seraja, Reelaja, Mordekai, Bilsjan, 

Mispar, Bigvai, Rehum og Baana.» (Esra 2,2) 

 

Nøkkelord og stikkord i Nehemja 
Oppbygging. Bymur. Sorg. Forfall. Omvendelse. Vekkelse.  

Spørsmål til samtale eller ettertanke 
Hva sier Nehemja om lederskap?   

Har den et budskap om prioritering av hva som er viktig og hva som er 

mindre viktig?  

 

Nehemja i Det nye testamente 
Nehemja er ikke en «viktig» bok for Det nye testamentes forfattere. Jesus 

siterer den ikke, men antagelig er det berømte ordet av Paulus om å 

glede seg i Herren (Fil 4,4) et ekko fra Neh 8,10 (se nedenfor). Man kan 

også lese Nehemjas fortelling om alvoret ved Jerusalems falne murer som 

en meningsfull bakgrunn for Jesu ord om Jerusalems forestående 

ødeleggelse, for eksempel i Lukas 21,20-24: «Når dere ser Jerusalem 

omringet av hærer, da skal dere vite at byen snart blir lagt øde … For 

straffens tid er kommet, da alt som står skrevet, skal oppfylles … De skal 

falle for sverd og bli bortført til alle folkeslag som fanger. Og Jerusalem 

skal tråkkes under fot av hedninger helt til hedningenes tider er til 

ende.»  

 

Ord å ta med  
«Vær ikke bedrøvet! For gleden i Herren er deres styrke.»  
(8,10) 

 

Tips 
Romanen: «En høst av rubiner», av Tessa Afshar, Lunde forlag, handler 

om handlingene i Nehemjas bok, sett gjennom en kollega ved hoffets 

øyne. I salg på Vivo Bokhandel, Kristiansand, og nettbutikker. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forkynneren er tema for gudstjenesten søndag 27. februar.  

Et samtaleopplegg  fra Randeund Fr ik irke 2022,  ved Unni Westl i  & Jostein  Ørum  

Det gamle testamente 4:22 

Nehemja 
Boken oppsummert 
Nehemja var en jøde som bodde i eksil i byen Susa i Perserriket. Et 

århundre før hans tid hadde store deler av det jødiske folket blitt bortført 

fra landet sitt av babylonerne. Nå var det perserne som hadde makten i 

dette området. Nehemja jobbet ved hoffet, som munnskjenk for kong 

Artaxerxes. Nehemjas bok er for det meste Nehemjas egen fortelling i 

jeg-form. Han får høre rapporter om Jerusalems elendige forfatning, en 

by han neppe selv har vært i. Det han hører ryster ham, og han ber til 

Gud for folket og byen, og han blir bedrøvet. Han spør kongen om 

tillatelse til å reise til Jerusalem for å bygge bymurene opp igjen, som 

hadde ligget i ruiner i over 100 år. Han får kongens tillatelse og militære 

beskyttelse, dessuten tilgang på materialer.  

Som tilleggsoppgaver får også gjenopprettelse av orden i provinsen Judea, 

hjelpe de fattige og drive inn skatter til perserne. Byggingen av bymuren 

vekker mye motstand hos nabomaktene og Jerusalems lille overklasse, 

som ikke ønsker innblanding, men på bare 52 dager blir muren gjenreist. 

Nehemja skjerper skillelinjene mellom jødene og andre folkeslag, som 

hadde ført til lunkenhet og avgudsdyrkelse. Hans prosjekt er å gjenreise 

det jødiske og renske bort det urene, inspirert av en lovbok de hadde 

tilgang på, som antagelig er omtrent det samme som Femte Mosebok. 

Nehemja var en gjenreiser av det falne og forsømte, som ga håp gjennom 

politiske og religiøse ordninger, samt konfrontasjoner med motpartene.  


