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Pärsia oli üks võimas rahvas, ja välistas üle maailma.
Ja kuningas Artahsasta välistas Pärsiat. See
tegi temast maailma võimsaim valitseja.
Üks kuninga oluline
abiline oli juudi mees
nimega Nehemja.
Tema tööks oli
maitsta kuninga
toitu et kaitsta
kuningat
võimaliku
mürgitusest.
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Ühel päeval, Nehemja tuli kuninga ette väga
kurva näoga. Kuningas tahtis teada, mis oli viltu.
"O kuningas, võiks te elata igavesti," Nehemja ütles.
"Ma olen kurb, sest linn, kus mu isa on maetud on
varenenud ja väravad on põlenud."
Nehemja rääkis
Jeruusalemmast,
mis oli hävinud
sõjas mitu
aastat varem.
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Kuningas aitas isegi rohkem. Ta
andis Nehemjale kirja Aasafile,
kes oli metsade pidaja kuningale.
Aasafil kästi anda nii palju puid
kui Nehemja palus et ehitada
linnamüüre.

Kuningas Artahsasta küsis: "Mida sa tahaksid?"
"Lubage mul minna Jeruusalemma, et ma saaks
uuesti teda ehitada," Nehemja palus. Kuningas
Artahsasta oli lahkelt nõus. Ta andis ka Nehemja
ametlikud kirju, et kaitsta
teda kui ta
sõitis.

3
Kui Nehemja saabus Jeruusalemma, siis ta korjas
linnaametnikud kokku ja ütles: "Me oleme hädas siin.
Linn on hävitatud ja väravad põletatud. Alustame
taastamist." Ta ütles neile, et kuningas Artahsasta
oli seda lubanud, ja mis kõige tähtsam, sest
Jumal oli nende poolel.

4
Nehemja usk ja vaimistus vist inspireeris inimesi.
Nad leppisid kokku, öeldes: "Lähme linna üles
ehitama." Nehemja ütles iga perele, mis osa
seinast peaksid nad parandama.
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5
Aga mitte kõik ei olnud valmis taastada seina. Mees
nimega Sanballat ja tema kaks sõpra Toobija ja
Geshem, ei olnud juutid ja
nad ei tahtnud seina
ümberehitada

või väravad
parandada.
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Kui töö läks edasi, Sanballat sai väga vihaseks.
Tema ja ta sõbrad naersid juute. Toobija ütles:
"Kui nad lõpetavad ehitamist selle väeti seina, üks
väike rebane teeb et ta mureneb." Nehemja
ei vastanud. Selle asemel ta
palvetas, et Jumal oleks

nendega
toimenud.
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Jällegi, Nehemja palvetas
Jumala abile. Ta paigutas
kaitsepiire päeval ja öösel,
et nad ei oleks üllatatud.

Kui nende pilkavad solvangud ei olnud mingit mõju,
nad mõtlesid üheskoos võidelda Jeruusalemma
vastu ja põhjustada nii palju
probleeme, kui nad võiksid.
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Nehemja püüdis olla
hea näide. Kuningas
Artahsasta oli teda
teinud kuberneriks
üle Jeruusalemma ja
tal oli õigus nõuda
toitu ja raha
inimestest,
kuid ta ei
teinud
seda.

Juutid töötasid nii raskelt et nad hakasid
väsinema. Mõned kartsid, et vaenlased
tulevad ja tappavad
neid, kui nad
töötasid. Ikka,
Nehemja ei
peatund projekti.
Ta pani valvurid
ümber töötajateid
ja tuletas neile
meelde, et Jumal
oli nende poolel ja
Jumal on võimsam
kui ükski vaenlane!
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11
Ta lihtsalt vaevas
nende kõrval kui nad
ümberehitasid seina.
Ta kasutas oma raha
toidu ostmiseks.

13

Lõpuks inimesed lõpetasid seina, ja ainult uksed
tuli veel panna peaväravale. Kui Sanballat, Toobija
ja Geshem kuulsid, et seal ei olnud vahesid seintel
enam, siis nad kavatsesid kahjut teha Nehemjale.
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Nad saatsid sõnumeid Nehemjale et nad saavad
teda kohtuda Onos. Aga Nehemja teadis, et nad
proovisid teda petta et tulla linnast välja, et nad
saaksid haavata teda. Ta kirjutas tagasi neile
öeldes, et ta ei jätka tööd et minna külastama neid.
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Müür oli lõpuks
valmis ja Nehemja
seadis valvurid
et seda kaitsta.
Ta tegi ka reegli,
et väravad ei

tohiks
avada
seeni
kui
pärast päikese tõusu.
Läbi öö, olid nad
kinni ja lukkus.

Nehemja pidi olema väga õnnelik, et ta oli lõpetanud
tööd mis Jumal andis talle teha, vaatamata kõikidele
takistustele. Ta elas Jeruusalemmas
ning aitas
inimestel
alati olla
sõnakuulelik
Jumalale.

Nüüd, et linn oli ohutu, paljud juudid pagulases
erinevatest osdaest maailmas tulid tagasi
Jeruusalemma.
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Nehemja Suur Müür
Uks jutt Jumala sõnast, Piiblist
On leidud
Nehemja

"Kui su sõnad avanda, annavad nad valgust."
Laulud 119:130
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