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Pers, güçlü bir ulus, dünyayı yönetti. Ve Kral 
Artahşasta Pers’e hükmetti. Bu onu dünyanın 
en güçlü hükümdarı yaptı. Kralın önemli 
yardımcılarından biri 
Yahudi olan Nehemya 
adında bir adamdı. 
Onun görevi kralı
muhtemel bir 
zehirlenmeden 
korumak 
için kralın 
yemeğini 
tatmaktı. 



Bir gün, Nehemya çok üzgün bir yüzle kralın önüne 
geldi. Kral neyin yanlış olduğunu bilmek istiyordu. 

“Ey kral, her zaman yaşa,” dedi Nehemya.
“Üzgünüm çünkü atalarımın gömüldüğü

kent yıkıldı ve kapıları yakıldı.”
Nehemya yıllar önce
savaşta tahrip olmuş

olan Yeruşalim
hakkında

konuşuyordu. 



Kral Artahşasta, “Dileğin ne?” diye sordu. 
“Yeruşalim’e gitmeme böylece orayı onarmama izin 
ver,” diye yalvardı Nehemya. Kral Artahşasta 
nazikçe kabul etti. Ayrıca Nehemya’ya yolculuk 
boyunca onu korumaları için resmi 
mektuplar 
verdi. 



Kral daha da yardımcı oldu. Nehemya’ya 
kral’ın orman sorumlusu Asaf için bir 
mektup verdi. Asaf’ın şehrin surlarını 
tamir etmesi için Nehemya’ya ne kadar 
kereste isterse sağlaması buyruldu. 



Nehemya Yeruşalim’e vardığında, şehir yetkililerini 
topladı ve dedi ki, “Burada bir sorunun içindeyiz. 
Şehir yıkılmış ve kapıları yakılmış. Haydi, yeniden 
inşa etmeye başlayalım.”



Kral Artahşasta’nın onaylamış olduğunu ve hepsinden 
önemlisi Tanrı’nın onların yanında olduğunu anlattı. 



Nehemya’nın inancı ve coşkusu halka ilham kaynağı 
olmuş olmalı. “Haydi, yeniden inşa edelim” diyerek, 
kabul ettiler. Nehemya her aileye surun hangi 
kısmını tamir edeceklerini söyledi. 



Ama herkes surları yeniden inşa etme konusunda 
aynı fikirde olmadı. Sanballat adında bir adam ve 
iki arkadaşı Toviya ve Geşem 
Yahudi değillerdi ve 

surların ve kapıların 

onarılmasını
istemediler. 



İşler devam edince, Sanballat çok öfkelendi. O ve 
arkadaşları Yahudilerle alay ettiler. Toviya, “Şu 
cılız duvarları inşa etmeyi bitirdiklerinde, üzerine 
küçük bir tilki çıksa yıkılır” dedi. Nehemya cevap 
vermedi. Bunun yerine, Tanrı’nın onlarla 
başa çıkması için dua etti. 



Alaycı hakaretlerinin 
herhangi bir etkisi olmadığında, 
Yeruşalim’e karşı savaşmak 
ve çıkarabildikleri kadar sorun 
çıkartmak için düzen kurdular.



Yine, Nehemya Tanrı’nın 
yardımı için dua etti.  Herhangi 
bir sürprizle karşılaşmamak 
için gece ve gündüz 
nöbetçiler de koydu. 



Yahudiler çok çalıştılar, 
zayıf düşüyorlardı. Bazıları
çalışırlarken düşmanların 
geleceklerinden ve 
onları öldüreceğinden
korktular. Nehemya hala 
projeyi durdurmayacaktı. 
İşçilerin etrafına 
korumalar koydu ve 
onlara Tanrı’nın onların 
yanında olduğunu ve 
Tanrı’nın herhangi bir 
düşmandan daha güçlü
olduğunu söyledi! 



Nehemya iyi bir 
örnek olmaya çalıştı. 
Kral Artahşasta 
insanlardan para
ve gıda isteme hakkı 
ile onu Yeruşalim 
valisi yapmıştı
ama o bunu 
yapmadı.



Halkla beraber 
surları inşa ederken 
çok çalıştı. Yiyecek 
almak için kendi 
parasını kullandı. 



Sonunda, halk surları bitirdi ve geriye sadece 
kapıların ana kapılara takılması kaldı. Sanballat, 
Toviya ve Geşem surlarda gediklerin kalmadığını 
öğrendiklerinde Nehemya’ya zarar vermeyi 
planladılar. 



I cannot come

Ono adlı bir yerde buluşmak için Nehemya’ya haber 
gönderdiler. Ama Nehemya onların şehrin dışında 
tuzak kurup ona zarar verebileceklerini biliyordu. 
Onlara ziyarete gitmek için işi bırakmayacağını 
söyleyen bir mektup yazdı. 



Surlar nihayet 
tamamlandı

ve Nehemya 
onu 

korumaları için 
nöbetçiler koydu.



Güneş ortalığı
ısıtıncaya 
kadar kapıların 

açılmaması

konusunda bir 
kural koydu.



Gece 
boyunca, 
kapalı

kalacaklardı ve 
sürgüleneceklerdi. 



Şimdi şehir güvenli olduğundan, dünyanın farklı 
bölgelerinden birçok sürgün Yahudi Yeruşalim’e 
geri döndü. Nehemya bütün engellere rağmen, 
Tanrı’nın ondan 
yapmasını
istediği işi 
bitirmiş
olmaktan 
dolayı çok 
mutlu 
olmuş
olmalı.



Yeruşalim’de kalmaya devam etti ve insanların 
Tanrı’ya her zaman itaat etmeleri için onlara 
yardım 
etti. 



“Nehemya’nın Büyük Surları”

Tanrı’nın Sözü’nden, Kutsal Kitap’tan bir 
hikaye

Nehemya

“Sözlerinin açıklanışı aydınlık saçar.”
Mezmur 119:130



Son



Bu Kutsal Kitap hikâyesi bize bizi yaratan ve O’nu tanımanı 
isteyen harika Tanrımız hakkında anlatır.

Tanrı, O’nun günah olarak adlandırdığı, kötü şeyleri 
yaptığımızı bilir.  Günahın cezası ölümdür fakat Tanrı sizi çok 

sevdiği için tek Oğlu’nu, İsa’yı, Çarmıh üzerinde ölmesi ve 
günahlarınız için cezayı çekmesi için gönderdi.

Eğer gerçeğin bu olduğuna inanıyorsanız, Tanrı’ya şunları 
söyleyin: Sevgili İsa, Senin Tanrı olduğuna ve benim 

günahlarım için ölmek için insan olduğuna ve şimdi yeniden 
yaşıyor olduğuna inanıyorum.  Lütfen yaşamıma gel ve 

günahlarımı affet, öyle ki şimdi yeni yaşama sahip olabileyim 
ve bir gün sonsuza dek Seninle birlikte olmak için 

gidebileyim.  Senin çocuğun olarak Sana itaat edebilmem ve 
Senin için yaşayabilmem için bana yardım et.  Amin. 

Her gün Kutsal Kitap’ı okuyun ve Tanrı’yla konuşun! 
Yuhanna 3:16


