
Nehemia 
rakentaa 
muurin

Nettiraamattu 
lapsille

Persia oli mahtava valtakunta, joka hallitsi 
maailmaa.  Ja kuningas Artakserkses hallitsi 
Persiaa.  Sen takia 
hän oli maailman 
mahtavin 
hallitsija.

Juutalainen mies nimeltä Nehemia oli yksi 
kuninkaan tärkeistä avustajista.  Hänen 
työnään oli maistaa 
kuninkaan ruokaa ja 
näin varmistaa, 
että kukaan ei 
myrkyttänyt 
kuningasta.
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Kun Nehemia saapui Jerusalemiin, hän kutsui koolle 
kaupungin viranomaiset ja sanoi, “Me olemme 
vaarassa.  Kaupunki on raunioina ja portit on 
poltettu.  Meidän on ryhdyttävä 
rakentamaan muureja.”

Kuningas Artakserkses suostui ystävällisesti 
pyyntöön.  Hän myös antoi Nehemialle viralliset 
kirjeet, jotka suojelisivat häntä matkalla.

“Kuinka minä en näyttäisi surulliselta, kun 
kaupunki, jossa esi-isieni haudat ovat,

on tuhottu ja sen portit
poltettu.”  Nehemia

puhui Jerusalemista,
joka oli tuhottu

sodassa monia
vuosia sitten.

Kuningas auttoi häntä vielä enemmän.  Hän 
antoi Nehemian mukaan kirjeen Asafille, 
joka oli kuninkaan metsien vartija.  Asaf 
määrättiin antamaan Nehemialle niin 
paljon puuta kuin Nehemia pyytäisi 
kaupungin muurien rakentamiseen. 

Kuningas Artakserkses kysyi, “Mitä siis toivot 
minulta?”  “Salli minun mennä Jerusalemiin niin että 
voin rakentaa sen uudelleen,” Nehemia pyysi.

Eräänä päivänä Nehemia tuli kuninkaan eteen 
hyvin surullisena.  Kuningas halusi tietää, mikä häntä 
vaivasi.  “Saakoon kuningas elää ikuisesti,” Nehemia 

sanoi.
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Taas Nehemia rukoili Jumalalta apua.  Hän asetti 
myös miehiä olemaan yötä päivää vartiossa niin, että 
heitä ei voitaisi yllättää.

Kun työ edistyi, Sanballat suuttui.  Hän pilkkasi 
juutalaisia ystäviensä kanssa.  Tobia sanoi, “Kun he 
saavat tuon mitättömän muurin valmiiksi, se sortuu 
jos vain kettukin hyppää sen päälle.”  Nehemia 
ei vastannut.  Sen sijaan hän rukoili, 
että Jumala tekisi heistä 

selvää.

Nehemian usko ja innostus inspiroi kansaa.  
He suostuivat sanoen, “Meidän täytyy ruveta 
rakentamaan muureja.”  Nehemia antoi jokaiselle 
suvulle oman osansa muurista korjattavaksi.

Kun heidän pilkkaamisensa ei tuottanut mitään 
tulosta, he liittoutuivat yhdessä 
hyökätäkseen Jerusalemin 
kimppuun ja tehdäkseen 
mahdollisimman paljon kiusaa.

Mutta kaikki eivät suostuneet rakentamaan muuria.  
Sanballat –niminen mies ja hänen kaksi ystäväänsä, 
Tobia ja Gesem, eivät olleet 
juutalaisia ja he eivät 

halunneet, 

että muuri ja portit 
korjattaisiin.

Hän kertoi heille, että kuningas Artakserkses oli 
heidän puolellaan ja ennen kaikkea Jumala oli 
heidän puolellaan. 
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Muuri oli 
lopulta valmis, 

ja Nehemia asetti 
vartijoita sitä 
suojelemaan.

Lopulta ihmiset saivat muurin valmiiksi, ja vain ovet 
eivät vielä olleet paikoillaan pääporteilla.  Kun 
Sanballat, Tobia ja Gesem kuulivat, ettei muurissa 
ollut enää aukkoja, he suunnittelivat tekevänsä 
pahaa Nehemialle.

Nehemia yritti olla 
hyvänä esimerkkinä.  
Kuningas Artakserkses 
oli tehnyt hänestä 
Jerusalemin 
käskynhaltijan, ja 
hänellä oli oikeus 
vaatia ihmisiltä ruokaa 
ja rahaa, 
mutta hän 
ei tehnyt 

niin.

He lähettivät Nehemialle viestin, että he halusivat 
tavata hänet Ono-nimisessä paikassa.  Mutta 
Nehemia tiesi, että he vain yrittivät saada hänet 
kaupungin ulkopuolelle, jotta he voisivat 
vahingoittaa häntä.  Hän kirjoitti heille ja sanoi, 
ettei halunnut jättää työtään ja mennä heitä 
tapaamaan.

Hän vain teki työtä 
ahkerasti muiden 
rinnalla, kun he 
rakensivat muuria.  
Hän osti ruokaa 
omilla rahoillaan.

Juutalaiset tekivät kovasti töitä ja he alkoivat 
väsyä.  Jotkut pelkäsivät, että vihollinen tulisi 
tappamaan heidät, kun he olivat työssä.  
Nehemia ei kuitenkaan 
halunnut pysäyttää 
rakennustyötä.  
Hän asetti vartijoita 
työntekijöiden ympärille 
ja muistutti heitä siitä, 
että Jumala oli heidän 
puolellaan ja että 
Jumala on vahvempi 
kuin heidän vihollisensa!
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Jumala tietää, että olemme tehneet pahaa, mitä Hän 
kutsuu synniksi.  Synnin rangaistus on kuolema.

Jumala rakastaa meitä niin paljon että Hän 
lähetti poikansa kuolemaan ristillä ja kärsimään 
rangaistuksemme.  Jeesus nousi kuolleista ja 

nousi taivaaseen!  Nyt Jumala voi antaa 
sinulle synnit anteeksi.

Jos haluat kääntyä pois synneistäsi, sano Jumalalle: 
Rakas Jumala, uskon, että Jeesus kuoli puolestani 
ja elää nyt.  Tule elämääni ja anna minulle synnit 
anteeksi, jotta saisin uuden elämän nyt ja saisin 
olla kanssasi iankaikkisesti.  Auta minua elämään 

Sinun lapsenasi.  Aamen.   Joh.3:16
Lue Raamattua ja puhu Jumalalle joka päivä!

Nehemia oli varmasti onnellinen siitä, että hän oli 
saanut Jumalan antaman tehtävän valmiiksi, kaikista 
vastoinkäymisistä huolimatta.  Hän jäi Jerusalemiin 
ja auttoi 
ihmisiä 
tottelemaan 
Jumalaa 
kaikessa.

Öisin portit 
oli pidettävä 
tiukasti kiinni.

Nyt kun kaupunki oli turvallinen, monet juutalaiset 
pakolaiset palasivat Jerusalemiin eri puolilta 
maailmaa.

Hän antoi myös 
määräyksen, 
että portteja ei 

saanut 

avata ennen kuin 
auringonnousun 

jälkeen. 21 22
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Nehemia rakentaa muurin

Tämä kertomus löytyy Raamatusta,

Nehemia

“Kun sinun sanasi avautuu, se valaisee.” 
Ps. 119:130


