
Nehemja 

Åtskilliga predikningar skulle kunna predikas utifrån Nehemjas 

liv, hans liv är väldigt spännande lektion i ledarskap och att 

vara pionjär. Trots att Nehemja bok är placerad ganska i 

början i Gamla Testamentet så är vi här i slutet av den tid som 

beskrivs i GT, på 400 talet före Kristus. Nehemja var israelit, 

men bodde Persiens huvudstad Susa i det nuvarande västra 

Iran, långt från Jerusalem. Hur hade han hamnat där? 

Runt år 600 f.Kr. blev Babylon ett mäktigt rike och erövrade 

Juda. Befolkningen deporterades i tre olika omgångar till 

Babylon, dit det var en lång vandring. Judarna var inte 

fängslade utan snarare ofrivilliga kolonister som kunde bedriva 

företag och bevara sin religion. Framstående judar kunde till 

och med göra karriär i det babyloniska riket, till exempel 

Daniel som blev en högt betrodd man vid hovet. Den sista 

deportationen ägde rum 586 f.Kr. då också templet i 

Jerusalem förstördes. 

Efter kung Nebukadnessars död började Babylon att falla 

samman. Riket erövrades av perserna 539 f.Kr. och en ny 

härskare, perserkonungen Kyros II, tog över makten och 

kungjorde 537 f.Kr. att ättlingarna till dem som deporterats 

från Juda rike skulle få återvända. Drygt 42.000 judar 

återvände till Juda, vilket innebar att en betydande majoritet 

valde att stanna i det toleranta Perserriket dit Babylonien nu 

hörde. De som återvände gjorde försök att återuppbygga 

Jerusalem och byggde upp templet i mindre skala, men 

murarna till staden låg nere. 

Det är här både Nehemja bok och dagens predikan börjar. 

Nehemja var munskänk hos den persiske kungen Artaxerxes. 

Ett otroligt viktigt uppdrag som bara den kunde få som kungen 

litade totalt på. Som munskänk skulle du hålla koll på framför 

allt kungens men också gästernas drycker så inget gift eller 

annat kunde läggas i. Ofta kunde munskänken få ett oerhört 

stort förtroende. Och Nehemja är kanske världens mest kända 

munskänk.  

Nu läser vi från första versen i första kapitlet om det som 

initierar hela händelsen, Nehemja får besök av sin brorsa.  

Neh 1:1Nehemjas, Hakaljas sons, berättelse. 

I månaden kislev, under det tjugonde året, befann jag mig på 

borgen i Susa. 2Dit kom då Hanani, en av mina bröder, 

tillsammans med några män från Juda. Jag frågade dem hur 

det hade gått för den skara judar som var kvar där och som 

undsluppit fångenskapen och hur det var med Jerusalem. 3De 

svarade: ”De som är kvar i landet och sluppit undan 



fångenskapen lever i nöd och förnedring. Jerusalems mur är 

raserad och portarna nerbrända.” 4När jag hörde detta satte 

jag mig ner och grät. Jag sörjde i flera dagar, fastade och bad 

till himlens Gud. 

Vi ska bygga denna predikan runt fem ord, och här möter vi 

Nehemja när han landar mitt i det första ordet – nöd. Nehemja 

drabbades så av brorsans berättelse att han satte sig ner och 

grät. När drabbades du senast av en berättelse så du började 

gråta? När drabbades du av en nöd från Gud i ditt inre senast 

så du började gråta? En kallelse börjar ofta med att man 

känner nöd för en situation, för människor, för en plats. Men 

var är nöden i våra liv, var är nöden i mitt liv, låter vi Guds 

kärlek till människor drabba oss så vi faktiskt känner nöd, eller 

är nöd ett begrepp som dog ut med 40-talist generationen?  

Negativ missnöjdhet behöver vi sannerligen inte mer av 

varken i samhället eller i församlingen, men positiv 

missnöjdhet, när vi ser på nuläget och inte är nöjda, när Guds 

nöd drabbar oss och vi ser behoven av och börjar längta efter 

förändring. Det är en pionjär. Vi behöver pionjärer idag i vår 

församling och i Guds församling i Sverige. Jag är själv sån ofta, 

lider av en positiv missnöjsamhet och längtar efter mer. 

Vi behöver nöd igen, jag behöver nöd, kom Helige Ande och 

lägg din nöd Gud på våra hjärtan. 

Hans nöd sätter honom inte i passivitet och uppgivenhet utan 

den driver Nehemja till att fasta och be, bön är andra ordet. Så 

här ber han: 

Neh 1: 5 Jag sade: O Herre, himlens Gud, du store och 

fruktansvärde Gud, du som troget står fast vid ditt förbund 

med dem som älskar dig och håller dina bud. 6Öppna dina 

ögon och öron och hör din tjänares bön. Dag och natt ber jag 

nu till dig för dina tjänare israeliterna, och jag bekänner de 

synder som vi israeliter, även jag och de mina, har begått mot 

dig. 7Vi har förbrutit oss svårt mot dig genom att inte lyda de 

bud, stadgar och lagar som du gav din tjänare Mose. 8Kom 

ihåg det du sade till din tjänare Mose: ”Om ni är trolösa skall 

jag skingra er bland folken, 9men om ni vänder om till mig, 

håller mina bud och handlar efter dem skall jag samla er igen, 

om ni så har fördrivits till världens ände. Jag skall föra er 

därifrån till den plats jag har utvalt, där mitt namn skall bo.” 

10Israeliterna är ju dina tjänare och ditt folk, som du har 

befriat med stor kraft och mäktig hand. 11Lyssna, Herre, till 

din tjänares bön, till alla dina tjänares böner. Vi vill inte annat 

än frukta och vörda ditt namn. Ge nu din tjänare framgång: låt 

honom möta medlidande hos denne man. 

Nehemja tar inte bara och bekänner sina egna felsteg och 

synd, han tar på sig hela folkets, ”Jag bekänner det vi har 



förbrutit” ber han. Kan det vara så att det ligger en nyckel här 

för oss idag som både lever våra liv individuellt, bekänner våra 

synder individuellt och följer Jesus på egen hand utan att 

någon ska lägga sig i. Jesus lär oss ju att be och ger oss 

exempelbönen Vår Fader som kristna i alla tider och alla 

traditioner bett sen dess. Matt 6 

11Ge oss i dag vårt bröd för dagen som kommer. 

12Och förlåt oss våra skulder, 

liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. 

13Och utsätt oss inte för prövning, 

utan rädda oss från det onda. 

Det finns inget jag och mig utan allt handlar om vi och oss. Har 

någon i församlingen det tufft ekonomiskt, har någon gått iväg 

från Guds tanke med personens liv, är någon prövad… Då är 

det din och min uppgift att be för en ekonomi i balans, din och 

min uppgift att bekänna synd, din och min uppgift att be om 

beskydd. Alla som ber denna bön med orden vi och oss hör 

ihop. Men skulle det kunna vara så att när vi drabbas av nöd 

för vårt land också ska bekänna vårt lands synd? Nehemja 

ställer sig ju verkligen i gapet, han kliver fram och ropar å hela 

sitt folks vägar.  

Han ber och han fastar, jag har inte fått tag i glädjen i att fasta 

det kan jag erkänna, de gånger jag försökt fasta från mat har 

det mest varit en pina. Men Nehemja ber & fastar när han 

ställer sig i gapet. Daniel Brolin som jag träffade i Bangkok för 

drygt ett år sedan skriver så här i intron till sin lilla bok ”När ni 

fastar”: 

”Biblisk fasta handlar inte om att banta… Inte heller om att 

pina oss själva som ett sätt att vrida om armen på Gud för att 

få bönesvar… Biblisk fasta handlar om att fira en dag till 

Herrens välbehag. Det handlar om att vända sitt hjärta helt till 

Gud. Då vrids våra perspektiv rätt, Guds storhet och godhet 

blir synlig. En rätt fasta löser bojor, sätter de förstryckta fria 

och bryter ok över individer, städer och nationer. En rätt fastas 

resultat är att ljus och helande bryter fram; att himlen öppnar 

sig över den som ber och det blir lätt att höra Guds röst och få 

bönesvar” 

Vart leder nöden och det positiva missnöjet dig och mig? – 

bön & fasta! Det är dit Gud drar sina pionjärer 

Tredje ordet är det som väcks till liv i Nehemja när han ber – 

Tro! 

När han ber föds tro i hans hjärta. Han tänker på Guds alla 

löften, Guds makt, allt vad gud gjort för hans folkgenom åren 



och inser att Gud kan visst göra något stort igen. Tron föds när 

vi ber, när vi tänker på Guds egenskaper, gärningar och löften. 

Också väcks insikten inom Nehemja att för Gud är ingenting 

omöjligt. En pionjär lever med den insikten i både med och 

motgång, för Gud är ingenting omöjligt, för Gud är allting 

möjligt. Lever vi med den insikten? 

När Nehemja ber så föds också en vision, vårt fjärde ord, han 

fick en tanke, en idé, en galet stor idé. Han tänkte, jag ska åka 

hem och bygga upp muren runt Jerusalem, runt staden han 

aldrig varit i men så ofta hört talas om i alla berättelserna från 

hemlandet. Visionen om en mur, om ett folk som får må bra 

igen. En pionjär är en visionär som ser en profetisk bild av 

framtiden i sitt inre, som ser klart där andra ser diffust.  

Neh 2:11 Så anlände jag till Jerusalem. När jag hade varit där i 

tre dagar 12gick jag om natten ut med bara ett par man. Jag 

hade inte berättat för någon vad min Gud hade ingivit mig att 

göra för Jerusalem (VISIONEN), och jag tog inte med mig något 

annat djur än det jag själv red på. 13Mitt i natten red jag ut 

genom Dalporten i riktning mot Drakkällan och Dyngporten. 

Jag undersökte Jerusalems raserade murar och nerbrända 

portar. 14Jag fortsatte till Källporten och Kungsdammen, men 

mitt riddjur kunde inte ta sig fram där. 15Under natten 

fortsatte jag upp längs dalen och undersökte muren, tills jag 

än en gång kom genom Dalporten och var tillbaka igen. 

16Styresmännen visste inte var jag hade varit och vad jag hade 

gjort, ty jag hade ännu inte underrättat judarna, varken 

präster, stormän, styresmän eller övriga som hade med saken 

att göra. 17Men nu sade jag till dem: ”Ni ser själva hur illa det 

står till med oss: Jerusalem är ödelagt och dess portar 

nerbrända. Låt oss bygga upp Jerusalems mur igen och göra 

slut på vår vanära!” 18Och jag berättade för dem hur min Gud 

hade hållit sin skyddande hand över mig och vad kungen hade 

lovat mig. ”Låt oss börja bygga!” sade de och grep sig an med 

detta goda verk. 

Här börjar Nehemjas vision bli verkstad, bygget börjar och 

trots många motgångar så blir drömmen Nehemja fick i bön 

efter den nöd han känt en verklighet. Muren byggs och inte 

bara den utan hela samhället som ni kan läsa i resten av 

Nehemja bok om. Det femte ordet är handling. 

Men det börjar redan långt tidigare än när Nehemja 

presenterar sin vision för ledarna i Jerusalem, det börjar när 

han som kungens munskänk med risk för sitt liv berättar för 

kungen av Persien om sin nöd. Med risk för sitt liv eftersom en 

munskänk inte fick vara ledsen eller missmodig. 



Neh 2:1 Jag var kungens munskänk. 2 1Det var i månaden 

nisan, under kung Artaxerxes tjugonde regeringsår. Vinet var 

framdukat för kungen, och jag tog vinet och skänkte i åt 

honom. Kungen hade aldrig förr sett mig nedstämd, 2men nu 

frågade han mig: ”Varför ser du så ledsen ut? Sjuk är du ju 

inte. Det måste vara något som tynger dig.” Jag blev mycket 

rädd 3och sade: ”Må du leva för evigt, min konung! Skulle jag 

inte se ledsen ut när staden där mina fäder har sina gravar är 

ödelagd och när dess portar härjats av eld?” 4Kungen frågade 

mig: ”Vad önskar du?” Då bad jag till himlens Gud 5och 

svarade: ”Om det behagar dig, min konung, och om din tjänare 

äger din ynnest, så låt mig fara till Juda, till den stad där mina 

fäder har sina gravar, för att bygga upp den igen.” 6Då 

frågade kungen – och hans gemål satt bredvid honom: ”Hur 

länge blir du borta? När kommer du tillbaka?” Kungen gav mig 

alltså tillåtelse att resa, och jag angav en viss tid. 7Sedan 

fortsatte jag: ”Om det behagar dig, min konung, låt mig få 

brev med mig till ståthållarna i provinsen Väster om Eufrat, så 

att de underlättar min resa till Juda, 8och likaså ett brev till 

Asaf, kungens skogsförvaltare, så att han ger mig timmer till 

bjälkar för tempelborgens portar, stadsmuren och det hus där 

jag skall bo.” Kungen gav mig det jag bad om, ty min Gud höll 

sin skyddande hand över mig. 

När Nehemja gick från dröm inombords till handling märkte 

han att Gud var med och då förstod han att visionen var från 

Gud. En vision behöver alltid prövas, annars kommer du aldrig 

veta om den var rätt eller inte, och att pröva kräver en risk. 

Nehemja till och med riskerar sitt liv. När han märker att Gud 

var med honom och kungen lyssnade så vågar han tom fråga 

om kungen också kan finansiera stora delar av projektet.  

Om vi inte vågar ta risker kommer ingenting att hända. Vill vi 

se Gud verka måste vi sätta våra liv på spel och riskera något 

och se vad som händer. Inte vara rädda för att misslyckas. En 

pionjär är en risktagare som vågar pröva nytt.  

Jag tror Gud genom Nehemja idag vill kalla fram pionjären i 

dig, den finns olika mycket i olika människor, för vi är olika, 

men den finns där i många av oss, pionjären som får nöd och 

ser behoven av förändring, som ber och söker Gud, som är 

hoppfull och tror att det kan förändras, som ser en vision av 

framtiden i sitt inre och vågar ta risken och gå nya vägar.  

Jag har gått och tänkt på när denna kyrkan byggdes, 1983 och 

1984, en del av er var med då och la arbetstimmar och 

engagemang i detta bygget. Innan huserade vår församling i 

en mindre, äldre, skraltigare och sämre planread lokal på 

Victoriagatan. Ni får rätta mig om jag har fel, men jag tänker 

att det föddes ur en nöd, ur bön, så fylldes ni med tro och med 



en vision, en dröm som ni sen tog till handling och började 

samla pengar, projektera och till slut bygga. Jag vet att när 

denna lokal stod klar så var församlingen ca 240 medlemmar, 

och ändå byggde ni i tro utifrån vision en kyrksal som rymmer 

270+80 personer, ni byggde för växt. Är det dags att nöden 

drabbar oss igen? Inte för att bygga ny lokal, men för att få se 

människor runt omkring oss i Mariestad hitta livet och tron på 

Jesus så vi fyller vår lokal? Och vi kn få vara med och plantera 

nya församlingar i Mariestad, Skaraborg, sverige, världen.  


