UNTUK KAUM MUDA

Allah Menjawab Doanya
Petunjuk: Kerjakan soal ini di tempat yang tenang. Sambil membaca ayatnya,
bayangkan kamu ada di sana dan menyaksikan apa yang terjadi. Bayangkan adegannya.
Dengarkan suaranya. Rasakan emosi tokoh-tokohnya. Buatlah kisahnya menjadi hidup.
Tokoh utama: Nehemia, Raja Artahsasta, Sanbalat, dan Tobia
Ringkasan: Nehemia berdoa kepada Allah, meminta izin raja untuk pergi ke Yerusalem,
dan mengatasi rintangan.

1

ANALISIS ADEGANNYA.—BACA NEHEMIA 2:1-20.
Dalam bayanganmu, bagaimana penampilan tokoh-tokoh dalam cerita ini?
Nehemia:
Raja Artahsasta:
Sanbalat dan Tobia:
Menurutmu, mengapa doa Nehemia singkat?

Gambarkan seperti apa keadaan Yerusalem sewaktu Nehemia sampai di sana.
(Baca lagi ayat 13 dan 14.)

Seperti apa nada suara Nehemia sewaktu mengucapkan kata-kata di ayat 17?

2

GALI LEBIH DALAM.
Apa yang kira-kira Nehemia doakan? (Baca Nehemia 1:4-11.)

Mengapa Nehemia bisa menyimpulkan bahwa Artahsasta akan mengizinkan dia
kembali ke Yerusalem? (Baca Ezra 7:1-6; Amsal 21:1.)

Bagaimana orang-orang Yahudi ”menguatkan tangan mereka untuk pekerjaan yang baik”?
(Baca Nehemia 2:18; Yesaya 35:3.)

Apa yang menarik dari jawaban Nehemia kepada Sanbalat dan Tobia?
(Baca Nehemia 2:20.)
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3

PELAJARANNYA BAGIMU.
Tulis apa yang kamu pelajari tentang . . .
Kuasa doa.

Bagaimana Allah Yehuwa membantu hamba-hamba-Nya
ketika mereka berani angkat bicara.

4

RENUNGKANLAH:
Jika aku sedang kesal atau murung, bagaimana aku
dapat meniru Nehemia?

Ketika orang lain mengejek kepercayaanku, bagaimana
aku bisa menunjukkan iman kepada Yehuwa?

Pelajaran apa dari cerita ini yang paling penting bagiku,
dan mengapa?

Saran: Dengan menggunakan bahan riset
yang kamu miliki, temukanlah lokasi kota kuno
Syusyan dan Yerusalem di peta. (Nehemia 1:1)
Hitunglah jarak antara kedua kota itu, kemudian
bayangkan betapa sulitnya kalau kamu—seperti
Nehemia—harus menempuh perjalanan sejauh
itu dari rumahmu, namun tanpa transportasi
modern.
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