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Могъщата Персия управлявала света.  Цар 
Артаксеркс управлявал Персия.  Това го правило 
най-могъщият владетел на света.  Един от  
важните помощници  
на царя бил юдейна  
Неемия.  Неговата  
работа била да  
опитва ястията  
на царя, за да  
го предпази от  
евентуално  
отравяне. 



Един ден, Неемия се явил пред царя с много тъжно 
лице.  Царят поискал да разбере какво не било наред.  
“Царю, да си жив до века”, казал Неемия.  “Тъжен 
съм, понеже градът, където са погребани бащите ми,  

е разрушен и портите му са 
 изгорени.”  Неемия говорел 

 за Ерусалим, който бил 
 унищожен от войната 

 преди много години. 



Цар Артаксеркс попитал: “Какво искаш?”  “Позволи 
ми да отида в Ерусалим, за да мога да  
го възстановя”, казал Неемия.  Цар Артаксеркс 
любезно се съгласил.  Той също така дал на Неемия 
официални писма, за да го защити по пътя му. 



Царят помогнал дори още повече.  Той 
дал на Неемия писмо за Асаф, пазителя 
на царските гори.  На Асаф му било 
наредено да осигури толкова дървен 
материал, колкото Неемия поискал,  
за да се изградят стените на града. 



Когато Неемия пристигнал в Ерусалим, събрал 
градските началници и им казал: “Застрашени сме.  
Градът е в развалини и портите му са изгорени.   
Да започнем възстановяването.”  Той им казал,  
че цар Артаксеркс одобрявал и, най- важното,  
Бог бил на тяхна  
                   страна.  



Вярата и ентусиазмът на Неемия явно вдъхновил 
хората.  Те се съгласили и казали: “Нека 
възстановим града.”  Неемия казал на всяко 
семейство на коя част от стената да работи. 



Но, не всички били съгласни да се възстановява 
стената.  Санавалат и двамата му приятели, Товия  
и Гисам, не били юдеи и не  
искали стената или портите  
  да се оправят. 



Тъй като работата продължавала, Санавалат се 
ядосал много.  Той и приятелите му се подигравали 
на евреите.  Товия казал: “Когато свършат с 
граденето на тази дребна стена, дори и малка  
лисица би я съборила.”  Неемия не  
му обръщал внимание.   
 
 
 
 
 
 
                                                          Вместо това,  
                                                          той се помолил Бог  
                                                          да се справи с тях. 



Когато присмехулките и обидите им нямали 
никакъв ефект, те планирали заедно да 
нападнат Ерусалим и да причинят 
максимално много неприятности. 



Отново, Неемия се помолил за Божията помощ.  Той 
също така поставил охрана ден и нощ, за да не бъдат 
изненадани.  



Юдеите работили 
толкова усърдно, че се 
измаряли много.  Някои 
се уплашили, че врагът 
щял да дойде и да ги 
убие, докато те работели.  
Неемия, обаче, не искал 
да спре строежа.  Той 
поставил охрана около 
работниците и им 
напомнил, че Бог е на 
тяхна страна и че Бог е 
по-силен от всеки враг! 



Неемия се опитвал  
да бъде добър  
пример.  Цар 
Артаксеркс го бил 
направил управник 
на Ерусалим, с 
правото да иска храна 
и пари от хората, но 
той не го  
направил. 



Той просто работил 
усилено, заедно с 
хората, докато всички 
възстановили стената.  
Той използвал 
собствените си пари, 
за да си купува храна. 



Най-накрая хората завърши стената.  Останало само 
да поставят портите.  Когато Санавалат, Товия и 
Гисам чули, че вече нямало пролуки в стената, те 
започнали отново да планират как да навредят на 
Неемия. 



Те изпратили съобщение на Неемия, да отиде  
на място, наречено Оно.  Неемия знаел, че те се 
опитвали да го изкарат извън града, за да могат  
да го наранят.  Той им писал, че няма да отиде. 



Стената  
      била завършена и  
          Неемия поставил стражи,  
              които да пазят. 



Той издал и  
заповед портите  
 да не се отварят  
                    преди  
 
 
 
 
 
 
                                      слънцето  
                                          да е изгряло хубаво.  През  
                                                  нощта трябвало да бъдат  
                                                   затворени и залостени.  



Когато градът вече бил в безопасност, много юдеи от 
различни части на света се върнали в Ерусалим.  
Неемия бил много щастлив, че завършил делото, 
което Бог му  
бил дал,  
въпреки  
всички  
препятствия.   
Той останал в  
Ерусалим и  
помагал на  
хората винаги  
да се покоряват  
на Бога. 



Великата стена на Неемия 
 

 е история от Божието Слово – Библията,  
 

намираща се в 
 

Неемия 

“Твоето Слово носи светлина”  
Псалм 119:130  



Край!  



Тази Библейска история разказва за нашия чудесен Бог, 
който ни сътвори и който иска вие да Го познаете.  

Бог знае, че ние сме правили лоши неща, които той нарича 
грях.  Наказанието за греховете е смърт, но Бог ви обича 

толкова много, че изпрати Своя единствен Син, Исус, за да 
умре на Кръста и за да бъде наказан за вашите грехове.  
След това Исус възкръсна и отиде на Небето!  Ако вие 

вярвате в Исус и го помолите да прости греховете ви, Той 
ще го направи!  Той ще дойде и ще заживее във вас сега, и 

вие ще живеете с Него завинаги.  
Ако вярвате, че това е истина, кажете на Бог:  

Скъпи Исусе, аз вярвам, че Ти Си Бог, че стана човек, за да 
умреш за моите грехове, и че сега Си жив отново.  Моля Те, 

влез в моя живот и ми прости греховете, така че и аз да 
мога да имам нов живот сега, и един ден да бъда с теб 

завинаги.  Помогни ми да Ти се покорявам и да живея за 
Теб като Твое дете.  

Четете Библията и говорете с Бог ежедневно!  Йоан 3:16 
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