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Perzsia, egy hatalmas nemzet, irányította a világot. 
Perzsiát pedig Artahsasztá király irányította, ami  
a világ leghatalmasabb uralkodójává tette.   
A király egyik legfontosabb emberét  
Nehémiásnak hívták.   
Pohárnok volt és a  
munkája abból állt,  
hogy belekóstoljon  
a király elé tett  
étkekbe, hogy így óvja  
meg az esetleges  
mérgezésektől. 



Egyik nap Nehémiás a király előtt állt és szomorú 
képet vágott.  A király tudni akarta mi a baj.  Azért 

vagyok szomorú, mert az a várost, ahol az őseim 
vannak eltemetve, lerombolták és a kapuit 

felégették.  Nehémiás Jeruzsálemről 
 beszélt, ahol évekkel ezelőtt 

 pusztító háború dúlt. 



Artahsasztá király megkérdezte : Mit akarsz ?  
Engedd meg, hogy Jeruzsálembe menjek és 
újjáépítsem – könyörgött Nehémiás.  Artahsasztá 
király kedvesen beleegyezett.  Hivatalos levelekkel 
látta el Nehémiást, hogy az utazás alatt védelmet  
                          élvezhessen. 



Sőt, a király még ennél is többet tett. 
Nehémiással egy levelet küldött Ászáfnak, 
a királyi erdők igazgatójának.  Ászáf 
parancsot kapott, hogy annyi fát adjon 
Nehémiásnak, amennyire csak szüksége 
van a város falainak újjáépítéséhez. 



Amikor Nehémiás megérkezett Jeruzsálembe, 
összehívta a város vezetőit és azt mondta : 
Nyomorban élünk.  A városunkat  
lerombolták, kapuit felégették. 



Építsük újjá a várost.  Azt is elmondta,  
hogy Artahsasztá király beleegyezését  
adta, és ami a legfontosabb, az  
Isten az ő oldalukon áll.  



Nehémiás hite és lelkesedése bizonyára átragadt az 
emberekre.  Beleegyeztek és támogatták : Építsük 
újjá a várost !  Nehémiás mindegyik családnak adott 
feladatot, kijelölve, hogy kinek melyik falrészt kell 
megjavítania. 



De nem értett mindenki egyet a város 
újjáépítésével.  Szanballat és  
két barátja Tóbiás és Gesem  
nem voltak zsidók és  
      nem akarták,  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 hogy a falat  
                                                  újjáépítsék és a  
                                                   városkapukat    
                                                   megjavítsák. 



Amikor a munka előrehaladt, Szanballat szörnyen 
dühös lett.  A barátaival a zsidókat kezdték 
gúnyolni : "Amikor befejezik a szánalmas faluk 
építését, még egy róka is ki fogja tudni dönteni."  
Nehémiás nem válaszolt.  Ehelyett  
Istenhez imádkozott,  
 
 
 
 
 
 
 
                                                 hogy neki legyen  
                                                      gondja rájuk. 



Amikor azok látták, hogy nem mennek semmire a 
sértegetéseikkel, összeesküdtek, hogy Jeruzsálem 
ellen küzdenek és annyi kárt  
tesznek benne, amennyit  
                    csak lehet. 



Nehémiás újból Istenhez fohászkodott, hogy 
siessen a segítségére.  Őrt állított éjjel-nappal, 
hogy nehogy váratlan támadás  
érje őket. 



A zsidók keményen dolgoztak és 
fáradtak voltak.  Némelyek attól 
tartottak, hogy az  
ellenség azalatt jön  
és azalatt öli meg  
őket, amíg dolgoznak.   
Nehémiás nem állította  
le a tervét.  Őröket  
állított a munkások  
mellé és emlékeztette  
őket, hogy Isten  
az ő oldalukon  
áll.  Ő erősebb  
volt minden  
ellenségénél ! 



  Artahsasztá király 
megtette Jeruzsálem 
kormányzójának, 
feljogosítva arra,  
hogy élelmet és  
pénzt követeljen  
az emberektől,  
de ő nem  
élt ezzel  
a joggal. 

Nehémiás 
megpróbált 
példát mutatni. 



Keményen 
dolgozott ő  
is a falat építő 
emberek mellett.  
A saját pénzéből 
vett élelmet. 



Végül az emberek befejezték a falat.  Már csak a 
kapuszárnyakat kellett a helyükre tenni.  Amikor 
Szanballat, Tóbiás és Gesem megtudták, hogy nincs 
több lyuk a falban, elhatározták, hogy valami 
rosszat tesznek Nehémiásnak. 



Üzeneteket küldtek Nehémiásnak, hogy találkozóra 
hívják Onó-völgyébe.  De Nehémiás tudta, hogy  
ez egy kelepce, hogy kicsalhassák a városon kívülre 
és ott bántalmazzák.  Azt válaszolta nekik, hogy  
a munkát nem tudja félbehagyni, ezért  
nem lehet ott  
a találkozón.  



A falat végre  
befejezték és  
Nehémiás őröket  
              állított,  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             hogy  
                                             védelmezzék.  



Azt is megparanc- 
solta, hogy a  
városkapukat ne  
     nyissák ki  
 
 
 
 
 
  
 
 
                                           napfelkelte  
                                              előtt.  Éjszaka a  
                                                kapuk zárva voltak. 



Most már a város biztonságos volt, és számos zsidó 
száműzött tért haza Jeruzsálembe a világ minden 
tájáról.  Nehémiás biztosan nagyon boldog volt, 
amikor a munka befejeződött a sok akadály  
ellenére is.  
Ő Jeruzsálem- 
ben maradt és  
segítette a  
népet, hogy  
engedelm- 
eskedjenek  
Istennek. 



Nehémiás nagy fala 
 

 Isten Igéjéből, a Bibliából  
 

vett történet : 
 

Nehémiás 

"Megvilágít engem a te szavaidnak  
megismerése."  Zsoltárok könyve 119 : 130  



Vége 



Ez a biblia történet a mi csodálatos Istenünkről szól, aki 
bennünket is teremtett és aki azt akarja, hogy megismerjük. 

 
Isten tudja, hogy mi mindig követtünk el rossz cselekedeteket, 
amelyeket ő bűnnek nevez.  A bűneinkért a büntetés a halál, de 
Isten annyira szeret bennünket, hogy a Fiát, Jézust küldte a 

keresztre, hogy meghaljon és bűnhödjön a bűneinkért.  De aztán 
Jézus feltámadt és felment a Mennybe !  Ha te hiszel Jézusban 

és arra kéred, hogy bocsássa meg  a bűneidet, Ő meg fogja  
tenni !  El fog jönni, hogy benned éljen, és te örökké  

Vele fogsz élni. 
 

Ha te meg akarsz szabadulni a bűneidtől, így szólhatsz  
Istenhez : Drága Istenem, én hiszem, hogy Jézus érettem  
halt meg és hogy ma is él.  Kérlek, lépj be az életembe és  
bocsásd meg a bűneimet, hogy új életet kezdhessek, és  
hogy egy napon örökre viszontlássalak.  Segíts nekem,  

hogy érted éljek, mint a Te gyermeked.  Ámen 
 

Olvasd a Bibliát és beszélj az Istenhez  
minden nap !  János 3 : 16 
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