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Persia, o națiune puternică, conducea lumea.   
Și împăratul Ataxerxe era conducător peste  
Persia.  Așa a fost că el era cel mai puternic  
conducător.  Unul din  
slujitorii împăratului  
era un om Evreu pe  
nume Neemia.  Slujba  
lui era să guste vinul  
împăratului ca să  
protejeze pe împărat  
de la un pericol  
de otrăvire. 



Într-o zi, Neemia a venit înaintea împăratului  
cu o față tristă.  Împăratul a vrut să știe care  
este problema.  „Trăiască împăratul în veac,” a spus 
Neemia.  „Cum să n-am fața tristă, când cetatea în  

care sunt mormintele părinților mei 
 este nimicită și porțile ei sânt 

 arse de foc?”  Neemia 
 vorbea despre 

 Ierusalim, care a 
 fost distrus în 
 război cu mulți 

 ani în urmă. 



Împăratul Artaxerxe l-a întrebat, „Ce dorești?”  
„Lasă-mă să merg la Ierusalim ca să rezidesc din 
nou cetatea,” Neemia a cerut. 



Împăratul Artaxerxe cu plăcere a aprobat.  El 
de asemeni a dat lui Neemia scrisori pentru 
dregători ca să îl lase să treacă și să intre în 
țară. (Un fel de viză). 



Împăratul l-a ajutat și mai mult.  El a 
dat lui Neemia o scrisoare pentru Asaf, 
păzitorul pădurii împăratului.  Lui Asaf 
i-a poruncit ca să-i dea lemne să facă 
grinzi pentru porțile cetății.  



Când a ajuns Neemia în Ierusalim, el a adunat pe toți 
conducătorii și le-a spus, „Noi suntem în pericol aici.  
Cetatea este distrusă și porțile sunt arse.  Hai să 
reconstruim.” El le-a spus cum împăratul Artaxerxe a 
aprobat, și mai mult decât aceasta, Dumnezeu  
era de partea lor.  



Credința lui Neemia și bucuria lui a inspirat pe toți 
locuitorii de acolo.  Ei au aprobat, zicând, „Hai să 
reconstruim.”  Neemia a spus la fiecare familie la 
care parte de zid trebuiau să ajute la zidire.  



Dar, nu toți au fost de acord să rezidească zidul.  
Un om cu numele Sanbalat, și cei doi prieteni ai lui 
Tobia și Gheșem, care nu erau     Evrei, ei nu au fost 
de acord să se rezidească sau  
să se construiască 
                    porțile.  



În timp ce s-a continuat zidirea, Sanbalat a devenit 
foarte mânios.  El și prietenii lui își băteau joc de 
Evrei.  Tobia a spus, „Când ei vor termina de 
construit acel zid, dacă se va sui o vulpe, le va 
dărâma zidul lor de piatră.”  Neemia nu  
a răspuns.  În loc, el s-a  
 
 
 
 
 
 
 
                                                  rugat ca Dumnezeu 
                                                  să-i cerceteze.  



Când batjocurile lor nu au avut nici un efect, ei și-au 
propus să lupte împotriva Ierusalimului ca să-i facă 
stricăciuni. 



Din nou, Neemia s-a rugat pentru ajutorul Domnului.   
Neemia a pus paznici care să păzească zi și noapte  
zidirea ca să nu fie luați  
prin surprindere.  



Evreii lucrau din greu și ei deveneau slăbiți de 
putere.  Unii se temeau că vrăjmașii lor vor 
veni și-i va ataca în timp ce ei lucrau.  Totuși, 
Neemia nu s-a oprit din  
construcția zidului.   
El a pus paznici în  
jurul muncitorilor  
să le reamintească  
că Dumnezeu era  
de partea lor și că  
Dumnezeu este mai  
puternic decât  
orice vrăjmaș. 



Neemia a încercat să 
fie un exemplu bun.  
Împăratul Artaxerxe 
l-a făcut guvernator 
peste Ierusalim cu 
dreptul de a cere 
alimente și bani de la 
popor, dar Neemia nu 
a făcut  
aceasta. 



El lucra din  
greu alături de 
popor în timp ce 
ei reconstruiau 
zidul.  El se 
folosea de banii 
lui să-și cumpere 
alimente.  



În sfârșit, poporul a terminat de construit zidul,  
și numai porțile mai erau de instalat la intrarea 
principală.  Când Sanbalat, Tobia, și Gheșem au auzit 
că nu mai este nici o gaură în pereți, ei și-au pus de 
gând să-l distrugă pe Neemia.  



Ei au trimis mesaje lui Neemia ca să se întâlnească 
într-un loc numit Ono.  Dar Neemia a știut că ei 
căutau să-l înșele să iasă din cetate ca să-i poată 
face rău.  Neemia a trimis înapoi o scrisoare 
spunând că el nu se va opri de la lucru pentru a se 
întâlni cu ei.  



Zidul a fost în  
sfârșit terminat  
și Neemia a pus  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               paznici pentru a  
                                               proteja zidul.  



El de asemeni a  
dat porunca ca  
porțile să nu fie  
             deschise  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               numai după ce  
                                               răsărea soarele. 



În timpul  
nopții,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             porțile trebuiau  
                                             să fie închise  
                                             și încuiate.  



Acum când Ierusalimul era din nou în siguranță, 
mulți Evrei luați în robie în multe părți ale lumii 
s-au reîntors în Ierusalim. 



Neemia trebuia să fi fost foarte fericit că el a 
ajutat să termine lucrarea pe care Dumnezeu i-a 
dat să o facă, în  ciuda la toate obstacolele.  Neemia 
a rămas în  
Ierusalim  
și a ajutat  
poporul să  
asculte  
întotdeauna  
pe Dumnezeu.  



Zidul Mare a lui Neemia 
 

O povestire din Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, 
 

se găseşte în 
 

Neemia 

„Descoperirea cuvintelor Tale dã luminã.”  
Psalmi 119:130  



Sfârşit 



Această povestire Biblică, ne spune despre Dumnezeul 
nostru minunat, care ne-a creat pe noi şi care doreşte să se 

facă cunoscut nouă. 
Dumnezeu ştie că noi facem fapte rele, aceste fapte rele 

sunt numite de El păcate.  Pedeapsa pentru păcat este 
moartea, dar Dumnezeu ne-a iubit şi ne iubeşte atât de mult 
încât a trimis pe singurul Lui Fiu, pe Isus, să moară pe cruce 

şi să fie pedepsit pentru păcatele tale.  Dacă tu crezi în 
Isus şi îi ceri iertare, El te va ierta!  El va veni în viaţa ta, 

iar tu vei trăi cu El pentru totdeauna. 
Dacă tu crezi că toate acestea sunt adevărate, roagă-te 

astfel lui Dumnezeu: 
Dragă Isus, cred că Tu eşti Dumnezeu dar te-ai făcut om ca 
să mori pentru păcatele mele, iar acum eşti viu.  Te rog intră 
în viaţa mea şi iartă-mi păcatele, astfel voi avea o viaţă nouă 
şi într-o zi voi fi pentru toteauna cu Tine.  Ajută-mă să-Ţi 

slujesc şi să trăiesc ca şi copil al Tău.  Amin. 
Citeşte Biblia şi vorbeşte cu Dumnezeu în  

fiecare zi!  Ioan 3:16 
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