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Персія, могутня нація, правила світом.  А цар 
Артаксеркс правив Персією.  Це робило його 
наймогутнішим правителем світу.  Одним з 
важливих помічників царя був єврейський     
чоловік на ім’я Неємія.           
Його роботою було          
куштувати їжу царя,              
щоб захистити царя від          
можливого отруєння.  



Одног дня Неємія з’явився перед царем з дуже 
сумним обличчям.  Цар хотів знати, що було 
негаразд.  “Нехай цар живе навіки! - відповідав 
Неємія, - Чому не буде сумне обличчя моє, коли  
    місто дому гробів батьків моїх   
   поруйноване, а брами його попалені 
     огнем!”  Неємія казав за 
     Єрусалим, який був  
     зруйнований війною  
      багато років тому.  



Цар Артаксеркс запитав: “Чого ж ти просиш?” 
“Пошли мене до Юдеї, до міста гробів батьків моїх, - 
і я відбудую його!” – попросив Неємія.  Цар 
Артаксеркс погодився.  Він також дав Неємії 
офіційні листи, щоб захистити його під час подорожі.  



Цар допоміг навіть більше.  Він дав Неємії 
листа для Асафа, дозорця царевого лісу. 
Асафу було наказано дати Неємії стільки 
деревини, скільки він попросить для 
відбудови міських мурів. 



Коли Неємія прибув до Єрусалиму, він зібрав 
міських урядовців і сказав: “Ви бачите біду, що ми в 
ній, що Єрусалим зруйнований, а брами його 
попалені огнем.  Ідіть, і збудуйте мура  
Єрусалиму, і вже не будемо ми ганьбою!” 



Він сказав їм, що цар Артаксеркс ухвалив це, а 
найважливіше, - що Бог був на їхньому боці.  



Віра й ентузіазм Неємії, напевно, надихнули людей. 
Вони погодилися, кажучи: “Станемо й збудуємо!” 
Неємія сказав кожній сім’ї, яку ділянку стіни вони 
повині відбудувати.  



Але не всі погодилися відбудовувати стіну.  Чоловік 
на ім’я Санваллат і двоє його друзів, Товія та Ґешем, 
      не були євреями і не хотіли,  щоб стіна була 
відбудована, а брами            
  поремонтовані.  



Робота просувалася, а Санваллат дуже 
розлючувався.  Він та його друзі насміхалися з юдеїв. 
Товія сказав: “Та й що вони будують?  Якщо вийде 
лисиця, то вона зробить дірку в їхній камінній стіні!”  
Неємія не відповідав.  Натомість 
він молився, щоб Бог подолав їх. 



Коли іхні насмішки та образи не допомогли, вони 
змовилися битися проти Єрусалиму і завдати йому 
якомога більше шкоди.  Неємія знов молився за 
Божу допомогу.  Він також             
поставив охорону на день і ніч,              
 щоб ніхто не напав на них     
   зненацька.  



Євреї працювали так 
тяжко, що вже почали 
стомлюватися.  Дехто 
боявся, що ворог 
прийде та уб’є їх, поки 
вони працюватимуть. 
Однак Неємія не 
припиняв роботи.  Він 
виставив охорону 
навколо робітників і 
нагадав їм, що Бог був 
на їхньому боці і що 
Він могутніший за 
будь-якого ворога!  



Цар Артаксеркс 
зробив його 
намісником 
Єрусалиму з правом 
збирати їжу й гроші з 
населення, але він 
того не робив.  

Неємія 
намагався 
подавати доброго 
приклада. 



Він лише багато 
працював поруч з 
людьми, поки вони 
відбудовували мура. 
Щоб купувати їжу, він 
витрачав власні 
гроші. 



Нарешті, люди закінчили мура.  Лишалося тільки 
поставити двері у головну браму.  Коли Санваллат, 
Товія та Ґешем почули, що у стіні більше не 
лишилося отвору, вони планували вбити Неємію.  



Вони послали Неємії вістку, щоб він зустрів їх на 
місці, званому Оно.  Але Неємія знав, що вони 
хочуть виманити його з міста, щоб завдати йому 
шкоди.  Він написав їм відповідь, кажучи, що він не 
кине роботи, аби зустрітися з ними.  



Мур був остаточно 
закінчений, і 
Неємія поставив 

правило, щоб брама вранці 
 не відчинялася, аж поки 
 сонце не зійде високо.  

сторожу 
охороняти 
 його. 

Він 
також 
видав 



Тепер, коли місто було у безпеці, багато єврейських 
вигнанців з різних частин світу повернулися до 
Єрусалиму.  Неємія напевно був дуже радий, що  
     закінчив роботу, яку доручив йому  

Бог, не              
зважаючи на         
всілякі           
перешкоди.                
Він залишався           
у Єрусалимі і            
допомагав           
людям завжди             
слухатися Бога.  



“Вхід у слова Твої світло дає.”  
Псалом 119:130 

Велика стіна Неємії 
 

Оповідання з Божого Слова, Біблії, 
 

знаходиться у  
 

Неємія 



Кінець!  



Біблійне оповідання розказує нам про чудового Бога, Який 
створив нас і бажає, щоб ми Його знали.  

Бог знає, що ми робили недобрі речі, які Він зве гріхом.  
Покаранням за гріх є смерть, але Бог любить тебе так 

сильно, що Він послав Свого Єдиного Сина, Ісуса, померти 
на хресті  

й бути покараному за твої гріхи.  Потім Ісус повернувся до 
життя й пішов додому у Небеса!  Якщо ти віриш у Ісуса і 
попросиш Його простити твої гріхи, Він це зробить!  Він 

прийде й тепер житиме у тобі, і ти завжди житимеш разом з 
Ним.  

Якщо ти віриш, що це правда, скажи Богу: “Дорогий Ісусе,  
я вірю, що Ти Бог і зробився людиною, щоб померти за мої 
гріхи, щоб я тепер міг мати нове життя і одного дня пішов 
бути з Тобою назавжди.  Допоможи мені слухатися Тебе і 

жити для Тебе як Твоя дитина.  Амінь.”  
Читай Біблію і щодня говори з Богом!   

Євангелія від Івана, 3:16 
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