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Въведение
Възстановяването на стените на Ерусалим е вълнуваща част от историята на Божия народ. Тези
стени били в развалини цели 140 години. Тогава, след дългия плен във Вавилон, около 50 000 юдеи
се върнали със Зоровавел да съградят отново храма. След това Ездра пристигнал с втора група доброволци, за да възстановят поклонението на Йехова. Накрая, около 445 г. преди Христос, последната група хора се завърнала с Неемия, за да издигат стените и портите на града.
Името Неемия означава „Бог утешава“. Чрез него Бог насърчил и помогнал на хората Си по специален начин. Въпреки голямата опозиция, те успели да съградят стените (дълги 4 км) само за 52
дни. Животът в града се организирал отно¬во, за да може да продължи истинското поклонение на
Бога. Каква била тайната? Бог употре¬бил Неемия, за да изпълни Своя план.
Книгата Неемия е пълна с наставления как Божията работа да се направи по Божия начин и за
Божия слава. Тези пет библейски урока са написани специално да помогнат на спасените деца, но
неспасените също могат да научат много неща от тях.
Рисунките за тези уроци са направени от Тим Шери, член на отдела по литература и аудио-визуална техника към СЕД Европа. Нашата молитва е чрез тези уроци много момчета и момичета да усвоят
Божията съвършена воля за тяхното спасение, освещение и служение.
„Защото всичко, което е било от по-напред писано, писано е било за наша поука, та чрез твърдостта и утехата от Писанията да имаме надежда.“ (Римляни 15:4)
Рой Харисън

Напътствия за учителя
Основна истина е предложена за всеки урок, заедно с приложения за спасени и неспасени деца.
Долупосочените съкращения се използват в изложението на всеки урок:
ОИ – основната истина в урока
Н – приложение за неспасеното дете
С – приложение за спасеното дете
Ще ви бъде от помощ, ако напишете основната истина на картон или на хартия, за да могат децата
да я четат.
Бъдете на разположение за съветване. В резултат на вашето преподаване някои деца може да имат
въпроси за това, как могат да бъдат спасени, или за християнския си живот. Покажете им, че искате
да им помогнете и им кажете как да намерят помощта ви. Това е включено в някои от уроците. Можете да предложите помощта си за съветване и в друго време от програмата извън библейския урок.
Ето един пример какво можете да кажете: „Днес, по-късно в нашия библейски час, мога да ти
обясня как да се довериш на Христос като личен Господ и Спасител. Ако накрая ти все още не знаеш
какво да направиш и би искал да ти помогна, моля, когато другите си тръгнат, ела и седни на предната редица.“
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Урок 1

Натъженият виночерпец
Библейски текст: Неемия 1:1-2:8
Основна истина: Моли се на Бога по Неговия начин
Приложение:
Неспасени деца: Помоли Го да те спаси от греховете ти
Спасени деца: Отделяй време всеки ден, за да Го хвалиш, да изповядваш греховете си и да искаш
от Него помощ.
Начало: Можете ли да си представите как са живеели хората преди 2500 години? ОИ
Картини:
1. Неемия, виночерпец на царя на Персия. Бог има специален план за него и за нас. ОИН
2. Неемия чува, че стените на Ерусалим са съборени. ОИС
3. Той се моли. ОИС
– хвали Бога;
– изповядва греховете си;
– иска помощ от Бога, като уповава на Божиите обещания.
4. Той продължава да се моли. ОИС
Царят го пита защо е тъжен и какво иска. Неемия иска разрешение да построи града.
5. Той иска писма, за да може да пътува безопасно и да събере дървен материал.
Кулминация: Царят казва „Да“.
Заключение: Ще отделиш ли време всеки ден, за да се молиш? ОИС и Н
Стих за запаметяване: „Извикай към Мен, и ще ти отговоря.“ Еремия 33:3а
УРОК
Въведение
(Използвайте картата на края на картографа.)
Можете ли да си представите как са живеели хората преди 2500 години? Нямало е нито самолети,
нито леки коли, нито вестници, нито телефон и телевизор. Било е наистина много трудно да живееш
в чужда страна, отделен напълно от вкъщи.
Нещо много тъжно се бе случило на Израилския народ. Юдеите бяха отведени като пленници във
Вавилон. (Учителю, покажете на картата.) Защо ли? Защото те не се подчиняваха на Божиите
заповеди. Бяха се обърнали към други богове и се покланяха на идоли, а не на живия и истинен Бог.
Ето защо Бог позволи да бъдат отведени в плен. Но там, откъснати от родината си, сърцата на много
хора бяха променени и те помолиха Бог да им прости. Той отговори на молитвите им. Бог иска и ние
да Му се молим. Там, в далечната Персия Той отговори на молитвите на Своите хора. Бог направи
възможно за много от тях да се върнат отново в Ерусалим. (Покажете го на картата.) Царят на
Персия издаде заповед, с която им позволи да се върнат и да възстановят храма, където те се покланяха на Бога. Те бяха изключително щастливи, че можеха да си отидат вкъщи!
Един от младите мъже, който се бе родил в Персия, се казваше Неемия. Неемия беше получил
много важна работа в Персия. Той работеше в Царския дворец в Суса. (Учителю, покажете на картата.)
Картина 1-1
Дворецът в Суса бе много красив. Навсякъде имаше мрамор, злато и сребро. Столовете и масите
бяха изработени от специално дърво. Царят имаше много слуги и войници, които го пазеха. Неемия
беше виночерпец на цар Артаксеркс. Да бъдеш виночерпец днес може би не е нищо особено, но тогава това бе висока длъжност. Той трябваше да опитва храната и питиетата на царската трапеза, преди да бъдат сервирани на самия цар. Ако в храната няма отрова и ако виночерпецът не се разболее
и не умре, тогава царят знае, че може да яде спокойно. Това означава, че царят много се доверяваше
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на Неемия. Те често разговаряха и Неемия знаеше всички важни решения, които се взимаха във великата Персийска империя.
Бог подготвяше Неемия за една още по-важна работа. Но първо той трябваше да си върши добре
работата в двореца. Бог има специален план за теб. Първото нещо, което Бог иска да направи в твоя
живот е, да те спаси от греха. Както онези хора, които живееха толкова отдавна, ти също си нарушил
Божиите заповеди.
Библията казва, че трябва да обичаме Бога с цялото си сърце. Но често ние мислим повече за себе
си и за своите желания. Ако не ни харесва, много пъти ние не искаме и да чуем какво казва Бог за
краденето и лъжите. Затова е нужно да се довериш на Исус Христос. Само Той може да прости греховете ти и да те направи такъв, какъвто трябва да бъдеш. Той умря на кръста за греховете ти и след
това възкръсна от мъртвите. Твоят живот угоден ли е на Бога? Ако знаеш, че не е, обърни се към Него
днес. Молитвата, която Бог иска да чуе преди всичко, е: „Господи, спаси ме“, или както казва един
човек в Библията: „...Боже, бъди милостив към мене, грешника“ (Лука 18:13). Помоли Го да бъде
твой Господ и Спасител. Той е обещал, че няма да изпъди никого, който дойде при Него (Йоан 6:37).
Ако имаш въпроси за това, как да приемеш Господа, моля да ми кажеш в края на урока. Можеш да
дойдеш и да седнеш на предните места. Аз ще се радвам да ти покажа какво да направиш и какво е
обещал Господ, за да те спаси. Това е много, много важно, така че след края, ела и седни тук. Аз ще
се радвам да ти помогна.
Картина 1-2
Неемия имаше добро положение в двореца и по всичко изглеждаше, че нещата вървят много добре
за него. Но един зимен ден той чу известия, които го натъжиха много. Неговият брат Ананий заедно
с някои приятели се върнаха в Суса след посещение в Ерусалим. Неемия ги попита:
– Как са всички? Как е в Ерусалим?
Те му отговориха:
– Хората там са в голямо тегло и неволя. Стената на Ерусалим е съборена и портите му са изгорени
с огън (Неемия 1:3).
Неемия се натъжи и се замисли: „След всички тези години хората от Ерусалим все още нямат закрила от враговете си. Крадци могат да влизат и излизат когато си искат. Няма порти, за да ги спрат.
Не се учудвам, че хората са обезсърчени. Народите, които живеят около тях, им се присмиват и подиграват.”
Знаете ли, че днес тези от нас, които са повярвали в Господа, могат да изпаднат в подобно положение, ако спрем да говорим с Бога и не живеем за Него така, както би трябвало. Чувстваш ли се
обезсърчен в твоя християнски живот? Хората в Ерусалим бяха много обезсърчени, защото градът
им беше разрушен.
Картина 1-3
Какво направи Неемия, като чу известията за Ерусалим? Библията ни казва, че той седна и плака
(Неемия 1:4). Неемия беше тъжен и започна да се моли. Той дори се молеше, без да яде, защото се
чувстваше зле за всичко, което става в Ерусалим. Молитвата на Неемия е записана в Библията (Неемия 1:5-11). Наистина това е една чудесна молитва. Бог е включил тази молитва в Своето Слово,
така че ние да можем да се молим, както Той иска – както Неемия се моли. Как се молеше Неемия?
Първо той говори за това, колко велик е Бог. Той каза: „...Господи, Боже небесни, велики и страшни
Боже...“ (Неемия 1:5). Господ е всемогъщ. Той е Цар над всички. Също така в началото на молитвата
си Неемия каза, че Бог винаги пази обещанията си към тези, които Го обичат и пазят заповедите Му.
Ние трябва да се покланяме на Бога, както Неемия и да Го славим, защото Той е толкова велик и
верен. Ние можем да Му се доверим, че ще отговори на нашите молитви.
След като прослави Бога, Неемия говори за своите грехове и за греховете на хората. Той каза: „изповядвам греховете... Много се развратихме... и не упазихме заповедите, които Ти даде...“ (Неемия
1:7). Неемия каза и за себе си, че е бил непокорен на Бога. Имаме ли и ние желание, както Неемия,
да кажем, че сме непокорни на Бога? Всички ние вършим неправилни неща в нашия християнски
живот и Библията ни казва, че трябва да молим Бог да ги прощава (Виж Лука 11:4 и 1 Йоан 1:8-9).
Той ни е обещал, че ще прости греховете ни и ще ни очисти.
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Едва когато прослави Бога, поклони Му се и изповяда греха си, Неемия поиска помощ от Него. В
своята молитва той си спомни едно обещание, което Бог беше дал преди много години чрез Мойсей.
Бог беше казал, че ако израилтяните съгрешат, Той ще ги разпръсне между народите; но ако се обърнат към Бога и Го послушат, тогава ще ги събере отново и ще ги доведе в Ерусалим. Добре е, когато
се молим, да си спомняме за това, което Бог е казал. Тогава ние знаем, че се молим според Неговата
воля. Ние също можем да припомним на Бога обещанията Му. Неемия не се молеше с общи думи.
Той поиска нещо конкретно: „...направи да благоуспее, моля Ти се, слугата Ти днес, и дай му да намери милост...“ (Неемия 1:11). Той поиска от Бога да направи така, че царят да благоволи, когато той
говори с него. Бог показа на Неемия, че може да помогне на хората си и Неемия поиска да тръгне.
Кажи на Бога за твоите нужди днес и бъди готов да направиш каквото Той ти каже.
Картина 1-4
Каква чудесна молитва беше това! Неемия продължи да се моли така четири месеца. Сигурно изглежда доста дълго време. Бог иска да не преставаме да се молим, когато знаем, че е според Неговата
воля. Понякога трябва да чакаме дълго за Божия отговор. Спомням си един човек на име Джордж
Мюлер. Той се молил седемдесет години един негов приятел да бъде спасен. Изглеждало, като че
ли няма отговор. Накрая приятелят му се доверил на Христос. Той бил спасен на погребението на
Джордж Мюлер. Ти молил ли си се за твой приятел, или някой от семейството ти да бъде спасен? Не
се отказвай, дори да си се молил с месеци или години!
Седмица след седмица Неемия се молеше. Един ден през месец април, той подготвяше виното на
царя. До тогава той винаги бе изглеждал щастлив в присъствието на царя, но сега за първи път той
показа тъгата си. Цар Артаксеркс веднага забеляза това и каза:
– Защо е посърнало лицето ти, като не си болен? (Неемия 2:2).
Царят се чудеше какво го караше да бъде тъжен.
Неемия беше много, много уплашен. Той знаеше, че не е позволено да си тъжен в присъствието на
царя. Също така той знаеше, че цар Артаксеркс беше заповядал да се спре всяка работа по стената
на Ерусалим (Ездра 4:21). Неемия просто отговори:
– Как да не е посърнало лицето ми, когато градът... на бащите ми, е запустял, и портите му са изгорени с огън (Неемия 2:3).
Какво щеше да каже царят? Можеше ли да го изгони? Бог отговори на молитвата и царят отговори:
Каква е молбата ти? Неемия осъзна, колко е зависим от това, което щеше да се случи след малко,
затова преди да поговори с царя се поклони и помоли на Бога. След това каза:
– Ако е угодно на царя... изпрати ме... в града на бащите ми, за да го съградя (Неемия 2:5).
Какво щеше да каже царя? Ще му се ядоса ли? Би ли отхвърлил молбата му? Царят запита Неемия:
– Колко време ще продължи пътешествието ти?... Кога ще се върнеш...? (Неемия 2:6).
Царят даде съгласието си и разреши. Колко невероятно и чудно! Неемия знаеше, че Бог беше този,
Който направи това възможно. Няма нищо трудно за Бога. С Него всичко е възможно!
Картина 1-5
Неемия знаеше, че ще има нужда от царската помощ, за да отиде до Ерусалим. Той вече мислеше
какво трябва да се направи. Той каза на царя колко време ще продължи пътуването му. После продължи:
– Ако е угодно на царя, нека ми се дадат писма до областните управители отвъд реката... и писмо
до пазителя на царското бранище... за да ми даде дървета... (Неемия 2:7-8).
Областните управители можеха да попречат на Неемия, да стигне до Ерусалим и затова имаше
нужда от царско разрешение. Също имаше нужда от дървен материал за ремонт на портите и други
части на града. Отново царят каза:
– Добре. Господ работеше в сърцето му за да се съгласи.
Неемия каза:
– И царят ми разреши всичко, понеже добрата ръка на моя Бог беше над мен (Неемия 2:8).
Той получи разрешение да възстанови Ерусалим; писмата за пътуване и дървен материал.
Бог отговори на молитвата. Бог иска и ти да представиш пред Него всичко в молитва. Той казва:
„Извикай към Мен и щети отговоря“ (Еремия 733:3а).

Момчета и момичета, които сте християни, ще се молите ли на Бога както Той ни казва в Своето
Слово? Ще отделяте ли време всяка седмица, за да славите Бога за това, което Той е, за да му кажете
за лошите неща, които сте направили, и да Го молите да помага на вас и на другите? Неемия призова
Бога и Той му отговори по един чуден начин. Бог казва на теб и на мен днес: „Извикай към Мен, и
ще ти отговоря“ (Еремия 33:3а).
А вие, момчета и момичета, които не сте приели Господ Исус Христос в своя живот, ще Го помолите ли да стане днес ваш Спасител? Само Той може да ви прости греховете и да ви направи такива, каквито трябва да бъдете. Не отлагайте повече мига да дойдете при Христос. Той иска да се помолите
с тази молитва: „Господи, спаси ме“. Той е обещал, че който и да дойде при Него няма да го изгони.
Доверете се на Исус Христос и ще разберете колко чудесен Спасител и Господ е Той.
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Урок 2

Да станем и да строим
Библейски текст: Неемия 2:9-20
Основна истина: Господ има работа за християните
Приложение:
Спасени: Помоли Бог да те води и употребява
Начало: (Директен подход)
Картини:
1. Какъв чудесен ден е, когато Неемия тръгва... Пътуването до Ерусалим.
2. Неемия разбира за положението ОИС
3. Санавалат и Товия са ядосани ОИС
4. Неемия проверява стените през нощта. Цената да вършим Божието дело ОИС
5. „Нека да построим стената на Ерусалим.“ Хората са съгласни. Враговете се подиграват.
Кулминация: „Небесният Бог ще ни направи да благоуспеем... ние, слугите Му, ще станем и ще
градим.“
Заключение: Позволи Бог да те води и употребява. Той ще ти даде сила.
Стих за запаметяване: Деяния 9:5 „...Кой си Ти, Господи?...“
Когато преподавате стиха за запаметяване, разкажете как Савел пътуваше по пътя за Дамаск, за
да гони и арестува християните. Изведнъж той видя светлина от небето и чу глас, който му каза:
„Савле, защо ме гониш?“ Когато Савел разбра, че Този, Който му говори, е Исус, той каза: „Господи,
какво да направя?“ Той нарече Исус „Господ“ и позволи Той да ръководи живота му. В този момент
Савел беше спасен. Неговите грехове бяха простени и животът му – променен. Господ иска да спаси
и теб и да промени твоя живот. Ти просто трябва да Му се довериш и да Му позволиш да ръководи
живота ти.
Ако искаш да се довериш на Христос днес, и не си сигурен как да го направиш, аз имам голямо
желание да ти помогна. Затова, ако искаш да знаеш повече за това как да бъдеш спасен, просто остани на мястото си след урока. Ако останеш ще дойда при теб и ще поговорим как да се довериш на
Христос.
УРОК
Картина 2-1
Какъв прекрасен ден беше, когато Неемия тръгна с другите юдеи към Ерусалим. Той бе молил с
месеци за този ден. Царят беше дал позволението си да се съградят отново стените на града. Накрая
беше дошъл денят да отпътуват за Ерусалим. Той възкликна:
– Добрата ръка на моя Бог беше над мен (Неемия 2:8).
Библията дори ни казва, че царят изпрати войници, военачалници и конници, за да ги пазят по пътя
(Вижте Неемия 2:9). Щеше да бъде наистина дълго пътуване – над 1100 км. Хората от Суса сигурно
са гледали как керванът тръгва и са се чудели дали въобще те ще стигнат Ерусалим. (Погледнете
картата.) Първо трябваше да прекосят река Тигър, след това река Ефрат. (Покажете ги на картата.) Царят беше дал писма на Неемия, за да ги показва на управниците на провинциите, през които
щяха да преминат. Царската заповед трябваше да се изпълнява и така им бе позволено да преминават. И така, пътуваха ден след ден. С всеки изминат ден те приближаваха Ерусалим.
Картина 2-2
Най-накрая, след около тримесечно пътуване те пристигнаха в Юда. Още от далече те забелязаха
град Ерусалим или поне това, което беше останало от него. Колко благодарни бяха те за това, че Бог
ги доведе безопасно след дългото пътуване! Това беше градът, от който някога техните прародители
бяха отведени в плен.
Когато Неемия поговори с хората в Ерусалим, той разбра колко обезсърчени са те. Той не им каза
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веднага защо е дошъл (Неемия 2:16). Искаше сам да види как стоят нещата.
Бог доведе Неемия в Ерусалим, за да извърши нещо специално. Бог има специална работа и за теб,
ако ти си се доверил на Господ Исус Христос. Бог може да те употреби, за да помогнеш на други
деца да се доверят на Господ Исус. Той може да те употреби да помагаш на други вярващи да израстват в християнския си живот. Той има съвършен план за всеки ден, така че независимо дали сме
в къщи, или в училище, или играем, Той може да ни води при хора в нужда. Ако ти си християнин,
молиш ли Бог да те води всеки ден в Неговата съвършена воля? Има една малка песен, която може
да използваш като молитва:
„Господи, употреби ме;
ето ме, употреби ме.
Искам Ти да ме употребиш чудесно,
На улицата или дори
от другата страна на морето.
Господи, ето ме, употреби ме“.
Неемия позволяваше на Господа да го води и употребява.
Картина 2-3
Но, имаше двама души, които бяха много ядосани, че Неемия се беше върнал – Санавалат и Товия,
управители на Самария и Амон. Те мразеха юдеите и знаеха, че Неемия беше дошъл да им помогне.
Те не искаха Юдея отново да стане силна държава. За тях важно беше Самария и Амон да са силни.
Ето защо те бяха ядосани.
Когато ние, като християни, вършим Божията воля, винаги ще има хора, които няма да харесват
това. Те ще се дразнят да виждат, че сме по-различни от тях, защото обичаме Господ Исус Христос.
Понякога те ще вършат лоши неща: ще скъсат учебниците ни или ще счупят колелото ни. Понякога
ще казват лоши неща за нас на другите. Ние трябва да сме готови за това. Ако имаше хора, които
мразеха Господ Исус, когато Той беше на земята, знаем, че ще има хора, които ще мразят и нас, защото ние Го следваме. Това трябва ли да ни спира да говорим на другите за нашия Спасител? Това
трябва ли да ни спира да помагаме на тези, които са в нужда? Не! Неемия не позволи на Санавалат
и Товия да го спрат да извърши Божието дело в Ерусалим. Нека да помолим Бог да ни помага, за да
вършим работата си за Него всеки ден. Когато Мери Слесър започнала да учи децата в Дъблин за
Господ Исус, една банда от момчета се опитала да я заплаши и нарани. Но тя продължила да говори
на децата за Исус. По-късно тя заминала като мисионер в Африка.
Санавалат и Товия бяха против Неемия. Може би някои от вас са били ревниви и зли към други
християни. Аз и ти сме грешници. Само Господ Исус Христос може да отнеме наказанието, което
заслужаваме, и да ни промени, за да живеем различно. На кръста Той взе наказанието за нашите
грехове. Библията казва: „...Христос умря за нечестивите“ (Римляни 5:6). О, колко чудесно! Ти можеш да дойдеш при Него сега. Довери Му се с цялото си сърце и Той ще ти прости. Той ще промени
живота ти.
Картина 2-4
Неемия вече беше от три дни в Ерусалим. Той все още не беше казал плана си на другите хора.
Как можеше да провери стените на града, без никой да забележи какво прави? Ами, той изчакваше
всички да си легнат вечерта. Тогава с няколко приятели, излизаха извън града и оглеждаха портите
и стените. Той разучаваше много внимателно какво беше останало от развалините. Гледката беше
лоша. На места дори животните, които те яздеха, не можеха да преминат заради купчините камъни
и боклуци. Но Неемия слизаше и вървеше пеш. Малката група хора започна от портата в долината.
Бавно те вървяха покрай стената. Неемия искаше да знае какво точно трябваше да се направи.
Господ Исус Христос казва колко е важно да обмислим внимателно какво ще правим като християни. Той каза, че ако някой иска да построи кула, първо трябва да пресметне разноските, за да бъде
сигурен, че ще може да свърши работата (Лука 14:28-30). Разбираш ли колко ще ти струва да извършиш Божието дело? Това означава да сложиш Господа на първо място, преди твоите лични желания.
Може би като християнин ти искаш да играеш вечер вкъщи, но Господ ти показва, че навън има
някой, който се нуждае от твоята помощ. Какво ще отговориш? „Не ме е грижа за другите хора.“И10

ли: „Господи, искам да върша Твоята воля, без значение каква е цената.“ Да следваш Христос и да
изпълняваш Неговата воля не означава само това, че Той заема първото място в твоето време, а също
така и как харчиш парите си. Така ти няма да купуваш каквото си искаш, но ще позволяваш Господ
да те води. Ние Го молим да ни помогне да дадем част от парите си, така че другите хора да могат да
чуят Добрата вест. Някои християни смятат, че само големите неща са важни за Бога, като например
да станеш мисионер или да проповядваш. Но най-често да вършиш Божието дело означава да бъдеш
верен в малките неща – да помагаш на приятеля си или да даваш пари за мисионери. Не винаги е
лесно, но Бог ще бъде с теб, както беше с Неемия преди толкова много години.
Неемия огледа стените и портите. Той видя това, какво трябва да се направи. Работата бе много.
Следващия ден той щеше да каже на хората своя план.
Картина 2-5
На следващия ден Неемия извика управниците на хората и им каза:
– Вие виждате бедствието, в което се намираме, как Ерусалим е опустошен и портите му са изгорени с огън; елате, да съградим стената на Ерусалим, за да не бъдем вече за укор (Неемия 2:17).
(Тези, които живееха около Ерусалим, се присмиваха на хората в града заради съборените порти
и стени).
Неемия искаше хората да разберат колко голяма е нуждата и да се направи нещо. Той не се опита
да свърши сам работата. Той каза:
– Да станем и да градим заедно. Бог иска да работим заедно с всички, които обичат Господа. За да
ги насърчи, той им каза как Господ вече им беше помогнал веднъж:
– Цар Артаксеркс ми даде всичко, което поисках, защото добрата ръка на моя Бог беше над мен.
– Той разказа как цар Артаксеркс бе дал разрешение да съградят стената; за писмата, които получи
за пътуването и за дървения материал от царската гора. Бог вече им бе помогнал толкова много. Със
сигурност Той щеше да им помогне и да съградят стената. Неемия изчака да чуе какво ще кажат хората. Щяха ли да искат да работят с него или щяха да оставят нещата както си бяха?
Хората отговориха в един глас: (Прочетете стиха.) „...Да станем и да градим...“ (Неемия 2:18). Те
щяха да започнат работа. Представете си колко щастлив е бил Неемия! Хората имаха желанието да
работят заедно.
Новините се разнасяха бързо. Враговете на юдеите чуха, че те ще съграждат стената. Когато Санавалат, Товия и техният приятел Гисам чуха, те се изсмяха и започнаха да се подиграват на юдеите.
– Що е това, което правите? – питаха те. – Искате да се подигнете против царя ли? (Неемия 2:19).
Нямаше да бъде никак лесно на юдеите да свършат работата. Но Неемия отговори на враговете:
– Небесният Бог, Той ще ни направи да благоуспеем; затова ние, слугите Му, ще станем и ще градим. Вие, обаче, нямате дял, нито право, нито спомен в Ерусалим (Неемия 2:20).
Неемия беше твърдо решен да свърши Божието дело. Никой и нищо не можеше да го спре.
Ако си християнин, ти можеш да се молиш: „Господи, какво да направя?“ Господ има работа за
теб. Всеки ден Бог може да те употребява да бъдеш свидетел на другите вкъщи, в училище, в играта.
Позволи на Господ да те води и да те употребява, както Той направи с Неемия. Понякога наистина
ще бъде много трудно: помни как враговете се присмиваха и подиграваха с юдеите. Ти можеш да
очакваш Господ да ти даде смелост и дързост да бъдеш свидетел и да работиш за Него. Той ще ти
помогне да живееш за Него и ще те води, за да казваш правилните думи.
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Урок 3

Издигане на стени и среща с враговете
Библейски текст: Неемия 3 и 4 глава
Основна истина: Бъди готов да посрещаш трудности от други хора.
Приложение:
Спасени: Моли Бог да ти помага. Помни колко силен и мощен е Той.
Начало: Момче на поход в планината. Баща му казва: „Неравностите са за да можем да стъпваме
върху тях.“ ОИ
Картини:
1. Неемия прави план на работата и насърчава работниците. Бог има работа за всеки християнин.
2. Санавалат и Товия се присмиват на юдеите. ОИС
3. Враговете имат план да атакуват. Хората се молят и пазят града. ОИС
Хората са обезсърчени. Заплахи за нападения.
4. Хората вземат позиции на най-слабоукрепените места. Помни, че Господ е силен и велик. ОИС
5. Едни пазят стража, други носят оръжия и работят.
„Нашият Бог ще воюва за нас!“
Кулминация: Хората продължават да работят
Заключение: Какво ще правиш, когато срещаш трудности от други хора?
Стих за запаметяване: Римляни 8:31 „...Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас?“

Кратък урок за неспасени деца
(Понеже основният урок е за спасени деца, моля, използвайте следващия кратък урок в началото
на програмата. Може да покажете картина 2-5, когато го преподавате.)
Днес в нашия урок ще научим за възстановяването на портите и стените на град Ерусалим. Интересно е, че портата, за която първо се споменава, е овчата порта (Неемия 3:1). Тя е била най-близо
до Храма от северната страна на Ерусалим. Овцете за жертвоприношенията в храма са били водени
през тази порта.
Овчата порта ни напомня за Господ Исус Христос. Той умря на кръста, за да плати за нашите
грехове. Той възкръсна от мъртвите. Той е жив Спасител. Затова Господ Исус каза: „Аз съм вратата
(портата); през Мен, ако влезе някой, ще бъде спасен, и ще влиза, и ще излиза, и паша ще намира“(Йоан 10:9). Има само един начин да бъдем спасени от нашите грехове. Исус Христос е вратата на
спасението за теб и за мен.
Ако аз те попитам от коя страна на вратата си днес, какво би ми отговорил? Дали си все още отвън?
Или си влязъл през вратата и знаеш, че си спасен? Ако все още не си преминал през вратата на спасението, можеш да помолиш Христос още днес да стане твой Спасител и Господ.
Често ти правиш неща, които не трябва да правиш? Това показва, че ти си грешник. Знаеш ли,
че Исус Христос е единственият Спасител, единственият, Който може да ти прости греховете и да
те направи такъв, какъвто иска? Ще преминеш ли днес през вратата на спасението, за да влезеш в
Божието царство? Ти трябва да приемеш Исус като Спасител и Господ. Още сега можеш просто да
кажеш: „Мили Господи Исусе, аз вярвам, че Ти умря на кръста и възкръсна заради мен. Сега Те приемам като Спасител и Господ. Аз Ти се доверявам, че ще простиш греховете ми, ще спасиш душата
ми.“ Можеш да си сигурен, че си спасен според Неговите обещания. Той каза: „Аз съм вратата. През
Мен ако влезе някой, ще бъде спасен“.
(Бележка за учителя – Преди да започнете урока, обяснете, че сте на разположение след това, за
да говорите с всеки, който иска да знае повече за това, как да бъде спасен, или се нуждае от помощ
в християнския си живот. Посочете място, където след урока децата, които имат нужда, могат
да дойдат за съветване.)
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УРОК
Едно малко момче и баща му бяха отишли на поход в планината. Наклонът, по който се изкачваха,
беше много стръмен. Имаше много скали. Малкото момче се обърна към баща си и го попита:
– Защо Бог е направил планините с толкова много неравности?
Бащата се замисли за малко и отговори:
– Неравностите са, за да можем да стъпваме върху тях.
Разбира се, бащата искаше да каже, че скалите са нужни, за да можем, стъпили върху тях да се
изкачим по-високо. Така е и в християнския живот. Всички ние срещаме трудности. Дори хората се
опитват да ни наранят. Може би се чудим как може Бог да позволява такива неща да стават. Но точно
в такива трудни моменти ние се учим на важни неща за християнския живот. Учим се да се доверяваме на Бога повече и да вършим това, което Той иска. Бог помага, когато срещаме трудности и когато
други хора са срещу нас. Бог използва трудностите, за да ни направи да приличаме повече на Него.
Помнете: „Неравностите са, за да можем да стъпваме върху тях.“
Неемия срещна немалко трудности, когато вършеше Божията воля. Вече видяхме, как враговете на
Юдеите се присмиваха на хората, защото те искаха да съградят стената на Ерусалим. Неемия каза
на хората:
– Небесният Бог, Той ще ни направи да благоуспеем, затова ние, слугите Му, ще станем и ще градим (Неемия 2:20).
И те направиха точно това.
Картина 3-1
Работата беше много. Обгорените останки тряб-ваше да се разчистят; стълбовете на портите
тряб-ваше да се сменят; камъните трябваше да се измият, преди да бъдат поставени в стената; стените трябваше да се поправят; вратите и ключалките трябваше да се направят и да се сложат на местата
им. Не можеше всеки да върши каквото си иска. Неемия трябваше да направи план, така че всеки
човек да работи на подходящото място, да върши точно работата, която му е дадена. Бог ръководеше
Неемия и хората да работят в групи близо до своите къщи. Това щеше да ги улесни. Хората, на които
къщите им бяха извън Ерусалим, бяха помолени да работят на тази част от стената, където имаше
малко къщи. Общо групите работници бяха четиридесет и две. Някои от хората бяха свещеници,
други златари, други се занимаваха с правене на аромати, имаше и слуги и търговци. Всеки се бе
включил. Неемия беше избрал определени хора да наглеждат работата по стените, за да може всичко
да се изпълнява правилно. Той знаеше къде работи всеки и ходеше да го насърчава. Например той
спомена Варух, който наистина се трудеше усилено (Неемия 3:20). Също така спомена как хората
от Текоя, едно село на 15 км от Ерусалим, поправиха две цели части от стената, макар че техните
водачи не искаха нищо да свършат (Неемия 3:5, 27).
Спомняте ли си какво научихме миналия път? „Бог има работа за всеки християнин.“ Той очаква
ние да работим заедно с другите християни. Той иска Неговата работа да бъде свършена по възможно най-добрия начин. Библията ни казва: „Каквото и да вършите, работете от сърце, като пред Господа, а не като на човеци; ...Слугувайте на Господ Христос“ (Колос. 3:23-24). Вкъщи заедно с твоя
брат или сестра, или родител, които са християни, можеш да се включваш в домакинската работа
и да я вършиш все едно, че е за Господа. С твоите приятели – християни в училище можете да изграждате добро свидетелство за Господ Исус Христос, като показвате с живота си и като разказвате
колко чуден е вашият Спасител. С твоите молитви и пари можеш да помагаш на мисионери и други
християни, които ще кажат Добрата вест за Спасителя на хора, които живеят отвъд морето. Всеки
християнин има дял в Божието дело, както преди много време всички в Ерусалим имаха работа при
издигането на стените.
Картина 3-2
Но имаше някои хора, които не искаха стената да се съгради отново. Един от тях, Санавалат, чу за
работата, която беше започнала. Санавалат беше управник на Самария. За него бе важно само той и
Самария да имат мощ и сила. Санавалат започна да се присмива на юдеите:
– Какво правят тези окаяни юдеи? Ще се закрепят ли? Ще жертват ли? Ще свършат ли за един ден?
13

Ще съживят ли камъните от купищата пръст, като са изгорели? (Неемия 4:2).
Товия, управителят на Амон, също беше там. Той също се присмя на юдеите:
– Даже това що градят, лисица ако се покачи по него, ще събори каменната им стена (Неемия 4: 3).
Винаги има хора, готови да ни се присмиват, когато вършим Божието дело. Те казват: „Каква полза
от това, че принадлежиш на Исус Христос? Няма да стигнеш доникъде, като се молиш и разказваш
на други за Христос? Губиш си времето!“ Те ще ти се присмиват и Бог казва това в Библията. Те
дори могат да бъдат много жестоки. Това е така, защото те не искат да повярват в Исус Христос и да
Му позволят да промени техния живот. Случвало ли ти се е да говориш с приятеля си за Исус Христос и той да ти се присмее? Какво ще направиш? (Учителю, позволете на децата да отговорят.
Може да поговорите за различни възможни реакции като:
а. „Ще му го върна тъпкано“;
б. „Ще се разплача и никога повече няма да говоря с никой за Господ Исус“;
в. „Ще кажа на татко и мама (те могат да помогнат)“;
г. „Ще кажа на Бога за това (най-добрият отговор)“.
Нека да видим какво казва Библията, че Неемия направи. (Прочетете.) Неемия не им отговори
с обидни думи. Той просто се помоли и каза на Бога да вземе грижата за проблема. Той каза: „Чуй,
Боже наш, защото сме презряни, обърни укора им върху собствените им глави... защото Те разгневиха градящите“ (Неемия 4:4-5). Първото нещо, което всеки християнин трябва да направи, когато
хората му се присмиват, е да се помоли. Кажи на Господа за проблема и Го помоли да се погрижи.
Ако има някой, който върви против Божията воля, тогава сам той ще отговаря пред Господа. Бог ще
направи това, което е правилно. Може би някой ти се е присмивал само защото си християнин. Тогава кажи това на Господа и остави нещата в Неговите ръце. Не позволявай да те спрат да вършиш
Божията воля. Неемия и приятелите му се справиха с работата, защото оставиха на Господа проблема с враговете, които се присмиваха.
Библията казва, че изграждането продължи, „...защото хората имаха присърце работата“ (Неемия
4:6). Те бяха изцяло отдадени на труда си и нищо не можеше да ги спре. Ден след ден, те градяха
камъните. Беше трудна работа, защото стената около Ерусалим е дълга около 4 км. Сега хората бяха
насърчени, защото вече бяха издигнали стената до половината.
Картина 3-3
Враговете обаче не искаха да се откажат толкова лесно. Те бяха много ядосани, че съграждането на
стената е започнало и пролуките се затваряха. Те се събраха около Ерусалим, за да направят план за
атака на града. Там бяха Санавалат и самаряните от север, Товия и амонците от изток, арабите от юг
и азотците от запад. Ерусалим щеше да бъде обграден.
Какъв беше отговорът на този заговор срещу Ерусалим? Как мислите, какво трябваше да направят
юдеите? Библията казва, че те направиха две неща. Първо, те се помолиха – този път не само Неемия, а всички. Те знаеха, че без Божията помощ ситуацията е безнадеждна. Разчитаха на Бога и го
помолиха да ги защити. Но Неемия направи и още нещо. Той избра определени хора да бдят около
града денем и нощем.
Господ Исус знаеше, че ние, които сме християни, също ще срещаме трудности от други хора. Хората няма да дойдат срещу нас с мечове и копия. Те обаче могат да кажат или направят неща, които
ще предизвикат проблеми. Какво би направил ти, ако някой от твоите приятели ти каже:
– Изпускаш толкова забавни неща, само защото си християнин
или
– Аз опитах и цигари, и наркотици. Защо и ти поне веднъж не опиташ?
или
– Всички говорят за новия видеофилм за черна магия. Искаш ли да дойдеш тази вечер вкъщи и да
го гледаме?
или
– Глупаво е да вярваш, че Бог е сътворил всичко само за шест дни. Нашият учител казва, че това е
станало за милиони години. (Оставете децата да отговорят и им помогнете да намерят правил14

ния отговор във всеки проблем). Господ Исус ни е казал в Своето слово: „Бдете и се молете, за да не
паднете в изкушение“ (Матей 26:41а).
Юдеите се помолиха и избраха мъже, които да бдят на стража около града. Въпреки това враговете
бяха решили да спрат строежа на стената. Те бяха решили да не нападат Ерусалим веднага. Тогава
Неемия срещна друг проблем. Хората бяха работили много усилено вече цял месец. Не само че се
трудеха на стената по цял ден, но някои от тях сега трябваше и да бъдат стража ден и нощ. Всички
бяха много, много изморени и затова някои от тях дойдоха при Неемия и казаха:
– Силата на бременосците (т.е работниците) вече отслабна, а пръстта е много; ние не можем да
градим стената (Неемия 4:10).
Те бяха обезсърчени. Искаха да се откажат. Имаше и друг проблем: Санавалат и приятелите му
пуснаха слух, че ще атакуват града с изненада. Ще дойдат от всички страни и ще избият всички
хора. Библията ни казва, че имаше поне десет заплахи (Неемия 4:12)! Сигурно е било много тежко
на хората в това време!
Картина 3-4
Неемия знаеше, че трябва да направи нещо. Първо, той изпрати някои от хората да пазят стража
зад стената, там където беше най-слабо защитена. Те трябваше да стоят заедно според семействата
си и да не оставят оръжията си – мечовете, копията и лъковете. След като Неемия прегледа нещата,
той каза на всички хора и след това на водачите:
– Не се бойте от тях; помнете великия и страшен Господ. (Неемия 4:14).
Бог щеше да се погрижи за тях. Той вече беше направил толкова много.
Библията казва: „Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас?“ (Римл. 8:316). Бог помага на християните, когато срещу тях има противници. Може би някой в училище, се опитва да те нарани или
ти се присмива защото вярваш в Господ Исус Христос? Момчетата християни ходеха на училище
с автобус. Почти всеки ден някои от другите момчета говореха мръсни думи и предизвикваха момчетата-християни. Не е никак лесно да ти се подсмиват! Но те помнеха, че Господ Исус е с тях, и
отказваха да отговарят на мръсните думи: „Помнете Господа. Той е велик и страшен.“
Неемия каза на хората да направят това, и ги насърчи да бъдат готови да защитят семействата си и
Ерусалим. И резултатът не закъсня. Новината, че юдеите са нащрек стигна до враговете им и те се
отказаха да ги атакуват изненадващо. Така хората можаха де се върнат да работят на стените.
Картина 3-5
От този ден нататък Неемия раздели хората на две групи: едните работеха на стената, докато другите пазеха стража. Дори тези, които работеха, носеха оръжията си. Всеки от строителите носеше
меч на кръста си и работеше. Понеже работниците бяха пръснати, Неемия имаше винаги до себе си
тръба, за да ги предупреждава ако има опасност. Когато чуеха звука на тръбата, те знаеха, че трябва
да оставят работата и да се съберат заедно, за да отблъснат атаката. Неемия знаеше, че сами не можеха да се борят против врага, но той беше уверен в Божията помощ. Той се доверяваше на Бога, и
затова можеше да каже: „...Бог ще воюва за нас“ (Неемия 4:20).
Неемия и хората не се отказаха, когато срещаха трудности. Библията ни казва, че те продължиха
работата от ранни зори до късна вечер. Нито един не се връщаше вкъщи вечер, и не напускаше града. Всички стояха в Ерусалим, за да отбраняват заедно града. Когато Неемия и стражите лягаха да
си почиват, не си сваляха дрехите. Оръжията им винаги бяха наблизо, така че всеки момент те бяха
готови да се защитават, ако се наложеше. А Бог беше с тях да им помага.
Ако ти вярваш в Господ Исус Христос, Той ще ти помага, когато други хора са срещу теб. Бог ти
казва в Словото Си какво трябва да правиш:
– помоли Го да ти помогне;
– помни колко велик и мощен е Господ.
Какво ще направиш, когато тази седмица срещнеш трудности от други хора? Ще те спрат ли да
вършиш това, което Господ иска? Библията казва: „Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас?“
Така че бъди готов да срещаш трудностите от околните и да не се отказваш да вършиш това, което
Господ иска от теб. Той ще ти помогне.
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Урок 4

Как да посрещаме проблемите между Божиите хора
Библейски текст: Неемия 5 и 6 глава
Основна истина: Бог помага на децата Си да бъдат мъдри.
Приложение:
Спасени: Чети Божието Слово. Искай Бог да ти помага да отговаряш по правилния начин.
Въведение: Бог вече беше помогнал на Неемия и юдеите по много начини, но най-големите трудности тепърва предстояха.
Картини:
1. Бедните хора се оплакват, че нямат храна; дълговете им са с висока лихва, а децата им са продавани като роби.
2. Неемия говори против греховете на по-видните юдеи. ОИС (Примерът на Йосия.)
3. Санавалат, Товия и Гисам изпращат послание за среща с Неемия. Той не приема да напусне работата си и се моли. ОИС
4. Семая се опитва да уплаши Неемия и да го принуди да се скрие в Божия Дом – храма. Той отказва.
Кулминация: Стената на Ерусалим е съградена. Бог го бе направил.
Заключение: В твоя живот Бог може да направи велики неща.
Стих за запаметяване: „Извикай към Мене, и ще ти отговоря...“ (Еремия 33:3а).

УРОК
Бог вече беше помогнал на Неемия и юдеите толкова много. Бе отговорил на молитвите на Неемия
и той спечели благоволението на царя на Персия; бе ги доведел безопасно до Ерусалим, бе ги защитил, когато враговете се опитваха да ги спрат. Бог им помогна да градят стените, които вече бяха
издигнати наполовина.
Картина 4-1
Но най-големите трудности все още предстояха. Най-напред бедните хора с жените си дойдоха да
кажат на Неемия:
– Синовете ни и дъщерите ни са мнозина, затова, нека ни се даде жито, за да ядем и да живеем
(Неемия 5:2).
Имаше и друг проблем. Хората бяха изоставили работата на полето, за да градят стените. Те казваха:
– Ние заложихме нивите си, лозята си и къщите си, за да вземем жито по причина на глада... Срещу
нивите и срещу лозята си ние заехме пари за царските данъци (Неемия 5:3-4).
Богатите юдеи искаха повече пари, отколкото бяха дали на заем. Това значеше, че бедните трябваше да върнат повече пари за дълговете, които имаха. Например, ако някой беше взел на заем 1000
лева, трябваше да върне 1200.
Имаше и още по-лоши новини: „Но пак нашите чада са като техните чада и ето, ние ще трябва да
даваме синовете си и дъщерите си на работа като роби, и някои от дъщерите ни са вече заведени в
робство; не е в силата ни да правим другояче, защото други имат нивите и лозята ни.“ (Неемия 5:5).
Неемия беше много разгневен, като чу хората да се оплакват от тези неща. Защо ли? Не само защото
водачите на хората бяха алчни, жестоки и егоисти; а преди всичко, защото те не се покоряваха на
Божиите заповеди; Бог беше казал, че е грях Неговите хора да искат повече пари, отколкото са дали
на заем (Вижте Изход 22:25; Левит 25:36-37), Също не беше позволено юдеин да взима за роб друг
юдеин (Левит 25:39-42). И така тези богати юдеи в Ерусалим вършеха грях против Бога.
Бог ни е казал как да живеем правилно. Но ние също сме нарушавали Неговите заповеди. Библията
казва да обичаме Бога и да обичаме другите хора. Толкова често ние обичаме играчките си и себе си
повече, отколкото Бога. Ние често сме алчни и егоистични. Ако някой ви предложи кекс или слад16

киш, не ти ли се иска да вземеш най-голямото парче? Лъгал ли си в училище, за да ти пишат по-висока оценка от другите? Взимал ли си неща, които не са твои? Може би това са били пари или играчка,
или химикалка, или гумичката на някой друг? Има само Един, Който може да ти прости греховете и
да те промени. Това е Господ Исус Христос, Който умря на кръста и възкръсна. Библията казва: „...
Повярвай в Господа Исус Христос, и ще се спасиш...“ (Деяния 16:31). Довери Му се и Го помоли да
те спаси. Той е обещал и ще те спаси. Ще прости греховете ти и ще те направи такъв, какъвто Той
иска. Искаш ли Той да направи това за теб лично? Тогава Го помоли сега. Господ Исус Христос ще
те спаси още днес, ако Му се довериш.
Картина 4-2
Неемия беше много ядосан, защото хората вършеха грях против Бога. (Гневът на Неемия беше
справедлив. Много често нашият гняв не е справедлив.) Той внимателно премисли какво да направи.
Господ му даде мъдрост за този труден проблем. Колко важно е и ние, които сме се доверили на Господ Исус Христос, да се допитваме до Него за мъдрост, когато не знаем какво да правим! Толкова е
лесно да сгрешим, но Господ иска да ни води ден след ден. Неемия се довери на Господа да му даде
мъдрост. Той извика и събра хората на едно място, за да им каже какво ще направи. Първо той се
обърна към благородниците и по-първите човеци:
– Вие вземате лихва от брата си... ние изкупихме братята си, които бяха продадени на народите;
а вие сами ще продадете ли братята си?... Не е добро това, което правите. Не трябва ли да ходите в
страха на нашия Бог, за да не ни укоряват... нашите неприятели? (Неемия 5:7-9).
Цар Артаксеркс беше направил Неемия управител на Юдея. Той имаше 150 човека, които работеха
за него.
– Вижте – каза той, – аз и моите братя, и хората ми също сме дали на заем пари за жито, но без да
искаме лихва за тях (бел.прев. да изискваме повече отколкото сме взели). Няма ли и вие да направите същото? (Неемия 5:10).
Неемия вършеше това, което Словото казва. Той не искаше видните юдеи да вършат нещо, което
сам той не правеше. Той продължи:
– Върнете им, прочее, още днес нивите им, лозята им, маслините и къщите им, също и стотната
част от парите... които изисквате от тях (Неемия 5:11).
Сигурно водачите са се засрамили много, за това което бяха направили. Те обещаха:
– Ще ги върнем и нищо няма да искаме от тях; както казваш, така ще направим (Неемия 5:12).
Неемия изпълни това, което Библията казва. Ето оттам идва истинската мъдрост. Ние също можем
да получим истинска мъдрост, като четем Библията и правим това, което тя казва. Божието Слово
винаги е право и истинно. Всичко, от което се нуждаем, за да живеем за Господа, е в Неговото Слово.
За християнина Библията е като учебник за живота. Отделяш ли време да четеш стихове от Библията
всеки ден? Опитваш ли се с Божията помощ да вършиш на дело, ден след ден, това което казва тя?
Никога няма да сгрешиш, ако следваш Божието Слово и изпълняваш заповедите на Бога там.
Почти около 200 години по-рано едно малко момче на име Йосия, стана цар на мястото на баща
си. Баща му, както и другите царе преди него, учеше и караше хората да се покланят на множество
идоли, вместо на живия и истинен Бог. Йосия беше тъжен и искаше хората да следват правия път.
Един ден, когато той вече бе станал цар, един човек намери част от Библията в храма и я донесе на
Йосия. Той извика хората да се съберат и да чуят Божието Слово и им каза:
– Ние нарушихме Божиите заповеди и заслужаваме да бъдем наказани.
Хората помолиха Бог да им прости и започнаха да живеят според Словото Му. Това донесе чудесна
промяна в страната. Бог е наистина мъдър и ако следваме Неговото Слово, ще имаме истинската
мъдрост. Има един стих в Псалмите, който казва: „По-разумен съм от всичките си учители, защото
се поучавам от Твоите свидетелства“ (Псалом 119:99). Ние можем да бъдем по-мъдри (с Божията
мъдрост) от всичките си учители в училище, ако следваме това, което Бог е казал в Словото Си.
Неемия помоли управителите да извършат това, което казва Божието Слово – да обещаят, че ще върнат всичко, което са взели. След това направи нещо странно. Изтупа праха от дългата дреха, която
носеше, и каза:
– Така да отърси Бог от къщата му и от труда му всеки, който не би изпълнил това обещание (Не17

емия 5:13).
Хората с радост изпълниха обещанието си.
Картина 4-3
Сега след като Бог беше показал на Неемия отговора на проблема, хората можеха да се върнат да
работят на стената. Но враговете на Божиите хора не се отказваха толкова лесно. Работата вече беше
почти към края си. Хората бяха съградили стените. Само портите на града все още не бяха поставени
на местата си. Санавалат, Товия и Гисам изпратиха съобщение до Неемия: „Ела, нека се срещнем в
едно от селата на Оновото поле...“ (Неемия 6:2). Това място беше на около 30 км от Ерусалим. На
пръв поглед те искаха да се срещнат с Неемия, за да преговарят за мир. Приличаше на приятелска
покана, но Бог знаеше какво си бяха наумили и даде мъдрост на Неемия да вземе правилно решение,
– Те възнамеряват да ми сторят зло – каза Неемия.
Те искаха да злепоставят Неемия пред хората, а може би дори да го убият.
Бог помогна на Неемия да отговори по мъдър начин. Той отговори като изпрати съобщение до Санавалат, Товия и Гисам, в което казваше: „Голяма работа върша и не мога да сляза. Защо да се спира
работата, като я оставя и слеза при вас?“ (Неемия 6:3). Неемия нямаше да позволи нищо и никой да
го спре да извърши Божията работа. Тези мъже можеха да дойдат в Ерусалим и да говорят с него, ако
искаха, но той щеше да продължи работата, която Бог му беше дал.
Колко важно е всеки един от нас, които сме повярвали да знае какво иска Бог да правим.
Много често хората около нас ще се опитат да ни накарат да правим това, което Бог не иска. Дори
нашите приятели могат да ни кажат: „Запали тази цигара. Тя няма да ти навреди“ или „Хайде да вземем тази видеокасета с мръсни неща, просто да видим какво е.“ В такива моменти ние имаме нужда
от Божията помощ да кажем „НЕ“, както Неемия отказа да изостави Божията работа. Искайте Бог да
ви помогне да отговаряте по правилния начин. Той помага на Своите деца да бъдат мъдри.
Четири пъти враговете изпращаха това съобщение на Неемия и всеки път Неемия им отговаряше
по същия начин. Той отказа да отиде при тях. Когато разбраха, че той няма да напусне Ерусалим,
те опитаха нещо друго. Петото писмо, което Неемия получи беше оставено отворено (без печат), с
определена цел. Те се надяваха много хора да го прочетат. В писмото се казваше: „...Слух се носи
между народите, пък и Гисам казва, че ти и юдеите искате да се разбунтувате, и за която причина
ти и градиш стената, и според тия думи, ти искаш да им станеш цар. Назначил си още и пророци
да разгласяват за теб в Ерусалим, като казват: Цар има в Юда. И сега ще се извести на царя според
тия думи. Дойди, сега, прочее и нека се съветваме заедно“ (Неемия 6:6-7). Още веднъж Бог помогна
на Неемия да отговори по правилен начин. Той просто изпрати съобщение, в което казваше: „Няма
такова нещо, каквото казваш, но ти ги измисляш от себе си“ (Неемия 6:8). След това Неемия отново
се помоли: „...А сега, о Боже, подкрепи Ти ръцете ми“ (Неемия 6:9). Той знаеше, че ще има нужда
от Божията помощ, когато враговете се опитат да го уплашат и обезсърчат. Бог чу и отговори на молитвата му.
Картина 4-4
Враговете на Неемия се опитаха още веднъж да го измамят. Един човек, който се казваше Семаия
и живееше в Ерусалим, се престори, че се страхува от враговете. Той се заключи в къщата си и изпрати да кажат на Неемия да дойде да го види. Семаия каза, че Бог му е дал съобщение за Неемия.
„.. .Нека се срещнем в Божия дом, всред храма, и нека затворим вратите на храма; защото тия идват
да те убият, да! тая нощ ще дойдат да те убият“ (Неемия 6:10). Бог помогна на Неемия да разбере, че
Семаия лъже, и той му отговори: „Трябва ли човекът, който е избран от Бога да съгради стената, да
се обърне и да бяга?” Неемия също така знаеше, както и другите Божии хора, че само на свещеника
беше позволено да влиза в святото място на храма. Ако някой друг влезеше вътре, Бог бе казал, че
ще умре (Вижте Числа18:7). Неемия не беше свещенник. Така той разбра, че това беше още една
измама. А Товия и Санавалат бяха дали пари на Семаия, за да се опита да изплаши Неемия по този
начин. Те искаха Неемия да наруши Божиите заповеди, за да могат да покажат на хората, че Неемия
е извършил нещо много лошо. Ние ще разберем кое е правилното нещо, когато поискаме Бог да ни
води и да ни помага, чрез Словото Си.
Неемия се довери на Бога, когато враговете му се опитаха да го измамят. Бог му помогна с мъдрост
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да вземе правилно решение. Има хора, които ни критикуват, че си християни. Говорят лоши неща
за нас. Те дори могат да кажат, че сме излъгали в училище на контролната работа, а ние да не сме.
Трябва да поискаме помощ от Бога, за да отговорим по правилен начин. Не е добре да си отмъстим
или на свой ред да искаме отмъщение или да разнасяме лоши истории за другите. Господ може да се
справи с това. Ние трябва да продължим да вършим правилните неща. Накрая хората ще разберат, че
нещата, които се говорят за нас, са били наистина лъжи. (Вижте 1 Петрово 2:12,15).
Картина 4-5
Бог помогна на Неемия да отговори по правилния начин и един ден дойде чудесната новина: „Стените са готови.“ Всеки камък си беше на мястото. Дупките бяха запушени и портите – поставени на
местата им. Бяха изминали 52 дни, през които хората свършиха работата. Бог им помогна да свършат
толкова много работа за толкова кратко време.
Разбира се, това означаваше, че всички хора бяха работили за съграждането на стените. Ако работещите бяха по-малко нямаше да свършат така бързо. Освен това работата беше много добре планирана и организирана. Имаха всички материали, от които се нуждаеха. А най-важното от всичко бе,
че Бог беше с тях. Колко щастливи бяха хората, докато гледаха тези големи стени и порти! Те знаеха,
че сега градът изглеждаше така, както трябва – добре защитен срещу нападения.
Но враговете на юдеите не бяха щастливи. Те бяха опитали всичко възможно, за да спрат работата,
но без успех. Сега трябваше да признаят: „...това дело стана от тяхния Бог“ (Неемия 6:16).
Дойдоха хора от близо и далеч, за да видят здравите стени около Ерусалим. Жителите на Ерусалим
разказваха на всички:
– Бог ни помогна. Бог ни даде добър водач – Неемия. Бог снабди всички наши нужди и даде отговор на проблемите ни. – Не беше ли това едно чудесно свидетелство за величието на Бога!
Ако си християнин, Бог ще те води ден след ден. Той помага на децата Си да бъдат мъдри. Чети Неговото Слово, Библията, и искай Той да ти помага да вършиш това, което е правилно. Той е толкова
чудесен Господ и Спасител! Няма да останеш разочарован, ако Му се довериш и Му се покоряваш.
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Урок 5

Един град, посветен на Бога
Библейски текст: Неемия 7-13 глави
Основна истина: Позволи на Господа да контролира живота ти.
Приложение:
Неспасени: Приеми Господ Исус Христос като твой Спасител.
Спасени: Покорявай се на Словото Му, искай Божието прощение, върши Неговата работа, радвай се
в Него, предай себе си на Бога.
Начало: Чарлз Стъд каза: „Бог притежава всичко, което има Чарлз Стъд.“ ОИ
Картини:
1. Хората слушат Божието Слово ОИС: Покорявай се на Божието Слово!
2. Те искат Божието прощение. ОИС: Изповядвай греховете си! Празникът на шатрите.
3. Хората работят в Ерусалим като наблюдатели, певци, левити. ОИС: Работи за Бога!
4. Те се разхождат около стените и хвалят Бога ОИС – Хвалете Господа!
5. Неемия проверява дали всичко е наред според Божията воля ОИС: Предай себе си на Бога!
Кулминация: „Бог притежава всичко мое.“
Заключение: Как Господ водеше хората да работят? Това истина ли е за теб? Приел ли си Господ
Исус Христос за твой Спасител?
Стих за запаметяване: „Никой не може да слугува на двама господари...“ (Матей 6:24).
Допълнителна нагледна помощ
Когато преподавате този урок, можете да „откривате“ един по един камъните от нагледната стена,
която ще намерите в началото на учебника (на страница 2). (Покрийте камъните с бели квадрати,
които се залепват и отлепват.)

УРОК
Чарлз Стъд беше мисионер, когото Бог употреби, за да доведе много хора от Британия, Китай, Индия и Африка при Христос. Веднъж един пастир попитал Чарлз каква е тайната на неговия живот.
Чарлз отговорил: „Тайната е, че Бог притежава всичко, което Чарлз Стъд има.“ Бог иска да контролира всяка една част от нашия живот. Има ли части от твоя живот, които искаш да запазиш за себе си?
Позволи на Господа да контролира живота ти, за да можеш и ти да кажеш: „Бог притежава всичко
което имам.“ Днес ще видим как хората от Ерусалим се научиха да вършат Божията воля и да Му
позволяват да ръководи живота им.
Картина 5-1
Само няколко дена след като стената беше довършена, всички се събраха в Ерусалим на площада
пред Портата на водата. Те помолиха един човек на име Ездра да им прочете от книгата на Мойсеевия закон. Той вече беше започнал да учи хората на Божието Слово. Библията казва: „...Ездра бе
утвърдил сърцето си да изучава Господния закон и да го изпълнява, и да учи в Израиля повеления и
съдби“ (Ездра 7:10). Сърдечното желание на Ездра беше да изучава Божието Слово, да го изпълнява,
и да учи другите на това.
Една специална площадка бе построена за Ездра, за да може той да стои над хората и всеки да го
вижда и чува. Като отвори свитъка, хората се изправиха, за да покажат уважението си към Божието
Слово. Около 40 000 мъже, жени и деца стояха и слушаха Божия закон (Вижте Неемия 7:66-67). Ездра четеше Божието Слово, а други 13 човека му помагаха, като поясняваха и тълкуваха значението
на думите, така че хората да разбират това, което се говореше. Всички слушаха внимателно Божието
Слово от ранни зори до обяд. Сигурно този ден е бил чудесен!
Ако ти си се доверил на Исус Христос като твой Господ и Спасител, тогава би трябвало внимателно да слушаш какво казва Библията. (Учителю, покажете първия камък от стената.) Отделяй
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време всеки ден да четеш от Библията. Прилагай на практика в същия ден това, което си научил.
Бог ще ти помогне да разбереш как да правиш това, което казва Библията. Когато някой чете или
обяснява Библията в църква, или в неделното училище, или в клуба на Добрата вест, много е важно
да слушаш внимателно. Това не е обикновена книга. Библията е Божието Слово. В нея Бог ти казва
какво иска да знаеш и да вършиш.
Картина 5-2
Хората не само слушаха Божието Слово. Те го изпълняваха. Те осъзнаха, че не живеят според Божията воля, и започнаха да плачат за греховете си. Те съжаляваха, че не са били послушни на Бога.
Бог ги беше избрал да Му бъдат специален народ, но те бяха предпочели да приличат на езичниците
около тях. Те вършеха същите неща, които вършат хората далеч от Бога. Като слушаха Божието Слово, те разбраха, че това което правят не е добро. Те нарушаваха Божиите заповеди. Библията казва:
„...изповядаха своите грехове...“ (Неемия 9:2).
Ето какво Бог ни казва да направим, когато сме нарушили Неговите заповеди. Дружиш ли с невярващи приятели, които вършат лоши неща? Ходиш ли с тях, да гледате мръсни видео касети или
снимки? Използваш ли груби думи, които Бог не иска да казваш? Не се ли държиш и обличаш
понякога като твоите неспасени приятели, само за да угодиш на тях, вместо на Бога? Библията ни
казва, че който признае греховете си, и поиска Господ да го промени, ще намери милост и прошение (Вижте Притчи 28:13). Ако искаш Господ да контролира твоя живот, тогава Му казвай лошите
неща, които си направил. (Учителю, покажете втория камък от нагледната стена.) Той ще прости
греховете ти, защото е обещал (1 Йоан 1:9). Той ще ти даде силата да казваш „НЕ“ на тези неща,
които са против Божията воля (Римл. 6:12-13). Господ Исус Христос може да ти прости и да ти даде
силата да живееш за Него, защото Той умря и възкръсна за теб. Бог може да работи и в твоя живот,
както работеше в живота на Своите хора в Ерусалим толкова отдавна.
Картина 5-3
Все още имаше доста работа да се свърши вътре в града. Много от къщите трябваше да се поправят, бе необходимо да се построят и нови. Библията казва: „А градът, бе широк и голям, и людете в
него – малцина и нямаше къщи построени“ (Неемия 7:4). Беше много важно повече хора да заживеят
в Ерусалим, отколкото в селата или околностите около града. Ако Ерусалим щеше да бъде специален град, където хората да идват и да се покланят на истинския и жив Бог, тогава имаше нужда от
повече хора, за да го направят наистина важно място. Първо водачите на хората построиха къщите
си в Ерусалим. След това беше решено на всеки десет семейства едно да се премести в Ерусалим.
Бог ръководеше Неемия, за да дава специални задачи на хората (Вижте Неемия 7:1-3). Неемия
предаде Ерусалим под грижите на брат си Ана-ния и началника на крепостта Ананий. Спомняте ли
си, че точно Ананий донесе вестта в Персия на Неемия, че стените на Ерусалим са съборени? За
Анания се казва: „...защото беше верен човек и боеше се от Бога повече от мнозина“ (Неемия 7:2).
Ето защо можеше да Му се повери такава важна работа за Бога. О, дано Бог да направи толкова верни и нас и да има първото място в живота ни!
След това Неемия назначи някои хора от Ерусалим да бъдат стражи и да пазят града. Други бяха
поставени да отварят и затварят портите, така че врагът да не може да се промъква тайно. Също така
имаше специален хор от певци, които да водят хвалението и благодарението на юдеите към Господа.
Имаше и левити, които трябваше да се грижат за храма. Всяка група си имаше водач (Неемия 12:21-24).
Ако си християнин, тогава и ти трябва да работиш за Господа. (Учителю, покажете и третия
камък от нагледната стена.) Това не означава, че всеки християнин трябва да стане мисионер или
пастир. Ние можем да почитаме Господ Исус и като си учим уроците в училище. Можем с нещо
малко да помогнем в клуба на Добрата вест или в неделното училище. С нашето пеене можем да
насърчаваме и другите да хвалят Господа. Можем да помагаме на мама вкъщи, за да й е по-лесно.
Можем да предложим да услужим с нещо на други хора. Всеки християнин трябва да бъде като инструмент в ръката на Бога, за да бъде употребяван където и когато Бог поиска. За различните работи
има различни инстументи – чукът е различен от клещите. Ние може да не сме като другите, но всеки
от нас е важен и заедно можем да служим на Господа.
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Картина 5-4
Стените бяха издигнати. Хората слушаха Слово на Бога и Му се покоряваха. Те помолиха Бог да
прости греховете им и оправиха живота си. На всички беше възложено да вършат различни работи в
Ерусалим. А сега дойде времето, всички заедно да славят Господа за всичко, което Той бе направил.
Околните народи трябваше да видят, че Ерусалим е град, отделен за Бога. Беше определен един цял
ден за голямото празненство (Неемия 12:27-47).
Дойдоха хора от цяла Юдея. Появиха се певците и музикантите, а левитите приготвиха храма за
хвалението на Бога. Неемия раздели хората на две големи групи. Всяка група трябваше да отиде до
най-високото място и да обиколи града. Ездра и едната група тръгнаха надясно; Неемия и другата
група тръгнаха наляво. Докато ходеха те благодаряха и славеха Бога. Пееха и свиреха на музикални
инструменти. Какво чудесно шествие стана из целия град! Накрая двете групи се срещнаха там, където беше храмът. Тогава двата хора влезнаха в Божия дом и другите ги последваха. Библията казва:
„И певците запяха със силен глас... В същия ден принесоха големи жертви и се развеселиха, защото
Бог ги развесели премного; още жените и децата се развеселиха, Тъй че увеселението на Ерусалим
се разчу надалеч“ (Неемия 12:42-43).
Аз и ти, които познаваме Исус Христос като наш Господ и Спасител, трябва да не забравяме да
славим Бога за това, кой е Той, и да Му благодарим за всичко, което е направил. Господ много обича
да чува хвалението и благодарението на децата Си днес, както беше в Ерусалим преди много време.
Бог е толкова велик и толкова добър! Той създаде нас и чудесния свят, в който живеем. Той изпрати
своя Син да умре за нас на кръста и Го възкреси три дни по-късно. Той ни благославя и отговаря а
нашите молитви. Има толкова много причини, за да Му благодарим и да Го хвалим. (Учителю, покажете четвъртия камък от стената.)
Хората от Ерусалим направиха и още нещо, за да покажат на Бога, че Го обичат и че Му принадлежат. Те донесоха подаръци, за да помогнат на тези, които имаха специално участие в хвалението
и служението на Бога. Нашата любов към Господа също се показва в даровете, които носим, за да
помогнем на хората, които служат на Господа. Това е част от нашето хваление към Господа за Неговата доброта към нас.
Има ли и в нашия живот хваление, благодарност и радост? Ние живеем в свят, в който има толкова
хора, които са нещастни, недоволни и неудовлетворени. Като християни ние сме различни. Другите
хора трябва да видят, че ние имаме радостта и любовта на Господа в нашите сърца. Когато се събираме заедно, трябва с желание да славим и да благодарим на Господа и да даваме щедро за Неговото
дело. Някои хора мислят, че християните винаги са тъжни и сериозни. Не! Библията казва: „Радостта
на Господа е нашата сила“ (Неемия 8:10).
Картина 5-5
Бог работеше по един чудесен начин сред хората в Ерусалим. Те обещаха да Го следват и да изпълняват Неговите заповеди (Неемия 9:38). Те казаха, че няма да бъдат като другите народи около тях
и няма да се женят за тях (Неемия 9:2). Неемия продължи да води хората 12 години (Неемия 5:14;
13:6). След това той трябваше да се върне обратно в двореца на цар Артаксеркс, защото беше обещал така (Неемия 2:6). Ние не знаем колко дълго време е стоял в Персия. След известно време обаче
той отново поиска разрешение от царя да отиде в Ерусалим. Като се върна, той научи нещо много
лошо, което пър-восвещеникът Елиасив беше направил. Той беше дал стаи на Товия в една сграда,
която беше част от храма. Спомняте ли си за Товия? Той беше един от онези, които направиха всичко
възможно, за да спрат строежа на стените на Ерусалим. И ето, сега той имаше стая в Божия Дом.
Неемия не можеше да понася този грях против Божиите заповеди. Той изхвърли всичката покъщнина от стаята на Товия. След това заповяда според Божието Слово стаите да се почистят и подготвят
за употреба. После той подреди по местата им предметите, които се използваха в службите. Храмът
беше място само за служение на Бога. Нашият живот като християни трябва да принадлежи изцяло
на Господа.
По това време Неемия също така видя хора около Ерусалим да работят в съботен ден – ден, в който
Бог беше заповядал да си почиват от работа. Вапреки това обаче те купуваха и продаваха храна край
стените на Ерусалим. Неемия спря тази търговия, затвори портата на града и заповяда на левитите
да не я отварят в съботен ден. Ако ние позволим на Господа да контролира живота ни, тогава Той
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трябва да дойде на първо място във всичко, което правим; по този начин ние ще искаме да Го зарадваме.
След това Неемия трябваше да се справи с друг проблем. Някои мъже се женеха за жени от други
народи. Това щеше да ги доведе след време да се покланят на идоли. Техните деца дори не можеха
да говорят на юдейски език. Неемия изобличи греховете на тези мъже и ги накара да се откажат от
своите неправилни бракове. Ако искаме Бог да контролира живота ни, тогава ние ще се откажем от
това, което не Му харесва. Господ Исус каза, че човек „не може да слугува на двама господари... не
можете да служите на Бога и на мамона“ (Матей 6:24). Целият ни живот трябва да принадлежи на
Господа. Дай Му всичко, което имаш и всичко, което си. (Учителю, покажете петия камък от стената.) Нека Господ да контролира живота ти ден след ден, за да можеш да кажеш както Чарлз Стъд:
„Бог притежава всичко, което имам“.
Заключение
Как Бог ръководеше Неемия и хората му да работят? Как Бог води и нас, така че нашият живот като
християни да бъде според Неговата воля?
– слушай Божието Слово и Го изпълнявай;
– изповядвай греховете си;
– работи за Бога;
– хвали Господа и се весели в Него;
– предай се изцяло на Господа, за да вършиш Неговата воля.
Така ли е и с теб? Може би ти не си приел Господ Исус Христос като Спасител. Ако разбираш,
че си грешен и че не си живял за Господа, можеш да дойдеш при Него днес, сега. Помоли Го да ти
прости и да те очисти от греха ти. Библията казва: „А на онези, които Го приеха, даде право да станат
Божии чада, сиреч, на тия, които вярват в Неговото Име“ (Йоан 1:12).
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