
Restauració de la Ciutat 
Totxos, ofici i un gran cor  

 

 

 
 

 

 

 

 

Fotohistòria de preparació 
 

 

  
 

Hi ha alguna cosa a 

punt de caure a la 

teva vida o a la 

comunitat cristiana? 

Quina ajuda es 

necessita per 

restaurar-la? 

Què podries fer per 

ajudar a canviar la 

situació? 

Quines connexions 

hi ha entre la teva 

història i la 

reconstrucció de les 

parets? 

Hanani va arribar de 

Judà i em va dir: «la 

muralla de Jerusalem 

està mig enderrocada 

i les portes han estat 

incendiades.»  

Quan vaig sentir 

aquestes notícies, em 

vaig asseure plorant, i 

durant molts dies vaig 

estar afligit, dejunant i 

pregant davant el Déu 

del cel. «Senyor, 

escolta la meva 

súplica, que et prego 

dia i nit. 

Jo era el majordom de 

l'emperador  -Em va 

preguntar, "Per què fas 

tan mala cara? Jo li vaig 

respondre: "Com vol el 

rei que no faci cara 

trista si la ciutat que 

guarda els sepulcres 

dels maues pares és 

una ruïna i les seves 

portes han estat 

consumides pel foc? Si 

el rei ho troba bé, 

deixi’m  anar a 

reconstruir la ciutat." El 

rei em va donar tot el 

que vaig demanar 

perquè Déu estava 

amb mi. 

Em vaig anar a 

Jerusalem, i després 

de tres dies vaig 

inspeccionar les 

bretxes de la muralla. 

Jo no havia dit res a 

cap dels meus 

companys de Jueus. 

Però ara els vaig dir: 

"Mireu en quina 

misèria ens trobem! 

Anem a reconstruir els 

murs de la ciutat. "Els 

vaig dir que Déu havia 

estat amb mi. Ells van 

respondre: "Som-hi! 

Comencem la 

reconstrucció" 

Sanbal · lat va sentir 

que s'havia iniciat la 

reconstrucció de la 

muralla i ens va 

ridiculitzar. Estàvem 

fent progressos i es 

van enutjar molt. Així 

que tots van conspirar 

per atacar-nos. 

Nosaltres pregavem al 

nostre Déu i vam 

posar guàrdia nit i dia 

per defensar-nos. 

Després de 52 dies de 

treball de la muralla 

estava acabat. Tothom 

sabia que la feina 

s'havia fet amb l'ajuda 

de Déu. 
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El llibre de Nehemies explica una meravellosa història de com un home creient va 

respondre a una necessitat quan es va assabentar, va motivar a d’altres per ajudar i, 
malgrat l’oposició, van reconstruir amb èxit la muralla de la ciutat. 


