
Doamne,
Ajută-mă să fiu curajos ca Neemia. Ajută-mă să-mi amintesc exemplul său cu privire la 
puterea rugăciunii făcute împreună cu alții care Te iubesc.
Amin. 

„Dumnezeul cerurilor (ridică mâinile și arată în sus) 

ne va da izbânda (degetele mari în sus)  

Noi, robii Săi (pune-ți o mână pe piept și fă o mică plecăciune),  

ne vom scula şi vom zidi (lovește-ți pumnii unul de altul și aruncă-i ușor în sus).” 

Neemia 2:20a (VDC) 

Neemia a ştiut că era nevoie de multă muncă pentru a reconstrui zidurile. Dar ştia, de 
asemenea, că Dumnezeu îi va ajuta. Putem şti și noi că Dumnezeu ne va ajuta atunci când 
alegem să-L urmăm şi să ascultăm de El.

Descoperiți împreună modul în care această lecție se leagă de „Povestea Măreață a lui 
Dumnezeu”. Citește cu voce tare copilului tău următoarele:

Neemia ar fi putut să renunțe, dar nu a făcut-o. El știa că puteau reconstrui zidurile cu ajutorul 
lui Dumnezeu. Neemia a spus oamenilor acest lucru. Apoi, au lucrat împreună pentru a 
termina treaba. Nu a fost ușor, dar cu Dumnezeu a fost posibil.

Citește următorul paragraf cu voce tare pentru a-ți ajuta copilul să înțeleagă mai bine:

• Cum au reacționat dușmanii poporului lui Dumnezeu? (La început au râs. Dar când au văzut 
că zidurile se înalță, s-au pregătit să-i atace.)

• Ce a spus Neemia când a văzut că lucrurile erau chiar mai rele decât auzise? („Va fi o lucrare 
mare, dar, cu ajutorul lui Dumnezeu, putem reconstrui aceste ziduri.")

Cere-i copilului să spună din nou povestirea.  Ajută-l să-și amintească ideile principale punându-i 
următoarele întrebări:

Neemia 1-4; 6:15-16; 8:1-3; 10:28-29; 12:27
Neemia și Ezra
Zidurile se înalță

• Ce a făcut poporul după ce zidul a fost terminat? (Ei au promis să asculte de Legea lui 
Dumnezeu și I-au mulțumit pentru că i-a protejat.)

Descărcați aplicația gratuită astăzi!
Bible.com/copii
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