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Neemia

Introducere
Reconstruirea zidurilor Ierusalimului este o parte extraordinară din istoria poporului lui Dumnezeu.
Aceste ziduri stătuseră dărâmate timp de 140 ani. După mulți ani de captivitate în Babilon,
Zorobabel, împreună cu un grup de aproximativ 50.000 iudei s-au întors în Ierusalim pentru a
reconstrui templul. După aceea, Ezra s-a întors cu un al doilea grup de iudei, pentru a restaura
închinarea la Dumnezeul cel adevărat. În cele din urmă, în jurul anului 445 î.H., Neemia s-a întors
cu ultimul grup, pentru a reclădi zidurile și porțile cetății.
Numele Neemia înseamnă „Dumnezeu mângâie”. Dumnezeu l-a ajutat pe Neemia să încurajeze și
să ajute pe poporul Său într-un mod special. În ciuda marii opoziții din partea dușmanilor, Neemia și
poporul au reușit să reclădească zidul cetății (4 km lungime) în numai cincizeci și două de zile. În
plus, viața în cetate a fost reorganizată, așa încât închinarea adevărată înaintea lui Dumnezeu să
continue. Care a fost secretul? Dumnezeu L-a folosit pe Neemia pentru a-Și împlini planul.
Cartea Neemia este plină de instrucțiuni referitoare la modul în care trebuie făcută lucrarea lui
Dumnezeu, așa cum El dorește și pentru slava Sa. Aceste cinci lecții biblice au fost scrise în special
pentru a ajuta pe copiii mântuiți, însă și cei nemântuiți pot învăţa din ele.
Rugăciunea noastră este ca prin aceste lecții, băieții și fetele să ajungă să se supună voii perfecte a
lui Dumnezeu pentru viața lor – mântuirea, sfințirea și slujirea.
„Și tot ce a fost scris mai înainte, a fost scris pentru învățătura noastră, pentru ca, prin răbdarea și
mângâierea pe care o dau Scripturile, să avem nădejde” (Romani 15:4).
Predarea adevărurilor biblice
Dacă tot ceea ce faci ca învățător este numai să le spui copiilor povestiri biblice, atunci nu-ți
împlinești menirea de învățător. Este esențial ca ei să învețe adevărurile care reies din aceste
povestiri, și să le arăți ce însemnătate au ele în viața lor zilnică. Bineînțeles, nu vei reuși să te ocupi
într-o singură lecție de toate învățăturile pe care le cuprinde povestirea biblică, de aceea în fiecare
povestire a fost ales un adevăr central (AC). De-a lungul narațiunii a fost întrețesută predarea
adevărului central, iar pentru a te ajuta în pregătirea lecției, aceste părți au fost marcate cu inițialele
AC. Ele sunt marcate și în planul lecției.
Adevărurile centrale au notate alăturat inițialele „N“ sau „M“, pentru a arăta cărei categorii de copii
se potrivește aplicația – nemântuiți sau mântuiți. Lucrul acesta este subliniat în text de expresii ca:
„Dacă nu ai crezut în Domnul Isus, ca să fii mântuit …“ sau „Dacă ești mântuit, atunci tu …“
Linia verticală laterală marchează aplicația adevărului din text. Adaptează aplicațiile la nevoile
copiilor cărora le predai lecțiile. De exemplu, în aplicație ai numele unui băiat, iar în grup sunt numai
fete, sau poate aplicația se potrivește unor copii de vârstă mai mare, în timp ce în grup ai numai
copii mici. Fă schimbările pe care le consideri necesare. Important este ca să fie aplicat întotdeauna
Cuvântul lui Dumnezeu la viața lor.“
Fii disponibil pentru sfătuire
Când prezinți mesajul Evangheliei, sunt unii copii care răspund imediat invitației de a se preda
Domnului Isus. Unii îți vor spune mai târziu, iar alții poate nu îți vor spune niciodată că L-au primit în
inima lor pe Isus Hristos, ca Mântuitor. Sunt însă și alți copii care se bucură dacă sunt ajutați să facă
și ei pasul acesta, dar nu au curajul să spună. Ei au întrebări, și de aceea au nevoie de ajutor sau
de încurajare, pentru a ști cum să procedeze.
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În timp ce te adresezi copiilor mântuiți, vor fi momente în care ei vor dori un sfat referitor la o situație
grea sau au nevoie de o clarificare cu privire la aplicarea unui adevăr în viața lor zilnică; poate sunt
într-o situație în care nu știu ce spune Biblia despre ce trebuie să facă; poate au dorința să-ți spună
o problemă pe care o au, ca apoi să te rogi pentru ei, mai ales în cazul în care tu ești singurul lor
sfătuitor creștin.
Din aceste motive este important ca ei să știe că pot veni oricând să vorbească cu tine. De
asemenea, este important să știe când și unde să vină atunci când vor să vorbească cu tine. În
sfârșit, este important ca acei copii, care nu sunt mântuiți, să nu considere venirea lor la tine drept
venirea la Domnul Isus. De aceea, nu le aminti posibilitatea de a vorbi cu tine, în același timp în care
faci invitația pentru venirea la Domnul Isus, ca ei să nu aibă impresia că nu pot să vină la Hristos,
decât dacă au venit mai întâi la tine, sau că sunt mântuiți doar prin faptul că au așteptat să
vorbească cu tine.
Un exemplu de folosit pentru un copil nemântuit
„Dorești într-adevăr să trăiești pentru Domnul Isus, dar nu știi cum să vii la El? Pot să-ți explic ce
spune Biblia. Vino să vorbești cu mine. După terminarea lecției voi sta aici în față. Fii atent, eu nu
pot să-ți iert păcatele, doar Isus poate face aceasta, eu te ajut numai să înțelegi mai bine cum poți
veni la El. Deci vino, și stai de vorbă cu mine.“
Un exemplu de folosit pentru un copil mântuit
„Dacă ai crezut în Domnul Isus, ca Mântuitor, și nu mi-ai spus încă lucrul acesta, o poți face acum.
După terminarea lecției voi sta lângă … (dă un punct de reper). Dacă ai crezut în Isus Hristos, ca
Domn și Mântuitor, doresc să te ajut să-L cunoști mai bine și să mă rog pentru tine.“
Versete de memorat
În lecții sunt sugerate versete biblice de predat copiilor. Dacă predai aceste lecții în 5 săptămâni,
alege două sau trei versete, pe care copiii să le învețe pe dinafară, și pe care să și le amintească
uşor. Dacă încerci să le predai pe toate 5, s-ar putea să nu-şi amintească bine niciunul.
Ajutoare suplimentare la text
În dreapta și în stânga textului sunt ajutoare suplimentare – informații contextuale și idei opționale,
prin care poți atrage interesul copiilor la lecția predată.
Întrebări de recapitulare
La fiecare lecție există întrebări de recapitulare. Ele pot fi folosite după predarea lecției sau
săptămâna următoare, înainte de predarea lecției noi.
Dacă recapitularea decurge în mod disciplinat, ea poate fi o ocazie ideală de a fixa învățăturile
predate, iar în același timp să fie și distractivă pentru copii. Folosește acest timp:


pentru a afla cât au înțeles și cât își amintesc copiii din materialul predat;



pentru a te ajuta pe tine însuți, să știi ce să accentuezi mai mult, astfel încât copiii să-și
reamintească mai ușor;



pentru a avea un timp plăcut și relaxant în clasă. Copiilor le place competiția, și așteaptă cu
nerăbdare partea aceasta a programului. Dar recapitularea este mai mult decât o competiție,
ea este și un timp de învățare.

În acest text sunt incluse doar întrebările de recapitulare a lecției. Adaugă și întrebări din cântări, din
versete sau din ceea ce predai. În acest fel copiii vor înțelege că sunt importante toate părțile
programului.
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Privire generală
LECŢIE
1.Paharnicul cu
inima împovărată
Neemia 1:1 – 2:8

ADEVĂR
CENTRAL

APLICAŢIE

Roagă-te lui
Dumnezeu aşa cum
vrea El

Nemântuit: Cere-I să te ierte
de păcate.
Mântuit:

Mântuit:

Neemia 2:9-20

Domnul are o
lucrare pentru
fiecare creştin

3.Construirea
zidurilor, şi
confruntarea cu
duşmanii

Fii gata să te
confrunţi cu
dificultăţi din partea
altora

Mântuit:

2.O chemare la
trezire şi zidire

Fă-ţi timp în
fiecare zi să-L
lauzi, să-ţi
mărturiseşti
păcatele şi să-I
ceri ajutorul.

Neemia 7 – 13

Ieremia 33:3

„Doamne, ce vrei să
fac?“

Cere-I lui
Dumnezeu să te
ajute. Aminteşte-ţi
cât de mare şi
puternic este El.

„Dacă Dumnezeu
este pentru noi, cine
va fi împotriva
noastră?“

Faptele apostolilor
9:6

Romani 8:31
Dumnezeu îi ajută
pe copiii Săi să fie
înţelepţi

Nemântuit: Crede în Domnul
Isus şi vei fi
mântuit.
Mântuit:

Neemia 5 – 6

5.Un oraş dedicat
lui Dumnezeu

„Cheamă-Mă, şi-ţi
voi răspunde; şi îţi
voi vesti lucruri mari,
lucruri ascunse, pe
care nu le cunoşti.“

Cere-I lui
Dumnezeu să te
călăuzească şi
să te folosească.

Neemia 3 – 4
4.Rezolvarea
problemelor
apărute între
oamenii lui
Dumnezeu

VERSET DE
MEMORAT

Lasă-L pe Domnul
să-ţi stăpânească
viaţa

Nemântuit: Primeşte-L pe
Isus Hristos ca
Mântuitor al tău.
Mântuit:
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Citeşte Cuvântul
lui Dumnezeu;
cere-I lui
Dumnezeu să te
ajute să răspunzi
potrivit.

Ascultă Cuvântul
Său; cere-I lui
Dumnezeu să te
ierte; fă lucrarea
Sa; bucură-te în
El; dă-te pe tine
însuţi lui
Dumnezeu.

„Căci Domnul dă
înţelepciune; din
gura Lui iese
cunoştinţă şi
pricepere“.
Proverbele 2:6

„Nimeni nu poate
sluji la doi stăpâni.“
Matei 6:24

Neemia

Lecția 1
Paharnicul cu inima împovărată
Text biblic pentru învăţător
Neemia 1:1 – 2:8
Adevăr central
Roagă-te lui Dumnezeu așa cum vrea El.

Introducere
Imaginează-ți cum era viaţa pentru cei
care au trăit acum 2.500 de ani AC
Desfăşurarea evenimentelor

Aplicație
Nemântuit: Cere-I să te ierte de păcate.
Mântuit:

Schiţa lecţiei

Fă-ți timp în fiecare zi să-L
lauzi, să-ți mărturisești păcatele și să-I ceri ajutorul.

Verset de memorat

1 Neemia, paharnic al regelui Persiei
ACN
2 Neemia aude că zidurile Ierusalimului sunt dărâmate
ACM
3 El se roagă

„Cheamă-Mă, şi-ţi voi răspunde; şi îţi voi
vesti lucruri mari, lucruri ascunse, pe care
nu le cunoşti.“ Ieremia 33:3



Îl laudă pe Dumnezeu



Îşi mărturisește păcatele
ACM



Ajutoare vizuale
Imagini: 1-1, 1-2, 1-3, 1-4 şi 1-5
Harta de la sfârşitul cărţii cu imagini

ACM

Îi cere lui Dumnezeu să-l ajute,
bazându-se pe promisiunea Sa
ACM

4 Continuă să se roage

ACM

5 Împăratul îl întreabă de ce este trist
și ce dorește
6

Neemia cere permisiunea să
reconstruiască zidul Ierusalimului

Punct culminant
7 Împăratul spune „Da”
8 El cere scrisori pentru trecere liberă
și pentru a primi lemn
Concluzie
Fă-ți timp în fiecare zi să te rogi ACM,
ACN
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Lecţia
Vă puteți imagina cum era viața pentru cei care au trăit acum
2500 de ani? Nu existau avioane, mașini, ziare, telefoane,
televizor sau e-mail. Era foarte greu pentru cei care se aflau într-o
țară străină, pentru că nu știau ce se întâmpla acasă.
Iudeilor, copiilor lui Israel, li s-a întâmplat ceva foarte trist. Ei au
fost luați robi în Babilon.
Arată-le harta de la sfârşitul cărţii cu imagini.

Arată Ierusalimul pe hartă.

AC

De ce? Pentru că nu au ascultat poruncile lui Dumnezeu; ei s-au
întors către alți zei și s-au închinat idolilor în loc să se închine
Dumnezeului cel adevărat și viu. Şi Dumnezeu a îngăduit să fie
luați robi. În timp ce se aflau departe de țara lor natală, inima
multora dintre ei s-a schimbat, și au cerut lui Dumnezeu să-i ierte.
Și Dumnezeu a răspuns rugăciunilor lor. Dumnezeu vrea ca noi
să ne rugăm. El a răspuns rugăciunilor israeliților. El a înlesnit
întoarcerea multora dintre ei în Ierusalim.
Împăratul Persiei a dat un ordin prin care le dădea voie să plece
și să reconstruiască templul, clădirea în care ei se închinau lui
Dumnezeu. Au fost atât de fericiți că, în sfârșit, puteau să se
întoarcă acasă.
Unul dintre tinerii care se născuse în Persia a fost Neemia.
Neemia a primit o slujbă foarte importantă în Persia. El lucra în
palatul împăratului, la Susa.
Imaginea 1-1

Arată Susa pe hartă.

Palatul din Susa era foarte frumos. Peste tot era marmură, aur și
argint; mobila era făcută dintr-un lemn special. Împăratul avea
mulți slujitori, și soldați care-l apărau. Neemia era paharnicul
împăratului Artaxerxe. A fi paharnic poate nu vi se pare ceva
extraordinar, însă în timpul acela aceasta era o slujbă foarte
importantă. El gusta din băutura împăratului, înainte ca acesta să
fie servit. Făcea aceasta, pentru ca împăratul să nu fie cumva
otrăvit. Dacă paharnicul nu se îmbolnăvea și nu murea, atunci
împăratul știa că nu este amenințat de niciun pericol. Asta
înseamnă că împăratul avea mare încredere în Neemia. Împăratul
discuta deseori cu el, și Neemia știa multe lucruri despre deciziile
care erau luate pentru marele imperiu Persan.

Imaginea 1-1

ACN

Dumnezeu îl pregătea pe Neemia pentru o lucrare și mai
importantă. Însă mai întâi de toate el trebuia să-și îndeplinească
bine slujba la palat. Dumnezeu are un plan special și pentru viața
ta. Primul lucru pe care Dumnezeu vrea să-l facă în viața ta este
acela de a te salva din păcat, de a te mântui. Ca și oamenii din
8
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vechime, nici tu nu ai ascultat poruncile lui Dumnezeu. Biblia
spune că noi ar trebui să-L iubim pe Dumnezeu cu toată inima
(vezi Matei 22:37). Însă deseori ne gândim mai mult la noi înșine
și la cea ce dorim noi. Nu ascultăm ce spune Dumnezeu. Furăm
și mințim, dacă acestea ne ajută să ne împlinim scopul. Din acest
motiv ai nevoie să crezi în Isus Hristos. Numai El poate să te ierte
de păcate și să te facă ceea ce ar trebui să fii. El a murit pe cruce
pentru păcatele tale, și a înviat din morți. Este viața ta plăcută lui
Dumnezeu? Dacă știi că nu este, atunci întoarce-te la El astăzi.
Prima rugăciune pe care Dumnezeu vrea să o audă de la oricine
este: „Doamne, mântuiește-mă” sau, așa cum a spus un om din
Biblie: „Doamne, ai milă de mine, păcătosul” (Luca 18:13). Cere-I
să fie Domnul și Mântuitorul tău. El a promis că oricine vine la El
nu va fi respins (vezi Ioan 6:37).
Dacă ai întrebări referitoare la cum să vii la Domnul Isus, poți să
îmi spui la sfârșitul programului. Vino și așază-te pe unul din
scaunele din față. Îți voi arăta din Biblie ce trebuie să faci, și ce
promite Dumnezeu să facă pentru a te mântui. Este foarte
important să fii mântuit, așa că, dacă vrei să-ţi răspund
întrebărilor, vino după terminarea programului, și așază-te aici.
Imaginea 1-2
Neemia avea un loc de mare onoare în palat și toate lucrurile se
păreau că-i merg foarte bine. Cu toate acestea, într-o zi de iarnă,
a auzit unele vești care l-au întristat mult. Fratele său, Hanani și
alți câțiva prieteni iudei, fuseseră la Ierusalim, după care s-au
întors la Susa.
Neemia i-a întrebat: „Ce fac cei de acolo? Cum este viața la
Ierusalim?”

Imaginea 1-2

Ei i-au spus: „Cei ce au mai rămas din robie sunt acolo în ţară, în
cea mai mare nenorocire şi ocară; zidurile Ierusalimului sunt
dărâmate, şi porţile sunt arse de foc” (vezi Neemia 1:3).
Neemia s-a gândit cu tristețe: „După toți acești ani, oamenii din
Ierusalim nu au nicio protecţie faţă de dușmanii lor. Hoții pot intra
și ieși de acolo când vor; nu există porți care să-i oprească. Nu e
de mirare că oamenii sunt descurajați și înfricoșați. Națiunile care
trăiesc în jurul lor își bat joc de ei”.
Știați că și noi, cei care aparținem Domnului, putem să fim
descurajați și înfricoșați? Aceasta se întâmplă atunci când nu
vorbim cu Dumnezeu și nu trăim pentru El cum ar trebui. Te simți
și tu descurajat în viața de creștin? Oamenii din Ierusalim s-au
simțit foarte descurajați, pentru că orașul lor se afla în ruine.
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Imaginea 1-3
Citeşte versetul din Biblie sau cere
unui copil mai mare sau unui
ajutor să-l citească.

Imaginea 1-3
Citeşte versetul din Biblie sau cere
unui copil mai mare sau unui
ajutor să-l citească.

ACM

Care a fost reacția lui Neemia la auzirea veștilor despre
Ierusalim? Biblia spune că el „a șezut jos și a plâns” (Neemia
1:4). Neemia a fost foarte trist, și a început să se roage. El a
postit chiar, pentru că îi părea așa de rău de ceea ce se întâmpla
în Ierusalim. Rugăciunea lui Neemia este scrisă pentru noi în
Biblie (Neemia 1:5-11). Într-adevăr, este o rugăciune minunată.
Dumnezeu a pus această rugăciune în Cuvântul Său, ca să ne
rugăm aşa cum vrea El – așa cum s-a rugat Neemia. Cum s-a
rugat Neemia?
Înainte de toate, el a vorbit despre măreţia lui Dumnezeu. El a
spus: „O Doamne, Dumnezeul cerurilor, Dumnezeule mare și
minunat...” (Neemia 1:5). Domnul este atotputernic; El este
Împărat peste toți și toate. Neemia a mai spus, la începutul
rugăciunii sale, că Dumnezeu este credincios și Își ține
promisiunile faţă de cei ce-L iubesc şi păzesc poruncile Sale. Și
noi ar trebui să ne închinăm lui Dumnezeu așa cum a făcut
Neemia, lăudându-L pentru că este mare și credincios. Putem să
avem încredere că Dumnezeu va răspunde rugăciunilor noastre.
După ce L-a lăudat pe Dumnezeu, Neemia a vorbit despre
păcatele sale și ale poporului său. El a spus: „Mărturisesc
păcatele noastre împotriva Ta. Noi am făcut multe lucruri rele și
nu am păzit poruncile pe care Tu le-ai dat” (vezi Neemia 1:6,7).

ACM

ACM

Citeşte versetul din Biblie sau cere
unui copil mai mare sau unui
ajutor să-l citească.

Neemia a spus că nici el nu a ascultat de Dumnezeu. Vrem şi noi,
ca Neemia, să-I spunem lui Dumnezeu că nu L-am ascultat?
Fiecare facem lucruri greșite în viața de credinţă, și Biblia ne
spune să-I cerem iertare lui Dumnezeu (Luca 11:4; 1 Ioan 1:8,9).
El ne promite că ne iartă păcatele și ne curăță.
Numai după ce Neemia L-a lăudat pe Dumnezeu, I s-a închinat și
și-a mărturisit păcatele, numai după aceea I-a cerut lui Dumnezeu
ajutor. În rugăciunea sa, el a folosit o promisiune pe care
Dumnezeu o făcuse cu mulți ani înainte, prin Moise. Dumnezeu
spusese că, dacă vor păcătui, El îi va împrăștia printre popoare;
însă dacă se vor întoarce la El și-L vor asculta, atunci El îi va
aduna din nou din locurile îndepărtate și îi va duce în cetatea
Ierusalim (vezi Deuteronomul 30:1-5). Este bine, atunci când ne
rugăm, să ne gândim la ceea ce a spus Dumnezeu. Atunci știm
că cerem după voia Sa. Și noi putem să-I reamintim lui
Dumnezeu promisiunile Lui.
Neemia nu s-a rugat la modul general, ci el a cerut un anumit
lucru. „Dă astăzi izbândă robului Tău şi fă-l să capete trecere
înaintea omului acestuia [împăratul]!” (Neemia 1:11). El I-a cerut
lui Dumnezeu ca atunci când va vorbi cu împăratul, acesta să fie
de acord cu cererea lui. Dumnezeu i-a arătat lui Neemia că El
10
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poate să-Şi ajute poporul, iar Neemia a fost gata să facă ceea ce
îi cerea Dumnezeu. Spune-I astăzi lui Dumnezeu nevoia ta, și fii
gata să faci orice ți-ar cere El.

ACM

Imaginea 1-4
Ce rugăciune minunată a fost aceasta: Neemia a continuat să se
roage astfel timp de patru luni. Se părea că este un timp
îndelungat. Dumnezeu vrea ca noi să continuăm să ne rugăm,
atunci când știm că ceea ce ne rugăm este după voia Sa. Uneori
trebuie să așteptăm mult timp răspunsul lui Dumnezeu. Mă
gândesc la un om pe nume George Müller, care s-a rugat în
fiecare zi, timp de șaptezeci de ani, ca un prieten să fie mântuit.
Totuși, se părea că nu primea răspuns la rugăciunea lui. În cele
din urmă, prietenul a crezut în Dumnezeu. El a fost mântuit la
înmormântarea lui George Müller. Te rogi cumva pentru un
prieten sau pentru un membru al familiei ca să fie mântuit? Nu
renunța, chiar dacă te-ai rugat câteva luni sau poate chiar ani.

Imaginea 1-4

ACM

Neemia s-a rugat săptămână de săptămână. Apoi, într-o zi, în
luna aprilie, se pregătea să toarne vin împăratului. Înainte, el
întotdeauna fusese vesel în prezența împăratului, însă acum,
pentru prima oară, era trist.
Împăratul Artaxerxe a observat imediat și a spus: „De ce ai fața
tristă? Totuşi nu eşti bolnav; nu poate fi decât o întristare a
inimii” (Neemia 2:2). Împăratul se întreba ce îl face pe Neemia
atât de nefericit.
Neemia s-a înspăimântat. El știa că nu avea voie să fie trist în
prezența împăratului. El știa, de asemenea, că împăratul
Artaxerxe deja dăduse ordinul să se oprească orice lucrare la
construirea zidurilor Ierusalimului (vezi Ezra 4:21).
Neemia a răspuns împăratului: „Cum să n-am faţa tristă, când
cetatea mea natală este nimicită, şi porţile ei sunt arse de
foc?” (vezi Neemia 2:3).
Neemia aștepta să audă ce va spune împăratul. Oare îl va
alunga?
Dumnezeu a răspuns rugăciunii lui, și împăratul a spus: „Ce ceri?”
Neemia și-a dat seama cât de multe depindeau de cele ce se vor
întâmpla acum, așa că, înainte de a răspunde împăratului, a
șoptit repede o rugăciune către Dumnezeu.
Apoi a spus: „Dacă acest lucru este pe placul împăratului, atunci
să mă trimită la cetatea mea natală, ca s-o pot reclădi” (vezi
Neemia 2:5).
Ce va spune împăratul? Se va supăra? Va respinge cererea sa?
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Citeşte versetul din Biblie sau cere
unui copil mai mare sau unui
ajutor să-l citească.
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Citeşte versetul din Biblie sau cere
unui copil mai mare sau unui
ajutor să-l citească.

Împăratul a spus lui Neemia: „Cât de mult va dura călătoria și
când te vei întoarce?” (Neemia 2:6).
Împăratul i-a dat permisiunea să meargă acolo. Ce uimitor!
Neemia știa că Dumnezeu a făcut acest lucru posibil. Nimic nu
este prea greu pentru Dumnezeu. Cu El, toate lucrurile sunt cu
putință vezi Matei 19:26).
Imaginea 1-5
Neemia știa că avea nevoie de ajutorul împăratului, ca să poată
să ajungă la Ierusalim și să reconstruiască zidurile. El deja se
gândise la ce trebuia făcut. El a spus împăratului cât va dura
călătoria.
Şi a adăugat: „Dacă împăratul dorește, să mi se dea scrisori către
guvernatorii provinciilor prin care voi trece, și o scrisoare pentru
paznicul pădurii împăratului, ca acesta să-mi dea lemne pentru
porţi și pentru casa în care voi locui” (vezi Neemia 2:7,8).

Imaginea 1-5

Guvernatorii ar fi putut să-l împiedice pe Neemia să ajungă la
Ierusalim, de aceea el avea nevoie de scrisori de la împărat
(pentru trecere liberă). De asemenea, avea nevoie de lemn
pentru refacerea porților și a construirii casei în care avea să
locuiască. Din nou, împăratul a spus: „Da”. Domnul a lucrat la
inima împăratului, astfel încât el i-a dat tot ce a cerut. Neemia a
spus: „Împăratul mi-a dat aceste scrisori, căci mâna cea bună a
Dumnezeului meu era peste mine” (vezi Neemia 2:8). Neemia a
primit de la împărat permisiunea de a reclădi zidurile
Ierusalimului. A primit scrisorile de care avea nevoie pentru
trecere liberă și pentru lemn din pădurea împăratului. Dumnezeu
i-a răspuns rugăciunii. Dumnezeu dorește ca și tu să aduci toate
lucrurile înaintea Lui, în rugăciune. El spune: „Cheamă-Mă, și-ți
voi răspunde” (Ieremia 33:3).

Citeşte versetul din Biblie sau cere
unui copil mai mare să-l citească.

ACM

Dacă L-ai primit pe Domnul Isus în inima ta, vrei să te rogi și tu
Domnului, așa cum îți spune El în Cuvântul Său? Vrei să-ți rezervi
timp în fiecare săptămână ca să-L lauzi pe Domnul pentru ceea
ce este El, să-I spui lucrurile greșite pe care le-ai făcut și să-I ceri
ajutorul pentru tine sau pentru alții? Neemia a strigat la
Dumnezeu, și El i-a răspuns în chip minunat. Domnul îți spune ție
și mie astăzi: „Cheamă-Mă, și-ți voi răspunde” (Ieremia 33:3).
ACN

Dacă însă nu L-ai primit pe Domnul Isus Hristos în viața ta, vrei
să-I ceri astăzi să fie Domnul și Mântuitorul tău? Numai El poate
să-ți ierte păcatele și să te facă ceea ce dorește El să fii. Nu
amâna venirea la Hristos. Iată rugăciunea pe care El dorește să o
audă din partea ta: „Doamne, mântuiește-mă”. El a promis că pe
oricine vine la El, El nu-l va respinge (Ioan 6:37). Crede în Isus
Hristos, și vei vedea că El este un Domn şi un Mântuitor minunat.
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Întrebări de recapitulare
1.

De ce a permis Dumnezeu ca israeliţii să fie luaţi robi în
Babilon? (Au fost neascultători de poruncile lui Dumnezeu şi
s-au închinat la idoli în loc să se închine Dumnezeului viu şi
adevărat.)

2.

Care era slujba paharnicului? (Să guste din băutura
împăratului, pentru a împiedica astfel otrăvirea lui).

3.

Ce veste i-a adus lui Neemia fratele lui, veste care l-a
întristat foarte mult pe Neemia? (Oamenii sunt foarte
descurajaţi, şi zidurile Ierusalimului sunt dărâmate.)

4.

Ce se putea întâmpla unei cetăţi ale cărei ziduri erau
dărâmate? (Nu avea nicio protecţie împotriva duşmanului;
hoţii putea să intre şi să iasă nestingheriţi.)

5.

Cum şi-a început Neemia rugăciunea înaintea lui
Dumnezeu? (El L-a lăudat pe Dumnezeu şi I s-a închinat,
apoi şi-a mărturisit păcatele.)

6.

Cât timp s-a rugat Neemia, înainte ca să-i vorbească
împăratului? (patru luni)

7.

Ce ar trebui să facem, dacă Dumnezeu nu ne răspunde
imediat rugăciunilor? (Să nu renunţăm, să continuăm să ne
rugăm.)

8.

Ce a mai făcut Neemia încă odată, înainte să-i spună
împăratului cererea sa? (S-a rugat.)

9.

Neemia i-a cerut împăratului scrisori. În ce fel aveau să-l
ajute acestea pe Neemia? (Să fie lăsat să treacă prin
diferite provincii şi să primească lemn din pădurea
împăratului.)

10.

Ce a promis Dumnezeu celor ce vin la El? (El nu-i va izgoni
pe niciunul.)
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Lecția 2
O chemare la trezire și zidire
Schiţa lecţiei

Text biblic pentru învăţător

Introducere

Neemia 2:9-20
Adevăr central
Domnul are o lucrare pentru fiecare
creștin

Ce zi măreață trebuie să fi fost aceea în
care Neemia a plecat
Desfăşurarea evenimentelor
1 Călătoria la Ierusalim

Aplicație
Mântuit: Cere-I Domnului să te călăuzească și să te folosească

2 Neemia află ce se întâmplă în Ierusalim
ACM
3 Sanbalat și Tobia se supără ACM, ACN

Verset de memorat
„Doamne, ce vrei să fac?” Faptele
apostolilor 9:6

4 Neemia cercetează zidul în timpul nopții
ACM
5 „Să ne sculăm, și să zidim”

Ajutoare vizuale
Imagini: 2-1, 2-2, 2-3, 2-4 şi 2-5

6 Iudeii sunt de acord

Harta de la sfârşitul cărţii cu imagini

7 Dușmanii își bat joc

ACM

Punctul culminant
„Dumnezeul cerurilor ne va da izbânda.
Noi, robii Săi, ne vom scula și vom zidi.”
Concluzie
Permite-I Domnului să te călăuzească și
să te folosească. El îți va da tărie și curaj
ACM
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Predarea versetului de memorat
Când vei spune copiilor versetul de memorat, explică-le că Saul se afla în drum
spre Damasc pentru a-i aresta pe creștini.

Dintr-odată, el a văzut o lumină din ceruri și a auzit o voce care
spunea: „Saule, Saule, pentru ce mă prigonești (mă persecuți)?” (Faptele apostolilor 9:4).
Când Saul și-a dat seama că Cel care îi vorbea era Isus Hristos,
el a spus: „Doamne, ce vrei să fac?” (Faptele apostolilor 9:6)
El L-a numit pe Isus „Domn”, și I-a dat voie să-i stăpânească
viața. În acel moment Saul a fost mântuit – păcatele lui au fost
iertate, și viața lui s-a schimbat. Domnul vrea să te mântuiască și
pe tine și să-ți schimbe viața. Tu doar trebuie să crezi în El și să-I
dai voie să-ți stăpânească viața.
Dacă vrei să fii mântuit astăzi, și nu știi sigur ce trebuie să faci,
sunt gata să vorbesc cu tine despre acest lucru. Deci, dacă vrei
să știi mai multe despre cum poți să fii mântuit, rămâi la locul tău
după întâlnire. Dacă te voi vedea încă la locul tău, voi veni și voi
vorbi cu tine despre ce înseamnă să crezi în Hristos.

Lecţia
Imaginea 2-1
Ce zi măreață trebuie să fi fost aceea în care Neemia a plecat
împreună cu ceilalți iudei către Ierusalim! Luni de zile se rugaseră
pentru această zi. Împăratul îi dăduse voie să refacă zidurile
cetății. Acum sosise momentul plecării în călătoria spre Ierusalim.
Vă puteți imagina cât de entuziasmat era Neemia? Toate acestea
s-au întâmplat pentru că, așa cum spusese el, „mâna cea bună a
Dumnezeului meu era peste mine” (Neemia 2:8).
Biblia spune că împăratul a trimis și niște soldați și ofițeri ai
armatei, călare pe cai, pentru a-i proteja pe drum (vezi Neemia
2:9).

Imaginea 2-1
Citeşte versetul din Biblie sau cere
unui copil mai mare sau unui
ajutor să-l citească.

Urma să fie o călătorie lungă – peste 1.100 km. Oamenii din Susa
probabil i-au privit cum pleacă, întrebându-se dacă vor ajunge
vreodată la Ierusalim.
Mai întâi, israeliții trebuiau să treacă peste râul Tigru, apoi să
traverseze râul Eufrat.
Împăratul îi dăduse lui Neemia scrisori către guvernatorii
provinciilor prin care urma să treacă. Porunca împăratului trebuia
să fie ascultată, așa că li s-a dat voie să treacă mai departe. Au
călătorit într-una. Fiecare zi îi aducea mai aproape de Ierusalim.
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Foloseşte harta de la finalul cărţii
cu imagini, şi arată copiilor unde
este Susa, Ierusalim şi râurile.

Neemia

Imaginea 2-2
În cele din urmă, după ce au călătorit aproape trei luni, au ajuns
în ținutul Iuda. În depărtare se zărea cetatea Ierusalim, sau mai
bine zis ce mai rămăsese din ea. Cât de recunoscători au fost lui
Dumnezeu că i-a păzit în timpul călătoriei! Acesta era orașul din
care străbunicii lor au fost luați robi.

ACN
Imaginea 2-2

ACM

Când Neemia a vorbit cu oamenii din Ierusalim, și-a dat seama
cât de descurajați erau. Neemia nu le-a spus imediat pentru ce a
venit (vezi Neemia 2:16). El a vrut să vadă mai întâi situația, și ce
putea fi făcut pentru rezolvarea ei.
Dumnezeu îl adusese pe Neemia în Ierusalim, ca el să facă o
lucrare specială pentru El. Dacă ai crezut în Domnul Isus Hristos,
Dumnezeu are și pentru tine o lucrare specială. Dumnezeu te
poate folosi pentru a arăta altora cum pot să creadă în Domnul
Isus. El te poate folosi să-i ajuți pe alți creștini să crească în viața
creștină. El are un plan perfect pentru fiecare zi, așa că, fie că ne
aflăm acasă, la școală sau la joacă, El ne poate călăuzi către alții,
care se află în nevoie. Dacă ești creștin, Îl rogi tu pe Dumnezeu
să te călăuzească în fiecare zi în voia Sa perfectă? Există un
scurt refren pe care îl poți folosi ca rugăciune:
„Iată-mă, Tu trimite-mă,
Oriunde vrei, folosește-mă:
Pe strada mea sau în depărtări,
Iată-mă, Tu trimite-mă.”
Neemia a permis Domnului să-l călăuzească și să-l folosească.

Imaginea 2-3
Cu toate acestea, doi oameni – Sanbalat, guvernatorul Samariei,
și Tobia, guvernatorul lui Amon – au fost foarte supărați că a venit
Neemia. Ei îi urau pe iudei, și și-au dat seama că Neemia a venit
să ajute poporul. Ei nu doreau ca Iuda să devină din nou un popor
puternic. Ei doreau ca numai provinciile Samaria și Amon să fie
puternice. Așa că au fost foarte supărați.

Imaginea 2-3

ACM

Când noi, creștinii, facem voia lui Dumnezeu, se vor găsi
întotdeauna oameni care nu agreează acest lucru. Ei sunt iritați
de faptul că noi suntem altfel, întrucât Îl iubim pe Domnul Isus
Hristos. Uneori ei ne vor necăji, rupându-ne manualele școlare,
stricându-ne bicicleta sau făcând alte lucruri neplăcute. Poate vor
spune lucruri rele despre noi celor din jur. Ar trebui să ne
așteptăm ca astfel de lucruri să se întâmple. Dacă au existat
oameni care L-au urât pe Domnul Isus atunci când trăia pe
pământ, ar trebui să știm că și astăzi există oameni care ne urăsc
pentru că Îl urmăm. Ar trebui să ne împiedice aceasta să spunem
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altora despre Mântuitorul? Sau să ne împiedice să-i ajutăm pe cei
nevoiași?
Aşteaptă răspunsul copiilor.

Nu! Neemia nu i-a lăsat pe Sanbalat și pe Tobia să-l împiedice să
facă lucrarea lui Dumnezeu în Ierusalim. Să-L rugăm pe
Dumnezeu să ne ajute să lucrăm pentru El în fiecare zi. Când
Mary Slessor a început să-i învețe pe copiii din Dundee despre
Domnul Isus, o bandă de băieți a încercat să o sperie și să-i facă
rău. Însă ea a continuat să-i învețe pe copii despre Isus. Mai
târziu, ea a mers ca misionară în Africa.
Sanbalat și Tobia erau împotriva lui Neemia. Poate că și tu ești
unul dintre cei care i-au urât sau i-au dispreţuit pe creştini. Biblia
spune că toți suntem păcătoși, şi tu, şi eu. Există numai Unul
singur care poate lua pedeapsa care ni se cuvine pentru păcatele
noastre și să ne ajute să trăim altfel. Acesta este Domnul Isus
Hristos. El a plătit pe cruce pentru păcatele noastre. Biblia spune:
„Hristos a murit … pentru cei nelegiuiți” (Romani 5:6). Ce
minunat! Tu poți veni acum la El, la Mântuitorul înviat. Crede în El
din toată inima, și El te va ierta. El îți va schimba viața.

ACN

Citeşte versetul din Biblie sau cere
unui copil mai mare sau unui
ajutor să-l citească.

Imaginea 2-4
Neemia era deja de trei zile la Ierusalim. El încă nu spusese
celorlalți nimic despre planurile sale. El a dorit să vadă cu ochii lui
cum stăteau lucrurile. Cum putea să cerceteze zidurile, fără ca
cineva să observe ce face? Așa că, a așteptat până când toți
oamenii s-au dus la culcare. Apoi, împreună cu câțiva prieteni, a
ieșit în afara cetății pentru a vedea porțile și zidul. El s-a uitat cu
atenție la ceea ce era dărâmat şi la ce mai rămăsese în picioare.
Era o privelişte tristă. Existau locuri prin care animalul pe care
călărea nu putea trece, atât de mari erau grămezile de dărâmături
și gunoi. Însă Neemia a descălecat și a mers pe jos. Micul grup a
pornit de la Poarta Văii. Încet, s-au strecurat de-a lungul zidului.
Neemia trebuia să știe exact starea zidului, ca să știe ce trebuie
să facă.
Domnul Isus a spus că este important să te gândești bine dinainte
la ceea ce vrei să faci. Dacă cineva vrea să-L urmeze, trebuie să
se gândească la ce va avea de înfruntat când va fi creștin. El a
mai spus că, dacă vrea cineva să zidească un turn, mai întâi
trebuie să-și facă socoteala, ca să fie sigur că poate să termine
lucrarea (Luca 14:28-30). Ți-ai dat seama cât te costă să faci
ceea ce vrea Domnul? Asta înseamnă să-L pui pe Domnul
înaintea dorințelor personale.
Poate că, după ce te-ai întors la Dumnezeu, vrei să petreci seara
acasă, jucându-te, însă Domnul îți arată că cineva de pe strada ta
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ACM

Neemia

are nevoie de ajutorul tău. Ce ar trebui să faci? Vei spune:
„Persoana respectivă nu contează așa de mult” sau vei spune:
„Doamne, vreau să fac voia Ta, indiferent cât m-ar costa”?
A-L urma pe Hristos și a face voia Sa înseamnă nu doar că El are
prioritate în ceea ce privește petrecerea timpului nostru, ci și în
modul în care cheltuim banii. Nu putem să ne cumpărăm tot ce ne
place, ci trebuie să-I cerem Domnului să ne călăuzească. Să Îl
rugăm să ne ajute să dăm o parte din banii noștri, pentru ca alții
să poată să audă Evanghelia. Unii creștini cred că numai lucrurile
mari contează pentru Dumnezeu, cum ar fi să devii misionar sau
să predici. În majoritatea cazurilor, a face lucrarea lui Dumnezeu
înseamnă a fi credincioși în lucrurile mici, așa cum este ajutorul
pe care îl dăm unui prieten sau dărnicia pentru lucrarea
misionară. Nu este întotdeauna ușor, însă Dumnezeu va fi cu
copiii Săi astăzi, așa cum a fost și cu Neemia, cu mult timp în
urmă.
Neemia a inspectat zidul și porțile. A văzut tot ce trebuia făcut.
Era o slujbă importantă. Următoarea zi, el a spus oamenilor
despre planul său.
Imaginea 2-5
În ziua următoare, Neemia a chemat pe conducătorii poporului, și
le-a spus: „Vedeţi starea nenorocită în care suntem! Ierusalimul
este dărâmat, şi porţile sunt arse de foc. Veniţi să zidim iarăşi
zidul Ierusalimului şi să nu mai fim de ocară!” (vezi Neemia 2:17).
(Cei care locuiau în jurul Ierusalimului îi disprețuiau și râdeau de
oamenii din cetate, fiindcă zidurile erau dărâmate.)

Imaginea 2-5

ACM

Neemia a dorit ca locuitorii Ierusalimului să-și dea seama cât de
mare era nevoia lor, și să se apuce de treabă. El nu a încercat să
facă singur lucrarea. El a spus: „Veniți să zidim împreună!”
Dumnezeu vrea ca noi să lucrăm împreună cu alții care Îl iubesc
pe Domnul.
Așa că Neemia i-a îndemnat: „Veniţi să zidim iarăşi zidul
Ierusalimului!”
Pentru a-i încuraja, el le-a povestit cum Domnul deja i-a ajutat:
„Împăratul Artaxerxe mi-a dat ce i-am cerut, pentru că mâna
Dumnezeului meu era peste mine” (vezi Neemia 2:18). El le-a
spus că împăratul le-a dat permisiunea să reclădească zidul
Ierusalimului, că le-a dat scrisori pe care să le arate guvernatorilor
provinciilor prin care au trecut și scrisori pentru a obține lemn din
pădurea împăratului. Dumnezeu deja făcuse atât de multe pentru
ei și, cu siguranță, El îi va ajuta să reconstruiască zidul.
Neemia a așteptat să audă ce vor spune oamenii. Vor vrea ei să
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lucreze împreună cu el, sau vor lăsa lucrurile așa cum erau?
Oamenii au răspuns într-un glas. Haideți să citim ce au spus ei:

Citeşte versetul din Biblie sau cere
unui copil mai mare sau unui
ajutor să-l citească.

„Să ne sculăm, și să zidim!” (Neemia 2:18).
Urmau să înceapă lucrarea. Vă puteți imagina cât de fericit era
Neemia! Oamenii doreau să lucreze împreună.
Veștile au călătorit cu repeziciune. Dușmanii iudeilor au auzit că
aceștia vor reconstrui zidul.
Când vestea a ajuns la Sanbalat, la Tobia și la prietenul lor
Gheșem, aceștia au râs și și-au bătut joc de iudei: „Ce faceți voi
acolo? Vă răsculați împotriva împăratului?” (Neemia 2:19).
Iudeilor nu le era ușor să reconstruiască zidul. Dar Neemia a
răspuns acestor dușmani: „Dumnezeul cerurilor ne va da izbânda.
Noi, robii Săi, ne vom scula și vom zidi; dar voi, n-aveți nici parte,
nici drept, nici aducere aminte în Ierusalim” (Neemia 2:20).
Neemia era hotărât să facă lucrarea la care l-a chemat
Dumnezeu, și nimeni nu putea să-l împiedice.
Dacă ești creștin, roagă-te și tu: „Doamne, ce vrei să fac?”.
Domnul are pentru tine o lucrare. În fiecare zi, Dumnezeu te
poate folosi ca să fii un martor acasă, la școală, la joacă. Lasă-L
pe Domnul să te călăuzească și să te folosească, așa cum a făcut
cu Neemia. Uneori va fi foarte greu; ține minte cum au râs și și-au
bătut joc de iudei dușmanii lor. Încrede-te în Domnul, ca El să-ți
dea tăria și curajul să fii un martor pentru El și să lucrezi pentru
El. El te va ajuta să trăiești pentru El, și te va călăuzi în ceea ce
vei avea de spus.
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Întrebări de recapitulare
1.

Pe cine a trimis împăratul împreună cu Neemia şi grupul lui,
ca să-i protejeze pe drum (soldaţi şi ofiţeri călări)

2.

Cât de lungă avea să fie călătoria? (peste 1.100 km)

3.

De ce Neemia nu a spus imediat oamenilor din Ierusalim
motivul pentru care a venit acolo? (El voia mai întâi să vadă
cu ochii lui starea zidului.)

4.

În ce fel poate Dumnezeu să-i folosească pe cei
credincioşi? (Să-i conducă pe alţii la Sine, să-i ajute pe
oamenii în nevoie.)

5.

De ce Sanbalat şi Tobia au fost nemulţumiţi că Neemia a
venit acolo? (Ei nu voiau ca poporul iudeu să fie din nou
puternic.)

6.

Cum a cercetat Neemia zidurile, astfel încât să nu fie văzut
de nimeni? (S-a dus să le vadă noaptea.)

7.

Cum i-a încurajat Neemia pe conducători că lucrarea se
poate face? (El le-a spus ceea ce Dumnezeu făcuse deja –
cum a primit permisiune din partea împăratului, scrisori
pentru trecere liberă şi lemn din pădurea împăratului.)

8.

Ce spune versetul din Neemia 2:8, pe care l-am citit
împreună, şi care arată că oamenii au dorit să lucreze
împreună cu Neemia la construirea zidurilor? („Să ne
sculăm, şi să zidim!“)

9.

Ce au făcut Sanbalat, Tobia şi Gheşem când au auzit că
iudeii încep construirea zidului? (Şi-au bătut joc de iudei.)

10.

Chiar dacă oamenii sunt împotriva noastră, fiindcă Îl iubim
pe Domnul Isus, ar trebui să ne oprească aceasta din a le
spune oamenilor despre El? (Nu, El poate să ne ajute să fim
o mărturie pentru El.)
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Lecția 3
Construirea zidurilor, și confruntarea cu dușmanii
Text biblic pentru învăţător
Neemia, capitolele 3 și 4
Adevăr central
Fii gata să te confrunți cu dificultăți din
partea altora

Introducere
Un băiețel pe munte; tatăl său îi spune:
„Vârfurile colțuroase sunt cele pe care
urcăm”
ACM
Desfăşurarea evenimentelor

Aplicație
Mântuit:

Schiţa lecţiei

Cere-I lui Dumnezeu să te
ajute. Aminteşte-ţi cât de mare
și puternic este El.

Verset de memorat
„Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va
fi împotriva noastră?” Romani 8:31
Ajutoare vizuale
Imagini: 3-1, 3-2, 3-3, 3-4 şi 3-5

1

Neemia planifică lucrul
încurajează pe lucrători

și îi
ACM

2 Sanbalat și Tobia își bat joc de iudei
ACM
3 Dușmanii plănuiesc un atac
4 Oamenii se roagă și păzesc cetatea
ACM
5 Oamenii sunt descurajați; sunt
amenințați cu atacuri
6 Oamenii sunt aşezaţi în locurile cel
mai puţin protejate
7 „Amintiți-vă de Domnul; El este
mare și puternic”
ACM
8 Un grup stă de pază, celălalt poartă
arme și lucrează
9 „Dumnezeul nostru va lupta pentru
noi”
Punct culminant
Oamenii continuă să lucreze
Concluzie
Ce vei face când te vei confrunta cu
dificultăți din partea altora
ACM
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Lecție scurtă pentru copiii nemântuiți
Pentru că lecția de bază se adresează copiilor mântuiți, poţi să foloseşti această
lecție scurtă în prima parte a programului. Când o predai, arată imaginea 2-5.

În lecţia noastră de astăzi vom vorbi despre reconstruirea zidurilor
și a porților Ierusalimului. Este interesant că prima poartă
menționată în listă este Poarta Oilor (Neemia 3:1). Ea se află
lângă templu, în partea de nord-est a Ierusalimului. Oile folosite
pentru jertfele din templu erau aduse înăuntru prin această
poartă.
„Poarta Oilor” ne amintește de Domnul Isus Hristos. El a murit pe
cruce pentru a plăti pentru păcatele noastre. A înviat din morți; El
este un Mântuitor viu. Din acest motiv Domnul Isus spune: „Eu
sunt Ușa (Poarta). Dacă intră cineva prin Mine, va fi mântuit; va
intra și va ieși, și va găsi pășune” (Ioan 10:9). Există doar un
singur mod de a fi mântuit de păcat. Prin credința în Domnul Isus
Hristos. Isus Hristos este ușa mântuirii pentru tine și pentru mine.
Dacă ar fi să vă întreb pe fiecare dintre voi, de care parte a ușii
mântuirii vă aflați astăzi, care ar fi răspunsul vostru? Vă aflați încă
în afară? Sau ați pășit prin ușă și știți că sunteți mântuiți? Dacă
încă nu ați pășit pragul ușii mântuirii, puteți să-L rugați astăzi pe
Hristos să devină Mântuitorul și Domnul vostru.
Îți dai seama că ești păcătos, că faci lucruri pe care n-ar trebui să
le faci? Crezi tu că Isus Hristos este singurul Mântuitor, Singurul
care poate să-ți ierte păcatele și să te facă ceea ce dorește El să
fii? Vei păși astăzi pragul acestei uși a mântuirii, în Împărăția lui
Dumnezeu? Ca să faci aceasta, trebuie să-L primești ca Domnul
și Mântuitorul tău. Poți chiar acum să-I spui: „Doamne Isuse, eu
cred că tu ai murit pe cruce și ai înviat pentru mine. Te primesc
acum ca Mântuitor și Domn al meu. Cred în Tine. Te rog, iartă-mi
păcatele. Vreau să fiu mântuit”. Pe baza promisiunii Sale poți să
știi că ești mântuit. El spune: „Eu sunt Ușa; dacă intră cineva prin
Mine, va fi mântuit. Va intra şi va ieşi şi va găsi păşune” (Ioan
10:9).
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Lecţia
Înainte de a începe lecția, explică faptul că stai la dispoziția tuturor celor care vor
să știe mai multe despre mântuire sau celor care au nevoie de ajutor în viața
creștină. Desemnează un loc în care acești copii pot să vină, la sfârşitul
programului, să fie sfătuiţi.

Introducere
Un băiețel mergea pe munte, împreună cu tatăl său. Versantul pe
care urcau era foarte abrupt, și din el ieșeau multe vârfuri
ascuţite.
Băiețelul s-a întors către tatăl său și a întrebat: „De ce a făcut
Dumnezeu munții cu atâtea vârfuri ascuţite?”
Tatăl său s-a gândit un moment, apoi a răspuns: „Vârfurile
ascuţite sunt cele pe care urcăm”.
El se referea, bineînțeles, la faptul că vârfurile ascuţite erau
folositoare pentru a ne ajuta să urcăm. Așa este și în viața
creștină. Fiecare ne confruntăm cu „vârfuri ascuţite“, cu dificultăţi,
atunci când oamenii încearcă să ne facă rău. Poate ne întrebăm
de ce îngăduie Dumnezeu ca astfel de lucruri să se întâmple.
Însă în momente ca acestea învățăm lecții importante pentru viața
creștină; învățăm să ne încredem mai mult în Dumnezeu și să
facem ceea ce dorește El. Dumnezeu ne ajută, atunci când ne
confruntăm cu dificultăţi și când ceilalți sunt împotriva noastră.
Dumnezeu folosește dificultăţile pentru a ne ajuta să fim așa cum
dorește El să fim. Țineți minte: „Vârfurile ascuţite sunt cele pe
care urcăm”.
Neemia s-a confruntat cu multe „vârfuri ascuţite“, cu greutăți, în
timp ce făcea voia lui Dumnezeu. Deja am învățat că dușmanii
iudeilor își băteau joc de ei pentru că doreau să înceapă
reconstruirea zidurilor Ierusalimului. Neemia a spus oamenilor:
„Dumnezeul cerurilor ne va da izbândă; noi, robii Săi, ne vom
scula și vom zidi” (Neemia 2:20). Și chiar aşa au făcut!

ACM

Citeşte versetul din Biblie sau cere
unui copil mai mare sau unui
ajutor să-l citească.

Imaginea 3-1
Era mult de muncă: ruinele și rămășițele de la porție arse trebuiau
îndepărtate; pietrele trebuiau spălate înainte de a putea fi
refolosite la construirea zidului; zidurile trebuiau reparate; ușile,
cu balamalele și zăvoarele lor trebuiau puse la loc. Nu se putea
ca fiecare să facă ce-i plăcea. Neemia a trebuit să facă un plan,
astfel încât fiecare să lucreze la locul potrivit, făcând slujba care
i-a fost încredințată. Dumnezeu l-a călăuzit pe Neemia să ceară
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oamenilor să lucreze în grupuri, în acea parte a zidului care era
mai aproape de casa lor. A lucra în apropierea familiilor era de
mare ajutor. Oamenilor care locuiau în afara Ierusalimului li s-a
cerut să lucreze în partea zidului în apropierea căruia se găseau
câteva case. Toți împreună erau 42 de grupuri de lucrători: unii
erau preoți la templu, alții erau bijutieri, alții erau meșteri în
parfumuri, alții slujeau la templu, alții erau comercianți. Fiecare
lucra. Neemia a ales câțiva oameni care să supravegheze lucrul
în partea lor de zid, ca să fie sigur că lucrarea era făcută bine. El
știa cine lucra acolo, și îi încuraja mereu pe oameni. El a
menționat, de exemplu, pe un om numit Baruc, care a lucrat din
greu (Neemia 3:20). De asemenea, el a menționat cum oamenii
din Tecoa, o cetate aflată la aproximativ 15 km de Ierusalim, au
reparat două părți ale zidului, deși conducătorii lor nu au vrut să
lucreze deloc (Neemia 3:5,27).
ACM

Mai țineți minte ce am învățat data trecută?
Așteaptă răspunsul copiilor.

Citeşte versetul din Biblie sau cere
unui copil mai mare sau unui
ajutor să-l citească.

„Dumnezeu are o lucrare pentru fiecare creștin”. El Se așteaptă
ca noi să lucrăm pentru El împreună cu alți creștini. El dorește ca
lucrarea să fie făcută cât mai bine. Biblia spune: „Orice faceți, să
faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni ...
Voi slujiți Domnului Hristos” (Coloseni 3:23-24). Acasă, împreună
cu sora sau fratele tău, puteți să faceți curățenie ca pentru
Domnul. La școală, împreună cu prietenii tăi creștini, puteți să fiți
o mărturie puternică pentru Domnul Isus Hristos, atât prin
comportamentul vostru, cât şi spunându-le cât de minunat este
Mântuitorul vostru. Prin rugăciunile și prin darurile voastre puteți
ajuta pe misionari și pe alți creștini să spună Vestea Bună a
Mântuitorului oamenilor din națiunile îndepărtate. Fiecare creștin
are o lucrare de făcut pentru Dumnezeu, așa cum, cu mulți ani
înainte, fiecare persoană din Ierusalim avea o slujbă de îndeplinit
în construirea zidurilor.
Imaginea 3-2

Imaginea 3-2

Cu toate acestea, au existat unii oameni care nu doreau ca
zidurile să fie reclădite. Unul dintre aceștia, Sanbalat, s-a supărat
foarte tare când a auzit că lucrarea de refacere a zidurilor înainta.
Sanbalat era guvernatorul Samariei. El era interesat doar de
putere pentru el însuși și pentru Samaria. Sanbalat a început
să-și bată joc de iudei, în fața oamenilor care se aflau cu el și în
fața armatei din Samaria.
El a spus: „La ce lucrează acești iudei neputincioși? Cred ei că
pot să reconstruiască zidul? Vor aduce ei jertfe lui Dumnezeu?
Vor putea să termine zidul? Oare vor da ei viață unor pietre
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înmormântate sub mormane de praf și arse de foc?” (vezi Neemia
4:2).
Tobia, guvernatorul lui Amon, era și el acolo. Și el și-a bătut joc
de iudei: „Să zidească numai! Dacă se va sui o vulpe, le va
sfărâma zidul lor de piatră” (vezi Neemia 4:3).
Ceilalți au râs. Întotdeauna vor exista oameni gata să râdă de noi
atunci când facem ceea ce dorește Dumnezeu. Ei spun: „La ce
bun să spui că ești al lui Isus Hristos? Nu rezolvi nimic rugându-te
și spunând altora despre Hristos. Este o pierdere de timp!” Ei vor
râde de tine și de ceea ce spune Dumnezeu în Biblie. Poate vor
fi plini de cruzime față de tine. Asta se întâmplă pentru că ei nu
vor să creadă în Domnul Isus și să-I dea voie ca El să le schimbe
viața.

ACM

Ai vorbit vreodată cu un prieten despre Domnul, iar acel prieten a
luat în derâdere ce i-ai spus? Ce ar trebui să faci în acest caz?
Așteaptă răspunsul copiilor. Poți vorbi despre reacții diferite, ca de exemplu:






Încearcă și tu să-l jignești.
Să plângi și să spui că niciodată nu vei mai încerca să
vorbești cu cineva despre Domnul Isus.
Spui părinților tăi (aceasta te poate ajuta)
Îi spui lui Dumnezeu (acesta este cel mai bun răspuns).

Ei bine, ce spune Biblia că a făcut Neemia? Haideți să citim și să
vedem. Neemia nu a început să se certe cu acești oameni. El nu
i-a insultat. Neemia doar s-a rugat și I-a cerut lui Dumnezeu să se
ocupe de această problemă.
El s-a rugat: „Ascultă, Dumnezeul nostru, cum suntem batjocoriți!
Fă să cadă ocările lor asupra capului lor ... căci au necăjit pe cei
ce zidesc” (vezi Neemia 4:4-5).
Primul lucru pe care un creștin trebuie să-l facă atunci când alții
râd de el este să se roage. Spune-I Domnului prin ce treci, și
cere-I să rezolve El situația respectivă. Dacă cineva stă împotriva
voii lui Dumnezeu, atunci va trebui să dea socoteală înaintea
Domnului. Nu-ți pierde timpul căutând modalități de a te răzbuna.
Lasă în seama Domnului. El va face ce este bine. Poate că
cineva a râs de tine pentru că ești creștin. Atunci spune-I
Domnului astăzi despre problema ta, și încredințeaz-o în mâna
Lui. Nu lăsa ca acest lucru să te împiedice să faci voia lui
Dumnezeu. Neemia și prietenii săi au putut continua lucrul,
deoarece au lăsat în mâna Domnului bătaia de joc a dușmanilor
lor.
Biblia spune că lucrul la zid continua, pentru că „poporul lucra cu
inimă” (Neemia 4:6). Iudeii și-au pus toată inima în ceea ce
făceau, și nimic nu putea să-i împiedice. Zi de zi au lucrat,
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Citeşte versetul din Biblie sau cere
unui copil mai mare sau unui
ajutor să-l citească.
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Ca să-i ajuţi pe copii să înţeleagă
lungimea zidului, numeşte două
locuri din zonă, pe care copiii le
cunosc, şi care sunt la o distanţă
de aproximativ 4 km unul de
celălalt.

punând pietrele la locul lor în zid. Era o lucrare mare, pentru că
zidul care împrejmuia Ierusalimul avea aproximativ 4 km lungime.
Oamenii erau încurajați acum, pentru că ajunseseră la jumătatea
lucrării de rezidire.
Imaginea 3-3
Însă dușmanii lor nu s-au dat bătuți așa de ușor. Erau foarte
supărați că lucrările de reparare a zidului continuau, și că toate
găurile erau astupate. Acești dușmani din jurul Ierusalimului s-au
adunat și au făcut un plan de atac asupra cetății. În nord erau
Sanbalat și samaritenii, în est erau Tobia și amoniții, în sud erau
Gheșem și arabii, iar în vest erau asdodiții. Cetatea Ierusalim
urma să fie înconjurată.

Imaginea 3-3

Care a fost răspunsul iudeilor la acest plan de atac asupra
Ierusalimului? Ce credeți că ar fi trebuit să facă ei?
Biblia spune că oamenii au făcut două lucruri. Înainte de toate sau rugat – nu doar Neemia, ci fiecare. Ei știau că fără Dumnezeu,
n-ar fi avut nicio scăpare. Ei se bazau pe Dumnezeu, și I-au cerut
să-i protejeze.
Însă Neemia a mai făcut ceva – a ales anumiți oameni, care să
păzească cetatea zi și noapte.
ACM

Domnul Isus știa că noi, cei care suntem creștini, vom avea de
înfruntat dificultăți din partea altora. Oamenii nu vin împotriva
noastră cu săbii și sulițe, ci ei spun și fac lucruri care ne creează
probleme. Ce ai face tu, dacă un prieten ar veni la tine şi ţi-ar
spune ...
Așteaptă răspunsul copiilor și încearcă să-i ajuți să găsească răspunsul corect la
fiecare problemă.

(a) „Tu nu te distrezi deloc, fiindcă ești creștin”?
(b) „Eu am fumat, și am luat și droguri. De ce nu încerci și tu o
dată?”
(c) „Toată lumea vorbește despre filmul acela nou despre magie
neagră; vrei să vii cu noi în seara asta să-l vedem împreună?”
sau
d) „Este prostesc să crezi că Dumnezeu a făcut totul în șase zile;
profesorul spune că asta s-a întâmplat de-a lungul unei perioade
de milioane de ani”.
Citeşte versetul din Biblie sau cere
unui copil mai mare sau unui
ajutor să-l citească.

Domnul Isus ne-a spus în Cuvântul Său: „Vegheați și rugați-vă, ca
să nu cădeți în ispită” (Matei 26:41).
Iudeii s-au rugat și au ales oameni care să păzească cetatea. Cu
toate acestea, dușmanii poporului iudeu erau hotărâți să-i
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oprească din refacerea zidului. Totuşi, ei s-au hotărât să nu atace
imediat Ierusalimul.
Apoi Neemia s-a confruntat cu altă problemă. Oamenii lucraseră
din greu cel puțin o lună. Ei nu numai că lucraseră toată ziua la
zid, însă unii dintre ei stătuseră și noaptea de pază. Fiecare era
foarte obosit.
Așa că unii au venit la Neemia și au spus: „Puterile celor ce duc
poverile slăbesc, și dărâmăturile sunt multe; nu vom putea să
zidim zidul” (Neemia 4:10).

Citeşte versetul din Biblie sau cere
unui copil mai mare sau unui
ajutor să-l citească.

Erau descurajați. Se gândeau să renunțe.
Mai era încă o problemă: Sanbalat și prietenii săi răspândiseră
zvonuri că vor ataca cetatea prin surprindere. Urmau să vină din
toate părțile asupra lor, ca să-i omoare. Biblia spune că de 10 ori
au existat asemenea amenințări (Neemia 4:12). Ce vremuri grele
au fost acelea!
Imaginea 3-4
Neemia știa că trebuie să ia măsuri. Mai întâi a trimis gărzi care
să stea în spatele zidului, în locurile unde zidul era mai puțin
apărat. Ei trebuiau să stea împreună cu familiile lor, purtând arme
– săbii, sulițe și arcuri. Apoi, după ce a aranjat astfel lucrurile,
Neemia a spus tuturor oamenilor și conducătorilor lor, despre
dușmanii lor:

Imaginea 3-4

„Nu vă temeți de ei! Aduceți-vă aminte de Domnul cel mare și
înfricoșat” (Neemia 4:14).

Citeşte versetul din Biblie sau cere
unui copil mai mare sau unui
ajutor să-l citească.

Dumnezeu urma să aibă grijă de ei. El deja făcuse multe pentru
ei. Biblia spune: „Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi
împotriva noastră?” (Romani 8:31). Dumnezeu îi ajută pe copiii
Săi, când aceștia se confruntă cu oameni care sunt împotriva lor.
Poate că cineva de la școală își bate joc de tine sau încearcă să-ți
facă rău pentru că tu crezi în Domnul Isus. Doi băieți creștini se
duceau la școală cu autobuzul. Aproape în fiecare zi, un timp
îndelungat, câțiva băieți i-au înjurat și le-au cerut să repete după
ei înjurăturile. N-a fost ușor pentru cei doi să suporte disprețul și
batjocura celorlalți. Ei și-au amintit că Domnul era cu ei, și au
refuzat să repete înjurăturile. „Amintiți-vă de Domnul cel mare și
înfricoșat.”
Neemia a spus oamenilor să facă aceasta, și i-a încurajat să fie
gata de luptă pentru a-și proteja familiile și cetatea. Și lucrurile au
mers foarte bine. Duşmanii au auzit că iudeii erau pregătiţi de
luptă, şi au renunțat la ideea unui atac surpriză. Atunci oamenii
s-au dus înapoi la lucrul la ziduri.
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Imaginea 3-5
Din acea zi, Neemia a împărțit poporul în două părți: o parte lucra
la ziduri, iar o parte stătea de pază. Chiar și cei care lucrau,
aveau la ei arme; fiecare dintre constructori purta sabia la brâu în
timp ce lucra. Pentru că lucrătorii erau împrăștiați, Neemia avea
lângă el întotdeauna un trompetist, ca să-i avertizeze pe ceilalți la
primul semn al pericolului. Când auzeau sunetul trompetei,
oamenii știau că trebuie să-și lase lucrul și să se adune la
Neemia, pentru a înfrunta atacul. Neemia știa că singuri nu
puteau să se lupte cu dușmanii, însă el se baza pe ajutorul lui
Dumnezeu. De aceea, întrucât se încredea în Domnul, el a putut
spune: „Dumnezeul nostru va lupta pentru noi” (Neemia 4:20).

Imaginea 3-5

Neemia și oamenii din poporul său nu au dat înapoi în fața
greutăților. Biblia spune că au continuat să lucreze de dimineața
devreme până seara târziu. Nimeni nu părăsea cetatea pentru a
se întoarce seara acasă. Ei stăteau în interiorul zidurilor
Ierusalimului pentru a apăra cetatea. Când Neemia și cei ce erau
de pază se duceau să se odihnească, nu se dezbrăcau de
hainele lor. Aveau armele la îndemână, ca în orice moment să
poată să fie gata să apere cetatea. Dumnezeu era cu ei, ca să-i
ajute.
ACM

Dacă ai crezut în Domnul Isus, El este cu tine şi te ajută, atunci
când ceilalți sunt împotriva ta. Dumnezeu îți spune, prin această
parte a Cuvântului Său ce trebuie să faci:



Cere-I lui Dumnezeu să te ajute.
Ține minte că Dumnezeu este mare și înfricoșat.

Ce vei face când te vei confrunta în această săptămână cu
dificultăţi din partea altora? Te va opri aceasta din a face ceea ce
vrea Dumnezeu? Biblia spune: „Dacă Dumnezeu este pentru noi,
cine va fi împotriva noastră?” Așa că, fii gata să te confrunți cu
dificultăți din partea altora, și nu renunța să faci ceea ce dorește
Dumnezeu. El te va ajuta.
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Întrebări de recapitulare
1.

Cum folosește Dumnezeu dificultățile în viața noastră? (Prin
acestea ne ajută să ne încredem mai mult în Dumnezeu, şi
să devenim mai mult așa cum dorește El.)

2.

Ce fel de muncă au trebuit să facă iudeii, ca să
reconstruiască zidurile? (Să îndepărteze molozul; să spele
pietrele; să construiască zidurile, să facă porțile. Copilul nu
trebuie să dea toate aceste răspunsuri.)

3.

Câte grupuri de lucrători au fost acolo? (42)

4.

Care erau numele celor doi oameni care și-au bătut joc de
iudei? (Sanbalat și Tobia)

5.

Ce animal au menționat ei? (vulpea)

6.

Ce a făcut Neemia, în loc să le răspundă cu răutate? (S-a
rugat și I-a cerut lui Dumnezeu să se ocupe El de această
problemă.)

7.

Ce ar trebui să facem noi în loc să ne răzbunăm pe cei ce-și
bat joc de noi? (Să-I spunem lui Dumnezeu problema, și să
o lăsăm în mâinile Lui.)

8.

Când dușmanii au plănuit să-i atace pe iudei, ce a mai făcut
Neemia, în afară de faptul că s-a rugat? (A ales oameni
care să păzească cetatea zi și noapte.)

9.

Mai târziu, Neemia i-a împărțit pe oameni în două grupuri.
Ce a făcut fiecare grup? (Un grup lucra la zid în timp ce alt
grup stătea de pază.)

10.

În caz că era vreun pericol, care avea să fie semnalul?
(sunetul trompetei)
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Lecția 4
REZOLVAREA PROBLEMELOR APĂRUTE ÎNTRE
OAMENII LUI DUMNEZEU
Text biblic pentru învăţător

Schiţa

Neemia, capitolele 5 și 6

Introducere

Adevăr central
Dumnezeu îi ajută pe copiii Săi să fie
înţelepţi
Aplicaţie
Nemântuit: Crede în Domnul Isus şi vei fi
mântuit.
Mântuit: Citește Cuvântul lui Dumnezeu;
cere-I lui Dumnezeu să te ajute
să răspunzi potrivit.
Verset de memorat
„Căci Domnul dă înţelepciune; din gura
Lui iese cunoştinţă şi pricepere“.
Proverbele 2:6
Ajutoare vizuale
Imagini: 4-1, 4-2, 4-3, 4-4 şi 4-5

Dumnezeu deja îi ajutase pe Neemia
și pe iudei de atâtea ori. Cu toate
acestea, cele mai mari probleme abia
acum se ivesc
Desfăşurarea evenimentelor
1 Oamenii săraci se plâng – le lipsește
hrana, li se ia dobândă la împrumuturi, copiii lor sunt vânduți ca sclavi
ACN
2 Neemia vorbește împotriva celor ce
caută să se îmbogățească
ACM
3 Exemplul lui Iosia

ACM

4 Sanbalat, Tobia și Gheșem îi trimit
mesaje lui Neemia, ca să se întâlnească cu el
5 El refuză să părăsească lucrul și se
roagă
ACM
6 Șemaia încercă să-l sperie pe
Neemia, atrăgându-l în Locul Sfânt
7 Neemia refuză să se ducă

ACM

Punct culminant
Reconstruirea zidului este terminată –
Dumnezeu a sfârșit lucrarea
Concluzie
Dumnezeu poate să facă lucruri mari
şi în viaţa ta
ACM
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Lecţia
Dumnezeu deja îi ajutase pe Neemia și pe iudei de atâtea ori. El
a răspuns rugăciunilor lui Neemia și i-a dat trecere înaintea
împăratului Persiei; i-a adus cu bine pe iudei la Ierusalim; i-a
apărat de dușmanii care încercau să-i împiedice să zidească; i-a
ajutat să repare zidurile, care acum erau mai mult de jumătate
refăcute.
Imaginea 4-1
Cu toate acestea, cele mai mari probleme abia acum apăruseră.
Mai întâi au venit la Neemia oamenii săraci împreună cu
nevestele lor: „Familiile noastre sunt mari. Să ni se dea grâu, ca
să mâncăm și să trăim” (vezi Neemia 5:2).
Mai era o altă problemă. Ei lăsaseră deoparte lucrul la ogor, ca să
lucreze la zid. Ei au spus: „Nu mai avem bani, așa că trebuie să
ne împrumutăm de la cei bogaţi, ca să putem să ne cumpărăm
mâncare. Datorăm impozit împăratului Persiei, şi trebuie să
împrumutăm bani şi pentru aceasta” (vezi Neemia 5:3,4).

Imaginea 4-1

Acum iudeii bogați cereau înapoi mai mulți bani decât dăduseră
împrumut. Asta însemna că iudeii săraci trebuiau să încerce să
câștige mai mulți bani, pentru a înapoia mai mult decât
împrumutaseră. De exemplu, dacă cineva a luat cu împrumut 100
lei, ar fi trebuit să dea înapoi 120 lei.
Aveau niște vești și mai rele pentru Neemia: „Chiar dacă oamenii
bogați de la care am împrumutat sunt iudei ca și noi, ei ne fac să
ne vindem copiii ca sclavi, fiindcă nu putem să le dăm banii
înapoi. Şi niciodată nu vom reuşi să ne cumpărăm copiii înapoi;
acești iudei bogați deja stăpânesc peste câmpiile și viile
noastre” (vezi Neemia 5:5).
Neemia a fost foarte supărat când a auzit aceste plângeri ale
oamenilor. De ce? Nu numai pentru faptul că cei ce conduceau
poporul erau lacomi, aspri și egoiști, ci, mai presus de toate, ei nu
ascultau de poruncile clare ale lui Dumnezeu. Dumnezeu
spusese că era păcat ca poporul Său să ceară înapoi mai mulți
bani decât a dat împrumut săracilor (vezi Exodul 22:25; Leviticul
25:35-37). De asemenea, niciun iudeu nu avea voie să ia rob un
alt iudeu (vezi Leviticul 25:25-42). Așa că acești oameni
păcătuiau împotriva lui Dumnezeu.
Dumnezeu ne-a spus cum trebuie să trăim. Însă și noi am fost
neascultători de poruncile lui Dumnezeu. Biblia spune că trebuie
să-L iubim pe Dumnezeu și pe cei din jurul nostru. De atâtea ori
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Citeşte versetul din Biblie sau cere
unui copil mai mare sau unui
ajutor să-l citească.

iubim alte lucruri și pe noi înșine, mai mult decât Îl iubim pe
Dumnezeu! Deseori suntem lacomi și egoiști. Dacă cineva îți
oferă o prăjitură, cauți tu să iei bucata cea mai mare? Ai înșelat
vreodată la școală pentru a lua o notă mai mare decât ceilalți? Ai
luat vreodată ceva ce nu-ți aparținea? Poate ai luat bani sau o
jucărie; poate că ai luat pixul altuia sau rigla. Există Unul singur
care ne poate ierta păcatele și ne poate schimba viaţa. Acesta
este Domnul Isus Hristos, care a murit pe cruce pentru noi. Biblia
spune: „Crede în Domnul Isus, și vei fi mântuit” (Fapte 16:31).
Crede că El a murit și pentru tine, și că are puterea să te ierte de
păcate. Promisiunea Lui este adevărată: El te va mântui – îți va
ierta păcatele și te va face ceea ce dorește El să fii. Vrei să facă
aceasta pentru tine chiar acum? Atunci cere-I în rugăciune să te
mântuiască. Domnul Isus Hristos te va mântui, dacă tu crezi în El.
Imaginea 4-2
Neemia era supărat pentru că oamenii păcătuiau împotriva lui
Dumnezeu. (Mânia lui Neemia era bună. Deseori mânia nu este
un lucru bun.)

Imaginea 4-2

ACM

Neemia s-a gândit cu grijă la ce trebuia să facă. Domnul i-a dat
înțelepciune cum să rezolve problema aceasta grea. Cât de
important este pentru noi, cei care am crezut în Domnul Isus, să-i
cerem să ne să ne dea înțelepciune pentru ceea ce trebuie să
facem! Este așa de ușor să greșim, însă Domnul vrea să ne
călăuzească zi de zi. Neemia a avut încredere că Dumnezeu îi va
da înțelepciune. A chemat poporul, astfel încât toți să audă ce va
face.
Mai întâi a spus conducătorilor poporului: „Voi cereți să vi se dea
înapoi mai mulți bani decât le-ați dat împrumutat săracilor. Noi am
lucrat atât de mult ca poporul să nu mai fie sub stăpânirea
celorlalte națiuni; și acum voi îi vindeți din nou ca sclavi”. Apoi a
spus: „Ceea ce faceți voi nu este bine. Nu ar trebui oare să faceți
ce spune Cuvântul lui Dumnezeu? Ce vor spune dușmanii noștri
când vor auzi acest lucru?” (vezi Neemia 5:7-9).
Împăratul Artaxerxe l-a făcut pe Neemia guvernator al lui Iuda. El
avea 150 oameni care lucrau pentru el. El le-a spus
conducătorilor:
„Eu și frații mei și slujitorii mei, le-am împrumutat argint și grâu,
fără să le cerem să plătească înapoi. De ce nu faceţi şi voi la
fel?” (vezi Neemia 5:10).
Neemia făcea ceea ce spunea Cuvântul lui Dumnezeu; el nu
cerea conducătorilor să facă ceea ce el însuși nu făcea.
Apoi le-a mai spus: „Dați-le înapoi astăzi ogoarele, viile, măslinii și
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casele și dobânda pe care le-ați cerut-o” (vezi Neemia 5:11).
Conducătorilor le-a fost rușine de ceea ce făcuseră, așa că au
promis: „Le vom da înapoi, și nu le vom cere nimic, vom face cum
ai zis” (vezi Neemia 5:12).
Neemia a făcut ceea ce spune Biblia. De aici vine adevărata
înțelepciune.
Cuvântul lui Dumnezeu este întotdeauna drept și adevărat. Și noi
putem să avem înțelepciune, dacă ascultăm Cuvântul lui
Dumnezeu, Biblia, și facem ceea ce ne spune el. Tot ceea ce
trebuie să cunoaștem pentru a trăi cum vrea Dumnezeu este scris
în Cuvântul Său. Pentru un creștin, Biblia este ghidul de
comportament. Îți faci timp să citești câteva versete în fiecare zi?
Încerci, cu ajutorul lui Dumnezeu, să pui în practică zi de zi ceea
ce spune El? Dacă urmezi Cuvântul lui Dumnezeu și faci ceea ce
spune el, atunci niciodată nu vei acționa greșit.
Cu aproape 200 ani înainte de reconstruirea zidurilor
Ierusalimlului, un băiețel numit Iosia a devenit împărat în locul
tatălui său. Tatăl său și alți împărați dinaintea lui au învățat pe
oameni să se închine unor statui, în loc să se închine înaintea
Dumnezeului cel viu. Iosia era mâhnit, și dorea ca poporul să
urmeze calea dreaptă. Într-o zi, un om a găsit în templu o parte
din Biblie, și i-a adus-o lui Iosia. El a chemat poporul, ca să
asculte Cuvântul lui Dumnezeu.

ACM

Vezi 2 Cronici 34 – 35 şi
2 Împăraţi 22 – 23:30

El a spus: „Noi n-am ascultat poruncile lui Dumnezeu, și se
cuvine să fim pedepsiți”.
Ei I-au cerut lui Dumnezeu să îi ierte și să-i ajute să trăiască așa
cum scrie în Cuvântul lui Dumnezeu. În țară s-a petrecut o mare
schimbare, când au făcut acest lucru.
Dumnezeu este cu adevărat înțelept și, dacă urmăm Cuvântul
Său, vom avea și noi adevărata înțelepciune. Există un verset în
psalmi care spune: „Sunt mai învățat decât toți învățătorii mei,
căci mă gândesc la învățăturile Tale” (Psalmul 119:99). Noi putem
să fim mai înțelepți (cu înțelepciunea lui Dumnezeu), decât toți
învățătorii noștri de la școală, dacă urmăm ceea ce a spus
Dumnezeu în Cuvântul Său.
Neemia a cerut conducătorilor să facă ceea ce spune Cuvântul lui
Dumnezeu – să promită că vor da înapoi tot ce au luat de la
săraci. Apoi a făcut un lucru ciudat. Şi-a scuturat mantaua pe care
o purta, și a spus: „Așa să scuture Dumnezeu afară din Casa Lui
și de averile lui pe orice om care nu-și va ținea cuvântul” (Neemia
5:13).
Săracii au fost bucuroși că li s-a făcut dreptate, iar conducătorii au
făcut ceea ce promiseseră.
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Citeşte versetul din Biblie sau cere
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Imaginea 4-3
Acum, după ce Dumnezeu i-a arătat lui Neemia cum să rezolve
problemele și ce măsuri să ia, oamenii au mers înapoi la munca
la ziduri. Însă dușmanii poporului lui Dumnezeu continuau să
caute căi prin care să împiedice lucrarea, care era aproape gata
acum. Poporul reclădise zidul; doar porțile mai trebuiau puse la
locul lor.

Imaginea 4-3
Citeşte versetul din Biblie sau cere
unui copil mai mare sau unui
ajutor să-l citească.

Citeşte versetul din Biblie sau cere
unui copil mai mare sau unui
ajutor să-l citească.

Citeşte versetul din Biblie sau cere
unui copil mai mare sau unui
ajutor să-l citească.

ACM

Sanbalat, Tobia și Gheșem i-au trimis un mesaj lui Neemia: „Vino,
și să ne întâlnim în satele din Valea Ono” (Neemia 6:2).
Acesta era un loc aflat cam la 30 km de Ierusalim. Se părea că
doreau să se întâlnească acolo cu Neemia pentru a vorbi despre
pace. Părea o invitație prietenească; însă Dumnezeu cunoştea
planurile lor, și i-a dat lui Neemia înțelepciune ca să ia decizia
corectă.
„Își puseseră de gând să-mi facă rău”, a spus Neemia (Neemia
6:2).
Ei doreau să-l înjosească în fața poporului sau chiar să-l ucidă.
Dumnezeu l-a ajutat pe Neemia să răspundă într-un mod foarte
înțelept. El i-a trimis un mesaj lui Sanbalat, Tobia și Gheșem, în
care spunea: „Am o mare lucrare de făcut, și nu pot să mă cobor;
cât timp l-aș lăsa ca să vin la voi, lucrul ar înceta” (Neemia 6:3).
Neemia nu dorea să lase pe nimeni și nimic să-l împiedice din
lucrarea pe care Dumnezeu i-a arătat că trebuie s-o facă. Acești
oameni puteau să vină să vorbească cu el la Ierusalim dacă
doreau, însă el urma să continue lucrarea lui Dumnezeu.
Cât de important este pentru noi, credincioșii, să știm ce vrea
Dumnezeu să facem. Deseori oamenii din jurul nostru vor încerca
să ne determine să facem lucruri pe care Dumnezeu nu vrea să le
facem: „Joacă și tu la jocuri de noroc; este distractiv!” „Ia țigara
asta; nu-ți va face nici un rău!” „Uită-te la filmul ăsta obscen, vezi
și tu cum este!” În momente ca acestea avem nevoie de ajutorul
lui Dumnezeu pentru a spune „nu”, așa cum a făcut Neemia,
refuzând să lase deoparte lucrarea lui Dumnezeu. Cere-I lui
Dumnezeu să te ajute să răspunzi corect. El îi ajută pe copiii Săi
să fie înțelepți.
De patru ori dușmanii au trimis mesaje lui Neemia, și de fiecare
dată Neemia a răspuns la fel. El a refuzat să se întâlnească cu ei.

Citeşte versetul din Biblie sau cere
unui copil mai mare sau unui
ajutor să-l citească.

Când aceștia și-au dat seama că Neemia nu avea să părăsească
Ierusalimul, au încercat altceva. De această dată, când i-au trimis
a cincea scrisoare lui Neemia, au lăsat-o intenționat deschisă
(nesigilată), sperând că astfel mulți o vor citi. Scrisoarea spunea:
„Se răspândește zvonul printre popoare … că tu și Iudeii aveți de
gând să vă răsculați, și că în acest scop zidești zidul. Se zice că
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tu vei ajunge împăratul lor, și că ai pus chiar și proroci, ca să te
numească la Ierusalim împărat al lui Iuda. Și acum lucrurile
acestea vor ajunge la cunoștința împăratului. Vino dar, și să ne
sfătuim împreună” (Neemia 6:6,7).
Încă o dată, Dumnezeu l-a ajutat pe Neemia să răspundă așa
cum trebuie. El a trimis un mesaj simplu, spunând: „Ce ai spus tu
în scrisoare nu este; tu de la tine le născocești (Neemia 6:8).
Apoi Neemia a făcut ceea ce l-am văzut deja făcând deseori. S-a
rugat.
„Acum, Dumnezeule, întărește-mă” (Neemia 6:9).

Citeşte versetul din Biblie sau cere
unui copil mai mare sau unui
ajutor să-l citească.

El știa că are nevoie de ajutorul lui Dumnezeu, pentru că
dușmanii săi încercau să-l descurajeze și să-l înspăimânte.
Dumnezeu a auzit și a răspuns rugăciunii sale.
Imaginea 4-4
Din nou, dușmanii lui Neemia au încercat să-i întindă o cursă. Un
om pe nume Șemaia, care locuia la Ierusalim, a pretins că îi este
frică de dușmani. Când Neemia s-a dus să-l vadă, Șemaia i-a
spus că Dumnezeu i-a dat un mesaj pentru Neemia.
„Haidem împreună în Casa lui Dumnezeu, în mijlocul templului, și
să închidem ușile templului, căci vin să te omoare, și au să vină
noaptea să te omoare” (Neemia 6:10).

Imaginea 4-4

Dumnezeu l-a ajutat pe Neemia să vadă că Șemaia mințea, așa
că i-a răspuns: „Un om ca mine să fugă?” (Neemia 6:11).
Neemia știa, ca de altfel și ceilalți oameni din poporul lui
Dumnezeu, că numai un preot avea voie să intre în Locul Sfânt
din templu. Dumnezeu spusese că oricine altcineva ar fi intrat,
trebuia să moară (vezi Numeri 18:7). Neemia nu era preot; așa că
și-a dat seama că aceasta era o altă cursă, pe care i-o întindeau
duşmanii lui.
De fapt, Tobia și Sanbalat îi dăduseră bani lui Șemaia, ca să-l
înspăimânte pe Neemia în acest mod. Ei doreau ca Neemia să
calce porunca lui Dumnezeu, ca ei să poată arăta apoi oamenilor
că Neemia a făcut un lucru foarte grav. Când trecem prin
probleme și avem nevoie de călăuzirea lui Dumnezeu, să citim și
să ascultăm de Cuvântul Său, şi atunci când vom știi ce este bine
să facem.
Neemia s-a încrezut în Dumnezeu când dușmanii au încercat
să-l păcălească. Dumnezeu l-a ajutat să fie înțelept, și să ia
decizii corecte. Sunt oameni care ne critică pentru că suntem
creștini. Ei vorbesc lucruri rele despre noi. Ei spun, de exemplu,
că am copiat la un test la școală, când, de fapt, noi nu am făcut
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așa ceva. Trebuie să-L rugăm pe Dumnezeu să ne ajute să
răspundem în mod corect. Este greșit să încercăm să ne
răzbunăm sau să vorbim de rău pe alții. Domnul poate să rezolve
lucrurile acestea. Noi trebuie să facem doar ce este corect.
Ceilalți vor vedea în cele din urmă că cele spuse despre noi au
fost doar minciuni (vezi 1 Petru 2:12, 15).
Imaginea 4-5
Dumnezeu l-a ajutat pe Neemia să răspundă dușmanilor săi în
mod corect.
Imaginea 4-5

În cele din urmă, s-a auzit vestea care i-a umplut de bucurie pe
toţi iudeii: „Zidurile sunt gata!”

Ca să-i ajuţi pe copii să înţeleagă
lungimea zidului, numeşte două
locuri din zonă, pe care copiii le
cunosc, şi care sunt la o distanţă
de aproximativ 4 km unul de
celălalt.

Fiecare piatră era la locul ei. Fiecare parte a zidului fusese
reparată, şi fiecare poartă era la locul potrivit. Au fost necesare 52
zile ca oamenii să termine reconstruirea zidului. Dumnezeu i-a
ajutat să facă o lucrare mare într-un timp scurt.
Bineînțeles, a fost important faptul că majoritatea oamenilor au
lucrat la refacerea zidurilor; dacă ar fi fost doar câțiva, nu ar fi
durat așa de puțin. Este adevărat că lucrarea a fost bine
planificată și organizată. Aveau toate materialele de care era
nevoie. Mai important decât orice, Dumnezeu fusese cu ei. Cât de
fericiți au fost oamenii când au privit la aceste ziduri și porți mari,
și când și-au dat seama că cetatea era așa cum trebuia să fie –
apărată împotriva oricărui atac.
Pe de altă parte, dușmanii poporului erau supărați. Încercaseră
orice pentru a opri munca la zid și n-au reuşit. Acum au trebuit să
recunoască: „Dumnezeu a făcut aceasta. Nu există altă
explicație” (vezi Neemia 6:16).
Oamenii din apropiere și din depărtare au venit să vadă zidul
puternic, care împrejmuia din nou Ierusalimul. Cei din Ierusalim
au spus: „Dumnezeu ne-a ajutat. Dumnezeu ne-a dat un
conducător bun, pe Neemia. Dumnezeu a împlinit orice nevoie și
ne-a ajutat în toate greutățile prin care am trecut.“ Nu a fost
aceasta o mărturie minunată a măreției lui Dumnezeu?

ACM

Dacă ești creștin, Dumnezeu te călăuzește zi de zi. El îi ajută pe
copiii Săi să fie înțelepți. Citește Cuvântul Său, Biblia, și cere-I să
te ajute să faci ceea ce este bine. El este un Domn și un
Mântuitor atât de minunat! Dacă te încrezi în El și asculți de El nu
vei fi dezamăgit.
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Întrebări de recapitulare
1.

Care au fost două probleme principale ale oamenilor care
lucrau la ziduri? (Nu mai aveau mâncare şi bani.)

2.

Cum putem să fim iertaţi de păcatele noastre? (Să-I cerem
Domnului Isus să ne ierte, să ne mântuiască.)

3.

De ce s-a mâniat Neemia pe oameni? (Pentru că ei
păcătuiau împotriva lui Dumnezeu.)

4.

Ce a spus Neemia conducătorilor poporului să facă, pentru
a îndrepta lucrurile? (Să dea înapoi oamenilor tot ce le-a
luat.)

5.

Unde găsim înţelepciunea de a ştii ce trebuie să facem? (în
Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia)

6.

Ce alt împărat a fost menţionat în lecţie, un împărat care a
dorit ca poporul să asculte de Dumnezeu? (Iosia)

7.

De ce nu s-a dus Neemia să se întâlnească cu Sanbalat,
Tobia şi Gheşem? (El voia să continue lucrarea lui
Dumnezeu – să reconstruiască zidurile.)

8.

Care era numele omului care a vrut să-i întindă o cursă lui
Neemia, spunându-i să se ascundă în templu? (Şemaia)

9.

De ce voia Şemaia să-l înşele pe Neemia? (Tobia şi
Sanbalat îl plătiseră să facă aceasta.)

10.

Câte zile a durat reconstruirea zidurilor? (52)

37

Neemia

Lecția 5
UN ORAȘ DEDICAT LUI DUMNEZEU
alb, lipit cu blue-tack.)

Text biblic pentru învăţător

Schiţa lecţiei

Neemia, capitolele 7-13

Introducere

Adevăr central
Lasă-L pe Domnul să-ţi stăpânească
viaţa
Aplicaţie
Nemântuiți: Primește-L pe Isus Hristos ca
Mântuitor al tău.
Mântuiți:

Ascultă Cuvântul Său; cere-I
lui Dumnezeu să te ierte; fă
lucrarea Sa; bucură-te în El;
dă-te pe tine însuţi lui
Dumnezeu.

Verset de memorat
„Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni”.
Matei 6:24
Ajutoare vizuale
Imagini: 5-1, 5-2, 5-3, 5-4 şi 5-5
Pe măsură ce predai această lecție,
„dezveleşte” una câte una pietrele zidului,
de la sfârșitul acestui text. (Acoperă
pietrele cu bucățele pătrate de carton

Charles Studd a spus: „Dumnezeu are
întreaga persoană a lui Charles Studd”
AC
Desfăşurarea evenimentelor
1 Oamenii ascultă Cuvântul lui
Dumnezeu
ACM
2 Ei Îi cer iertare lui Dumnezeu
ACM
3 Oamenilor li se dau responsabilităţi
4 Iudeii lucrează în Ierusalim – gărzi,
cântăreți, leviți
ACM
5 Ei mărșăluiesc în jurul zidurilor și Îl
laudă pe Dumnezeu
ACM
6 Neemia organizează toate lucrurile
după voia lui Dumnezeu
ACM
Punct culminant
„Dumnezeu are întreaga mea persoană”
Concluzie
Ce anume a făcut poporul, conform
călăuzirii lui Dumnezeu?
ACM
Este valabil și pentru tine? L-ai primit pe
Isus Hristos ca Mântuitor al tău?
ACN
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Lecţia
Chales Studd a fost un misionar pe care Dumnezeu l-a folosit
pentru a aduce mulți oameni la Hristos în Marea Britanie, China,
India și Africa. Într-o zi, un pastor l-a întrebat pe Charles care este
secretul vieții sale.
Charles a răspuns: „Secretul meu este: Dumnezeu are întreaga
persoană a lui C.T. Studd”.
Dumnezeu vrea să stăpânească asupra fiecărei părți a vieții
noastre. Sunt cumva părți din viața ta pe care vrei să le păstrezi
pentru tine? Lasă-L pe Domnul să stăpânească asupra vieții tale,
astfel încât şi tu să poți spune: „Dumnezeu are întreaga mea
persoană”. Astăzi vom vedea cum oamenii din Ierusalim au
învățat să facă voia lui Dumnezeu și să-I dea Lui voie să le
conducă viața.

ACM

Imaginea 5-1
La numai câteva zile după ce zidul a fost refăcut, tot poporul s-a
adunat la Ierusalim, într-o piață din fața Porții Apelor. Ei i-au cerut
unui om numit Ezra să le citească din Legea lui Dumnezeu. El
deja mai învățase poporul din Cuvântul lui Dumnezeu. Biblia
spune: „Ezra își pusese inima să adâncească și să împlinească
Legea Domnului, și să învețe pe oameni în mijlocul lui Israel legile
și poruncile” (Ezra 7:10). Dorința inimii lui Ezra era de a studia
Cuvântul lui Dumnezeu, de a-l împlini, și de a-i învăța și pe alții
acest Cuvânt.

Imaginea 5-1
Citeşte versetul din Biblie sau cere
unui copil mai mare sau unui
ajutor să-l citească.

S-a construit o platformă specială pentru Ezra, astfel încât el să
stea mai sus decât ceilalți, ca toți să-l vadă şi să-l audă. Când a
deschis sulul, poporul s-a ridicat în picioare, din respect față de
Cuvântul lui Dumnezeu. Erau acolo aproximativ 50.000 bărbați,
femei și copii – o mulțime uriașă, adunată pentru a asculta Legea
Domnului (vezi Neemia 7:66,67). Ezra citea Cuvântul lui
Dumnezeu, iar alți 13 bărbați, care erau acolo, îl ajutau făcând
clar mesajul și explicând semnificația, astfel încât poporul să
înțeleagă ceea ce se spunea. Poporul a ascultat cu atenție
Cuvântul lui Dumnezeu, de dimineața devreme până la amiază.
Ce zi frumoasă a fost aceea!
Dacă ai crezut în Isus Hristos ca Domn și Mântuitor al tău, atunci
ar trebui să împlineşti ce spune Biblia.
Arată prima piatră din zid – „Împlineşte Cuvântul lui Dumnezeu”.

Fă-ți timp în fiecare zi să citești câteva versete din Biblie. Pune în
practică chiar în ziua aceea ce ai învățat. Dumnezeu poate să te
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ajute să înțelegi și să faci ceea ce spune Biblia. Când cineva
citește și explică Cuvântul lui Dumnezeu în biserică, la școala
duminicală sau la Grupul Vestea Bună este important să asculți
cu atenție. Aceasta nu este o carte obișnuită; este Cuvântul lui
Dumnezeu – ceea ce Dumnezeu vrea ca tu să știi și să faci.
Imaginea 5-2

Imaginea 5-2

Citeşte versetul din Biblie sau cere
unui copil mai mare sau unui
ajutor să-l citească.

ACM

Poporul nu numai că a ascultat Cuvântul lui Dumnezeu, ci ei au și
căutat să-l împlinească. Ei și-au dat seama că nu trăiseră
conform Cuvântului lui Dumnezeu, și au început să plângă,
regretându-şi păcatele Le părea rău că nu ascultaseră de
Dumnezeu așa cum ar fi trebuit. Dumnezeu îi alesese ca să fie
poporul Său special, însă ei au vrut să fie ca păgânii care locuiau
în jurul lor. Ei făceau lucruri pe care le fac oamenii fără
Dumnezeu. Când au ascultat Cuvântul lui Dumnezeu, au văzut că
ceea ce făceau era greșit. Era neascultare față de poruncile lui
Dumnezeu. Biblia spune: „Au venit și și-au mărturisit
păcatele” (Neemia 9:2).
Aceasta este ceea ce Dumnezeu ne spune să facem atunci când
Îi încălcăm poruncile. Ai fost cumva împreună cu un grup de
prieteni necreştini care au făcut lucruri rele? Te uiţi şi tu cu ei la
poze și la filme necuviincioase? Înjuri și tu şi spui lucruri pe care
Dumnezeu nu vrea să le rostești? Te comporţi şi chiar te îmbraci
ca prietenii tăi necreştini, pentru a le face lor plăcere, în loc să
doreşti mai presus de orice să-I faci plăcere lui Dumnezeu? Biblia
spune că „cine îşi ascunde fărădelegile [păcatele] nu propăşeşte,
dar cine le mărturiseşte şi se lasă de ele capătă
îndurare” (Proverbele 28:13). Dacă vrei ca Domnul să
stăpânească asupra vieții tale, atunci trebuie să-I mărturiseşti
lucrurile rele pe care le-ai făcut.
Arată a doua piatră din zid – „Mărturiseşte-I lui Dumnezeu păcatele tale”.

El îți va ierta păcatele, așa cum a promis (1 Ioan 1:9). El îți va da
putere pentru a spune „nu” acelor lucruri din viaţa ta care sunt
împotriva voii lui Dumnezeu (Romani 6:12-14). Domnul Isus
Hristos poate să ne ierte și să ne dea putere să trăim pentru El,
pentru că El a murit pe cruce pentru noi, și a înviat. Dumnezeu
poate să lucreze în viața noastră, așa cum a lucrat și în viața
celor din vechime, din Ierusalim.
Imaginea 5-3

Citeşte versetul din Biblie sau cere
unui copil mai mare sau unui
ajutor să-l citească.

Încă mai erau multe lucruri de făcut în cetatea Ierusalim. Multe din
casele Ierusalimului trebuiau reparate, și construite şi altele noi.
Biblia spune: „Cetatea era încăpătoare și mare, dar popor era
puțin în ea, și casele nu erau zidite” (Neemia 7:4). Era important
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să locuiască mai mulți oameni în Ierusalim, decât să locuiască în
satele din împrejurimi. Dacă Ierusalimul urma să fie un oraș
special, în care oamenii aveau să vină să se închine Dumnezeului
cel viu și adevărat, atunci era nevoie de mult mai mulți oameni ca
acesta să ajungă să fie aşa.
Mai întâi, conducătorii poporului și-au făcut case în Ierusalim.
Apoi s-a hotărât ca una din zece familii să se mute în Ierusalim.
Dumnezeu l-a călăuzit pe Neemia în a da slujbe speciale
oamenilor (vezi Neemia 7:1-3). Neemia a pus responsabil peste
cetate pe fratele său, Hanani, împreună cu Hanania. Țineți minte
că Hanani a fost cel care i-a adus vestea lui Neemia, în Persia, că
zidurile Ierusalimului erau dărâmate? Iar Hanania era
conducătorul cetățuii Ierusalimului. Biblia spune despre Hanania
că „întrecea pe mulți prin credincioșia și prin frica lui de
Dumnezeu” (Neemia 7:2). Din acest motiv i se putea încredința o
lucrare atât de importantă pentru Dumnezeu. Fie ca Dumnezeu
să ne facă și pe noi credincioși în lucrare, și El să aibă primul loc
în viața noastră!

Imaginea 5-3

Citeşte versetul din Biblie sau cere
unui copil mai mare sau unui
ajutor să-l citească.

ACM

Neemia a pus pe unii responsabili să păzească cetatea – gărzi;
alții au fost puși responsabili cu închisul și deschisul porților, astfel
încât dușmanul să nu poată să pătrundă în secret în cetate. De
asemenea, mai exista un cor special de cântăreți care conduceau
pe oameni în laudă și mulțumire la adresa Domnului. Apoi mai
erau leviții, care trebuiau să aibă grijă de templu, casa lui
Dumnezeu. Fiecare grup avea conducătorul său (Neemia 11:2124).
ACM

Dacă ești creștin, atunci și tu ar trebui să lucrezi pentru Domnul.
Arată a treia piatră din zid – „Lucrează pentru Dumnezeu”.

Aceasta nu înseamnă că fiecare creștin trebuie să fie misionar
sau pastor. Însă ne putem face tema de casă în aşa fel încât să-L
onorăm pe Domnul Isus. Putem ajuta la Grupul Vestea Bună sau
la Şcoala Duminicală. Prin cântarea noastră putem încuraja pe
alții să-L laude pe Domnul. Putem face lucruri acasă, care să
ușureze treburile mamei noastre. Putem să ne oferim să facem
ceva pentru aceia care sunt prea bătrâni sau prea bolnavi pentru
a-și purta singuri de grijă. Dacă vrei ca Domnul să stăpânească în
fiecare zi viața ta, atunci trebuie să-L întrebi ce ai putea face
pentru a-i ajuta pe alții. Fiecare creștin trebuie să fie o unealtă
pentru Domnul oriunde și oricând vrea El. Nu toate uneltele sunt
folosite pentru a face același lucru – ciocanul este diferit de
clește. Noi putem fi foarte diferiți unul de celălalt, însă fiecare este
important, și împreună putem sluji Domnului nostru.
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Imaginea 5-4
Zidurile au fost refăcute. Oamenii au ascultat Cuvântul lui
Dumnezeu și l-au împlinit în viața lor. Ei I-au mărturisit lui
Dumnezeu păcatele lor, și și-au pus lucrurile în ordine în viața lor.
Fiecăruia i s-a dat de făcut o lucrare în Ierusalim. Acum era timpul
să-L laude împreună pe Domnul pentru tot ceea ce făcuse El, și
să arate public faptul că Ierusalimul era o cetate pusă deoparte
pentru Dumnezeu. S-a stabilit o zi de mare sărbătoare (Neemia
12:27-47).

Imaginea 5-4

Oamenii au venit din întreg ținutul Iudeii. Au venit cântăreții și
muzicienii, precum și leviții care aveau responsabilitatea de a
avea grijă de templu și de a menține închinarea înaintea lui
Dumnezeu.
Neemia a împărțit poporul în două grupuri mari. Fiecare grup
urma să se suie pe zid şi să meargă pe coama zidului,
înconjurând astfel cetatea. Ezra împreună cu un grup au luat-o la
dreapta; Neemia și celălalt grup au luat-o la stânga. Pe măsură
ce înaintau, Îi mulțumeau lui Dumnezeu, lăudându-L cu vocea şi
cu instrumentele muzicale. Ce procesiune minunată era aceasta,
înaintând astfel în jurul cetății.
În cele din urmă, cele două grupuri s-au întâlnit aproape de
templu. Apoi, cele două coruri au intrat în Casa lui Dumnezeu,
urmate de ceilalți. Biblia spune: „Cântăreții au cântat tare, conduşi
de Izrahia. În acea zi ei au adus multe jertfe, și s-au bucurat
întrucât Dumnezeu dăduse poporului mari motive de bucurie. Se
bucurau și femeile și copiii, și strigătele de bucurie ale
Ierusalimului se auzeau până departe” (Neemia 12:42, 43).
ACM

Noi, care Îl cunoaștem pe Isus Hristos ca Domn și Mântuitor al
nostru, ar trebui să ne amintim să-L lăudăm pentru ceea ce este
El, și să-I mulțumim pentru ceea ce a făcut El. Domnului Îi face
plăcere să audă lauda și mulțumirea copiilor Săi astăzi, așa cum
s-a întâmplat și în Ierusalim, cu mult timp în urmă. Dumnezeu
este atât de mare și atât de bun! El ne-a făcut pe noi și lumea
minunată în care trăim. El Şi-a trimis Fiul să moară pe cruce
pentru noi, și L-a înviat din morți după trei zile. El ne-a
binecuvântat și a răspuns rugăciunilor noastre. Avem atâtea
motive să-L lăudăm și să-I mulțumim.
Învățător, arată a patra piatră din zid – „Laudă-L pe Dumnezeu”.

Oamenii din Ierusalim au făcut și altceva pentru a-și arăta
dragostea față de Dumnezeu și faptul că Îi aparțineau Lui. Ei au
adus daruri pentru a-i ajuta pe cei care aveau o slujbă specială în
închinarea și slujirea lui Dumnezeu. Dragostea noastră pentru
Domnul se va arăta și în darurile pe care le aducem pentru a-i
ajuta pe cei care-I slujesc lui Dumnezeu astăzi. Aceasta este o
42

Neemia

parte a jertfei noastre de laudă înaintea Domnului pentru toată
bunătatea pe care Și-a arătat-o față de noi.
Este oare vreo măsură din această laudă, mulțumire și bucurie în
viața voastră? Trăim într-o lume în care atâția oameni sunt
nefericiți, nemulțumiți și nesatisfăcuți. Noi, creștinii, suntem diferiți.
Cei din jur trebuie să vadă clar că noi avem bucuria și dragostea
Domnului Isus în inimile noastre. Când ne adunăm împreună,
trebuie să dorim să-L lăudăm pe Domnul și să-I mulțumim, dând
cu generozitate pentru lucrarea Sa. Unii oameni cred că creștinii
sunt triști și posomorâți. Nu, Biblia spune: „Bucuria Domnului este
tăria voastră” (Neemia 8:10).
Imaginea 5-5
Dumnezeu a lucrat în mod minunat în viaţa oamenilor din
Ierusalim. Ei au promis să-L urmeze pe Domnul și să împlinească
poruncile Lui (Neemia 9:38). Ei au spus că nu vor fi ca popoarele
păgâne din jurul lor, și nu vor încheia căsătorii cu fete sau băieți
din popoarele respective (Neemia 9:2).
Neemia a continuat să conducă poporul timp de 12 ani (Neemia
5:14; 13;6). Apoi a trebuit să se întoarcă la palatul împăratului
Artaxerxe, așa cum promisese (Neemia 2:6).
Nu știm cât a stat în Persia. Mai târziu a cerut voie împăratului să
vină din nou la Ierusalim.
Acolo a auzit ceva grav despre Eliașib, marele preot. Acesta i-a
dat lui Tobia o cameră, care făcea parte din templu. Țineți minte
că Tobia a fost unul din cei care făcuseră tot posibilul pentru a
împiedica refacerea zidurilor Ierusalimului? Iată că acum el avea
o cameră chiar în Casa lui Dumnezeu. Neemia nu dorea ca acest
mare păcat împotriva poruncilor lui Dumnezeu să continue. Așa
că a aruncat afară din cameră toate lucrurile lui Tobia. A dat
porunci ca să fie curățate camerele, și pregătite pentru a fi
folosite, așa cum spune Cuvântul lui Dumnezeu. Apoi a pus în
camere lucrurile necesare pentru slujirea lui Dumnezeu, lucrurile
care fuseseră acolo și mai înainte. Templul era doar pentru
slujirea lui Dumnezeu. Viața noastră, a creștinilor, ar trebui să
aparțină în totalitate lui Dumnezeu.
În timpul acela, Neemia a văzut că oamenii din jurul Ierusalimului
lucrau în ziua de Sabat, ziua în care Dumnezeu le spusese să se
odihnească de lucrul lor. Ei aduceau mărfuri în această zi în
cetate, și le vindeau. Neemia a oprit acest obicei, a închis porțile
cetății și a spus leviților să le țină închise în ziua de Sabat. Dacă Îi
dăm voie Domnului să stăpânească viața noastră, atunci El va fi
primul în orice vom face, și vom căuta să trăim în așa fel încât
să-I facem plăcere.
43

Imaginea 5-5

ACM

ACM

Neemia

ACM
Citeşte versetul din Biblie.

După aceasta, Neemia a trebuit să rezolve problema căsătoriei
bărbaților cu femei dintre popoarele păgâne. Acestea i-ar fi atras
să se închine idolilor. Copiii lor nu știau nici măcar să vorbească
limba evreiască. Din nou, Neemia i-a mustrat pentru păcatele lor,
și i-a determinat să renunțe la astfel de căsătoriile greșite. Dacă
vrem ca Domnul să stăpânească în viața noastră, atunci vom
renunța la lucrurile care nu reprezintă voia Sa pentru noi. Domnul
Isus a spus: „Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni ... nu puteți sluji
lui Dumnezeu și lui Mamona” (Matei 6:24). Viața noastră trebuie
să aparțină în întregime Domnului. Dă-I Lui tot ceea ce ești și tot
ceea ce ai.
Arată a cincea piatră din zid – „Dăruieşte-te în întregime lui Dumnezeu”.
Dă-I voie Domnului să stăpânească zi de zi viața ta, așa încât să
poți să spui şi tu cum a spus Charles Studd: „Dumnezeu are
întreaga persoană a lui C.T. Studd”.
Ce lucruri i-a îndemnat Dumnezeu pe Neemia și pe poporul Său
să facă, și ce lucruri ne îndeamnă Domnul și pe noi să facem,
astfel încât viața noastră, a creștinilor, să fie după voia Sa?

ACN

Citeşte versetul din Biblie.



Ascultă Cuvântul lui Dumnezeu și pune-l în practică.



Mărturisește-ți păcatele și rezolvă lucrurile care nu-I plac lui
Dumnezeu din viața ta.



Lucrează pentru Dumnezeu.



Laudă-L pe Domnul și bucură-te în El.



Dăruiește-te în întregime lui Dumnezeu, pentru a face voia
Sa.

Se văd aceste lucruri şi în viaţa ta? Dacă nu, atunci poate nu L-ai
primit pe Domnul Isus Hristos ca Mântuitor. Dacă îţi dai seama că
ai păcătuit, şi vrei să fii iertat de păcatele tale, poți să vii astăzi la
El. Cere-I să te ierte de păcate și să te mântuiască. Biblia spune:
„Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele
Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu” (Ioan 1:12).
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Întrebări de recapitulare
1.

Cine le citea oamenilor din Cuvântul lui Dumnezeu? (Ezra)

2.

De ce este important să asculţi cu atenţie, când cineva
explică învăţăturile din Cuvântul lui Dumnezeu? (Deoarece
ne arată ce vrea Dumnezeu să ştim şi să facem.)

3.

De ce au început oamenii să plângă? (Fiindcă ştiau că au
supărat pe Dumnezeu.)

4.

În afară de ziduri, ce au mai trebuit oamenii să repare sau
să construiască? (Casele în care locuiau.)

5.

Pe cine a pus Neemia conducător al cetăţii? (pe Hanani,
fratele său)

6.

Ce au făcut oamenii în ziua lor specială? (L-au lăudat
împreună pe Dumnezeu pentru tot ceea ce a făcut El.)

7.

Ce lucru rău a făcut Eliaşib, marele preot? (I-a dat o
cameră din templu lui Tobia, cel care făcuse tot posibilul
să împiedice reconstruirea zidurilor.)

8.

Dacă nu L-ai primit pe Domnul Isus ca Mântuitor, cum poţi
să faci aceasta? (Cere-I să te ierte de păcatele tale, ca să
fii mântuit.)

9.

Care este versetul de memorat de astăzi, şi unde se
găseşte în Biblie? („Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni …“
Matei 6:24.)

10.

Care este numele cetăţii ale cărui zid l-a reconstruit
Neemia împreună cu poporul? (Ierusalim)
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Pietrele zidului
Ajutor vizual – lecţia 5

Dăruiește-te în
întregime lui
Dumnezeu

Lucrează pentru
Dumnezeu

Împlineşte
Cuvântul lui
Dumnezeu
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Laudă-L pe
Dumnezeu

Mărturisește-I
lui Dumnezeu
păcatele tale

Neemia

Sfătuirea copilului care vrea să vină la Hristos
1. Arată-i că are nevoie de mântuire; că nu toţi oamenii vor merge în cer; că nimeni nu
este atât de bun, pentru a merita cerul; şi că plata păcatului este moartea veşnică –
despărţirea de Dumnezeu (Romani 3:23; Apocalipsa 21:27; Ioan 8:21, 24).
2. Arată-i calea mântuirii. Mântuirea este darul fără plată, pentru că Isus a murit în
locul nostru pe cruce, a fost îngropat, şi a treia zi a înviat (Ioan 3:16; Efeseni 2:8;
1 Corinteni 15:3, 4).
3. Ajută-l să primească mântuirea, crezând în Domnul Isus Hristos ca Mântuitor (Ioan
1:12; Apocalipsa 3:20).
4. Bazat pe Cuvântul lui Dumnezeu, ajută-l să fie sigur de mântuirea sa (Ioan 3:36;
Apocalipsa 3:20; Evrei 13:5).
5. Învaţă-l să mărturisească despre Hristos (Matei 10:32). Această mărturisire poate
să ţi-o facă întâi ţie, apoi altor învăţători, mai târziu prietenilor, iar dacă are ocazia,
unui grup sau bisericii.
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