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Citeºte Neemia 7!

Ziua 29
  Zidul în slujba oamenilor  -  

restaurând siguranþa ºi demnitatea  

Citeºte Neemia 7:1-5!

Deºi la prima vedere se pare cã Neemia a pus oamenii în slujba zidurilor, 
realitatea este tocmai invers. Neemia a vãzut zidurile în slujba 
oamenilor. 

Câte zile au trudit oamenii la ridicarea zidurilor? 
________________________________________________________

Câte sute de ani s-au simþit în siguranþã în spatele zidurilor dupã 
aceea? (Calculeazã câþi ani sunt din 445 î.H. pânã în 70 d.H.) 
________________________________________________________

Au trudit 52 de zile la ziduri ºi au beneficiat de protecþia zidurilor 
aproape 520 de ani!!!  A meritat truda celor 52 de zile, nu-i aºa?
 
Cu toate cã, la prima vedere, se pare cã Neemia le tulbura viaþa 
oamenilor din Ierusalim, punându-i la treabã sã care moloz, pietre ºi 
mortar pentru ideea lui fixã, zidurile, realitatea este, de fapt, cã Neemia 
vrea sã le ofere tihnã, odihnã ºi siguranþã pe termen lung oamenilor din 
Ierusalim. De aceea le complicã puþin existenþa pe termen scurt (52 de 
zile) ca sã le facã viaþa mai uºoarã pe termen lung (520 de ani).
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 5 De la ziduri la oameni: 

restaurare spiritualã 

ªi voi, ca niºte pietre vii, sunteþi zidiþi ca sã fiþi o casã 
duhovniceascã, o preoþie sfântã ºi sã aduceþi jertfe duhovniceºti, 
plãcute lui Dumnezeu, prin Isus Hristos. 1 Petru 2:5
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Acesta este principiul lui Dumnezeu: puþin disconfort acum, pentru 
confort veºnic. Citeºte principiul acesta exprimat ºi de Pavel în               
2 Corinteni 4:17-18. Care sunt cuvintele-cheie care ilustreazã acest 
principiu? 
________________________________________________________
________________________________________________________

Principiul acesta este ilustrat ºi în viaþa lui Iosif. De la 17 la 30 de ani, 
timp de 13 ani a trecut prin atelierul lui Dumnezeu pentru a-i zidi 
caracterul, a suferit disconfortul trãdãrii, vânzãrii, sclaviei, nedreptãþii, 
închisorii etc. Dar apoi de la 30 pânã la 110 ani, adicã timp de 80 de ani, a 
fost guvernatorul þãrii, al doilea dupã Faraon . 

Cum te simþi când eºti pus la muncã? Când trebuie sã faci ceea ce nu-þi 
place? Când ceea ce þi se cere îþi creazã disconfort?
________________________________________________________
________________________________________________________

Ai fost vreodatã la dentist? Cât de confortabil este sã stai pe scaunul 
acela, cu gura deschisã ºi sã auzi þiuind în creier acele maºinãrii, freze 
etc.? De ce, totuºi, se duc oamenii acolo de bunãvoie, suportã 
disconfortul ºi mai dau ºi bani pentru asta? Pentru a putea zâmbi în 
siguranþã !

Care este zidul la care îþi cere Dumnezeu sã lucrezi acum creând 
disconfort în viaþa ta? 
________________________________________________________

Ce vezi dincolo de zidul acesta, în afarã de moloz ºi pietre? Te vezi doar 
pe tine în slujba zidului sau ºi zidul în slujba ta? Care sunt beneficiile pe 
termen lung a ceea ce faci acum ºi nu este tocmai plãcut? 
________________________________________________________

Nu crezi cã meritã sã suporþi întristãrile uºoare de o clipã dacã ele îþi aduc 
ca rãsplatã o greutate veºnicã de slavã? Ori de câte ori îþi este greu adu-þi 
aminte cã nu doar tu eºti în slujba zidului, ci ºi zidul te va sluji cu mult 
mai mult!
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Ziua 30  
Împreunã cu Ezra în slujba oamenilor -  

restaurând încrederea în Dumnezeu ºi în lideri  

Citeºte Neemia 8:1-2!

Neemia a înþeles valoarea lucrului în echipã ºi nu de unul singur. Neemia 
ºi-a vãzut foarte clar rolul sãu, ºi-a cunoscut ºi acceptat limitele ºi a fost 
gata sã facã echipã cu Ezra pentru restaurarea spiritualã a poporului din 
Ierusalim.

Cine era Ezra? Citeºte din cartea lui Ezra 7:1-10, 25; 8:21-23, 31, 32! 
Scrie ce afli despre Ezra din aceste pasaje.
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

În anul 458 î.H. Ezra a condus cel de-al doilea convoi de evrei repatriaþi 
la Ierusalim. Neemia a venit abia în anul 445 î.H., deci cu 13 ani mai 
târziu. Ezra era preot ºi cãrturar iscusit în Legea Domnului. Neemia era 
guvernator administrativ ºi om politic. Cei 13 ani ai lui Ezra singur la 
Ierusalim, plus cei 12 ani petrecuþi împreunã cu Neemia dupã venirea 
acestuia, alcãtuiesc 25 de ani de restaurare politicã, teritorial-
administrativã ºi spiritualã, în care cei doi oameni ai lui Dumnezeu au 
lucrat în echipã fiecare cunoscându-ºi rolul lui. 

Ezra nu l-a privit cu superioritate pe Neemia nici pentru cã venise cu 13 
ani mai devreme decât el la Ierusalim, nici pentru cã Neemia a venit sã se 
ocupe de pietre ºi moloz, nu de sufletele oamenilor. Ezra a înþeles cã 
lucrarea lui spiritualã va fi mai eficientã dacã zidurile sunt reconstruite ºi 
porþile puse la locul lor. 

Neemia, de partea lui, nu l-a ignorat pe Ezra ºi nici nu l-a învinuit cã de 
13 ani stã la Ierusalim ºi nu a fãcut nimic în privinþa zidurilor dãrâmate. 
Neemia a înþeles darul lui Ezra de a da învãþãturã din Legea Domnului, 
pasiunea lui pentru citirtea, împlinirea ºi explicarea Scripturilor ºi la 
momentul potrivit a fãcut un pas înapoi ºi l-a invitat pe Ezra în faþã. 
Neemia nu ºi-a depãºit rolul. 

5



Îi gãsim împreunã pe Ezra ºi pe Neemia la sfinþirea zidurilor. Citeºte 
12:36, 38. Erau douã coruri, urmate de câte o jumãtate din numãrul 
poporului, iar în fruntea fiecãrui cor erau cei doi: Ezra ºi Neemia. Un 
exemplu de slujire în echipã, cu fricã de Dumnezeu, respect reciproc ºi 
conform darului.

Scrie ce afli despre liderii iudei de la Ierusalim dinaintea lui Neemia:
5:7-9 ____________________________________________________
5:15 ____________________________________________________

Cum crezi cã a influenþat comportamentul acestor lideri dinaintea lui 
Neemia  încrederea oamenilor în ei?
________________________________________________________

Crezi cã s-a schimbat ceva în urma exemplului dat de Neemia? Ce ºi de 
ce?
________________________________________________________

Cum slujeºti mai bine: în echipã sau de unul singur? De ce?
________________________________________________________

Cum îþi gãseºti locul într-o echipã? Cum crezi cã trebuie sã te raportezi la 
ceilalþi membri ai echipei?
________________________________________________________

Ziua 31 
Legea Domnului în slujba oamenilor -

 restaurând credinþa ºi speranþa  

Citeºte 8:1-12!

Zidurile au fost terminate în a 25-a zi a lunii Elul (6:15). Luna 
Elul era luna a ºasea în calendarul religios evreiesc. Deci zidurile au fost 
finalizate cu cinci zile înaintea lunii a ºaptea, luna Tiºri, care era o lunã 
foarte importantã a calendarului evreiesc. 

Erau trei mari sãrbãtori în aceastã lunã conform textului din 
Levitic 23:23-36: Sãrbãtoarea trâmbiþelor (sau Anul Nou civil, prima zi a 
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lunii a ºaptea), Sarbãtoarea ispãºirii (Yom Kipur, ziua a 10-a) ºi 
Sãrbãtoarea corturilor (din ziua a 15-a pânã în ziua a 21-a).

În Neemia 8:2 ni se spune cã Ezra a adus Legea Domnului 
înaintea adunãrii... Era ziua întâi a lunii a ºaptea. Adicã, conform 
calendarului evreiesc, era Sarbãtoarea trâmbiþelor sau Anul Nou civil. 
(Anul Nou religios începea cu luna Nisan în care jertfeau Paºtele, în 
amintirea ieºirii din Egipt, dar Anul Nou civil începea cu luna Tiºri, cu 
Sãrbãtoarea trâmbiþelor). Aºadar, sãrbãtoreau Anul Nou, cu ziduri noi, 
cu provocãri noi prin Legea Domnului. În acest context citeºte Ezra 
Legea Domnului. 

Cine a ascultat Legea Domnului cititã ºi explicatã de Ezra? 8:2, 3
________________________________________________________

Care era atitudinea poporului când se citea Legea? 8:3b
________________________________________________________

Ce rol crezi cã are ceremonialul descris în 8:4-6?
________________________________________________________

Care sunt cele douã acþiuni ale lui Ezra ºi ale colaboratorilor sãi? 8:8
________________________________________________________

Ce scop aveau? 8:8b
________________________________________________________

Care a fost reacþia poporului dupã ce a înþeles cuvintele care li se 
tâlcuiserã? 8:9-12
________________________________________________________

De ce crezi cã au reacþionat aºa? 
________________________________________________________

Ce i-au sfãtuit Neemia, Ezra ºi leviþii? 8:9, 11, 12
________________________________________________________

Faptul cã a existat o reacþie din partea poporului dovedeºte cã au înþeles 
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ºi au crezut ce li s-a citit din Legea Domnului. Este foarte posibil ca Ezra 
sã fi citit tocmai din Levitic 23 despre sãrbãtoarea Anului Nou, despre 
ziua ispãºirii pãcatelor ºi despre sãrbãtoarea corturilor. Dar despre asta 
în ziua urmãtoare. Pânã mâine, gândeºte-te:

Cât de des stai în faþa Cuvântului lui Dumnezeu ca sã-þi vorbeascã?
________________________________________________________

Înþelegi ce citeºti? Ce faci atunci când nu înþelegi? Dar când înþelegi?
________________________________________________________

Cum asculþi Cuvântul predicat în Bisericã? 
________________________________________________________

Cum reacþionezi când îþi vorbeºte o predicã exact pentru nevoia ta?
________________________________________________________
 
Dar când nu se potriveºte nevoilor tale imediate?
________________________________________________________

Ziua 32  
Sãrbãtoarea Corturilor în slujba oamenilor - 

restaurând bucuria  

Citeºte 8:13-18!

Ce au fãcut liderii poporului a doua zi? 8:13
________________________________________________________

Asta înseamnã dorinþã, sete spiritualã, credinþã în Cuvântul lui 
Dumnezeu. Ce bine cã la adãpostul zidurilor se pot adãpa din izvorul 
Cuvântului divin!

Ce au gãsit scris în Lege? 8:14
________________________________________________________

Citeºte ºi tu Levitic 23:34 ºi urm.;  Deuteronom 16:13.
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Când au auzit ºi au înþeles ce spune Dumnezeu în Lege privitor la luna a 
ºaptea ºi la sãrbãtoarea corturilor, ce au fãcut imediat? 8:15
________________________________________________________

Scrie ultimele trei cuvinte din 8:15_____________________________

Acesta este Cuvântul primit cu credinþã care este transformat în acþiune. 
Sã faceþi corturi, cum este scris...  

Care a fost rezultatul auzirii, înþelegerii ºi împlinirii Cuvântului referitor 
la sãrbãtoarea corturilor? 8:17b _______________________________

Împlinirea Cuvântului duce la sãrbãtoare. Iar sãrbãtoarea aduce foarte 
multã veselie!

Ce au fãcut în fiecare zi a sãrbãtorii, din cea dintâi pânã la cea din urmã? 
8:18 ____________________________________________________

Gustaþi ºi vedeþi ce bun este Domnul ºi Cuvântul Lui ºi apoi nu vã veþi 
mai sãtura!

Timp de opt zile cât þinea sãrbãtoarea corturilor, din ziua a 15-a a lunii 
pânã în ziua a 21-a, au citit din Legea Domnului ºi s-au bucurat. Bucuria 
le-a fost restauratã prin Cuvânt.

Ce faci când îþi piere bucuria din suflet?
________________________________________________________

Ce poþi învãþa din experienþa lui Neemia ºi a poporului?
________________________________________________________

Redescoperã bucuria sãrbãtoririi ca la carte, dupã cum este scris. 
Sãrbãtoreºte fiecare zi, ca pe un dar de la Dumnezeu. Sãrbãtoreºte ziua 
Domnului, odihnindu-te ºi închinându-te. Descoperã bucuria recitind 
promisiunile ºi poruncile lui Dumnezeu. 
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Ziua 33  
Înnoirea Legãmântului în slujba oamenilor - 

restaurând relaþia cu Dumnezeu  

Citeºte 9:1-3, 38! 

În ce zi a lunii a ºaptea se petrec evenimentele din cap. 9?  9:1 
________________________________________________________

Aºadar, s-au odihnit trei zile, iar dupã aceea în a 24-a zi a lunii a ºaptea au 
vestit un post pentru mãrturisirea pãcatelor în lumina Legii Domnului ºi 
pentru reînnoirea Legãmântului. 9:3, 38

E important de remarcat faptul cã din ziua 25 a lunii a ºasea, când au 
terminat zidul ºi pânã în ziua 24 a lunii a ºaptea, deci o lunã întreagã, au 
stat înaintea Legii Domnului pentru restaurare spiritualã. Deci, dupã 52 
de zile de lucru la zid au urmat 30 de zile de lucru la suflet. Au stat 
înaintea Domnului ºi a Cuvântului Sãu, l-au citit, l-au împlinit, au postit, 
s-au pocãit, s-au rededicat lui Dumnezeu înnoind legãmântul ºi, abia 
dupã acestea, a urmat sfinþirea zidurilor. 

Dacã în privinþa restaurãrii, s-au restaurat mai întâi zidurile ºi apoi 
sufletele oamenilor, în privinþa sfinþirii, are loc mai întâi sfinþirea 
oamenilor ºi apoi a zidurilor. Pentru cã omul sfinþeºte locul ºi nu invers.

Care sunt patru decizii pe care le-au luat evreii în vederea sfinþirii lor? 
10:29 ___________________________________________________
10:30 ___________________________________________________
10:31a __________________________________________________
10:31b __________________________________________________

Ce înseamnã pentru tine ºi ce relevanþã mai au astãzi aceste domenii? 
________________________________________________________

Care este echivalentul “Legii lui Dumnezeu date prin Moise” pentru 
creºtinii de astãzi?
________________________________________________________
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Ce înveþi în privinþa cãsãtoriei? 
________________________________________________________

Cum te inspirã sã sãrbãtoreºti ziua Domnului?
________________________________________________________

Are vreun echivalent anul sabatic pentru noi astãzi?
________________________________________________________

Ziua 34  
Re-capitulare

Recapituleazã adevãrurile principale dezvoltate în fiecare zi, adevãruri 
care aratã cum a condus Neemia lucrarea de restaurare a oamenilor din 
Ierusalim.

-
-
-
-
-
- 

Ziua 35  
Aplicare  

Citeºte Neemia 9:5-37 ca model de rugãciune pentru restaurare 
spiritualã. Roagã-te pentru creºterea ta spiritualã ºi pentru grupul tãu de 
ucenicie. Roagã-L pe Dumnezeu sã-þi arate cum vrea sã lucreze la 
restaurarea ta spiritualã prin “zidul” la care trudeºti, prin echipa de lideri 
care conduce, prin Cuvântul Domnului, prin sãrbãtoare ºi Legãmânt.
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Întrebãri de discuþie în grup:

1. Cum reacþionezi când trebuie sã faci ceea ce nu-þi place?
2. Ce te motiveazã sã suporþi disconfortul?
3. Cum se aplicã principiul din 2 Corinteni 4:17-18 în viaþa ta?
4. Cum lucrezi mai bine, singur sau în echipã?
5. Care sunt avantajele lucrului în echipã? Dar dezavantajele?
6. Ce crezi cã i-a determinat pe Neemia ºi pe Ezra sã lucreze în echipã?
7. Ce crezi cã a contribuit la unitatea echipei celor doi?
8. Ce poate dezbina o echipã?
9. Ce efect au predicile din bisericã asupra ta?
10. Cum reacþionezi când o predicã îþi vorbeºte exact pentru nevoia ta?
11. Dar când nu se potriveºte nevoilor tale?
12. De ce crezi cã plângeau evreii când au auzit Legea Domnului cititã de 
Ezra?
13. De ce crezi cã a fost aºa mare veselie la sãrbãtoarea Corturilor?
14. Ce te face sã te bucuri la o sãrbãtoare?
15. Când obiºnuieºti sã iei hotãrâri în ce priveºte rededicarea ta faþã de 
Dumnezeu?
16. Ce hotãrâri au luat evreii din vremea lui Neemia când au înnoit 
Legãmântul cu Dumnezeu?
17.  Care din aceste hotãrâri au relevanþã pentru noi astãzi?
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Citeºte Neemia 10!

Ziua 36  
Rededicare faþã de Casa Domnului

Restaurarea spiritualã nu este strict legatã de Casa Domnului, ci de 
Legea Domnului. Pentru vindecarea spiritualã nu este nevoie atât sã 
intre omul în casa Domnului, cât sã intre Legea Domnului în om. Asta nu 
înseamnã cã templul era de neglijat. Dar era mai important ca cei ce 
aveau sã intre în templu sã fie renãscuþi spiritual. Neemia a învãþat lecþia 
istoriei din vremea lui Ieremia. 

Citeºte Ieremia 7:1-12! Ce le reproºeazã Dumnezeu celor ce intrau pe 
porþile templului de la Ierusalim? De ce nu era suficient faptul cã veneau 
la templu?
________________________________________________________
________________________________________________________

Ce pãrere ai în privinþa mersului la bisericã? Este suficient pentru a fi 
creºtini autentici? Este obligatoriu pentru un creºtin? 
________________________________________________________
________________________________________________________

Ne vrea Dumnezeu întâi de toate bisericoºi sau mai degrabã credincioºi? 
Care este pericolul unui necredincios bisericos? Dar al unui credincios 
nebisericos?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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 De la ziduri la Casa Domnului: 
credincioºie în slujire

Cãci ajutorul dat de darurile acestea, nu numai cã acopere 
nevoile sfinþilor, dar este ºi o pricinã de multe mulþumiri cãtre 
Dumnezeu. 2 Corinteni 9:12



Sufletul omului restaurat are nevoie sã-ºi gãseascã odihna în Casa 
Domnului, în închinare împreunã cu ceilalþi credincioºi. Dupã ce s-au 
ocupat de restaurarea sufleteascã a evreilor de la Ierusalim, Neemia ºi 
Ezra le îndreaptã paºii spre Casa lui Dumnezeu. 

În urma citirii Legii Domnului, în urma rugãciunii ºi a postului, au 
înþeles clar cã Dumnezeu le cere sã nu pãrãseascã Casa Domnului.  

La ce crezi cã se referã pãrãsirea din acest verset (10:39b)? Are de-a 
face cu frecventarea sau mai degrabã cu implicarea, slujirea ºi dãrnicia? 
________________________________________________________
________________________________________________________

Ce rol are biserica în viaþa ta?
________________________________________________________
________________________________________________________

Ce ar trebui sã facã biserica pentru a veni în întâmpinarea nevoilor tale? 
________________________________________________________
________________________________________________________
Dar tu, ce ar trebui sã faci pentru a demonstra credincioºia faþã de 
Biserica lui Hristos ºi faþã de biserica localã pe care o frecventezi? 
________________________________________________________
________________________________________________________

Ziua 37  
Daruri pentru Casa Domnului 

Citeºte 10:32-39! 

Astfel ne-am hotãrât sã nu pãrãsim Casa Dumnezeului nostru. 10:39

 Cum s-a concretizat aceastã hotãrâre a lor în practicã? Scrie care au fost 
hotãrârile concrete.

10:32  __________________________________________________

10:34  __________________________________________________

14



10:35, 36  ________________________________________________
10:37, 38 ________________________________________________ 

Taxa de 1/3 dintr-un siclu (shekel), însemna  aprox. 4 g de argint. 
Aceastã taxã era stabilitã de Dumnezeu de pe vremea lui Moise (Exod 
30:11-16). Chiar ºi Domnul Isus a plãtit-o. ( Matei 17:24-27)

Pentru ce era folositã aceastã taxã? 10:33 
________________________________________________________

Lemnele pentru arderea jertfelor  (Levitic 6:12-13) erau indispensabile 
slujirii la templu. 

Primele roade erau închinate Domnului în semn de recunoºtinþã ºi 
recunoaºtere a dependenþei de El. Citeºte Proverbe 3:9; Exod 14:1; 
Levitic 27:26,  27. Ce înveþi din aceste pasaje? 
________________________________________________________
________________________________________________________

Zeciuiala, însemna a zecea parte din câºtig. Acest principiu biblic, de a 
pãstra 90%  din ce îþi dã Dumnezeu ºi de a-i da înapoi 10%, este întâlnit 
la patriarhi cu mult înainte de Legea lui Moise. 

Cine a dat zeciuialã ºi cui, în Geneza 14:19,  20? 
________________________________________________________

Dar în Geneza 28:20-22, cine promite cã va da zeciuialã ºi cui?
________________________________________________________

Ce înveþi din Noul Testament despre dãrnicie? Citeºte urmãtoarele 
pasaje ºi scrie ce înveþi.

Matei 6:2-4  ______________________________________________
________________________________________________________

Matei 6:19-20_____________________________________________
________________________________________________________
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Marcu 12:41-44___________________________________________
________________________________________________________

2 Corinteni 8:1-3___________________________________________
________________________________________________________

2 Corinteni 9:5-12__________________________________________
________________________________________________________

1 Corinteni 9:9-14__________________________________________
________________________________________________________

Care este pãrerea ta despre dãrnicie, zeciuialã sau darurile de bunãvoie 
aduse pentru întreþinerea Casei Domnului? Este biblicã pãrerea ta? Cum 
se concretizeazã în fapte?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Crezi cã existã ºi astãzi riscul de a fi pãrãsitã Casa Domnului, în sensul în 
care era pãrãsitã pe vremea lui Neemia? Cum? 
________________________________________________________

Istoria s-a repetat pe vremea profetului Maleahi, la numai 25-30 de ani 
dupã activitatea lui Neemia. Dumnezeu se simte înºelat de poporul Sãu. 
În ce sens? Citeºte Maleahi 3:8-10.

Cu ce Îl înºelau? 3:8 ________________________________________

Cine erau cei care Îl înºelau pe Dumnezeu ºi care erau consecinþele? 3:9 
________________________________________________________

Ce le cere Dumnezeu ºi ce le promite? 3:10 ______________________
________________________________________________________

Ce crezi cã ar trebui sã facã un credincios de astãzi, membru într-o 
bisericã localã, pentru a nu-L înºela pe Dumnezeu în privinþa dãrniciei?
________________________________________________________
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Ziua 38 
 Locuitori în jurul Casei Domnului 

Citeºte Neemia 11:1, 2! 

Care sunt cele douã observaþii pe care le face Neemia dupã ce 
construieºte zidul? 7:4
________________________________________________________

Care era realitatea demograficã (densitatea populaþiei) a Ierusalimului?
________________________________________________________

Atât Casa Domnului, cât ºi Ierusalimul, îºi împlineau menirea câtã 
vreme erau locuite de prezenþa Domnului ºi de prezenþa oamenilor. 
Pustiirea era semnul pedepsei, când Dumnezeu pleca ºi oamenii erau 
expulzaþi sau duºi în robie. 

Acum, în vremea lui Neemia, deºi Dumnezeu locuia din nou în Templul 
de la Ierusalim, cetatea sfântã era cam pustie. Dupã refacerea zidurilor ºi 
punerea porþilor, spaþiul din interiorul zidurilor era destul de mare, iar 
populaþia puþinã. Cei mai mulþi evrei repatriaþi au ales sã locuiascã în 
provincie ºi nu în capitalã, pentru cã nu se simþeau în siguranþã. Acum 
trebuia ca unii dintre ei sã se mute cu totul la Ierusalim ºi sã refacã viaþa 
social-administrativã a oraºului. 

Care sunt cele douã sau chiar trei categorii de persoane care s-au aºezat 
pânã la urmã în Ierusalim? 11:1, 2
________________________________________________________
________________________________________________________

Care crezi cã au fost avantajele ºi dezavantajele celor care s-au mutat la 
Ierusalim?
________________________________________________________
________________________________________________________

Te-ai mutat vreodatã dintr-un oraº în altul? Cum a fost desprinderea de 
vechiul oraº? Dar acomodarea cu noul oraº?
________________________________________________________
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Ce îi determinã pe oameni sã se mute astãzi dintr-un oraº în altul?
________________________________________________________

Ce ai zice dacã Biserica „Harul” ar propune ca o parte din lideri ºi 10 %  
(vezi 11:1) dintre membrii ei sã se mute în altã localitate pentru a forma o 
nouã bisericã în acea localitate? Cum ai reacþiona? 
________________________________________________________

Ai fi dispus sã te muþi? De ce?
________________________________________________________
________________________________________________________

Ce crezi cã i-a motivat pe cei care s-au mutat de bunãvoie în Ierusalim? 
11:2
________________________________________________________

De ce crezi cã a fost nevoie sã se tragã la sorþi? 
________________________________________________________

Cum crezi cã s-au simþit cei care au cãzut la sorþi sã se mute? 11:1
________________________________________________________

Dãrnicia este un mod de a ne arãta credincioºia faþã de Casa Domnului, 
dar nu singurul mod. Uneori trebuie sã te muþi dintr-un loc în altul. Sã 
laºi oraºul, vecinii, rudele, prietenii, obiºnuinþa, confortul ºi sã pleci 
pentru extinderea Împãrãþiei lui Dumnezeu.

Roagã-te pentru misionarii ºi credincioºii care s-au mutat din þara lor sau 
din oraºul lor ºi care trãiesc acum într-un alt loc, doar pentru a sluji Casei 
lui Dumnezeu, Bisericii lui Hristos.

Ziua 39  
Slujbe în Casa Domnului 

Citeºte Neemia 11!

Un alt mod de a-ºi arãta credincioºia faþã de Casa lui Dumnezeu era sã 
accepte o slujbã în Ierusalim sau la templu. 

18



Cine erau, de fapt, cei care s-au mutat la Ierusalim? 
11:3 ____________________________________________________
11:4 ____________________________________________________
11:10____________________________________________________
11:15____________________________________________________
11:19____________________________________________________
11:21____________________________________________________

Cei care s-au întors din Babilon erau, în special, evrei din seminþia lui 
Iuda, Beniamin ºi Levi. Iuda ºi Beniamin pentru cã ei formau, de fapt, 
Regatul lui Iuda înainte de cucerirea babilonianã. ªi leviþii pentru cã ei 
nu aveau moºtenire în Israel, ci ei erau slujitorii Domnului pretutindeni. 

Care erau slujbele care trebuiau îndeplinite la Ierusalim ºi în Templu? 
7:1, 3____________________________________________________

Erau slujbe administrative, ca aceea de portari sau uºieri. Ce folos cã 
aveau porþi, dacã nu le controla nimeni? Aºa cã erau slujbe vacante de 
uºieri/portari/pãzitori ai intrãrilor. Porþile cetãþilor se închideau seara la 
apusul soarelui ºi se deschideau dimineaþa. ( 13:19)

Apoi erau slujbele de la templu, în cadrul ceremoniilor zilnice, în cadrul 
sãrbãtorilor etc. Preoþii ºi leviþii aveau slujbe foarte bine stabilite de 
Dumnezeu încã de pe vremea lui Moise. 

Citeºte 1 Corinteni 12:4-6. 

Observã, pe de o parte, progresia: daruri, slujbe, lucrãri ºi pe de altã 
parte, implicarea Sfintei Treimi: Duh, Domn, Dumnezeu. Duhul Sfânt 
împarte daruri pentru slujire. Domnul Isus oferã slujbe pe mãsura 
darurilor primite. Iar aceste slujbe nu sunt izolate unele de altele, ci sunt 
fiecare  parte a lucrãrii lui Dumnezeu, care lucreazã totul în toþi.

Ce slujbe vacante vezi în bisericã?
________________________________________________________

Ce dar de slujire ai? Cum îl foloseºti?
________________________________________________________
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Ziua 40  
Slujitori în Casa Domnului

Slujbele implicã  slujitori. Slujitori echipaþi pentru a face lucrarea lui 
Dumnezeu. Ai întâlnit în cartea lui Neemia liste de nume în cap. 3, 7, 10, 
11. De fapt, aceste nume, care ne plictisesc uneori citindu-le, erau 
oameni, ºi încã oameni speciali. Oameni care au lãsat Babilonul ºi au 
venit acasã, în Israel, chiar dacã cei mai mulþi confraþi ai lor au ales sã 
rãmânã în Babilon. Oameni dispuºi sã se mute din nou din cetãþile lor la 
Ierusalim, pentru a nu pãrãsi Casa Domnului. Oameni care au fost gata sã 
slujeascã, fiecare dupã darul lui. Slujba confirmã darul, înzestrarea sau 
chemarea. 
Care era slujba preoþilor?
________________________________________________________

Dar slujba leviþilor? 11:16, 17
________________________________________________________

Care crezi cã este darul cu care te-a înzestrat Dumnezeu? Cum slujeºti cu 
el? _____________________________________________________

Citeºte 1 Corinteni 12:27-28! De ce crezi cã Dumnezeu a hotãrât ca în 
Bisericã sã existe o aºa diversitate a darurilor?
________________________________________________________
________________________________________________________

Unora li s-a cerut sã rãmânã unde sunt. Altora doar sã se mute la 
Ierusalim. Altora sã fie pãzitori ai porþilor. Altora sã slujeascã în afara 
Templului. Altora în Templu. Unora la jertfe. Altora cu cântarea.  Ceea 
ce îi determina era lucrarea generalã a lui Dumnezeu, slujbele care 
trebuiau fãcute ºi darurile pe care le aveau fiecare. 

Ziua 41  
Re-capitulare 

Recapituleazã ce ai învãþat despre Casa lui Dumnezeu ºi cum poþi fi tu un 
slujitor în Casa Domnului.
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Ziua 42  
Aplicare 

Gândeºte-te ce aplicaþii trebuie sã faci în urma lecþiei de sãptãmâna 
aceasta.
________________________________________________________
________________________________________________________

Întrebãri de discuþie în grup:

1. Ce rol are biserica în viaþa ta?
2. Care crezi cã este datoria bisericii faþã de tine ºi a ta faþã de bisericã?
3. Ce însemna pentru evrei decizia de a nu pãrãsi Casa Domnului?
4. Care este pãrerea ta despre dãrnicie, zeciuialã sau darurile de bunãvoie 
pentru întreþinerea Casei Domnului?
5. Ce trebuiau sã aducã evreii la templu pentru ca slujbele sã  aibã loc?
6. Ce înveþi din Noul Testament despre dãrnicie?
7. Ce promite Dumnezeu celui care dãruieºte?
8. Ce motivaþie trebuie sã aibã cel care dãruieºte?
9. Ai fi dispus sã te muþi în alt cartier, oraº sau chiar în altã þarã, doar 
pentru a putea forma o nouã bisericã sau pentru a sprijini o bisericã 
micã?
10. Cum ai fi reacþionat dacã erai ºi tu mutat prin sorþi la Ierusalim?
11. Care crezi cã este darul tãu pentru slujirea lui Dumnezeu?
12. Fã o listã cu daruri spirituale pe care credincioºii le folosesc la slujba 
din bisericã ºi o altã listã cu daruri folosite în afara slujbei din bisericã?
13. Unde ºi cum îþi pui în valoare înzestrãrile cu care te-a binecuvântat 
Dumnezeu?
14. De ce crezi cã mulþi credincioºi sunt spectatori ºi consumatori, dar nu 
se implicã în bisericile lor?
15. Cum ar trebui sã creascã biserica conform textului din Efeseni 4:16?
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Ziua 43  
Bucuria lucrului împlinit 

Citeºte 12:27-47!

Sãrbãtoarea a fost ideea lui Dumnezeu, ca o amintire a Edenului ºi ca o 
anticipare a Raiului. În Eden omul sãrbãtorea prezenþa Domnului în 
mijlocul creaþiei perfecte. În Rai omul va sãrbãtori continuu prezenþa lui 
Dumnezeu ºi mântuirea Lui. 

Dupã cãderea în pãcat, sãrbãtorile au devenit oazele de bucurie în 
mijlocul trudei zilnice pe un pãmânt blestemat datoritã pãcatului. Omul 
nu poate trãi acum pe pãmânt doar într-o sãrbãtoare pentru cã nu mai este 
nici în Eden, nici n-a ajuns încã în Rai. Dar nici fãrã sãrbãtoare nu poate 
trãi . 

Neemia a înþeles acest adevãr, aºa cã a planificat sãrbãtoarea la timpul ei. 
Dupã terminarea zidurilor, aºezarea porþilor, restaurarea spiritualã prin 
post, rugãciune ºi citirea Legii, încã mai erau altele de fãcut pânã la 
sãrbãtoare. Abia dupã ce s-a stabilit ºi populaþia Ierusalimului, dupã ce 
s-au ocupat slujbele vacante în administrarea cetãþii ºi la templu, dupã ce 
slujitorii erau fiecare la slujba lui conform darului sãu, abia atunci 
Neemia a putut organiza sãrbãtoarea finalã de inaugurare a zidurilor.

De ce crezi cã a procedat aºa? De ce nu a inaugurat zidul imediat ce l-au 
terminat?
________________________________________________________
________________________________________________________
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 7 De la ziduri la sãrbãtoare: 

bucuria lucrului împlinit 

  Cei ce seamãnã cu lãcrimi, vor secera cu cântãri de veselie.
Psalmi 126:5 



Neemia a ºtiut cã lucrul lui nu se rezuma la ziduri, ci la întreaga 
restaurare a cetãþii Ierusalimului: administrativã ºi religioasã. Dacã ar fi 
inaugurat zidurile imediat transmitea mesajul cã lucrul s-a încheiat ºi nu 
era aºa. Neemia trãieºte bucuria lucrului împlinit dupã ce l-a împlinit 
pânã la capãt. 

Fiecare lucru de sub soare îºi are vremea lui: zidirea îºi are vremea ei ºi 
sãrbãtorirea îºi are vremea ei, truda îºi are vremea ei ºi bucuria îºi are 
vremea ei, rugãciunea îºi are vremea ei ºi cântarea îºi are vremea ei.
 

Ziua 44 
 Sfinþirea zidurilor 

Ce crezi cã înseamnã expresia „sfinþirea zidurilor” din 12:27? 
________________________________________________________

Coreleazã cu Exod 20:8 - Adu-þi aminte de ziua de odihnã ca s-o 
sfinþeºti! 

Porunca a patra se referã la punerea de-o parte a unei zile din ºapte. Sã o 
dedici lui Dumnezeu. Sã te odihneºti ºi sã te închini. Sã sãrbãtoreºti cu 
trupul ºi sufletul tãu. 

Aºadar sfinþirea zidurilor nu însemna decât dedicarea lor în slujba lui 
Dumnezeu. Recunoaºterea publicã (ºi destul de zgomotoasã) a faptului 
cã zidurile de sub picioarele lor sunt lucrarea lui Dumnezeu spre slava 
lui Dumnezeu. Sãrbãtoarea aceasta însemna ºi recunoaºterea ajutorului 
divin, dar ºi recunoºtinþã pentru acest ajutor. 

Cum s-au manifestat în acea zi de sãrbãtoare? 12:43
________________________________________________________

Bucuria este parte a sãrbãtorii. Bucuria de la Dumnezeu se exprimã 
liber. ªi se aude pânã departe... Pânã la Sanbalat, Tobia ºi dincolo de ei... 
Pânã la Dumnezeul cerurilor care este mai presus de toþi ºi de toate. 
Sfinþirea zidurilor dupã sfinþirea inimilor era acum închinare autenticã, 
liberã, izvorâtã din experienþa celor 52 de zile de lucru ºi a celor 30 de 
zile de restaurare spiritualã.
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Cât de uºor îþi exprimi bucuria în închinare? Te simþi liber sã te exprimi? 
Ce te inhibã?
________________________________________________________

Ce i-ai spune unui creºtin care se simte inhibat la închinarea publicã? 
________________________________________________________

Ce legãturã crezi cã existã între exprimarea în închinare ºi experienþele 
reale cu Dumnezeu?
________________________________________________________

Dar între închinarea publicã din ziua Domnului ºi închinarea privatã din 
timpul sãptãmânii?
________________________________________________________

Ziua 45  
Douã coruri, o singurã melodie; doi lideri, o singurã echipã; 

douã trasee, o singurã þintã 

Rezumã în cuvintele tale desfãºurarea ceremoniei de sfinþire 
(dedicare) a zidurilor. 12:31-43
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Am suit pe zid... Nu pe niºte dãrâmãturi, ci pe un zid lat de vreo trei 
metri... am suit sute de oameni. Pe zidul pe care l-au batjocorit duºmanii 
zicând cã ºi de va trece o vulpe peste el se va dãrâma (4:3). Pe zidul 
construit în 52 de zile, construit cu mâinile noastre, cu preþul 
disconfortului ºi al fricilor noastre, simbolul unitãþii noastre în 
diversitate. 

Neemia a organizat douã coruri mari, care au pornit în sensuri diferite, 
dar spre o þintã comunã. Erau douã coruri, dar cântau aceeaºi melodie: 
recunoºtinþa, pentru cã mâna bunã a Domnului a fost peste ei. Leviþii, 
cântãreþii, preoþii ºi toþi ceilalþi puºi în slujbe îl preamãreau pe Dumnezeu 
de la înãlþimea zidului, pentru cã este bun, pentru cã bunãtatea Lui þine în 
veac.

24



Cine era în fruntea primului cor? (12:36b) _______________________
 
Dar în fruntea celui de-al doilea? (12:38a)_______________________

Doi lideri, dar o singurã echipã. Daruri diferite, slujiri diferite, dar în 
slujba aceluiaºi Domn. 

Unde s-au oprit cele douã coruri? 12:40 _________________________

Douã coruri cântã Slava aceluiaºi Dumnezeu. Se îndreaptã spre acelaºi 
templu. Cu acelaºi scop: închinarea.

Ce au fãcut leviþii cântãreþi în Casa Domnului? 12:42
________________________________________________________

Cântarea este condusã de Izrahia. Ce îþi spune asta despre cântarea 
publicã în Casa Domnului? 
________________________________________________________

Ziua 46  
Tradiþie ºi inovaþie în sãrbãtoare ºi închinare

Citeºte 12:44-47. 

Care era unul dintre motivele bucuriei celor din Iuda? 12:44b-45
________________________________________________________

Sãrbãtoarea sfinþirii zidurilor a fost ºi un prilej de evaluare a 
închinãrii. Au fost elemente unice specifice momentului (douã coruri, 
urcarea pe zid etc.), dar ºi respectarea rânduielii puse de David ºi 
Solomon (12:45).

Cântãreþii ºi uºierii îºi împlineau slujbele dupã rânduiala lui 
David ºi Solomon. În ce consta rânduiala aceasta? 12:46  

Pe vremea lui David erau cãpetenii peste cântãreþi; adicã nu 
cânta fiecare de capul lui, ci erau coordonaþi. ªi al doilea element 
menþionat de pe vremea lui David este repertoriul ºi teologia cântãrilor. 
Cântãrile erau de laudã ºi mulþumire ºi erau cântate în cinstea Domnului. 
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Ziua 47  
Sãrbãtoare ºi responsabilitate

Când liderii laici (Zorobabel ºi Neemia) ºi-au fãcut slujba cu 
credincioºie, când liderii religioºi (preoþii ºi leviþii) au fost fiecare la 
locul ºi slujba lui ºi au fãcut totul ca pentru Dumnezeu, atunci ºi poporul 
ºi-a fãcut datoria: a dat pãrþile cuvenite cântãreþilor ºi uºierilor zi de zi; au 
dat leviþilor lucrurile sfinþite, iar leviþii au dat preoþilor lucrurile sfinþite 
cuvenite lor. Fiecare a fost responsabil în dreptul lui.

Care este responsabilitatea ta în ce priveºte închinarea publicã?
________________________________________________________

Bucuria lucrului împlinit o trãiesc aceia care îºi înþeleg menirea, îºi 
asumã responsabilitãþi, persevereazã pânã la capãt în împlinirea lor ºi îi 
dau slava cuvenitã lui Dumnezeu. Neemia împreunã cu tot poporul au 
trãit bucuria restaurãrii zidurilor ºi a restaurãrii lor spirituale; bucuria 
unei misiuni împlinite ºi a unui nou început.

Ziua 48  
Re-capitulare

Recapituleazã ideile prinncipale ale lecþiei de sãptãmâna aceasta. 
Studiul din cartea Neemia se apropie de final. Simþi ºi tu bucuria lucrului 
împlinit? 

Ziua 49 
 Aplicare 

Dacã trãieºti frecvent experienþa bucuriei lucrului împlinit, dã-I slavã lui 
Dumnezeu. Dacã nu experimentezi aceastã bucurie, reevalueazã-þi 
viaþa, responsabilitãþile, credincioºia ºi învaþã de la Neemia sã te bucuri 
de lucrul mâinilor tale.
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Întrebãri de discuþie în grup:

1. Ce rol au sãrbãtorile în viaþa noastrã?
2. Cum sãrbãtoreºti, de obicei, terminarea unui lucru, proiect, examen?
3. Cum a sãrbãtorit Neemia ridicarea zidurilor? ªi când?
4. Cum s-au manifestat evreii în sãrbãtoarea lor?
5. Ce crezi cã îi inhibã pe credincioºi atunci când sãrbãtoresc?
6. Ce legãturã crezi cã existã între manifestarea în închinarea publicã ºi 
experienþele personale cu Dumnezeu?
7. De ce crezi cã închinarea prin cântare de  la templu era coordonatã de 
Izrahia?
8. De ce crezi cã pe ziduri a fost mai mult loc pentru spontaneitate ºi 
inovaþie, iar la templu era mai multã rigoare, conform rânduielilor puse 
de David ºi Solomon cu sute de ani înainte?
9. Cum crezi cã se pot împãca tradiþia ºi inovaþia în închinare?
10. Care crezi cã este responsabilitatea ta în închinarea publicã?
11. Cum îþi exprimi tu bucuria lucrului împlinit?
12. Crezi cã trebuie sã þii continue ºi de ceilalþi când îþi exprimi bucuria? 
De ce?
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Ziua 50  
De la început!!! 

Citeºte Neemia 13!

Zidurile au fost restaurate o datã pentru 520 de ani. Natura umanã 
trebuie mereu ºi mereu restauratã. Neemia a plecat la Susa, dupã 
doisprezece ani de ºedere ºi slujire la Ierusalim ºi s-a întors în câteva 
luni. (13:6, 7)

Ce s-a întâmplat în aceastã scurtã perioadã în care Neemia s-a reîntors la 
Susa? Scrie abaterile care reies din urmãtoarele versete:

13:4, 5 __________________________________________________
________________________________________________________

13:7, 8 __________________________________________________
________________________________________________________

13:10 ___________________________________________________
________________________________________________________

13:15, 16 ________________________________________________
________________________________________________________

13:23, 24 ________________________________________________
________________________________________________________
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De la ziduri din nou la oameni: 
zidirea caracterului

Pe El Îl propovãduim noi ºi sfãtuim pe orice om ºi învãþãm pe 
orice om în toatã înþelepciunea, ca sã înfãþiºãm pe orice om, 
desãvârºit în Hristos Isus. Iatã la ce lucrez eu ºi mã lupt dupã 
lucrarea puterii Lui, care lucreazã cu tãrie în mine. 

Coloseni 1:28, 29



Ce crezi cã a simþit Neemia când s-a reîntors la Ierusalim dupã numai 
câteva luni ºi a gãsit zidurile întregi la locul lor, dar oamenii departe de a 
fi rãmas în voia lui Dumnezeu?
________________________________________________________
______________________________________________________

Ce crezi cã i-a determinat sã cadã din nou?
________________________________________________________
______________________________________________________

Formarea caracterului este un proces care dureazã toatã viaþa. Natura 
umanã este predispusã la cãdere. Lipsa unei motivaþii puternice în 
interior sau a unei motivãri din exterior conduce întotdeauna la recidivã. 
Vestea bunã este cã orice cãdere oferã ºansa unei ridicãri ºi unui nou 
început. Cum? Vezi ziua urmãtoare!

Ziua 51 
Corectarea abaterilor

Revenirea lui Neemia la Ierusalim a însemnat ºansa corectãrii pentru cei 
care se abãtuserã de la calea Domnului. Deºi nu s-au bucurat probabil 
când l-au vãzut pe Neemia întorcându-se, toþi cei care au fost cu adevãrat 
credincioºi au acceptat mustrarea lui ºi s-au pocãit de faptele lor rele.    
ªi-au îndreptat cãile ºi faptele ºi au luat-o de la început.

Cum a corectat Neemia greºeala preotului Eliaºib, care îi fãcuse o 
cãmarã lui Tobia în Casa Domnului? 13:4, 5, 8, 9, 13
________________________________________________________

Cum a corectat problema zeciuielilor care nu mai fuseserã date leviþilor?  
13:10, 11
________________________________________________________

Ce a fãcut Neemia cu leviþii ºi cântãreþii care fugiserã de la slujbele lor 
pentru cã nu-ºi mai primiserã partea cuvenitã lor, hotãrâtã de 
Dumnezeu? 13:10b, 11b
________________________________________________________
________________________________________________________
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 Ce au fãcut oamenii din Iuda în privinþa zeciuielilor care trebuiau aduse 
la Casa Domnului? 13:12
________________________________________________________

Cum a rezolvat Neemia problema negustorilor care profanau Sabatul 
fãcând negoþ în ziua Domnului, în loc sã se odihneascã ºi sã se închine 
Domnului? 13:17-22
________________________________________________________
________________________________________________________

Cum a rezolvat Neemia problema cãsãtoriilor încheiate cu persoane din 
alte naþiuni, cãsãtorii nepermise de Legea Domnului? 13:25-28, 30
________________________________________________________
________________________________________________________

Care este acþiunea lui Neemia regãsitã în 13:11, 17,  21, 25
________________________________________________________

Care era motivaþia mustrãrii lui Neemia? 13:1, 3, 18, 26, 27
________________________________________________________

Cum te simþi atunci când te mustrã cineva?
________________________________________________________

Ce preferi atunci când greºeºti: sã fii mustrat sau lãsat în pace? De ce? 
________________________________________________________
________________________________________________________

Citeºte urmãtoarele pasaje ºi evalueazã-þi atitudinea faþã de mustrare:

Proverbe 3:11  Fiule, nu dispreþui mustrarea Domnului ºi nu te mâhni de 
pedepsele Lui.
Proverbe 6:23  Cãci sfatul este o candelã, învãþãtura este o luminã, iar 
îndemnul ºi mustrarea sunt calea vieþii.
Proverbe 10:17  Cine îºi aduce aminte de certare apucã pe calea vieþii; 
dar cel ce uitã mustrarea apucã pe cãi greºite.
Proverbe 12:1  Cine iubeºte certarea, iubeºte ºtiinþa; dar cine urãºte 
mustrarea, este prost.
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Proverbe 13:1  Un fiu înþelept ascultã învãþãtura tatãlui sãu, dar 
batjocoritorul n-ascultã mustrarea.
Proverbe 15:10  Cine pãrãseºte cãrarea este aspru pedepsit ºi cine 
urãºte mustrarea va muri.
Proverbe 15:32  Cel ce leapãdã certarea îºi dispreþuieºte sufletul, dar 
cel ce ascultã mustrarea capãtã pricepere.
Eclesiastul 7:5  Mai bine sã asculþi mustrarea înþeleptului decât sã 
asculþi la cântecul celor fãrã minte.

Ziua 52  
Sfârºitul învãþãturii din Neemia

Cartea lui Neemia a început cu rugãciune ºi se încheie tot cu rugãciune. 
Corectarea greºelilor despre care citim în cap. 13 este împletitã cu 
rugãciunea (13:14, 22b, 29,  31). Dacã Neemia ne învaþã ceva de la 
început pânã la sfârºit, el ne învaþã sã ne rugãm. Neemia motivat de 
Cuvântul lui Dumnezeu se roagã ºi acþioneazã. Neemia este un om al 
rugãciunii ºi al acþiuni. Cea mai importantã acþiune a lui este rugãciunea. 
Fiecare rugãciune a lui îl conduce la acþiune. La bine ºi la greu, când 
lucrurile merg sau se împotmolesc, când oamenii îl ascultã pe 
Dumnezeu sau se abat de la cãile Lui, Neemia se roagã ºi acþioneazã.

Adu-þi aminte de mine spre bine, Dumnezeule! 
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Ziua 1 
 Un nou început

Continuã obiceiul de a citi zilnic pasajele biblice recomandate în  
pliantul Programului Dialogos.

Ziua 2 
 
Continuã obiceiul de a studia sãptãmânal pasajele biblice recomandate 
în  pliantul Programului Dialogos.

Ziua 3  

Continuã obiceiul de a recapitula, de a repeta adevãrurile studiate.

Ziua 4  

Pune în aplicare Cuvântul! Trãieºte Cuvântul! Fii un creºtin practicant, 
implicat  în rugãciune ºi acþiune!
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