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Zidul în slujba oamenilor:  
       restaurând siguranţa şi demnitatea  

Citeşte Neemia 6:14-7:73!

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

Câte zile au trudit oamenii la ridicarea zidurilor? 
____________________________________________________________

Câte sute de ani s-au simţit în siguranţă în spatele zidurilor după aceea? 
(Calculează câţi ani sunt din 445 î.H. până în 70 d.H.) 
____________________________________________________________

Au trudit 52 de zile la ziduri şi au beneficiat de protecţia zidurilor aproape 520 
de ani!!!  A meritat truda celor 52 de zile, nu-i aşa?
 
Cu toate că Neemia le tulbură viaţa oamenilor din Ierusalim, punându-i la 
treabă să care moloz, pietre şi mortar, aparent pentru ideea lui fixă - zidurile - 
realitatea este, de fapt, că Neemia vrea să le ofere odihnă şi siguranţă pe termen 
lung oamenilor din Ierusalim. De aceea, le complică puţin existenţa pe termen 
scurt (52 de zile), ca să le facă viaţa mai uşoară pe termen lung (520 de ani).
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ăptămâna 5S
De la ziduri la oameni: 
restaurare spirituală 

Şi voi, ca nişte pietre vii, sunteţi zidiţi 
ca să fiţi o casă duhovnicească, 
o preoţie sfântă şi să aduceţi jertfe 
duhovniceşti, plăcute lui Dumnezeu, 
prin Isus Hristos. 1 Petru 2:5

LUNI, 25 MAI



Acesta este principiul lui Dumnezeu: puţin disconfort acum, pentru confort 
veşnic. Citeşte principiul acesta exprimat şi de Pavel în 2 Corinteni 4:17,18. 
Care sunt  cuvintele-cheie care i lustrează acest  principiu? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Principiul acesta este ilustrat şi în viaţa 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 trădării, vânzării, sclaviei, nedreptăţii, închisorii etc. Dar apoi de 
la 30 până la 110 ani, adică timp de 80 de ani, a fost guvernatorul ţării, al doilea 
după faraon. 

Cum te simţi când eşti pus la muncă? Când trebuie să faci ceea ce nu-ţi place? 
Când ceea ce ţi se cere îţi creează disconfort?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Care este zidul la care îţi cere Dumnezeu să lucrezi acum creând disconfort în 
viaţa ta? 
____________________________________________________________

Ce vezi dincolo de zidul acesta, în afară de moloz şi pietre? Te vezi doar pe tine 
în slujba zidului sau şi zidul în slujba ta? Care sunt beneficiile pe termen lung 
ale efortului tău de acum şi care nu este tocmai plăcut? 
____________________________________________________________

Nu crezi că merită să suporţi întristările uşoare de o clipă dacă ele îţi aduc ca 
răsplată o greutate veşnică de slavă? Ori de câte ori îţi este greu adu-ţi aminte 
că nu doar tu eşti în slujba zidului, ci şi zidul te va sluji cu mult mai mult!

 

Împreună cu Ezra în slujba oamenilor:  
restaurând încrederea în Dumnezeu şi în lideri  

Citeşte Neemia 8:1-2!

Neemia a înţeles valoarea lucrului în echipă şi nu de unul singur. Neemia şi-a 
văzut foarte clar rolul său, şi-a cunoscut şi acceptat limitele şi a fost gata să facă 
echipă cu Ezra pentru restaurarea spirituală a poporului din Ierusalim.
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MARȚI, 26 MAI



Cine era Ezra? Citeşte 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 repatriaţi la 
Ierusalim. Neemia a venit abia în anul 445 î.H., deci cu 13 ani mai târziu. Ezra 
era preot şi cărturar iscusit în Legea Domnului. Neemia era guvernator 
administrativ şi om politic. Cei 13 ani ai lui Ezra singur la Ierusalim, plus cei 
12 ani petrecuţi împreună cu Neemia după venirea acestuia, alcătuiesc 25 de 
ani de restaurare politică, teritorial-administrativă şi spirituală, în care cei doi 
oameni ai lui Dumnezeu au lucrat în echipă fiecare cunoscându-şi rolul lui. 

Ezra nu l-a privit cu superioritate pe Neemia, nici pentru că venise cu 13 ani 
mai devreme decât el la Ierusalim, nici pentru că Neemia a venit să se ocupe de 
pietre şi moloz, nu de sufletele oamenilor. Ezra a înţeles că lucrarea lui 
spirituală va fi mai eficientă dacă zidurile sunt reconstruite şi porţile puse la 
locul lor. 

Neemia, de partea lui, nu l-a ignorat pe Ezra şi nici nu l-a învinuit că de 13 ani 
stă la Ierusalim şi nu a făcut nimic în privinţa zidurilor dărâmate. Neemia a 
înţeles darul lui Ezra de a da învăţătură din Legea Domnului, pasiunea lui 
pentru citirea, împlinirea şi explicarea Scripturilor şi, la momentul potrivit, a 
făcut un pas înapoi şi l-a invitat pe Ezra în faţă. Neemia şi-a înțeles menirea. 

Îi găsim împreună pe Ezra şi pe Neemia la sfinţirea zidurilor. Citeşte 12:36, 38. 
Erau două coruri, urmate de câte o jumătate din numărul poporului, iar în 
fruntea fiecărui cor erau cei doi: Ezra şi Neemia. Acesta rămâne un exemplu de 
slujire în echipă, cu frică de Dumnezeu, respect reciproc şi conform darului.

Scrie ce afli despre liderii iudei de la Ierusalim dinaintea lui Neemia:

5:7-9 ________________________________________________________

5:15 _________________________________________________________
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Cum crezi că a influenţat comportamentul acestor lideri dinaintea lui Neemia  
încrederea oamenilor în ei?
____________________________________________________________

Crezi că s-a schimbat ceva în urma exemplului dat de Neemia? Ce şi de ce?
____________________________________________________________

Cum slujeşti mai bine: în echipă sau de unul singur? De ce?
____________________________________________________________

Cum îţi găseşti locul într-o echipă? Cum crezi că trebuie să te raportezi la 
ceilalţi membri ai echipei?
____________________________________________________________

 

Legea Domnului în slujba oamenilor:
 restaurând credinţa şi speranţa  

Citeşte 8:1-12!

 Zidurile au fost terminate în a 25-a zi a lunii Elul (6:15). Luna Elul era 
luna a şasea în calendarul religios evreiesc. Deci zidurile au fost finalizate cu 
cinci zile înaintea lunii a şaptea, luna Tişri, care era o lună foarte importantă a 
calendarului evreiesc. 
 Erau trei mari sărbători în această lună conform textului din Levitic 
23:23-36: Sărbătoarea trâmbiţelor (Anul Nou civil, prima zi a lunii a şaptea), 
Sărbătoarea ispăşirii (Yom Kipur, ziua a 10-a) şi Sărbătoarea corturilor (din 
ziua a 15-a până în ziua a 21- a).
 În Neemia 8:2 ni se spune că Ezra a adus Legea Domnului înaintea 
adunării... Era ziua întâi a lunii a şaptea, conform calendarului evreiesc, era 
Sărbătoarea trâmbiţelor sau Anul Nou civil. (Anul Nou religios începea cu 
luna Nisan în care jertfeau Paştele, în amintirea ieşirii din Egipt, dar Anul Nou 
civil începea cu luna Tişri, cu Sărbătoarea trâmbiţelor). Aşadar, sărbătoreau 
Anul Nou, cu ziduri noi, cu provocări noi din Legea Domnului. În acest 
context citeşte Ezra din Legea Domnului. 

Cine a ascultat Legea Domnului citită şi explicată de Ezra? 8:2, 3
____________________________________________________________
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Care era atitudinea poporului când se citea Legea? 8:3b
____________________________________________________________

Ce rol crezi că are ceremonialul descris în 8:4-6?
____________________________________________________________

Care sunt cele două acţiuni ale lui Ezra şi ale colaboratorilor săi? 8:8
____________________________________________________________

Ce scop aveau? 8:8b
____________________________________________________________

Care a fost reacţia poporului după ce a înţeles cuvintele care li se tâlcuiseră? 
8:9-12
____________________________________________________________

De ce crezi că au reacţionat aşa? 
____________________________________________________________

Ce i-au sfătuit Neemia, Ezra şi leviţii? 8:9, 11, 12
____________________________________________________________

Faptul că a existat o reacţie din partea poporului dovedeşte că au înţeles şi au 
crezut ce li s-a citit din Legea Domnului. Este foarte posibil ca Ezra să fi citit 
tocmai din Levitic 23 despre sărbătoarea Anului Nou, despre Ziua ispăşirii 
păcatelor şi despre Sărbătoarea corturilor. Dar despre asta vom studia în ziua 
următoare. Până mâine, gândeşte-te:

Cât de des stai în faţa Cuvântului lui Dumnezeu ca să-ţi vorbească?
____________________________________________________________

Înţelegi ce citeşti? Ce faci atunci când nu înţelegi? Dar când înţelegi?
____________________________________________________________

Cum asculţi Cuvântul predicat în Biserică? 
____________________________________________________________

Cum reacţionezi când îţi vorbeşte o predică exact pentru nevoia ta?
____________________________________________________________
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Dar când nu se potriveşte nevoilor tale imediate?
________________________________________________________

Sărbătoarea Corturilor în slujba oamenilor:
restaurând bucuria  

Citeşte 8:13-18!

Ce au făcut liderii poporului a doua zi? 8:13
____________________________________________________________

Asta înseamnă dorinţă, sete spirituală, credinţă în Cuvântul lui Dumnezeu. Ce 
bine că la adăpostul zidurilor se pot adăpa din izvorul Cuvântului divin!

Ce au găsit scris în Lege? 8:14
____________________________________________________________

Citeşte şi tu Levitic 23:34-44;  Deuteronom 16:13.
Când au auzit şi au înţeles ce spune Dumnezeu în Lege privitor la luna a şaptea 
şi la Sărbătoarea corturilor, ce au făcut imediat? 8:15
____________________________________________________________

Scrie ultimele trei cuvinte din 8:15_________________________________

Acesta este Cuvântul primit cu credinţă care este transformat în acţiune. Să 
faceţi corturi, cum este scris...  

Care a fost rezultatul auzirii, înţelegerii şi împlinirii Cuvântului referitor la 
Sărbătoarea corturilor? 8:17b _____________________________________

Împlinirea Cuvântului duce la sărbătoare. Iar sărbătoarea aduce foarte multă 
bucurie!
Ce au făcut în fiecare zi a sărbătorii, din cea dintâi până la cea din urmă? 8:18 
____________________________________________________________

Gustaţi şi vedeţi ce bun este Domnul şi Cuvântul Lui şi apoi nu vă veţi mai 
sătura!
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Timp de opt zile cât ţinea sărbătoarea corturilor, din ziua a 15-a a lunii până în 
ziua a 21-a, au citit din Legea Domnului şi s-au bucurat. Bucuria le-a fost 
restaurată prin Cuvânt.

Ce faci când îţi piere bucuria din suflet?
____________________________________________________________

Ce poţi învăţa din experienţa lui Neemia şi a poporului?
____________________________________________________________

Redescoperă bucuria sărbătoririi ca la carte, după cum este scris. Sărbătoreşte 
fiecare zi, ca pe un dar de la Dumnezeu. Sărbătoreşte azi Înălțarea Domnului 
Isus, odihnindu-te şi închinându-te. Descoperă bucuria recitind promisiunile 
şi poruncile lui Dumnezeu. 

Citește Luca 24:50-53 și Fapte 1:6-11.
 
Ce înseamnă Înălțarea Domnului Isus pentru Biserica Lui? Dar pentru tine?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

  

Înnoirea Legământului în slujba oamenilor: 
restaurând relaţia cu Dumnezeu  

Citeşte 9:1-3, 38! 

În ce zi a lunii a şaptea se petrec evenimentele din cap. 9?  9:1 
____________________________________________________________

Aşadar, s-au odihnit trei zile, iar după aceea, în a 24-a zi a lunii a şaptea, au 
vestit un post pentru mărturisirea păcatelor în lumina Legii Domnului şi 
pentru reînnoirea Legământului. 9:3, 38

E important de remarcat faptul că din ziua 25 a lunii a şasea, când au terminat 
zidul şi până în ziua 24 a lunii a şaptea, deci o lună întreagă, au stat înaintea 
Legii Domnului pentru restaurare spirituală. Deci, după 52 de zile de lucru la 
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zid, au urmat 30 de zile de lucru la suflet. Au stat înaintea Domnului şi a 
Cuvântului Său, l-au citit, l-au împlinit, au postit, s-au pocăit, s-au rededicat 
lui Dumnezeu înnoind legământul şi, abia după acestea, a urmat sfinţirea 
zidurilor. 

Dacă în privinţa restaurării, s-au restaurat mai întâi zidurile şi apoi sufletele 
oamenilor, în privinţa sfinţirii, are loc mai întâi sfinţirea oamenilor şi apoi a 
zidurilor. Pentru că omul sfinţeşte locul şi nu invers.

Care sunt cele patru decizii pe care le-au luat evreii în vederea sfinţirii lor? 
10:29 ________________________________________________________
10:30 ________________________________________________________
10:31a _______________________________________________________
10:31b _______________________________________________________

Ce înseamnă pentru tine şi ce relevanţă mai au astăzi aceste domenii? 
____________________________________________________________

Care este echivalentul „Legii lui Dumnezeu date prin Moise” pentru creştinii 
de astăzi?
____________________________________________________________

Ce înveţi în privinţa căsătoriei? 
____________________________________________________________

Cum te inspiră să sărbătoreşti ziua Domnului?
____________________________________________________________

Are vreun echivalent anul sabatic pentru noi astăzi? Dacă da, care?
____________________________________________________________

Re-capitulare

Recapitulează adevărurile principale dezvoltate în fiecare zi, adevăruri care 
arată cum a condus Neemia lucrarea de restaurare a oamenilor din Ierusalim.

4__________________________________________________________
4__________________________________________________________
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4__________________________________________________________
4__________________________________________________________
4__________________________________________________________
4__________________________________________________________
4__________________________________________________________

Aplicare  

Citeşte Neemia 9:5-37 ca model de rugăciune pentru restaurare spirituală. 
Roagă-te pentru creşterea ta spirituală şi pentru grupul tău de ucenicizare. 
Roagă-L pe Dumnezeu să-ţi arate cum vrea să lucreze la restaurarea ta 
spirituală prin „zidul” la care trudeşti, prin echipa de lideri care conduce, prin 
Cuvântul Domnului, prin sărbătoare şi Legământ.

 Întrebări de discuţie în grup (folosind Zoom/Skype ș.a.):

1. Cum reacţionezi când trebuie să faci ceea ce nu-ţi place, mai ales în perioada 
aceasta de pandemie (să porți masca, să păstrezi distanța etc.)?
2. Ce te motivează să suporţi disconfortul limitărilor impuse de autorități?
3. Cum se aplică principiul din 2 Corinteni 4:17-18 în viaţa ta?
4. Cum lucrezi mai bine, singur sau în echipă?
5. Care sunt avantajele lucrului în echipă? Dar dezavantajele?
6. Ce crezi că i-a determinat pe Neemia şi pe Ezra să lucreze în echipă?
7. Ce crezi că a contribuit la unitatea echipei celor doi?
8. Ce poate dezbina o echipă?
9. Ce efect au predicile din biserică asupra ta?
10. Cum reacţionezi când o predică îţi vorbeşte exact pentru nevoia ta? Dar 
când nu se potriveşte nevoilor tale?
11. De ce crezi că plângeau evreii când au auzit Legea Domnului citită de 
Ezra?
12. De ce crezi că a fost aşa mare veselie la Sărbătoarea Corturilor?
13. Ce te face să te bucuri la o sărbătoare?
14. Când obişnuieşti să iei hotărâri în ce priveşte rededicarea ta faţă de 
Dumnezeu?
15. Ce hotărâri au luat evreii din vremea lui Neemia când au înnoit 
Legământul cu Dumnezeu?
16.  Împărtășiți hotărâri luate la 1 ianuarie 2020 pe care le-ați respectat sau nu. 
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Citeşte Neemia 10!

Rededicare faţă de Casa Domnului

Restaurarea spirituală nu este strict legată de Casa Domnului, ci de Legea 
Domnului. Pentru vindecarea spirituală nu este nevoie atât să intre omul în 
Casa Domnului, cât să intre Legea Domnului în om. Asta nu înseamnă că 
templul era de neglijat. Dar era mai important ca cei ce aveau să intre în templu 
să fie renăscuţi spiritual. Neemia a învăţat lecţia istoriei din vremea lui 
Ieremia. 

Citeşte Ieremia 7:1-12! Ce le reproşează Dumnezeu celor ce intrau pe porţile 
templului de la Ierusalim? De ce nu era suficient faptul că veneau la templu?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Ce părere ai în privinţa mersului la biserică? Este suficient pentru a fi 
creştini autentici? Este obligatoriu pentru un creştin? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Cum ai resimțit faptul că nu ai putut merge la întâlnirea cu biserica în 
perioada aceasta de pandemie?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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ăptămâna 6S
Căci ajutorul dat de darurile acestea, 
nu numai că acopere nevoile sfinţilor,
dar este şi o pricină de multe mulţumiri 
către Dumnezeu. 2 Corinteni 9:12

LUNI, 1 IUNIE

 De la ziduri la Casa Domnului: credincioşie în slujire



Ne vrea Dumnezeu întâi de toate bisericoşi sau mai degrabă credincioşi? Care 
este pericolul unui necredincios bisericos? Dar al unui credincios nebisericos?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Sufletul omului restaurat are nevoie să-şi găsească odihna în Casa Domnului, 
în închinare împreună cu ceilalţi credincioşi. După ce s-au ocupat de 
restaurarea sufletească a evreilor de la Ierusalim, Neemia şi Ezra le îndreaptă 
paşii spre Casa lui Dumnezeu. 

Ce beneficii aduce întâlnirea credincioșilor în clădirea bisericii?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

În urma citirii Legii Domnului, în urma rugăciunii şi a postului, au înţeles clar 
că Dumnezeu le cere să nu părăsească Casa Domnului.  

La ce crezi că se referă părăsirea din acest verset (10:39b)? Are de-a face cu 
frecventarea sau mai degrabă cu implicarea, slujirea şi dărnicia? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Ce rol are biserica în viaţa ta? Cum te-a ajutat Biserica în perioada pandemiei?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Ce ar trebui să facă biserica pentru a veni în întâmpinarea nevoilor tale? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Dar tu, ce ar trebui să faci pentru a demonstra credincioşia faţă de Biserica lui 
Hristos şi faţă de biserica locală pe care o frecventezi?
 ____________________________________________________________
____________________________________________________________

Înscrie-te într-o echipă de voluntari pentru a ajuta la pregătirile pentru slujbele 
în aer liber: dus/adus scaune; instalat echipamente audio-video; oameni de 
ordine etc.
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Daruri pentru Casa Domnului 

Citeşte 10:32-39! 

Astfel ne-am hotărât să nu părăsim Casa Dumnezeului nostru. 10:39

 Cum s-a concretizat această hotărâre a lor în practică? Scrie care au fost 
hotărârile concrete.

10:32  _______________________________________________________

10:34  _______________________________________________________
10:35, 36  ____________________________________________________
10:37, 38 _____________________________________________________ 

Taxa de 1/3 dintr-un siclu (shekel), însemna  aprox. 4 g de argint. Această taxă 
era stabilită de Dumnezeu de pe vremea lui Moise (Exod 30:11-16). Chiar şi 
Domnul Isus a plătit-o. ( Matei 17:24-27)

Pentru ce era folosită această taxă? 10:33 
____________________________________________________________

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

Primele roade erau închinate Domnului în semn de recunoştinţă şi 
recunoaştere a dependenţei de El. Citeşte Proverbe 3:9; Exod 14:1; Levitic 
27:26,  27. Ce înveţi din aceste pasaje? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Zeciuiala însemna a zecea parte din câştig. Acest principiu biblic, de a păstra 
90%  din ce îţi dă Dumnezeu şi de a-i da înapoi 10%, este întâlnit la patriarhi cu 
mult înainte de Legea lui Moise. 

Cine a dat zeciuială şi cui, în Geneza 14:19,  20? 
____________________________________________________________
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Dar în Geneza 28:20-22, cine promite că va da zeciuială şi cui?
____________________________________________________________

Ce înveţi din Noul Testament despre dărnicie? Citeşte următoarele pasaje şi 
scrie ce înveţi.

Matei 6:2-4  __________________________________________________
____________________________________________________________

Matei 6:19-20_________________________________________________
____________________________________________________________

Marcu 12:41-44_______________________________________________
____________________________________________________________

2 Corinteni 8:1-3_______________________________________________
____________________________________________________________

2 Corinteni 9:5-12______________________________________________
____________________________________________________________

1 Corinteni 9:9-14______________________________________________
_____________________________________________________________

Care este părerea ta despre dărnicie, zeciuială sau darurile de bunăvoie aduse 
pentru întreţinerea Casei Domnului? Este biblică părerea ta? Cum se 
concretizează în fapte?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Crezi că există şi astăzi riscul de a fi părăsită Casa Domnului, în sensul în care 
era părăsită pe vremea lui Neemia? Cum? 
_____________________________________________________________

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

Cu ce Îl înşelau? 3:8 _____________________________________________
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Cine erau cei care Îl înşelau pe Dumnezeu şi care erau consecinţele? 3:9 
_____________________________________________________________

Ce le cere Dumnezeu şi ce le promite? 3:10 ___________________________
_____________________________________________________________

Ce crezi că ar trebui să facă un credincios de astăzi, membru într-o biserică 
locală, pentru a nu-L înşela pe Dumnezeu în privinţa dărniciei?
_____________________________________________________________

Mulțumește-I lui Dumnezeu pentru dărnicia credincioșilor din Biserica 
„Harul”, care au dăruit chiar și în perioada dificilă de pandemie, sprijinind 
astfel lucrarea de ajutorare a altora și de vestire a evangheliei.

Locuitori în jurul Casei Domnului 

Citeşte Neemia 11:1, 2! 

Care sunt cele două observaţii pe care le face Neemia după ce construieşte 
zidul? 7:4
________________________________________________________

Care era realitatea demografică (densitatea populaţiei) a Ierusalimului?
________________________________________________________

Atât Casa Domnului, cât şi Ierusalimul îşi împlineau menirea câtă vreme erau 
locuite de prezenţa Domnului şi de prezenţa oamenilor. Pustiirea era semnul 
pedepsei, când Dumnezeu pleca şi oamenii erau expulzaţi sau duşi în robie. 

Acum, în vremea lui Neemia, deşi Dumnezeu locuia din nou în Templul de la 
Ierusalim, cetatea sfântă era cam pustie. După refacerea zidurilor şi punerea 
porţilor, spaţiul din interiorul zidurilor era destul de mare, iar populaţia puţină. 
Cei mai mulţi evrei repatriaţi au ales să locuiască în provincie şi nu în capitală, 
pentru că nu se simţeau în siguranţă. Acum trebuia ca unii dintre ei să se mute 
cu totul la Ierusalim şi să refacă viaţa social-administrativă a oraşului. 

Care sunt cele două sau chiar trei categorii de persoane care s-au aşezat până la 
urmă în Ierusalim? 11:1, 2
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____________________________________________________________
____________________________________________________________

Care crezi că au fost avantajele şi dezavantajele celor care s-au mutat la 
Ierusalim?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Te-ai mutat vreodată dintr-un oraş în altul? Cum a fost desprinderea de vechiul 
oraş? Dar acomodarea cu noul oraş?
____________________________________________________________

Ce îi determină pe oameni să se mute astăzi dintr-un oraş în altul?
____________________________________________________________

Ce ai zice dacă Biserica „Harul” ar propune ca o parte din lideri şi 10 %  (vezi 
11:1) dintre membrii ei să se mute în altă localitate pentru a forma o nouă 
biserică în acea localitate? Cum ai reacţiona? 
____________________________________________________________

Ai fi dispus să te muţi? De ce?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Ce crezi că i-a motivat pe cei care s-au mutat de bunăvoie în Ierusalim? 11:2
____________________________________________________________

De ce crezi că a fost nevoie să se tragă la sorţi? 
____________________________________________________________

Cum crezi că s-au simţit cei care au căzut la sorţi să se mute? 11:1
____________________________________________________________

Dărnicia este un mod de a ne arăta credincioşia faţă de Casa Domnului, dar nu 
singurul mod. Uneori trebuie să te muţi dintr-un loc în altul. Să laşi oraşul, 
vecinii, rudele, prietenii, obişnuinţa, confortul şi să pleci pentru extinderea 
Împărăţiei lui Dumnezeu.

Roagă-te pentru misionarii şi credincioşii care s-au mutat din ţara lor sau din 
oraşul lor şi care trăiesc acum într-un alt loc, doar pentru a sluji Casei lui 
Dumnezeu, Bisericii lui Hristos.
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Slujbe în Casa Domnului 

Citeşte Neemia 11!

Un alt mod de a-şi arăta credincioşia faţă de Casa lui Dumnezeu era să accepte 
o slujbă în Ierusalim sau la templu. 
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 seminţia lui Iuda, 
Beniamin şi Levi. Iuda şi Beniamin pentru că ei formau, de fapt, Regatul lui 
Iuda înainte de cucerirea babiloniană și leviţii pentru că ei nu aveau moştenire 
în Israel, ci ei erau slujitorii Domnului pretutindeni. 

Ce slujbe trebuiau îndeplinite la Ierusalim şi în Templu?  (7:1, 3)
 ___________________________________________________________

Erau slujbe administrative, ca aceea de portari sau uşieri. Ce folos că aveau 
porţi, dacă nu le păzea nimeni? Aşa că erau slujbe vacante de 
uşieri/portari/păzitori ai intrărilor. Porţile cetăţilor se închideau seara la apusul 
soarelui şi se deschideau dimineaţa (13:19).  Apoi erau slujbele de la templu, 
în cadrul ceremoniilor zilnice, în cadrul sărbătorilor etc. Preoţii şi leviţii aveau 
slujbe foarte bine stabilite de Dumnezeu încă de pe vremea lui Moise. 

Citeşte 1 Corinteni 12:4-6. 

Observă, pe de o parte, progresia: daruri, slujbe, lucrări şi pe de altă parte, 
implicarea Sfintei Treimi: Duh, Domn, Dumnezeu. Duhul Sfânt împarte daruri 
pentru slujire. Domnul Isus oferă slujbe pe măsura darurilor primite. Iar aceste 
slujbe nu sunt izolate unele de altele, ci sunt fiecare parte a lucrării lui 
Dumnezeu, care lucrează totul în toţi.

Ce nevoi de slujire vezi în biserică?
____________________________________________________________

Ce dar de slujire ai? Cum îl foloseşti?
____________________________________________________________
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Slujitori în Casa Domnului

Slujbele implică  slujitori. Slujitori echipaţi 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, şi încă 
oameni speciali. Oameni care au lăsat Babilonul şi au venit acasă, în Israel, 
chiar dacă cei mai mulţi confraţi ai lor au ales să rămână în Babilon. Oameni 
dispuşi să se mute din nou din cetăţile lor la Ierusalim, pentru a nu părăsi Casa 
Domnului. Oameni care au fost gata să slujească, fiecare după darul lui. Slujba 
confirmă darul, înzestrarea sau chemarea. 

Care era slujba preoţilor?
____________________________________________________________

Dar slujba leviţilor? 11:16, 17
____________________________________________________________

Care crezi că este darul cu care te-a înzestrat Dumnezeu? Cum slujeşti cu el? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Citeşte 1 Corinteni 12:27-28! De ce crezi că Dumnezeu a hotărât ca în Biserică 
să existe o aşa diversitate a darurilor?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Unora li s-a cerut să rămână unde sunt. Altora doar să se mute la Ierusalim. 
Altora să fie păzitori ai porţilor. Altora să slujească în afara Templului. Altora 
în Templu. Unora la jertfe. Altora cu cântarea.  Ceea ce îi motiva era lucrarea 
generală a lui Dumnezeu, slujbele care trebuiau făcute şi darurile pe care le 
aveau fiecare. 
Ceea ce în urmă cu trei luni era de la sine înțeles, acum abia dacă mai poate fi 
imaginat, în privința slujirilor din biserică. Ce oprtunități noi de slujire au 
apărut în contextul pandemiei de Covid-19?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________  
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Re-capitulare 

Recapitulează ce ai învăţat despre Casa lui Dumnezeu şi cum poţi fi tu un 
slujitor în Casa Domnului.
4__________________________________________________________
4__________________________________________________________
4__________________________________________________________
4__________________________________________________________
4__________________________________________________________
4__________________________________________________________
4__________________________________________________________

Aplicare 

Gândeşte-te ce aplicaţii trebuie să faci în urma lecţiei de săptămâna aceasta.
____________________________________________________________
____________________________________________________________

 Întrebări de discuţie în grup(folosind Zoom/Skype ș.a.):

1. Discutați despre Sărbătoarea Pogorârii Duhului Sfânt și despre nașterea 
Bisericii. Ce înseamnă Biserica pentru tine? Ce rol are biserica în viaţa ta?
2. Care crezi că este rolul Duhului Sfânt în viața credincioșilor?
3. Ce însemna pentru evrei decizia de a nu părăsi Casa Domnului?
4. Care este părerea ta despre dărnicie, zeciuială sau darurile de bunăvoie 
pentru întreţinerea Casei Domnului? Ce înveţi din Noul Testament despre 
dărnicie?
5. Ai fi dispus să te muţi în alt cartier, oraş sau chiar în altă ţară, doar pentru a 
putea forma o nouă biserică sau pentru a sprijini o biserică mică?
6. Care crezi că este darul tău pentru slujirea lui Dumnezeu?
7. De ce crezi că mulţi credincioşi sunt spectatori şi consumatori, dar nu se 
implică în bisericile lor?
8. Cum ar trebui să crească biserica conform textului din Efeseni 4:16?
9. Discutați despre daruri folosite în cadrul slujbelor bisericii și daruri folosite 
în afara slujbelor? Care sunt mai căutate? Care sunt mai necesare?
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Bucuria lucrului împlinit 

Citeşte 12:27-47!

Sărbătoarea a fost ideea lui Dumnezeu, ca o amintire a Edenului şi ca o 
anticipare a Raiului. În Eden omul sărbătorea prezenţa Domnului în mijlocul 
creaţiei perfecte. În Rai omul va sărbători continuu prezenţa lui Dumnezeu şi 
mântuirea Lui. 

După căderea în păcat, sărbătorile au devenit oazele de bucurie în mijlocul 
trudei zilnice pe un pământ blestemat datorită păcatului. Omul nu poate trăi 
acum pe pământ doar într-o sărbătoare pentru că nu mai este nici în Eden, nici 
n-a ajuns încă în Rai. Dar nici fără sărbătoare nu poate trăi. 

Neemia a înţeles acest adevăr, aşa că a planificat sărbătoarea la timpul ei. După 
terminarea zidurilor, aşezarea porţilor, restaurarea spirituală prin post, 
rugăciune şi citirea Legii, încă mai erau și alte lucruri de făcut până la 
sărbătoare. Abia după ce s-a stabilit şi populaţia Ierusalimului, după ce s-au 
ocupat slujbele vacante în administrarea cetăţii şi la templu, după ce slujitorii 
erau fiecare la slujba lui conform darului său, abia atunci Neemia a putut 
organiza sărbătoarea finală de inaugurare a zidurilor.

De ce crezi că a procedat aşa? De ce nu a inaugurat zidul imediat după ce l-au 
terminat?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Neemia a ştiut că lucrul lui nu se rezuma la ziduri, ci la întreaga restaurare a 
cetăţii Ierusalimului: administrativă şi religioasă. Dacă ar fi inaugurat zidurile 
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Cei ce seamănă cu lăcrimi,
vor secera cu cântări de veselie.
     Psalmi 126:5 

De la ziduri la sărbătoare: bucuria lucrului împlinit

LUNI, 8 IUNIE



imediat, ar fi transmis mesajul că lucrul s-a încheiat şi nu era adevărat. Neemia 
trăieşte bucuria lucrului împlinit după ce l-a dus la bun sfârșit. 

Fiecare lucru de sub soare îşi are vremea lui: zidirea îşi are vremea ei şi 
sărbătorirea îşi are vremea ei, truda îşi are vremea ei şi bucuria îşi are vremea 
ei, rugăciunea îşi are vremea ei şi cântarea îşi are vremea ei.
 

 Sfinţirea zidurilor 

Ce crezi că înseamnă expresia „sfinţirea zidurilor” din 12:27? 
____________________________________________________________

Corelează cu Exod 20:8 - Adu-ţi aminte de ziua de odihnă ca s-o sfinţeşti! 

Porunca a patra se referă la punerea de-o parte a unei zile din şapte. Să o dedici 
lui Dumnezeu. Să te odihneşti şi să te închini. Să sărbătoreşti cu trupul şi 
sufletul tău. 

Aşadar sfinţirea zidurilor nu însemna decât dedicarea lor în slujba lui 
Dumnezeu. Recunoaşterea publică (şi destul de zgomotoasă) a faptului că 
zidurile de sub picioarele lor sunt lucrarea lui Dumnezeu spre slava lui 
Dumnezeu. Sărbătoarea aceasta însemna şi recunoaşterea ajutorului divin, dar 
şi recunoştinţă pentru acest ajutor. 

Cum s-au manifestat în acea zi de sărbătoare? 12:43
____________________________________________________________

Bucuria este parte a sărbătorii. Bucuria de la Dumnezeu se exprimă liber. Şi se 
aude până departe... Până la Sanbalat, Tobia şi dincolo de ei... Până la 
Dumnezeul cerurilor care este mai presus de toţi şi de toate. Sfinţirea zidurilor 
după sfinţirea inimilor era acum închinare autentică, liberă, izvorâtă din 
experienţa celor 52 de zile de lucru şi a celor 30 de zile de restaurare spirituală.

Cât de uşor îţi exprimi bucuria în închinare? Te simţi liber să te exprimi? Ce te 
inhibă?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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Ce i-ai spune unui creştin care se simte inhibat la închinarea publică? 
_____________________________________________________________

Ce legătură crezi că există între exprimarea în închinare şi experienţele reale cu 
Dumnezeu?
_____________________________________________________________

Dar între închinarea publică din ziua Domnului şi închinarea privată din timpul 
săptămânii?
_____________________________________________________________

 

Două coruri, o singură melodie; doi lideri, o singură 
echipă; două trasee, o singură ţintă 

 Rezumă în cuvintele tale desfăşurarea ceremoniei de sfinţire 
(dedicare) a zidurilor. 12:31-43
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Am suit pe zid... Nu pe nişte dărâmături, ci pe un zid lat de vreo trei metri... am 
suit sute de oameni. Pe zidul pe care l-au batjocorit duşmanii zicând că şi de va 
trece o vulpe peste el se va dărâma (4:3). Pe zidul construit în 52 de zile, 
construit cu mâinile noastre, cu preţul disconfortului şi al fricilor noastre, 
simbolul unităţii noastre în diversitate. 

Neemia a organizat două coruri mari, care au pornit în sensuri diferite, dar spre 
o ţintă comună. Erau două coruri, dar cântau aceeaşi melodie: recunoştinţa, 
pentru că mâna bună a Domnului a fost peste ei. Leviţii, cântăreţii, preoţii şi toţi 
ceilalţi puşi în slujbe Îl preamăreau pe Dumnezeu de la înălţimea zidului, 
pentru că este bun, pentru că bunătatea Lui ţine în veac.

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

Doi lideri, dar o singură echipă. Daruri diferite, slujiri diferite, dar în slujba 
aceluiaşi Domn. 
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Unde s-au oprit cele două coruri? 12:40 _____________________________

Două coruri cântă slava aceluiaşi Dumnezeu. Se îndreaptă spre acelaşi templu. 
Cu acelaşi scop: închinarea.

Ce au făcut leviţii cântăreţi în Casa Domnului? 12:42
____________________________________________________________

Cântarea este condusă de Izrahia. Ce îţi spune asta despre cântarea publică în 
Casa Domnului? 
____________________________________________________________

Tradiţie şi inovaţie în sărbătoare şi închinare

Citeşte 12:44-47. 

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

 Sărbătoarea sfinţirii zidurilor a fost şi un prilej de evaluare a închinării. 
Au fost elemente unice specifice momentului (două coruri, urcarea pe zid 
etc.), dar şi respectarea rânduielii puse de David şi Solomon (12:45).
 Cântăreţii şi uşierii îşi împlineau slujbele după rânduiala lui David şi 
Solomon. În ce consta rânduiala aceasta? 12:46  
 Pe vremea lui David erau căpetenii peste cântăreţi; adică nu cânta 
fiecare de capul lui, ci erau coordonaţi. Şi al doilea element menţionat de pe 
vremea lui David este repertoriul şi teologia cântărilor. Cântările erau de laudă 
şi mulţumire şi erau cântate în cinstea Domnului. 

 

Sărbătoare şi responsabilitate

 Când liderii laici (Zorobabel şi Neemia) şi-au făcut slujba cu 
credincioşie, când liderii religioşi (preoţii şi leviţii) au fost fiecare la locul şi 
slujba lui şi au făcut totul ca pentru Dumnezeu, atunci şi poporul şi-a făcut 
datoria: a dat părţile cuvenite cântăreţilor şi uşierilor zi de zi; au dat leviţilor 
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lucrurile sfinţite, iar leviţii au dat preoţilor lucrurile sfinţite cuvenite lor. 
Fiecare a fost responsabil în dreptul lui.

Care este responsabilitatea ta în ce priveşte închinarea publică?
____________________________________________________________

Bucuria lucrului împlinit o trăiesc aceia care îşi înţeleg menirea, îşi asumă 
responsabilităţi, perseverează până la capăt în împlinirea lor şi Îi dau slava 
cuvenită lui Dumnezeu. Neemia împreună cu tot poporul au trăit bucuria 
restaurării zidurilor şi a restaurării lor spirituale; bucuria unei misiuni 
împlinite şi a unui nou început.

 

Re-capitulare

Recapitulează ideile principale ale lecţiei de săptămâna aceasta. Studiul din 
cartea Neemia se apropie de final. Simţi şi tu bucuria lucrului împlinit? 
4__________________________________________________________
4__________________________________________________________
4__________________________________________________________
4__________________________________________________________
4__________________________________________________________
4__________________________________________________________
4__________________________________________________________

 Aplicare 

Dacă trăieşti frecvent experienţa bucuriei lucrului împlinit, dă-I slavă lui 
Dumnezeu. Dacă nu experimentezi această bucurie, reevaluează-ţi viaţa, 
responsabilităţile, credincioşia şi învaţă de la Neemia să te bucuri de lucrul 
mâinilor tale.
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Întrebări de discuţie în grup(folosind Zoom/Skype ș.a.):

1. Ce rol au sărbătorile în viaţa noastră?
2. Cum sărbătoreşti, de obicei, terminarea unui lucru, proiect, examen?
3. Când și cum a sărbătorit Neemia ridicarea zidurilor? 
4. Cum s-au manifestat evreii în sărbătoarea lor?
5. Ce crezi că îi inhibă pe credincioşi atunci când sărbătoresc?
6. Ce legătură crezi că există între manifestarea în închinarea publică şi 
experienţele personale cu Dumnezeu?
7. De ce crezi că închinarea prin cântare de la templu era coordonată de 
Izrahia?
8. De ce crezi că pe ziduri a fost mai mult loc pentru spontaneitate şi inovaţie, 
iar la templu era mai multă rigoare, conform rânduielilor puse de David şi 
Solomon cu sute de ani înainte?
9. Cum crezi că se pot împăca tradiţia şi inovaţia în închinare?
10. Ce inovații au fost necesare în viața bisericii noastre și în închinarea 
publică în timpul pandemiei? De ce?
10. Care crezi că este responsabilitatea ta în închinarea publică?
11. Cum putem să folosim curtea, zidurile și clădirile bisericii pentru a facilita 
închinarea publică? Ce ne-a învățat perioada de izolare socială?
12. Crezi că trebuie să ţii cont şi de ceilalţi când îţi exprimi bucuria? De ce?
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De la început!!! 

Citeşte Neemia 13!

Zidurile au fost restaurate o dată pentru 520 de ani. Natura umană trebuie 
mereu şi mereu restaurată. Neemia a plecat la Susa, după doisprezece ani de 
şedere şi slujire la Ierusalim, şi s-a întors după câteva luni. (13:6, 7)

Ce s-a întâmplat în această scurtă perioadă în care Neemia s-a reîntors la Susa? 
Scrie abaterile care reies din următoarele 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 propovăduim noi şi sfătuim pe orice om 
şi învăţăm pe orice om în toată înţelepciunea, 
ca să înfăţişăm pe orice om, desăvârşit în Hristos Isus. 
Iată la ce lucrez eu şi mă lupt după lucrarea puterii Lui, 
care lucrează cu tărie în mine. Coloseni 1:28, 29
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Ce crezi că a simţit Neemia când s-a reîntors la Ierusalim după numai câteva 
luni şi a găsit zidurile întregi la locul lor, dar oamenii departe de a fi rămas în 
voia lui Dumnezeu?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Ce crezi că i-a determinat să cadă din nou?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Formarea caracterului este un proces care durează toată viaţa. Natura umană 
este predispusă la cădere. Lipsa unei motivaţii puternice în interior sau a unei 
motivări din exterior conduce întotdeauna la recidivă. Vestea bună este că 
orice cădere oferă şansa unei ridicări şi a unui nou început. Cum? Vezi ziua 
următoare!

Corectarea abaterilor

Revenirea lui Neemia la Ierusalim a însemnat şansa corectării pentru cei care 
se abătuseră de la calea Domnului. Deşi nu s-au bucurat probabil când l-au 
văzut pe Neemia întorcându-se, toţi cei care au fost cu adevărat credincioşi au 
acceptat mustrarea lui şi s-au pocăit de faptele lor rele. Şi-au îndreptat căile şi 
faptele şi au luat-o de la început.

Cum a corectat Neemia greşeala preotului Eliaşib, care îi făcuse o cămară lui 
Tobia în Casa Domnului? 13:4, 5, 8, 9, 13
____________________________________________________________

Cum a corectat problema zeciuielilor care nu mai fuseseră date leviţilor?  
13:10, 11
____________________________________________________________

Ce a făcut Neemia cu leviţii şi cântăreţii care fugiseră de la slujbele lor pentru 
că nu-şi mai primiseră partea cuvenită lor, hotărâtă de Dumnezeu? 13:10b, 
11b
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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Ce au făcut oamenii din Iuda în privinţa zeciuielilor care trebuiau aduse la 
Casa Domnului? (13:12)
____________________________________________________________

Cum a rezolvat Neemia problema negustorilor care profanau Sabatul făcând 
negoţ în ziua Domnului, în loc să se odihnească şi să se închine Domnului? 
(13:17-22)
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Cum a rezolvat Neemia problema căsătoriilor încheiate cu persoane din alte 
naţiuni, căsătorii nepermise de Legea Domnului? (13:25-28, 30)
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Care este acţiunea lui Neemia regăsită în 13:11, 17,  21, 25?
____________________________________________________________

Care era motivaţia mustrării lui Neemia? (13:1, 3, 18, 26, 27)
____________________________________________________________

Cum te simţi atunci când te mustră cineva?
____________________________________________________________

Ce preferi atunci când greşeşti: să fii mustrat sau lăsat în pace? De ce? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Citeşte următoarele pasaje şi evaluează-ţi atitudinea faţă de mustrare:

Proverbe 3:11  Fiule, nu dispreţui mustrarea Domnului şi nu te mâhni de 
pedepsele Lui.
Proverbe 6:23  Căci sfatul este o candelă, învăţătura este o lumină, iar 
îndemnul şi mustrarea sunt calea vieţii.
Proverbe 10:17  Cine îşi aduce aminte de certare apucă pe calea vieţii; dar cel 
ce uită mustrarea apucă pe căi greşite.
Proverbe 12:1  Cine iubeşte certarea, iubeşte ştiinţa; dar cine urăşte 
mustrarea, este prost.
Proverbe 13:1  Un fiu înţelept ascultă învăţătura tatălui său, dar 
batjocoritorul n-ascultă mustrarea.
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Proverbe 15:10  Cine părăseşte cărarea este aspru pedepsit şi cine urăşte 
mustrarea va muri.
Proverbe 15:32  Cel ce leapădă certarea îşi dispreţuieşte sufletul, dar cel ce 
ascultă mustrarea capătă pricepere.
Eclesiastul 7:5  Mai bine să asculţi mustrarea înţeleptului decât să asculţi la 
cântecul celor fără minte.

Sfârşitul învăţăturii din Neemia

Cartea lui Neemia a început cu rugăciune şi se încheie tot cu rugăciune. 
Corectarea greşelilor despre care citim în cap. 13 este împletită cu rugăciunea 
(13:14, 22b, 29,  31). Dacă Neemia ne învaţă ceva de la început până la sfârşit, 
el ne învaţă să ne rugăm. Neemia motivat de Cuvântul lui Dumnezeu se roagă 
şi acţionează. Neemia este un om al rugăciunii şi al acţiunii. Cea mai 
importantă acţiune a lui este rugăciunea. Fiecare rugăciune a lui îl conduce la 
acţiune. La bine şi la greu, când lucrurile merg sau se împotmolesc, când 
oamenii Îl ascultă pe Dumnezeu sau se abat de la căile Lui, Neemia se roagă şi 
acţionează.

Adu-ţi aminte de mine spre bine, Dumnezeule! 
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 Un nou început

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

 
Continuă obiceiul de a studia săptămânal pasajele biblice recomandate în  
pliantul Programului Dialogos.

Continuă obiceiul de a recapitula, de a repeta adevărurile studiate.

Pune în aplicare Cuvântul! Trăieşte Cuvântul! Fii un creştin practicant, 
implicat  în rugăciune şi acţiune. Zidește caracterul lui Hristos în tine!
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VINERI, 19 IUNIE

SÂMBĂTĂ, 20 IUNIE

DUMINICĂ, 21 IUNIE
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