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EEMIANfiecare în dreptul casei lui



Acest studiu a fost scris inițial pentru grupurile de ucenicizare în anul 2009.
În prezent, a fost reeditat în contextul pandemiei de Covid-19, din anul 2020,
cu convingerea că studiul cărții Neemia poate învinge Pandemia, mai exact,

efectele negative pe care izolarea le poate avea asupra credincioșilor din 
Biserica Harul Titan.

.



INTRODUCERE

Prin cartea Neemia avem acces la o perioadă dificilă din viaţa 
poporului evreu, respectiv ultima perioadă a întoarcerii lor din robia 
babiloniană (445-433 î.H.). Pentru înţelegerea unei cărţi a Bibliei, Beniamin 
Fărăgău propune o împătrită călătorie: cu cartea prin istorie, cu autorul prin 
carte, cu cartea prin Biblie şi cu cartea prin literatură (B. Fărăgău, Ezra). Altfel 
spus, pentru a înţelege cartea Neemia trebuie să-i stabilim coordonatele între 
cele patru contexte cardinale: contextul istoric, contextul apropiat, contextul 
teologic şi contextul literar. 

Din punct de vedere istoric, Neemia plasează foarte clar acţiunea 
cărţii: “în anul al douăzecilea al împăratului Artaxerxes” (2:1). Este vorba de 
Artaxerxes I Longimanus care a domnit între anii 465-425 î.H. Asta înseamnă 
că Neemia ajunge pentru prima oară la Ierusalim în anul 445 î.H. Trecuseră 
aproximativ 90 de ani de la edictul de repatriere a evreilor dat de Cir persanul 
în 536 î.H. Primii repatriaţi (aprox. 50.000 de evrei) întorşi la Ierusalim cu 
Zorobabel în anul 536 î.H. muriseră. Al doilea val de repatriaţi (aprox. 2.000-
3.000 de evrei, Ezra 8:1-14) venise cu Ezra 60 de ani mai târziu (aprox. 458 
î.H.). Neemia conduce al treilea val al repatriaţilor în anul 445 î.H. Aşadar, 
istoric vorbind, acţiunea cărţii Neemia este plasată spre sfârşitul primilor o 
sută de ani după întoarcerea evreilor din captivitatea babiloniană. În primii 
douăzeci de ani, rezidiseră Templul sub impulsul profeţilor Hagai şi Zaharia şi 
se restaurase viaţa religioasă sub călăuzirea lui Ezra. Dar, după 90 de ani de la 
întoarcerea din Babilon, zidurile de apărare ale Ierusalimului şi porţile cetăţii 
erau încă în ruine. Ierusalimul era încă vulnerabil din cauza aceasta în faţa 
invadatorilor. Cartea Neemia prezintă reconstrucţia zidurilor de apărare şi 
restaurarea porţilor Ierusalimului. Lucrările au început pe neaşteptate şi s-au 
finalizat incredibil de repede: Zidul a fost isprăvit în a douăzeci şi cincea zi a 
lunii Elul, în cincizeci şi două de zile. (Neemia 6:15) 

Călătoria cu autorul prin carte ne ajută să avem imaginea de 
ansamblu asupra cărţii şi să înţelegem contextul apropiat al evenimentelor 
relatate. Cartea lui Neemia are 13 capitole care pot fi uşor împărţite în primele 
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şase capitole şi ultimele şapte. În primele şase capitole cartea lui Neemia se 
ocupă de reconstrucţia zidurilor şi repararea porţilor Ierusalimului. Ultimele 
şapte se ocupă de restaurarea vieţii moral-religioase, de restaurarea spirituală 
a oamenilor din Ierusalimul secolului V î.H.

Cap. 1-6 Reconstruirea zidurilor
Cap. 1  Rugăciunea lui Neemia în urma aflării ştirilor de la
 Ierusalim
Cap. 2  Expediţia lui Neemia la Ierusalim şi motivarea
  oamenilor
Cap. 3  Începerea lucrărilor de reconstruire a zidurilor
Cap. 4  Depăşirea piedicilor externe: Tobia, Sanbalat şi
  alţi duşmani
Cap. 5  Depăşirea piedicilor interne: frica, deznădejdea,
  nedreptăţile sociale
Cap. 6  Terminarea zidurilor după 52 de zile de lucru şi de
  luptă

Cap. 7-13 Reinstruirea oamenilor
Cap. 7  Re-înregistrarea celor întorşi din captivitate
Cap. 8  Re-amintirea Legii Domnului
Cap. 9  Re-cunoaşterea păcatelor înaintea Domnului
Cap. 10  Re-consacrarea poporului
Cap. 11  Re-popularea Ierusalimului 
Cap. 12  Re-dedicarea zidurilor
Cap. 13  Re-corectarea abaterilor 

Călătoria cu cartea lui Neemia prin Biblie sau printre cărţile Bibliei 
ne ajută să înţelegem locul acestei cărţi în canonul biblic şi adevărurile 
teologice din această carte în lumina contextului teologic al întregii Scripturi. 
În canonul Bibliei, cartea lui Neemia face parte din grupul cărţilor            
post-exilice; adică acele cărţi ale Bibliei care au fost scrise după întoarcerea 
evreilor din exilul babilonian. Din acest punct de vedere, cartea lui Neemia 
este strâns legată de cărţile narativ-istorice: 1, 2 Cronici, Ezra, Estera şi de 
cărţile profetice: Hagai, Zaharia şi Maleahi. Cartea Neemia, fiind scrisă în 
sec.V î.H., printre ultimele cărţi ale Vechiului Testament, impune ca 
adevărurile teologice desprinse din ea să fie interpretate şi înţelese în lumina 
teologiei Vechiului Testament. Adevărurile despre Ierusalim, templu, zidurile 
de apărare, relaţia cu ne-evreii, compromis, nedreptate socială, profeţie, 
Legea Domnului, descendenţa din Avraam, post, mărturisirea păcatelor, 
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pocăinţă, zeciuială, dărnicie, slujbele de la templu, legământ, preoţie, 
căsătorie ş.a. trebuie înţelese corelându-le cu restul Vechiului Testament.

Călătoria cu cartea lui Neemia prin literatură are ca scop stabilirea 
genului literar în care a fost scrisă această carte. Biblia conţine 66 de cărţi 
aparținând mai multor genuri literare. Neemia, ca multe alte cărţi ale Bibliei, 
este scrisă în genul narativ-istoric. Adică este o povestire, o naraţiune. 
Epistola lui Iacov, de exemplu, este scrisă în genul epistolar, ca de altfel toate 
epistolele din Noul Testament. Mai sunt cărţi scrise în genul profetic, cărţile 
profetice ale Bibliei (Isaia, Ieremia, Ezechiel, Osea, Amos, Obadia etc.). Alte 
cărţi sunt scrise în genul poetico-filosofic, cum ar fi Psalmii, Iov, Proverbe, 
Cântarea Cântărilor, Eclesiastul. Şi mai sunt scrieri apocaliptice, cum ar fi 
Apocalipsa şi anumite pasaje din Daniel. De ce este important să ştim că 
Neemia este o carte narativă, o povestire şi nu o epistolă, de exemplu? Pentru a 
reuşi să găsim aplicaţii corecte în urma unei interpretări corecte. Este 
important să înţelegem că nu ne putem face un principiu de viaţă şi de credinţă 
exclusiv dintr-o povestire. De exemplu, ar fi foarte greşit ca cineva să îşi facă 
un principiu de viaţă să guste de trei ori pe zi, dintr-un pahar cu vin, plecând de 
la povestirea din Neemia 1:11, unde ni se relatează că Neemia era paharnicul 
regelui (ceea ce presupunea, printre altele, să deguste vinul regelui ori de câte 
ori acesta dorea să bea). Sau ar fi la fel de greşit ca cineva să-şi justifice 
mustrarea cuiva prin violenţă verbală şi fizică cu ajutorul textului narativ din 
Neemia 13:25. Sunt pasaje în Biblie în care ni se descrie ce s-a întâmplat 
atunci şi acolo şi sunt alte pasaje în care ni se prescrie ce trebuie să facem noi 
acum şi aici. Aşadar, pentru a face o aplicaţie pornind de la un text narativ, 
acesta trebuie să fie corelat cu un text prescriptiv (o poruncă clară a 
Domnului) din Biblie şi interpretat în lumina acestuia. 
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ăptămâna 1S

                    
LUNI, 27 aprilie

Ierusalim, Cetatea sfântă

Nu te-ai întrebat niciodată de ce viaţa creştină nu este o permanentă 
victorie asupra păcatului, ispitelor, diavolului, asupra naturii tale umane sau 
asupra lumii? Dacă eşti credincios, de ce totuşi eşti vulnerabil în faţa ispitelor 
lui Satan? Dacă duminică te simţi aşa de bine la biserică, de ce luni, marţi, 
miercuri... cazi în ispită? Neemia ne dă un răspuns. N-a fost suficient pentru 
evrei să reclădească Templul pentru închinare, era nevoie şi de ziduri pentru 
apărare. Cât de bine stai cu sistemul de apărare? Cât de puternic este sistemul 
tău imunitar spiritual? Te întrebi de ce are acces atât de uşor diavolul la 
gândurile tale? Pentru că zidurile sunt dărâmate şi porţile arse de foc!

Această lecţie aşază primele cărămizi, te familiarizează cu elementele 
de bază pe care le vom întâlni şi folosi în studiul cărţii Neemia: Ierusalim, 
cetatea sfântă, cetate, Templu, ziduri de apărare, spărturi, porţile cetăţii etc.     

Citeşte Neemia 1:1-4!
                                                                               
Unde locuia Neemia conform v. 1?
  _____________________________________________________

Susa era una dintre cele trei cetăţi principale ale Imperiului medo-
persan (Ecbatana, Susa şi Babilon). Era capitala de iarnă a regilor persani. 
Acolo a locuit şi Estera (Estera 1:2) şi se pare că şi Daniel pentru o vreme 
(Daniel 8:2).
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Neemia: un om folosit de Dumnezeu   
pentru restaurarea spărturilor

Ai tăi vor zidi iarăşi pe dărâmăturile de mai înainte, 
vei ridica din nou temeliile străbune; vei fi numit 
„Dregător de spărturi” „Cel ce drege drumurile 
şi face ţara cu putinţă de locuit.” Isaia 58:12



Despre ce altă capitală îi întreabă pe fraţii lui?  (1:2) 
________________________________________________

Citeşte  2 Samuel 5:6-9!

David a cucerit cetatea Iebus, s-a aşezat în ea, a numit-o cetatea lui 
David şi a făcut întărituri de jur împrejur… Ierusalimul a fost pentru sute de 
ani capitala regatului lui Iuda. A fost numit cetatea sfântă. Locul pe care l-a 
ales Dumnezeu ca să locuiască în el. 

Care este locul în care locuieşte Dumnezeu astăzi? 1 Corinteni 3:16, 
17; 6:19                           
____________________________________________________________

Mulțumește-I lui Dumnezeu astăzi pentru Duhul Sfânt care locuiește 
în tine și pentru Biserica Lui care este trupul lui Hristos.
____________________________________________________________

MARȚI, 28 aprilie

Ierusalimul era cetate pentru că era înconjurată de ziduri de apărare 
(Deuteronom 3:5). De obicei, asta făcea diferenţa între sate şi oraşele-cetăţi. 
Satele erau aşezări omeneşti în câmp deschis, iar cetăţile erau aşezări de obicei 
pe o colină sau pe un deal, fiind înconjurate de ziduri de apărare. În Numeri 
13:19, 28 citim că iscoadele trimise trebuiau să cerceteze şi acest lucru. În 
Ieremia 34:7 întâlnim expresia „cetate întărită”.

Fortificaţiile erau diferite în funcţie de scopul cetăţii. Existau cetăţi 
urbane sau cetăţi magazii, unde se stocau provizii (vezi Exod 1:11, Pitom și 
Ramses în Egipt). Despre Solomon ni se spune că avea cetăţi pentru cai şi care 
de război, adică grajduri, cetăţi militare (1 Regi 4:26; 9:19). 

Zidurile cetăţilor se deosebeau mult în ce priveşte lăţimea, înălţimea şi 
arhitectura. Aveau de obicei 3 metri lăţime şi 6-9 metri înălţime, dar puteau fi 
şi de două ori mai groase la bază. Zidurile erau necesare atât pentru apărare, 
pentru a-i împiedica pe duşmani să intre în cetate, cât şi pentru a oferi o 
platformă de atac apărătorilor. În acest scop se foloseau de multe ori metereze, 
turnuri sau ziduri suplimentare. De multe ori se construiau două ziduri de 
apărare, iar între ele se săpa un şanţ sau un canal de apă.

Cel mai slab punct al fortificaţiilor era... poarta cetăţii. Poarta sau 
porţile cetăţii erau apărate de nişte turnuri în care stăteau păzitorii porţii. În 
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multe cazuri poarta cetăţii era un loc de negustorie, dar şi de judecată (vezi Rut 
4:1,2; 2 Samuel 19:8). Poarta cetăţii era singura cale de acces în cetate, era 
închisă cu uşi duble de lemn masiv. Aceste uşi se sprijineau pe stâlpi înfipţi în 
pământ, care se roteau pe pietre scobite special în acest scop. Întrucât 
duşmanii încercau să dea foc porţilor pentru a intra în cetate, acestea erau 
acoperite adesea cu plăci de metal. 

Ce se spune despre porţile Ierusalimului în Neemia 1:3? 
_______________________________________________________

Zidurile dărâmate şi porţile arse erau semnele cuceririi unei cetăţi. 
Aceasta însemna nesiguranţă, vulnerabilitate în faţa duşmanilor.

În ce domeniu din viaţa ta te simţi în nesiguranţă? În ce domeniu eşti 
vulnerabil în faţa ispitei? În acel domeniu înseamnă că zidurile de apărare sunt 
dărâmate şi porţile arse în foc.  

______________________________________________________
____________________________________________________________

Cu ce aseamănă Hristos Biserica şi implicit pe credincioşii care o 
alcătuiesc? Matei 16:18; Apocalipsa 21:2 
____________________________________________________________

Citeşte 2 Corinteni 10:3-5! Ce înveţi despre armele, întăriturile şi 
cucerirea din sfera spirituală? 

______________________________________________________
____________________________________________________________

MIERCURI, 29 Aprilie

Aşadar Ierusalimul era, pe de-o parte cetate, aşezare urbană 
fortificată, şi era pe de altă parte sfântă, pentru că acolo era Templul, locul pe 
care l-a ales Dumnezeu ca să locuiască în el. 2 Cronici 3:1; 6:5, 6

 Ierusalimul era centrul religios al Israelului. Astăzi este considerat 
sacru de adepţii iudaismului, islamului şi creştinismului. Ierusalimul este 
aşezat pe un podiş denivelat, iar accesul spre cetate, cu excepţia părţii de N, 
este îngreunat de trei văi adânci. Valea Tyropoeon, adică Valea făcătorilor de 
brânză cum o numeşte Flavius Josephus, împarte Ierusalimul în două 
jumătăţi, la V şi la E. Aşadar o poziţie strategică extraordinară, greu de cucerit. 
De obicei, erau luate în considerare două criterii când se construia o cetate: 
poziţia geografică, cât mai greu accesibilă duşmanilor, şi o sursă de apă. Astfel 
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a fost construit Ierusalimul ca cetate de scaun de către David şi a fost 
consolidat de Solomon ca centru religios prin construirea templului. 

Dar după aproximativ 400 de ani, în anul 586 î.H., Nebucadneţar 
(Nabuccodonosor) a asediat Ierusalimul şi după doi ani l-a cucerit, a dărâmat 
templul și zidurile de apărare, iar porţile le-a ars în foc (Ieremia 39). O spărtură 
sau o fisură în zidul unei cetăţi era semn al vulnerabilităţii în faţa duşmanilor, 
cu atât mai mult dărâmarea zidurilor.

Templul care trebuia să ofere siguranţă în relaţia cu Dumnezeu era 
acum dărâmat. Iar zidurile şi porţile cetăţii care trebuiau să ofere siguranţă în 
faţa duşmanilor erau, de asemenea, dărâmate. Cetatea sfântă de altădată nu 
mai este nici cetate, pentru că zidurile erau dărâmate, nici sfântă, pentru că 
Dumnezeu plecase din locul pe care îl alesese, iar templul era dărâmat 
complet. Cetatea sfântă a ajuns astfel o ruină. 

După 70 de ani de la dărâmare, Templul de la Ierusalim a fost rezidit, 
chiar dacă la dimensiuni reduse (Ezra 3). Zidurile însă și după 150 de ani de la 
cucerirea Ierusalimului erau tot dărâmate şi porţile arse. 

Care crezi că au fost cauzele care au transformat Ierusalimul din 
cetatea sfântă în ruine? 

______________________________________________________
____________________________________________________________

Care crezi că sunt cauzele care transformă viaţa sfântă a unui creştin 
într-o epavă spirituală? 

______________________________________________________
____________________________________________________________

JOI, 30 Aprilie

Care sunt veştile pe care le primeşte Neemia despre situaţia din 
Ierusalim? Cum este descrisă situaţia celor din Ierusalim? 1:3 

______________________________________________________
____________________________________________________________

Cine îi aduce aceste veşti? __________________________________

Cum primeşte detaliile despre Ierusalim, le cere el sau îi sunt oferite? 
Ce îţi spune asta despre Neemia? 

______________________________________________________
____________________________________________________________
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De peste 150 de ani se aştepta un om care să împlinească profeţia din 
Isaia 58:12  Ai tăi vor zidi iarăşi pe dărâmăturile de mai înainte, vei ridica din 
nou temeliile străbune; vei fi numit „Dregător de spărturi” „Cel ce drege 
drumurile şi face ţara cu putinţă de locuit.” Se aştepta un dregător de spărturi, 
cineva care să rezidească dărâmăturile, să înconjoare Ierusalimul cu un zid ca 
să-i redea tăria în luptă, cum zisese Domnul în cartea lui Ezechiel 13:3 - Aşa 
vorbeşte Domnul, Dumnezeu: „Vai de prorocii fără minte, care umblă după 
duhul lor şi nu văd nimic! Prorocii tăi, Israele, sunt ca nişte şacali în mijlocul 
dărâmăturilor! Voi nu v-aţi suit înaintea spărturilor, n-aţi înconjurat cu un zid 
casa lui Israel, ca să rămâneţi tari în luptă, în ziua Domnului.” 

Erau mulţi care profitau de pe urma dărâmăturilor şi se comportau ca 
nişte animale de pradă, ca nişte şacali în mijlocul dărâmăturilor. 

Citeşte Neemia 2:10. Cine sunt şacalii şi cum au reacţionat faţă de 
Neemia? _____________________________________________________

... nu le-a plăcut deloc că venise un om ca să caute binele copiilor lui 
Israel.

Neemia era omul ales de Dumnezeu, „dregătorul de spărturi”, cel care 
a venit să caute binele Ierusalimului.

Ce afli despre el în 1:1, 11? Ce funcţie avea Neemia?
 ______________________________________________________

Paharnicul împăratului în Antichitate era mai mult decât cel cu 
mâinile curate, sau cel ce poartă paharul, sau cel ce degustă vinul împăratului. 
Documentele atestă că, datorită apropierii lui de rege şi datorită permanenţei 
lui în prezenţa regilor, paharnicul devenea adesea omul de încredere al regilor 
şi confidentul lor. Avea, de asemenea, şi o foarte mare influenţă politică. 

VINERI, 01 Mai

Cum reacţionează Neemia la aflarea veştilor de la Ierusalim? 1:4
______________________________________________________

Ce crezi că denotă plânsul, jalea, postul şi rugăciunea lui Neemia? 
______________________________________________________

____________________________________________________________
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Neemia este credinciosul căruia îi pasă. Credinciosul care se implică. 
Veştile triste nu-l lasă rece. Îl mişcă profund. 

Crezi că Neemia nu ştia că de 150 de ani zidurile Ierusalimului sunt 
dărâmate şi porţile arse de Nebucadneţar? De ce crezi că acum este aşa de 
neliniştit de situaţia de la Ierusalim? Ce s-a întâmplat cu el de data aceasta? 
(Hagai 1:14) 

______________________________________________________
____________________________________________________________

Ce se hotărăşte să facă concret conform rugăciunii din v. 11?
______________________________________________________

Care erau nevoile de la Ierusalim? Ce trebuia făcut? Care era răul 
nerezolvat de la Ierusalim? Care era binele imperios necesar?

______________________________________________________
____________________________________________________________

De ce crezi că de atâţia ani nimeni nu făcea nimic pentru ridicarea 
zidurilor? Care să fi fost cauzele?

 ______________________________________________________
____________________________________________________________

Ce nevoi vezi în jurul tău? Ce lucruri te neliniştesc, te frământă? 
______________________________________________________

____________________________________________________________

Dacă ai văzut o nevoie şi te doare că nimeni n-o împlineşte, e foarte 
posibil ca tu să fii omul ales de Dumnezeu pentru a o împlini!

 

SÂMBĂTĂ, 02 Mai
 R e - c a p i t u l a r e

Cartea lui Neemia a fost numită şi cartea RE-urilor, pentru că se ocupă 
cu re-zidirea, re-staurarea, re-instruirea etc. Mai adăugăm un RE:                 
re-capitulează înaintea lui Dumnezeu şi recapitulează adevărurile învăţate 
în această săptămână.

Ce ai învăţat despre Ierusalim - cetatea sfântă? Ce o făcea cetate şi ce o 
făcea sfântă?  

______________________________________________________
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Care erau semnele distrugerii ei?
______________________________________________________

Care au fost cauzele?
______________________________________________________

Cine a fost omul ales pentru a o restaura?
______________________________________________________

Cum a înţeles că el este omul ales?
______________________________________________________

DUMINICĂ, 03 Mai 
 A p l i c a r e

Meditează la adevărurile de mai sus şi lasă-L pe Dumnezeu să-ţi arate 
spărturile din viaţa ta care trebuie restaurate. Locurile pe unde are acces uşor 
vrăjmaşul în viaţa ta. Poate Dumnezeu îţi va arăta ruinele altora şi te va chema 
să le rezideşti. Poate îţi va arăta lucrări care de ani de zile stau nefăcute, nu că 
nu ar trebui, ci pentru că pur şi simplu nimănui nu-i pasă! Scrie dacă 
Dumnezeu îţi spune ceva!

______________________________________________________
____________________________________________________________

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

4Analizând primele patru versete din Neemia, care erau nevoile care 
impuneau să se facă ceva?
4De ce credeţi că, deşi văd multe nevoi, credincioşii trec adesea pe lângă ele, 
fără să le pese? (Vezi Pilda samariteanului milostiv) 
4 Ce credeţi că l-a motivat pe Neemia să se implice?
4 Ce anume credeţi că îi demotivează pe oameni şi astfel nu se implică în 
nevoile altora?
4 Care credeţi că sunt câteva domenii din viaţa Bisericii „Harul”, în care 
zidurile sunt dărâmate şi porţile arse de foc şi e nevoie ca cineva să facă ceva?
4 Discutaţi cu ucenicul 1:1 despre zone din viaţa voastră în care zidurile sunt 
prăbuşite şi sunteţi vulnerabili la atacurile diavolului. 
4 Rugaţi-vă unii pentru alţii în grupul de ucenicizare!
4 Discutați despre cum ne putem restaura şi consolida zidurile de apărare 
spirituală în aceste vremuri de pandemie și de izolare socială?
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LUNI, 04 Mai 

Rugăciunea de mijlocire pentru cei aflaţi în criză 

Citeşte Neemia 1:5-11!

Neemia îşi începe rugăciunea concentrându-se asupra Persoanei lui 
Dumnezeu şi nu asupra problemei cu care vine înaintea Sa. Oricât de gravă era 
situaţia şi oricât de urgentă, Neemia ştie că adevărata rugăciune începe cu 
Dumnezeu şi nu cu nevoia care mă aduce înaintea Sa.

Care este imaginea lui Neemia despre Dumnezeu? 1:5
______________________________________________________

____________________________________________________________

Cum ne sunt influenţate rugăciunile de ceea ce ştim şi credem despre 
Dumnezeu? 

______________________________________________________
____________________________________________________________

Nu există cale mai bună de a ne ruga decât concentrându-ne atenţia 
asupra Dumnezeului căruia ne rugăm, pentru ca mai apoi Duhul Sfânt să ne 
călăuzească în rugăciune spre implorarea milei, spre mărturisirea păcatelor 
sau spre cereri şi mijlociri.

Ce face Neemia în rugăciunea sa mai departe? 1:6, 7
______________________________________________________

____________________________________________________________
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ăptămâna 2S
Neemia: un om al rugăciunii, pentru că

restaurarea începe în rugăciune

Caut printre ei un om care să înalţe un zid,
şi să stea în mijlocul spărturii înaintea Mea 
pentru ţară,ca să n-o nimicesc; dar nu găsesc 
niciunul! Ezechiel 22:30



Păcatele cui le mărturiseşte? 
______________________________________________________ 

De ce crezi că este importantă mărturisirea păcatelor? 
______________________________________________________

____________________________________________________________

Ce spune Dumnezeu în Isaia 59:1, 2 despre păcatele noastre? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Aşadar, Neemia înainte de a se ruga pentru ridicarea zidurilor 
Ierusalimului, trebuie să se roage pentru dărâmarea zidurilor păcatului! Poate 
vrei să te rogi pentru prieteni care trec prin probleme sau chiar pentru 
greutăţile prin care treci tu, nu uita că trebuie mai întâi să te concentrezi în 
adorare asupra lui Dumnezeu şi apoi să dărâmi zidul păcatelor nemărturisite. 

La ce face apel Neemia în v. 8,  9? 
______________________________________________________

____________________________________________________________ 

Fundamentul cererilor noastre trebuie să fie promisiunile lui 
Dumnezeu. Căci Ţi s-a mărit faima prin împlinirea făgăduinţelor Tale! (Ps. 
138:2) Neemia face apel la promisiunea făcută lui Moise cu o mie de ani 
înainte.  

Ce se angaja Dumnezeu conform v. 9? 
______________________________________________________

Care era condiţia? 
______________________________________________________

Abia în v. 10 Neemia vorbeşte despre „ei”, adică despre iudeii de la 
Ierusalim aflaţi în cea mai mare nenorocire şi ocară şi imploră mila lui 
Dumnezeu faţă de ei şi faţă de situaţia jalnică în care se află.

Ce îi cere concret Neemia lui Dumnezeu pentru sine în v. 11?
______________________________________________________

Ce reiese din  această rugăciune? 
______________________________________________________

____________________________________________________________
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Neemia nu se roagă doar pentru a zice că şi-a făcut datoria. Neemia se 
roagă implorând iertarea şi îndurarea lui Dumnezeu peste cei aflaţi în criză, 
dar şi pentru sine ca să aibă izbândă cu planul pe care l-a făcut. Neemia se 
roagă şi acţionează. Rugăciunea şi acţiunea nu se exclud  reciproc, ci se 
completează. (Vezi Neemia 4:9 - „ne-am rugat... şi am pus o strajă...”)

Cunoşti pe cineva cu „zidurile dărâmate şi porţile arse în foc” sau 
poate chiar tu eşti într-o situaţie dificilă? Urmează modelul de rugăciune al lui 
Neemia: concentrează-te în adorare asupra Persoanei lui Dumnezeu, dărâmă 
zidul de păcate, identificându-te cu păcatele persoanei în nevoie, imploră 
iertarea şi mila Domnului pe baza promisiunilor Lui şi cere-I ajutorul pentru o 
acţiune concretă pe care vrei s-o întreprinzi.

MARȚI, 05 Mai 
Rugăciunea în relaţia cu superiorul 

Citeşte Neemia 2:1-5!

Au trecut patru luni de la acţiunea din cap. 1. Luna Chişleu sau 
Chislev (1:1) a calendarului evreiesc corespunde lunilor noiembrie-
decembrie. Iar luna Nisan (2:1) corespunde lunilor martie-aprilie. Conform 
uzanţelor vremii, tristeţea paharnicului în faţa suveranului putea însemna 
implicarea lui într-un complot, de aceea era remarcată imediat. Nu-i de mirare 
că Neemia spune „atunci m-a apucat o mare frică” (2:2). 

Ce te face să tremuri în faţa superiorului tău în vremuri de criză? 
(Profesor, părinte, patron, director, şef etc.) Mărturiseşte-ţi fricile şi roagă-te! 
Apoi, fii liber în faţa şefului!

______________________________________________________
____________________________________________________________ 

Cum evaluezi răspunsul dat de Neemia „şefului” său? Respectuos sau 
obraznic, direct sau pe ocolite, îndrăzneţ sau timid etc.?

______________________________________________________
____________________________________________________________

Cum răspunzi şefilor tăi când eşti tras la răspundere pentru o atitudine, 
o greşeală sau pentru o zi proastă? 

______________________________________________________
____________________________________________________________
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Ce a făcut Neemia în faţa întrebării directe a împăratului: Ce ceri? 
(2:4, 5a) Care sunt cele două acţiuni ale lui Neemia? 

______________________________________________________
____________________________________________________________

Cât timp crezi că a avut Neemia pentru a se ruga între cererea 
suveranului din 2:4 şi răspunsul pe care îl dă în 2:5? Comparativ cu 
rugăciunea din cap. 1, cum crezi că a fost aceasta? 

______________________________________________________
____________________________________________________________

Ce legătură vezi între rugăciunea făcută pe îndelete (patru luni) „în 
odăiţa lui” şi rugăciunea „fulger” rostită în faţa şefului său? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Ce spune Solomon în Proverbe 21:1 despre inima împăratului? 
____________________________________________________________

Ce ne învaţă Pavel să facem pentru împăraţi în 1 Timotei 2:1, 2?
______________________________________________________

Pe baza experienţei lui Neemia şi pe baza adevărului din Proverbe 
21:1 şi 1 Timotei 2:1, 2, roagă-te pentru şeful tău şi nu te lăsa copleşit de frică 
în faţa lui. Frica de oameni e o cursă. Scapă din ea prin rugăciune! Nu uita: 
există un singur Dumnezeu şi acela nu e şeful tău; şi el e om! Teme-te de 
Dumnezeu şi încrede-te în El! Roagă-te astăzi pentru autoritățile țării noastre 
să aibă frică de Dumnezeu și înțelepciune în deciziile pe care le iau pentru a 
combate pandemia de Covid-19. 

MIERCURI, 06 Mai   
Rugăciunea în tăcere 

Citeşte Neemia 2:11-15!

Ajuns la Ierusalim, după o călătorie lungă, cu scrisori de acreditare şi 
învestire ca guvernator al lui Iuda, Neemia se odihneşte trei zile, apoi... pleacă 
singur, călare, într-o expediţie nocturnă de jur împrejurul zidurilor.

Ce scop crezi că are această expediţie nocturnă?
 ______________________________________________________
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La ce se uita Neemia cu băgare de seamă? 2:13, 15 
______________________________________________________

____________________________________________________________

După rugăciunea de mijlocire din odăiţa lui din Susa, după rugăciunea 
fulger din faţa împăratului, Neemia simte nevoia rugăciunii pentru călăuzire 
la faţa locului. Aşa că pentru a face o analiză cât mai aproape de adevăr, se 
deplasează la faţa locului şi, în tăcerea nopţii, se uită cu băgare de seamă la zid. 
E tot ce-l interesa. De unde să începem? Oare cât va dura? Ce costuri sunt? 
Mintea lui era într-o legătură intimă cu Dumnezeul lui, pentru a primi 
călăuzire în tăcere.

Dacă n-ai experimentat niciodată această rugăciune încearc-o 
săptămâna acesta. Stai cu problema ta înaintea Domnului! Taci şi lasă-l să-ţi 
vorbească, să-ţi dea soluţii!

Care dintre cele trei tipuri de rugăciuni analizate până acum este cel 
mai des folosită de tine? Dar cel mai rar? De ce? 

______________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

JOI, 07 Mai  
Rugăciunea  în faţa confruntării cu duşmanii

Citeşte Neemia 4:1-5!

Ori de câte ori poporul lui Dumnezeu spune: Să ne sculăm şi să zidim!, 
duşmanii vor spune: Să ne sculăm şi să-i oprim! Cel mai bun lucru pe care poţi 
să-l faci atunci când duşmanii încearcă să-ţi pună beţe-n roate este să te rogi! 
Batjocura, intimidarea, ameninţarea, toate aceste forme ale împotrivirii 
trebuie anihilate în rugăciune!

Cum ţi se pare rugăciunea lui Neemia 4:4, 5? 
______________________________________________________

Cu ce se aseamănă mai mult rugăciunea lui Neemia: cu rugăciunea lui 
David din Psalmul 5:10 sau cu rugăciunea Domnului Isus din Luca 23:34? 
Cum îţi explici? 

______________________________________________________
____________________________________________________________
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Pentru a nu trage concluzii greşite şi aplicaţii eronate plecând de la un 
text descriptiv, trebuie să găsim un text prescriptiv în care ni se prescrie clar ce 
să facem faţă de duşmani. Citeşte Matei 5:44-45! Ce spune Domnul Isus că 
trebuie să faci faţă de vrăjmaşi? 

______________________________________________________
____________________________________________________________

Caută şi alte pasaje prescriptive din epistolele Noului Testament care 
ne învaţă cum să ne raportăm la duşmani.

 ______________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Rugăciunea lui Neemia face parte din acele rugăciuni din Vechiul 
Testament numite imprecaţii şi trebuie înţelese în lumina Vechiului 
Testament. Oricum ele izvorăsc dintr-o motivaţie bună. De ce este Neemia aşa 
de supărat pe Tobia şi pe Sanbalat? Pentru că au necăjit pe cei ce zidesc, adică 
pe cei ce împlinesc planul lui Dumnezeu şi voia Lui. Iar David spune în Ps. 
5:10 căci se răzvrătesc împotriva Ta! 

Dar ideea principală din Vechiul şi Noul Testament este să ne rugăm 
pentru duşmani. Chiar dacă există o diferenţă şi o progresie a rugăciunilor 
pentru duşmani între Vechiul şi Noul Testament, principiul rămâne acelaşi: 
Rugaţi-vă pentru duşmanii voştri!

VINERI, 08 Mai  
Rugăciunea pentru încurajarea personală în momente grele

Citeşte Neemia 5:19; 13:14, 22, 31!

Ce crezi că denotă aceste rugăciuni? 
______________________________________________________

____________________________________________________________

Cine s-a mai rugat cu aceste cuvinte în Noul Testament: Adu-ţi aminte 
de mine...? ___________________________________________________

Cui se roagă Neemia? _____________________________________

Ce cere pentru sine? ______________________________________
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Notează ce spune Neemia după expresia: Adu-ţi aminte de mine... 
______________________________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________

Crezi că e greşit să implori mila lui Dumnezeu pentru tine personal? 
Crezi că e greşit să te rogi pentru binele tău? Crezi că e greşit să-I ceri lui 
Dumnezeu să ţină El cont de lucrarea pe care o faci pentru El, mai ales când 
oamenii nu o apreciază şi nu ţin cont de ea? Ar fi greşit să ceri ocrotirea lui 
Dumnezeu asupra ta? 

Este aceasta o dovadă de egoism sau dependenţă? De ce?
_________________________________________________

Deşi la prima vedere aceste rugăciuni pot părea arogante, fariseice sau 
pline de sine, de fapt aceste rugăciuni sunt profund teocentrice. Gândeşte-te 
că Neemia era guvernatorul ţării. Avea tot ce-i trebuie, avea gărzi personale şi 
totuşi el se smereşte şi spune: Adu-Ţi aminte de mine, Dumnezeule, şi 
ocroteşte-mă după marea Ta îndurare! 

David a învăţat şi el această lecţie. David a fost în mare strâmtorare, 
căci poporul vorbea să-l ucidă cu pietre, pentru că toţi erau amărâţi în suflet, 
fiecare din pricina fiilor şi fetelor lui. Dar David s-a îmbărbătat, sprijinindu-
se pe Domnul, Dumnezeul lui. 1 Samuel 30:6 

Când oamenii te uită şi nu apreciază ce ai făcut sau faci pentru lucrarea 
lui Dumnezeu, stai de vorbă cu Dumnezeu! Încurajează-te în rugăciune!   
Adu-ţi aminte că Dumnezeu nu este nedrept ca să uite ostenelile şi truda ta. 

SÂMBĂTĂ, 09 Mai   
R e - c a p i t u l a r e

Adu-ţi aminte ce ai învăţat de la Neemia despre rugăciune! Ce te-a 
impresionat cel mai mult în viaţa de rugăciune a lui Neemia?

______________________________________________________

Recapitulează cele cinci tipuri de rugăciune ale lui Neemia:
Luni __________________________________________________
Marți _________________________________________________
Miercuri ______________________________________________
Joi ___________________________________________________
Vineri ________________________________________________
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DUMINICĂ, 10 Mai  
A p l i c a r e 

 Înveţi despre rugăciune cel mai bine rugându-te! Ia-ţi un timp de 
rugăciune astăzi mai lung decât de obicei!

Roagă-te pentru prieteni sau rude despre care ştii că trec       
printr-o criză în viaţa lor. Identifică-te cu problema lor şi strigă la Dumnezeu 
ca şi cum ar fi problema ta.

L a u d ă - L  p e  D u m n e z e u ,  i n v o c ă  p r o m i s i u n i l e  S a l e ,   
mărturiseşte-ţi păcatele şi cere-I ceva concret.

Roagă-te pentru superiorii tăi: părinţi, profesori, patroni, şefi de birou, 
primar, guvern.

Roagă-te pentru a fi eliberat din cursa fricii de oameni.
Cere călăuzire pentru un proiect pe care îl ai în minte.
Roagă-te pentru duşmanii tăi, pentru persoanele cu care ai conflicte, 

care îţi sunt antipatice sau cărora ştii că le eşti antipatic.
Roagă-te pentru tine personal, invocă îndurarea lui Dumnezeu şi 

protecţia Lui peste tine. Dacă eşti descurajat, îmbărbătează-te stând 
de vorbă cu Domnul Dumnezeul tău!

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

4De ce credeţi că e important faptul că implicarea lui Neemia începe cu 
rugăciunea? 
4Creaţi şi un alt scenariu. Cum ar mai fi putut începe Neemia, altfel decât 
rugându-se?
4Care sunt părţile principale  ale  rugăciunii lui Neemia?
4Care credeţi că ar trebui să fie rolul sentimentelor în rugăciune? Ce face 
diferenţa între rugăciuni „reci” şi rugăciuni „fierbinţi”?
4Când vă rugaţi mai cu foc: când vă arde o problemă sau când vă este 
indiferentă? De ce? Cum se poate reaprinde pasiunea în rugăciune?
4Daţi exemple de oameni din Biblie care s-au rugat cu pasiune.
4Neemia s-a identificat cu nevoia pentru care s-a rugat, cum credeţi că putem 
face şi noi la fel în vremurile actuale de pandemie?
4Cum vă rugaţi cel mai des: pe îndelete „în cămăruţă”, „fulger” în faţa 
provocărilor, „în tăcere” la faţa locului, ca un suspin „Doamne ai milă de 
mine!”? De ce?
4În ce măsură credeţi că problemele pentru care ne rugăm ne şi obligă să ne 
implicăm în rezolvarea lor? Dați exemple concrete din anul 2020.
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ăptămâna 3S

LUNI, 11 Mai 
Neemia planifică

Citeşte Neemia 2:11-20!

Neemia a fost un om al rugăciunii, dar şi al acţiunii. Din luna Chişleu 
când a aflat de starea jalnică a Ierusalimului de la fratele său Hanani şi până în 
luna Nisan când l-a întrebat împăratul: Ce ceri?, Neemia s-a rugat şi a 
acţionat, mai exact a planificat. Patru luni de rugăciune şi planificare. De unde 
ştim acest lucru? Când îl întreabă împăratul ce cere, Neemia nu a cerut timp de 
gândire ca să-şi facă un plan de acţiune şi să revină. El ştia deja ce să ceară. De 
ce? Se rugase patru luni şi făcuse deja un plan de acţiune. 

El cere: 

- o învestire specială pentru a rezidi Ierusalimul 
                                                     (zidurile de apărare şi porţile)
- scrisori de acreditare pentru dregătorii de dincolo de râul Eufrat
- o scrisoare pentru Asaf, păzitorul pădurilor, ca să-i dea lemnul 

necesar
- la cererea împăratului, stabileşte o perioadă exactă cât va dura toată  

expediţia

Dacă nu ar fi avut un plan de acţiune stabilit în rugăciune timp de patru 
luni, ce ar fi răspuns împăratului la întrebarea: „Ce ceri?”

Dacă te-ar întreba Dumnezeu acum: „Ce ceri?”, în legătură cu 
problema care te frământă, ce i-ai răspunde? Ai un plan sau doar o problemă? 
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Neemia: un om al acţiunii, pentru că
 spărturile au nevoie şi de cărămizi

De aceea, prea iubiţii mei fraţi, fiţi tari, neclintiţi, 
sporiţi totdeauna în lucrul Domnului, căci ştiţi 
că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. 
1 Corinteni 15:58



Neemia avea o problemă, dar şi un plan! Fă un mic plan pentru a-i ajuta pe alții 
în contextul epidemiei de coronavirus. 

 ______________________________________________________
____________________________________________________________

Rugăciunea şi acţiunea nu se exclud, ci se completează reciproc. 
Credinţa nu anihilează planificarea şi nici invers. Organizarea nu trebuie să 
împiedice lucrarea Duhului Sfânt.

Ce relaţie vezi între a fi organizat, a planifica, pe de-o parte, şi a fi 
dependent de Duhul Sfânt, pe de altă parte? Cum se completează cele două?   

______________________________________________________
____________________________________________________________

În ce domeniu ai nevoie de călăuzirea Duhului Sfânt şi de planificare?
______________________________________________________

____________________________________________________________

MARȚI, 12 Mai  
Neemia pleacă la Ierusalim

Neemia nu doar planifică, pentru ca apoi să îi pună pe alţii să-i aducă la 
îndeplinire planurile. El este gata să plece la Ierusalim.

De ce crezi că a trebuit să fie el la faţa locului? De ce nu putea rezolva 
lucrurile şi de la distanţă? 

______________________________________________________
____________________________________________________________

Câţi ani a stat Neemia la Ierusalim? 5:14 _______________________

Cum crezi că s-a schimbat viaţa lui? Condiţiile de trai, statutul social, 
confortul, stresul etc. 

______________________________________________________

De ce crezi că a plecat, totuşi? 2:10 
______________________________________________________

Cum a fost primit de ceilalţi guvernatori ai zonei? 2:9, 10
______________________________________________________
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Neemia s-a rugat, a făcut un plan de la distanţă, a venit la faţa locului, 
iar acum confruntă planul de pe hârtie cu realitatea din teren. În tăcere, discret, 
noaptea observă, ajustează planul, îl completează cu detaliile de la faţa 
locului.  

Nu este suficient să te rogi şi să planifici de la distanţă. Trebuie să 
pleci, să te implici, să-ţi asumi riscurile. Dacă vrei să cauţi binele cuiva. Să 
confrunţi planul de pe hârtie cu realitatea din teren. 

Dacă Dumnezeu nu a putut să ne mântuiască de la distanţă, ci a trebuit 
să vină în lumea noastră, să se întrupeze în persoana Domnului Isus, să 
locuiască printre noi, crezi că tu poţi rezolva problemele altora doar prin 
rugăciune de la distanţă? 

Gândeşte-te la o situaţie pe care o poţi rezolva cu puţin efort şi 
sacrificiu. De ce nu ai făcut-o până acum? Roagă-te, planifică şi mergi la faţa 
locului şi rezolvă!

Cum crezi că vei face ucenici ai lui Hristos doar rugându-te şi 
planificând? Hristos a spus: Duceţi-vă şi faceţi ucenici!

MIERCURI, 13 Mai  
Neemia motivează 

Oamenii fără viziune pier, dar şi viziunea fără oameni piere. Aşa că 
este important ca viziunea primită în urma rugăciunii şi a acţiunii personale, 
să fie acum comunicată. Este important ca această comunicare a viziunii să-i 
motiveze pe oameni la acţiune. 

Ce elemente motivatoare identifici în discursul din Neemia 2:17-18? 
______________________________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________

În faţa cui ţine Neemia acest discurs? 2:16 
__________________________________________________

Neemia îi conştientizează pe iudei de starea generală dezastruoasă în 
care se află. Apoi identifică punctual cele două mari probleme care trebuie 
rezolvate. Care sunt acestea? 

______________________________________________________
____________________________________________________________

Apoi face apel la acţiune concretă: Să zidim! Şi le dă şi motivaţia: Să 
nu mai fim de ocară! Iar în final, le povesteşte cum a primit el această viziune, 
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cum a fost confirmată prin bunăvoinţa împăratului şi cum se poate recunoaşte 
foarte uşor în toate acestea Mâna Dumnezeului lui Israel. 

Cunoşti nevoi pe care nu le împlineşte nimeni sau lucrări care nu sunt 
făcute pentru că oamenii nu au o viziune, nu ştiu cum şi pentru că nu sunt 
motivaţi? Scrie câteva!

______________________________________________________
____________________________________________________________

JOI, 14 Mai 
 Neemia mobilizează

Care a fost răspunsul liderilor iudei de la Ierusalim în urma motivării 
lui Neemia? 2:18b 

______________________________________________________

Dar răspunsul duşmanilor când au văzut oameni motivaţi care se 
mobilizează şi încep să zidească? 2:19

______________________________________________________
____________________________________________________________

Care a fost răspunsul lui Neemia pentru aceştia? 2:20
______________________________________________________

____________________________________________________________

Citeşte Neemia 3! 
Abia acum, în cap. 3, după luni de rugăciune şi planificare, după 

deplasare şi investigare la faţa locului, după motivarea liderilor şi mobilizarea 
lor, începe reconstrucţia efectivă a zidurilor de apărare ale Ierusalimului şi 
aşezarea porţilor.

Urmăreşte traseul şi pe harta de la pagina 35! Din partea de Nord de la 
Poarta oilor, în sensul invers al acelor de ceasornic, de jur împrejur până la 
Poarta Mifcad şi iar Poarta oilor.

Care ar fi cuvintele-cheie sau expresiile care se repetă în capitolul 3? 
______________________________________________________

____________________________________________________________

Notează mai jos Poarta sau partea de zid reconstruită şi cine împreună 
cu cine a realizat-o:
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3:1-2 _____________________________________________
3:3-5 _____________________________________________
3:6-10 ____________________________________________
3:11-12 ___________________________________________
3:13 ______________________________________________
3:14 ______________________________________________
3:15 ______________________________________________
3:16 ______________________________________________
3:17-19 ___________________________________________
3:20 ______________________________________________
3:21 ______________________________________________
3:22-23 ___________________________________________
3:24 ______________________________________________
3:25 ______________________________________________
3:26 ______________________________________________
3:27-28 ___________________________________________
3:29 ______________________________________________
3:30 ______________________________________________
3:31 ______________________________________________
3:32 ______________________________________________

Observă diversitatea celor ce au lucrat. Diversitate în ce priveşte 
statutul social, meseria lor, zona restaurată. Dar în ciuda diversităţii, a existat 
unitate. Unitate dată de o viziune comună, un singur plan, un singur scop. 

Care le era scopul unic? ___________________________________

De la ce poartă începe lucrarea şi la ce poartă se încheie?
______________________________________________________

Cine sunt primii care încep reconstrucţia?
______________________________________________________

Cât de mult crezi că a contat exemplul liderilor care s-au implicat, al 
preoţilor? Cât de important este ca liderii să se implice efectiv, nu doar în 
organizarea unui proiect?

______________________________________________________
____________________________________________________________

Ce rol crezi că a jucat voluntariatul? De ce?
______________________________________________________
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Subliniază expresiile: alături de ei şi după el?
______________________________________________________

Cât de importantă crezi că este munca în echipă, sincronizată cu 
celelalte lucrări, nu de unul singur şi nu separat de ceilalţi? Cu cine lucrezi în 
echipă în Biserica „Harul”?

______________________________________________________
____________________________________________________________

Ce aplicaţie poţi face pornind de la ideea că fiecare a zidit în dreptul 
casei lui, acum când stăm mai mult acasă în izolare?

______________________________________________________

Ce crezi că poate învăţa Biserica din acest exemplu de mobilizare? 
Cum ar putea aplica unitatea în diversitate? În ce domeniu concret crezi că e 
nevoie de mobilizare? Ai un proiect? Împărtăşeşte-l cu grupul!

______________________________________________________

VINERI, 15 Mai 
 Neemia solidarizează şi sacrifică 

Citeşte Neemia 5:14-20!

Care era diferenţa dintre Neemia şi dregătorii dinaintea lui? 5:15
______________________________________________________

____________________________________________________________

Ce a făcut Neemia în plus, pe lângă faptul că nu a perceput onorariu 
pentru slujba de dregător? 5:16-16

______________________________________________________
____________________________________________________________

De ce? Ce motivaţie avea? 5:18b
______________________________________________________

____________________________________________________________

De ce crezi că era important ca Neemia să fie văzut pe zid, la lucru şi 
nu în cabinet, la vorbă? Cunoşti şi astfel de lideri? Ce crezi despre ei?

______________________________________________________
____________________________________________________________
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În ce a constat sacrificiul făcut de Neemia pentru lucrarea aceasta? 
5:16-18

______________________________________________________

Tu ce sacrifici pentru lucrarea Domnului din generaţia ta? Cum?
______________________________________________________

SÂMBĂTĂ, 16 Mai 
R e - c a p i t u l a r e 

Recapitulează acţiunile lui Neemia:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

DUMINICĂ, 17 Mai
A p l i c a r e  

Stai înaintea Domnului să îţi poată arăta nevoile, lucrările, 
dărâmăturile, spărturile care de ani de zile au devenit „normale”, dar care sunt 
„anormale”. Lucruri posibile, dar care par imposibile până apare cineva care 
să se roage, să facă un plan, să se implice, să se deplaseze, să motiveze, să 
mobilizeze, să solidarizeze şi să sacrifice. Şi zidurile se ridică. Ce nu s-a făcut 
în 90 de ani se face în 52 de zile!

Scrie ideile de implicare pe care ţi le dă Dumnezeu:
______________________________________________________

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

4 Ce îl defineşte pe Neemia din cap.1? Dar pe Neemia din cap. 2?
4Ce relaţie credeţi că trebuie să fie între rugăciune şi acţiune, între a fi 
călăuzit de Duhul Sfânt şi a fi organizat, între credinţă şi acţiune?
4 Credeţi că este importantă planificarea sau se poate acţiona şi fără 
planificare ? De ce?
4 Discutaţi despre planificarea lui Neemia. De unde reiese faptul că el a 
acţionat conform unui plan?
4  Care credeţi că a fost rolul lui Dumnezeu în planul lui Neemia?
4  Care ar fi câteva avantaje ale planificării? Dar dezavantaje?
4Cât de mult credeţi că a contat faptul că Neemia s-a deplasat la Ierusalim? 
De ce? Ce putem învăţa din asta?
4  De ce credeţi că lui Neemia care trăia în palatul regal din Susa îi păsa mai 
mult de zidurile dărâmate ale Ierusalimului, decât le păsa acelora care trăiau 
efectiv în mijlocul ruinelor?
4 Ce rol credeţi că a avut motivarea oamenilor în începerea lucrărilor?
4 De ce credeţi că au fost nemotivaţi cei din Ierusalim? Ce îi descuraja numai 
la gândul de a începe să rezidească zidurile?
4 Ce rol credeţi că au jucat obişnuinţa, teama, amploarea lucrării în 
demotivarea lor?  
4 Care credeţi că sunt „zidurile dărâmate” cu care ne-am obişnuit, care ni se 
par imposibil de restaurat în viaţa noastră sau în Biserica „Harul”?
4 Ce te motivează cel mai tare să te implici într-o lucrare?
4 Cum poate fi demonstrat principiul unitate în diversitate în Neemia 3?
4 Ce a creat unitate în ciuda diversităţii? Cum?
4 Cum credeţi că ar trebui să acţioneze principiul „unitate în diversitate” azi 
în Biserica „Harul”?
4 Cât de importantă credeţi că a fost prezenţa lui Neemia la lucru pe zid? De 
ce? Care sunt lucrările unde ar trebui să fim văzuți în mai-iunie 2020?
4 Rugaţi-vă cu grupul de ucenicie pentru o nevoie specifică perioadei de 
pandemie, faceţi un plan şi puneţi-l în aplicare!
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LUNI, 18 Mai
Neemia nu se dă bătut în faţa descurajării

Citeşte Neemia 4!

Ori de câte ori poporul lui Dumnezeu spune: Să ne sculăm şi să zidim!, 
duşmanii spun: Să ne sculăm şi să-i oprim! 

Cum a reacţionat Sanbalat când a văzut că iudeii chiar zidesc? Ce 
metode a folosit ca să-i oprească? 4:1-3, 7-8

______________________________________________________
____________________________________________________________

Cum a reacţionat Neemia? 4:4-6, 9
______________________________________________________

____________________________________________________________

Ce a mai făcut Neemia în afară de rugăciune? 4:9
______________________________________________________

Ne-am rugat şi am pus o strajă! Observi rugăciunea şi acţiunea? De ce 
crezi că nu s-au limitat doar la rugăciune? Este aceasta o dovadă de 
necredinţă? Cum comentezi? Ce ar fi însemnat strajă fără rugăciune? Dar 
rugăciune fără strajă?

______________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

În care extremă te găseşti mai des: rugăciune fără acţiune sau acţiune 
fără rugăciune?

______________________________________________________
29

ăptămâna 4S
Neemia: un om care nu se dă bătut,

  ci  perseverează
Dacă slăbeşti în ziua necazului, 
mică îţi este puterea! Proverbe 24:10



Cum a reacţionat poporul la intimidările duşmanilor? 4:10
_________________________________________________

Poţi identifica trei-patru cauze ale descurajării în v.10, 11?
______________________________________________________

____________________________________________________________
 
Pierderea puterii, oboseala:  puterile slăbesc! 
Pierderea viziunii - se uită la dărâmături (original, moloz) în loc să se 

uite la zid: dărâmăturile sunt multe!
Pierderea încrederii:  nu vom putea să zidim zidul!
Pierderea siguranţei:  vom ajunge la ei, îi vom ucide!

MARȚI, 18 Mai  
Neemia nu se dă bătut, rezolvă problema descurajării

Observă cum a rezolvat Neemia problema descurajării.
4:13  a luat o pauză şi i-a adunat pe familii; după zile în şir în care nu au 

văzut decât pietre, mortar şi moloz,
4:14  le îndreaptă privirea de la moloz spre Domnul: aduceţi-vă 

aminte de Domnul... Cine este şi ce a promis, Cuvântul Lui
4:14b  Le reînnoieşte motivaţia:  luptaţi pentru familiile voastre...

Care a fost rezultatul? 4:15 
______________________________________________________

____________________________________________________________

Ceva s-a schimbat în activitatea lor. 4:16-18

4:19-20  Neemia stabileşte un principiu: nimeni să nu lupte de unul 
singur; la sunetul trompetei, ne adunăm să luptăm împreună, şi Domnul va 
lupta pentru noi.

4:22  fiecare să petreacă noaptea în Ierusalim cu slujitorul lui, NU 
singur.

Cunoşti persoane care se luptă singure cu descurajarea, cu oboseala, 
cu frica şi alţi duşmani? Mergi şi dă-le o mână de ajutor! O vorbă bună, o oră 
de odihnă, o rază de speranţă!
____________________________________________________________
___________________________________________________________
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MIERCURI, 19 Mai  
Neemia nu se dă bătut în faţa nedreptăţilor sociale

Citeşte cap. 5:1-13!

După ce a depăşit problema descurajării provocate de ameninţarea 
duşmanilor, Neemia se confruntă acum cu probleme interne care periclitează 
terminarea zidurilor.

Care erau plângerile poporului?
 ______________________________________________________

____________________________________________________________

Cu ce fel de criză se confruntau? 
______________________________________________________

Ce a făcut Neemia în faţa abuzurilor liderilor iudei? 5:6-9
______________________________________________________

____________________________________________________________

În ce a fost Neemia un exemplu pentru ceilalţi lideri, ca măsură socială 
anti-criză? 5:10

______________________________________________________

Ce au promis cei implicaţi care împrumutaseră pe fraţii lor cu 
dobândă? 5:12 ________________________________________________

Care a fost rezultatul, când ei s-au ţinut de cuvânt? 5:13b
______________________________________________________

Din nou Neemia reuşeşte să depăşească piedicile, nu se dă bătut şi 
Domnul este lăudat, iar zidul continuă!

Suntem şi noi într-o criză economică şi socială. Nu pentru că nu sunt 
resurse, ci pentru că nu sunt echitabil împărţite. Ce făcea biserica primară? 
Fapte Ap. 4:32-35 

______________________________________________________

Eşti dispus să împarţi ce ai cu cei afectaţi de criză? Ce eşti dispus să 
sacrifici şi să împărtăşeşti cu alţii?
____________________________________________________________
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JOI, 20 Mai 
Neemia nu se dă bătut în faţa tentativelor de a fi discreditat 

Citeşte cap. 6:1-14!

În ce stadiu erau lucrările în 6:1? Ce se terminase şi ce mai era de 
făcut?

______________________________________________________

Dacă nu au putut împiedica restaurarea zidurilor, ce încearcă acum 
Sanbalat, Tobia şi Gheşem?

______________________________________________________

De ce crezi că îl invitau la discuţii bilaterale şi negocieri? 6:2-3
______________________________________________________

Cum ai califica răspunsul lui Neemia? 6:3
__________________________________________________

Dar răspunsul dat acuzaţiilor directe din scrisoarea deschisă trimisă 
lui Neemia? Cum califici răspunsul lui Neemia din 6:8 comparativ cu cel din 
6:3?

______________________________________________________
____________________________________________________________

De ce crezi că Neemia răspunde diferit, întâi mai diplomat, apoi mai 
direct?

______________________________________________________

Ce înveţi de la Neemia în ce priveşte confruntările şi provocările 
verbale?

______________________________________________________

Neemia discerne scopurile ascunse în spatele vorbelor şi anume 
intimidarea, înfricoşarea, zădărnicirea lucrărilor şi după ce răspunde pe 
măsură se roagă: Acum, Dumnezeule, întăreşte-mă! 

Care este a doua tentativă de discreditare şi ce scop are? 6:10-14
______________________________________________________

____________________________________________________________
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Prin cine complotează de data aceasta Tobia şi Sanbalat?
______________________________________________________

Ce urmăreau, de fapt? 6:13
______________________________________________________

Notează această tactică: frică-păcat-discreditare!

Cât de uşor ar fi putut Neemia să dea înapoi văzând că chiar prorocii 
uneltesc împotriva lui. Dar Neemia nu se dă bătut! Continuă lupta. Zidul 
trebuia terminat şi porţile puse la locul lor.

VINERI, 21 Mai  
Neemia nu se dă bătut la jumătatea zidului

Toate aceste piedici au venit când au ajuns la jumătatea zidului. 
Entuziasmul iniţial i-a ajutat până la jumătate. Apoi atacurile duşmanilor, 
descurajarea, criza economică şi socială, comploturile interne au încercat să 
oprească lucrările la jumătate. Dar Neemia nu s-a dat bătut.

Gândeşte-te la lucrări pe care le-ai început şi din diverse motive le-ai 
abandonat la jumătate. Ce înveţi de la Neemia? Identifică piedicile, 
depăşeşte-le şi termină zidurile! Şi acest studiu este la jumătate, mergi mai 
departe!

______________________________________________________
____________________________________________________________

SÂMBĂTĂ, 22 Mai 
R e - c a p i t u l a r e  

Recapitulează: care sunt duşmanii în faţa cărora Neemia nu se dă 
bătut? 

______________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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DUMINICĂ, 23 Mai 
A p l i c a r e

  Rezolvă şi tu problema descurajării din viaţa ta!

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

4Cum a dovedit Neemia că este perseverent şi că nu se dă bătut? În ce situaţii 
concrete?
4 Ce a dus la descurajarea oamenilor care lucrau?
4 Ce te descurajează cel mai tare şi te face să dai înapoi dintr-o acţiune? Cum 
învingi descurajarea?
4 Ce ar trebui să facem când vedem pe cineva descurajat?
4Ce învăţăm din Evrei 10:24-25, 35-39? 
4 Cum reuşeşte Neemia să le redea curajul şi să continue lucrarea?
4Cu ce fel de piedici se confruntă Neemia în cap. 5?
4 Ce credeţi că ar trebui să fie diferit în Biserică faţă de societatea laică, în ce 
priveşte criza economică sau socială? De ce?
4 Ce rol credeţi că au conflictele personale dintre fraţi în stagnarea lucrării lui 
Dumnezeu? Dar abuzurile sau nedreptăţile?
4Ce principii ale bisericii primare credeţi că mai sunt valabile şi astăzi în ce 
priveşte aspectul social şi economic al bisericii?
4 Cum depăşeşte Neemia şi aceste piedici?
4Ce formă îmbracă opoziţia faţă de rezidirea Ierusalimului în cap. 6?
4Cât de importantă credeţi că este reputaţia liderului pentru înaintarea 
lucrării? Corelează cu texte din Noul Testament care apără Biserica de lideri 
abuzivi, dar și pe prezbiteri de acuzații false și denigrări.
4 Ce credeţi că au încercat duşmanii lui Neemia să-i facă şi de ce?
4 Ce putem învăţa din confruntarea lui Neemia cu duşmanii lui?
4 Ce credeţi că l-a preocupat pe Neemia mai mult: prestigiul său sau 
finalizarea lucrărilor? Argumentaţi!
4Cunoaşteţi lucrări începute şi abandonate în Biserica „Harul” datorită 
diverselor piedici, interne sau externe? Dacă da, discutați și faceţi ceva!
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HARTA IERUSALIMULUI 
din vremea lui Neemia
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