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INTRODUCERE

Prin cartea Neemia avem acces la o perioadã dificilã din viaþa 
poporului evreu, respectiv ultima perioadã a întoarcerii lor din robia 
babilonianã (445-433 î.Hr.). Pentru înþelegerea unei cãrþi a Bibliei, 
Beniamin Fãrãgãu propune o împãtritã cãlãtorie: cu cartea prin istorie, 
cu autorul prin carte, cu cartea prin Biblie ºi cu cartea prin literaturã (B. 
Fãrãgãu, Ezra). Altfel spus, pentru a înþelege cartea Neemia trebuie sã-i 
stabilim coordonatele între cele patru contexte cardinale: contextul 
istoric, contextul apropiat, contextul teologic ºi contextul literar. 

Din punct de vedere istoric, Neemia plaseazã foarte clar 
acþiunea cãrþii: “în anul al douãzecilea al împãratului Artaxerxes” (2:1). 
Este vorba de Artaxerxes I Longimanus care a domnit între anii 465-425 
î.Hr. Asta înseamnã cã Neemia ajunge pentru prima oarã la Ierusalim în 
anul 445 î.Hr. Trecuserã aproximativ 90 de ani de la edictul de repatriere 
a evreilor dat de Cir persanul în 536 î.Hr. Primii repatriaþi (aprox. 50 000 
de evrei) întorºi la Ierusalim cu Zorobabel în anul 536 î.Hr. muriserã. Al 
doilea val de repatriaþi (aprox. 2 000-3 000 de evrei, Ezra 8:1-14) venise 
cu Ezra 60 de ani mai târziu (aprox. 458 î.Hr.). Neemia conduce al treilea 
val al repatriaþilor în anul 445 î.Hr. Aºadar, istoric vorbind, acþiunea 
cãrþii Neemia este plasatã spre sfârºitul primilor o sutã de ani dupã 
întoarcerea evreilor din captivitatea babilonianã. În primii douãzeci de 
ani, rezidiserã Templul sub impulsul profeþilor Hagai ºi Zaharia ºi se 
restaurase viaþa religioasã sub cãlãuzirea lui Ezra. Dar, dupã 90 de ani de 
la întoarcerea din Babilon, zidurile de apãrare ale Ierusalimului ºi porþile 
cetãþii erau încã în ruine. Ierusalimul era încã vulnerabil din cauza 
aceasta în faþa invadatorilor. Cartea Neemia prezintã reconstrucþia 
zidurilor de apãrare ºi restaurarea porþilor Ierusalimului. Lucrãrile au 
început pe neaºteptate ºi s-au finalizat incredibil de repede: Zidul a fost 
isprãvit în a douãzeci ºi cincea zi a lunii Elul, în cincizeci ºi douã de zile. 
(Neemia 6:15) 

Cãlãtoria cu autorul prin carte ne ajutã sã avem imaginea de 
ansamblu asupra cãrþii ºi sã înþelegem contextul apropiat al 
evenimentelor relatate. Cartea lui Neemia are 13 capitole care pot fi uºor 
împãrþite în primele ºase capitole ºi ultimele ºapte. În primele ºase 
capitole cartea lui Neemia se ocupã de reconstrucþia zidurilor ºi 
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repararea porþilor Ierusalimului. Ultimele ºapte se ocupã de restaurarea 
vieþii moral-religioase, de restaurarea spiritualã a oamenilor din 
Ierusalimul secolului V î.Hr.

Cap. 1-6 Reconstruirea zidurilor
Cap. 1  Rugãciunea lui Neemia în urma aflãrii ºtirilor de la

Ierusalim
Cap. 2  Expediþia lui Neemia la Ierusalim ºi motivarea

 oamenilor
Cap. 3  Începerea lucrãrilor de reconstruire a zidurilor
Cap. 4  Depãºirea piedicilor externe: Tobia, Sanbalat ºi

 alþi duºmani
Cap. 5  Depãºirea piedicilor interne: frica, deznãdejdea,

 nedreptãþile sociale
Cap. 6  Terminarea zidurilor dupã 52 de zile de lucru ºi de

 luptã

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

Cãlãtoria cu cartea lui Neemia prin Biblie sau printre cãrþile 
Bibliei ne ajutã sã înþelegem locul acestei cãrþi în canonul biblic ºi 
adevãrurile teologice din aceastã carte în lumina contextului teologic al 
întregii Scripturi. În canonul Bibliei, cartea lui Neemia face parte din 
grupul cãrþilor post-exilice; adicã acele cãrþi ale Bibliei care au fost 
scrise dupã întoarcerea evreilor din exilul babilonian. Din acest punct de 
vedere, cartea lui Neemia este strâns legatã de cãrþile narativ-istorice:   
1, 2Cronici, Ezra, Estera ºi de cãrþile profetice: Hagai, Zaharia ºi 
Maleahi. Cartea Neemia, fiind scrisã în sec.V î.Hr. printre ultimele cãrþi 
ale Vechiului Testament, impune ca adevãrurile teologice desprinse din 
ea sã fie interpretate ºi înþelese în lumina teologiei Vechiului Testament. 
Adevãrurile despre Ierusalim, templu, zidurile de apãrare, relaþia cu    
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ne-evreii, compromis, nedreptate socialã, profeþie, Legea Domnului, 
descendenþa din Avraam, post, mãrturisirea pãcatelor, pocãinþã, 
zeciuialã, dãrnicie, slujbele de la templu, legãmânt, preoþie, cãsãtorie 
º.a. trebuie înþelese corelându-le cu restul Vechiului Testament.

Cãlãtoria cu cartea lui Neemia prin literaturã are ca scop 
stabilirea genului literar în care a fost scrisã aceastã carte. Biblia conþine 
66 de cãrþi scrise în mai multe genuri literare. Neemia, ca multe alte cãrþi 
ale Bibliei, este scrisã în genul narativ-istoric. Adicã este o povestire, o 
naraþiune. Epistola lui Iacov, pe care tocmai am studiat-o este scrisã în 
stilul epistolar, ca de altfel toate epistolele din Noul Testament. Mai 
sunt cãrþi scrise în stilul profetic, cãrþile profetice ale Bibliei (Isaia, 
Ieremia, Ezechiel, Osea, Amos, Obadia etc.). Alte cãrþi sunt scrise în 
stilul poetico-filosofic, cum ar fi Psalmii, Iov, Proverbe, Cântarea 
Cântãrilor, Eclesiastul. ªi mai sunt scrieri apocaliptice, cum ar fi 
Apocalipsa ºi anumite pasaje din Daniel. De ce este important sã ºtim cã 
Neemia este o carte narativã, o povestire ºi nu o epistolã, de exemplu? 
Pentru a reuºi sã gãsim aplicaþii corecte în urma unei interpretãri 
corecte. Este important sã înþelegem cã nu ne putem face un principiu de 
viaþã ºi de credinþã exclusiv dintr-o povestire. De exemplu, ar fi foarte 
greºit ca cineva sã îºi facã un principiu de viaþã sã guste în fiecare zi, de 
trei ori pe zi, un pahar cu vin, plecând de la povestirea din Neemia 1:11, 
unde ni se relateazã cã Neemia era paharnicul regelui (ceea ce 
presupunea printre altele sã deguste vinul regelui ori de câte ori acesta 
dorea sã bea). Sau ar fi la fel de greºit ca cineva sã-ºi justifice mustrarea 
cuiva prin violenþã verbalã ºi fizicã cu ajutorul textului narativ din 
Neemia 13:25. Sunt pasaje în Biblie în care ni se descrie ce s-a 
întâmplat atunci ºi acolo ºi sunt alte pasaje în care ni se prescrie ce 
trebuie sã facem noi acum ºi aici. Este ca ºi cum te duci la medic pentru 
cã te doare stomacul ºi, aºteptând afarã sã-þi vinã rândul, unul dintre 
pacienþi descrie (povesteºte) ce a fãcut el când l-a durut stomacul. Ce 
este mai înþelept: sã pleci acasã ºi sã faci ºi tu ce a povestit pacientul de 
la uºa medicului sau sã aºtepþi sã te vadã doctorul ºi sã faci ce þi-a 
prescris medicul? Aºadar, pentru a face o aplicaþie pornind de la un text 
narativ, acesta trebuie sã fie corelat cu un text prescriptiv (o poruncã 
clarã a Domnului) din Biblie ºi interpretat în lumina acestuia. 
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Ierusalim, cetatea sfântã
Ziua 1

Nu te-ai întrebat niciodatã de ce viaþa creºtinã nu este o 
permanentã victorie asupra pãcatului, ispitelor, diavolului, asupra  
naturii tale umane sau asupra lumii? Dacã eºti credincios de ce, totuºi, 
eºti vulnerabil în faþa ispitelor lui Satan? Dacã duminicã te simþi aºa de 
bine la bisericã, de ce luni, marþi, miercuri... cazi în ispitã? Neemia ne dã 
un rãspuns. N-a fost suficient pentru evrei sã reclãdeascã Templul pentru 
închinare, era nevoie ºi de ziduri pentru apãrare. Cât de bine stai cu 
sistemul de apãrare? Cât de puternic este sistemul tãu imunitar spiritual? 
Te întrebi de ce are acces atât de uºor diavolul la gândurile tale? Pentru cã 
zidurile sunt dãrâmate ºi porþile arse de foc!

Aceastã lecþie aºazã primele cãrãmizi, te familiarizeazã cu 
elementele de bazã pe care le vom întâlni ºi folosi în studiul cãrþii 
Neemia: Ierusalim, cetatea sfântã, cetate, Templu, ziduri de apãrare, 
spãrturi, porþile cetãþii etc. 

Citeºte Neemia 1:1-4!

Unde locuia Neemia conform v. 1?
 _________________________________________________
 
 Susa era una dintre cele trei cetãþi principale ale Imperiului 

medo-persan (Ecbatana, Susa ºi Babilon). Era capitala de iarnã a regilor 
persani. Acolo a locuit ºi Estera (Estera 1:2) ºi se pare cã ºi Daniel pentru 
o vreme (Daniel 8:2).

L
e

c
þi

a
 1

Neemia: un om folosit de Dumnezeu 
pentru restaurarea spãrturilor
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  Ai tãi vor zidi iarãºi pe dãrâmãturile de mai înainte, vei ridica din 
nou temeliile strãbune; vei fi numit „Dregãtor de spãrturi” „Cel ce 
drege drumurile ºi face þara cu putinþã de locuit.” Isaia 58:12



Despre ce altã capitalã se intereseazã la fraþii lui?  (1:2) 
________________________________________________

Citeºte  2 Samuel 5:6-9!

David a cucerit cetatea Iebus, s-a aºezat în ea, a numit-o cetatea 
lui David ºi a fãcut întãrituri de jur împrejur… Ierusalimul a fost pentru 
sute de ani capitala regatului lui Iuda. A fost numit cetatea sfântã. Locul 
pe care l-a ales Dumnezeu ca sã locuiascã în el. 

 
 Care este locul în care locuieºte Dumnezeu astãzi?                     

1 Corinteni 3:16, 17; 6:19 
_______________________________________________________

 Ziua 2

Ierusalimul era cetate pentru cã era înconjuratã de ziduri de 
apãrare (Deuteronom 3:5). De obicei aceasta fãcea diferenþa între sate ºi 
oraºele-cetãþi. Satele erau aºezãri omeneºti în câmp deschis, iar cetãþile 
erau aºezãri de obicei pe o colinã sau deal înconjurate de ziduri de 
apãrare. În Numeri 13:19, 28 citim cã iscoadele trimise trebuiau sã 
cerceteze ºi acest lucru. În Ieremia 34:7 întâlnim expresia “cetate 
întãritã”.

Fortificaþiile difereau în funcþie de scopul cetãþii. Existau cetãþi 
urbane, cetãþi magazii, adicã unde se stocau provizii (vezi Exod 1:11, 
Pitom si Ramses în Egipt). Despre Solomon ni se spune cã avea cetãþi 
pentru cai ºi care de rãzboi, adicã grajduri cetãþi militare (1 Regi 4:26; 
9:19). 

Zidurile cetãþilor se deosebeau mult în ce priveºte lãþimea, 
înãlþimea ºi arhitectura. Aveau de obicei 3 m lãþime ºi 6-9 metri înãlþime, 
dar puteau fi ºi de douã ori mai groase la bazã. Zidurile erau necesare atât 
pentru apãrare, pentru a-i împiedica pe duºmani sã intre în cetate, cât ºi 
pentru a oferi o platformã de atac apãrãtorilor. În acest scop se foloseau 
de multe ori metereze, turnuri sau ziduri suplimentare. De multe ori se 
construiau douã ziduri de apãrare, iar între ele se sãpa un ºanþ sau un 
canal de apã.

Cel mai slab punct al fortificaþiilor era... poarta cetãþii. Poarta 
sau porþile cetãþii erau apãrate de niºte turnuri în care stãteau pãzitorii 
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porþii. În multe cazuri poarta cetãþii era un loc de negustorie, dar ºi de 
judecatã (vezi Rut 4:1,2; 2 Samuel 19:8). Poarta cetãþii era singura cale 
de acces în cetate, era închisã cu uºi duble de lemn masiv. Aceste uºi se 
sprijineau pe stâlpi înfipþi în pãmânt care se roteau pe pietre scobite 
special în acest scop. Întrucât duºmanii încercau sã dea foc porþilor 
pentru a intra în cetate, acestea erau acoperite adesea cu plãci de metal. 

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

Zidurile dãrâmate ºi porþile arse erau semnele cuceririi unei 
cetãþi. Aceasta însemna nesiguranþã, vulnerabilitate în faþa duºmanilor.

În ce domeniu din viaþa ta te simþi în nesiguranþã? În ce domeniu 
eºti vulnerabil în faþa ispitei? În acel domeniu înseamnã cã zidurile de 
a p ã r a r e  s u n t  d ã r â m a t e  º i  p o r þ i l e  a r s e  î n  f o c .   
________________________________________________________
________________________________________________________

Cu ce aseamãnã Hristos Biserica ºi implicit pe credincioºi care 
o alcãtuiesc? Matei 16:18; Apocalipsa 21:2 
________________________________________________________

Citeºte 2 Corinteni 10:3-5! Ce înveþi despre armele, întãriturile 
ºi cucerirea din sfera spiritualã? 

__________________________________________________
________________________________________________________

Ziua 3

Aºadar Ierusalimul era, pe de-o parte cetate, aºezare urbanã 
fortificatã, ºi era pe de altã parte sfântã pentru cã acolo era Templul, 
locul pe care l-a ales Dumnezeu ca sã locuiascã în el. 2 Cronici 3:1; 6:5, 6

 Ierusalimul era centrul religios al Israelului. Astãzi este 
considerat sacru de adepþii iudaismului, islamului ºi creºtinismului. 
Ierusalimul este aºezat pe un podiº denivelat, iar accesul spre cetate cu 
excepþia pãrþii de N este îngreunat de trei vãi adânci. Valea Tyropoeon, 
adicã Valea fãcãtorilor de brânzã cum o numeºte Iosephus, împarte 
Ierusalimul în douã jumãtãþi, la V ºi la E. Aºadar o poziþie strategicã 
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extraordinarã, greu de cucerit. De obicei, erau luate în considerare douã 
criterii când se construia o cetate: poziþia geograficã, cât mai greu 
accesibilã duºmanilor, ºi o sursã de apã. Astfel a fost construit 
Ierusalimul ca cetate de scaun de cãtre David ºi a fost consolidat de 
Solomon ca centru religios când a construit templul. 

Dar dupã aproximativ 400 de ani, în anul 586 î.Hr., 
Nebucadneþar (Nabuccodonosor) a asediat Ierusalimul ºi dupã doi ani  l-
a cucerit, a dãrâmat templul si zidurile de apãrare, iar porþile le-a ars în 
foc (Ieremia 39).  O spãrturã sau o fisurã în zidul unei cetãþi era semn al 
vulnerabilitãþii în faþa duºmanilor, cu atât mai mult dãrâmarea zidurilor.

Templul care trebuia sã ofere siguranþã în relaþia cu Dumnezeu 
era acum dãrâmat. Iar zidurile ºi porþile cetãþii care trebuiau sã ofere 
siguranþã în faþa duºmanilor erau de asemenea dãrâmate. Cetatea sfântã 
de altãdatã nu mai este nici cetate, pentru cã zidurile sunt dãrâmate, nici 
sfântã, pentru cã Dumnezeu a plecat din locul pe care îl alesese, iar 
templul era dãrâmat complet. Cetatea sfântã a ajuns o ruinã. Dupã 70 de 
ani de la dãrâmare, Templul de la Ierusalim a fost rezidit, dar la 
dimensiuni reduse (Ezra 3). Dar dupã 150 de ani de la cucerirea 
Ierusalimului, zidurile erau tot dãrâmate ºi porþile arse. 

Care crezi cã au fost cauzele care au transformat Ierusalimul din 
cetatea sfântã în ruine? 

__________________________________________________
______________________________________________________

Care crezi cã sunt cauzele care transformã viaþa sfântã a unui 
creºtin într-o epavã spiritualã? 

__________________________________________________
______________________________________________________

Ziua 4

Care sunt veºtile pe care le primeºte Neemia despre situaþia din 
Ierusalim? Cum este descrisã situaþia celor din Ierusalim? 1:3 

__________________________________________________
______________________________________________________

Cine îi aduce aceste veºti? ____________________________
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Cum primeºte detaliile despre Ierusalim, le cere el sau îi sunt 
oferite? Ce îþi spune asta despre Neemia? 

__________________________________________________
________________________________________________________

De peste 150 de ani se aºtepta un om care sã împlineascã profeþia 
din Isaia 58:12  Ai tãi vor zidi iarãºi pe dãrâmãturile de mai înainte, vei 
ridica din nou temeliile strãbune; vei fi numit „Dregãtor de spãrturi” 
„Cel ce drege drumurile ºi face þara cu putinþã de locuit.” Se aºtepta un 
dregãtor de spãrturi, cineva care sã rezideascã dãrâmãturile, sã 
înconjoare Ierusalimul cu un zid ca sã-i redea tãria în luptã cum zisese 
Domnul în cartea lui Ezechiel 13:3 - Aºa vorbeºte Domnul, Dumnezeu: 
„Vai de prorocii fãrã minte, care umblã dupã duhul lor ºi nu vãd nimic! 
Prorocii tãi, Israele, sunt ca niºte ºacali în mijlocul dãrâmãturilor! Voi 
nu v-aþi suit înaintea spãrturilor, n-aþi înconjurat cu un zid casa lui 
Israel, ca sã rãmâneþi tari în luptã, în ziua Domnului. 

Erau mulþi care profitau de pe urma dãrâmãturilor ºi se 
comportau ca niºte animale de pradã, ca niºte ºacali în mijlocul 
dãrâmãturilor. 

Citeºte Neemia 2:10. Cine sunt ºacalii ºi cum au reacþionat faþã 
de Neemia? ______________________________________________

... nu le-a plãcut deloc cã venise un om ca sã caute binele 
copiilor lui Israel.

Neemia era omul ales de Dumnezeu, “dregãtorul de spãrturi”, 
cel care a venit  sã caute binele Ierusalimului.

Ce afli despre el în 1:1, 11?
Ce funcþie avea Neemia? ______________________________

Paharnicul împãratului în antichitate era mai mult decât cel cu 
mâinile curate, sau cel ce poartã paharul, sau cel ce degustã vinul 
împãratului. Documentele atestã cã, datoritã apropierii lui de rege ºi 
datoritã permanenþei lui în prezenþa regilor, paharnicul devenea adesea 
omul de încredere al regilor ºi confidentul lor. Avea de asemenea ºi o 
foarte mare influenþã politicã. 
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Ziua 5

Cum reacþioneazã Neemia la aflarea veºtilor de la Ierusalim? 1:4
__________________________________________________

Ce crezi cã denotã plânsul, jalea, postul ºi rugãciunea lui 
Neemia? 

__________________________________________________
________________________________________________________

Neemia este credinciosul cãruia îi pasã. Credinciosul care se 
implicã. Veºtile triste nu-l lasã rece. Îl miºcã profund. 

Crezi cã Neemia nu ºtia cã de 150 de ani zidurile Ierusalimului 
sunt dãrâmate ºi porþile arse de Nebucadneþar? De ce crezi cã acum este 
aºa de neliniºtit de situaþia de la Ierusalim? Ce s-a întâmplat cu el de data 
aceasta? (Hagai 1:14) 

__________________________________________________
________________________________________________________

Ce se hotãrãºte sã facã concret conform rugãciunii din v. 11?
__________________________________________________

Care erau nevoile de la Ierusalim? Ce trebuia fãcut? Care era rãul 
nerezolvat de la Ierusalim? Care era binele imperios necesar?

__________________________________________________
________________________________________________________

De ce crezi cã de atâþia ani nimeni nu fãcea nimic pentru ridicarea 
zidurilor? Care sã fi fost cauzele?

 __________________________________________________
________________________________________________________

Ce nevoi vezi în jurul tãu? Ce lucruri te neliniºtesc, te frãmântã? 
__________________________________________________

________________________________________________________
Dacã ai vãzut o nevoie ºi te doare cã nimeni n-o împlineºte e 

foarte posibil ca tu sã fii omul ales de Dumnezeu pentru a o împlini! 
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Ziua 6 - Re-capitulare

Cartea lui Neemia a fost numitã ºi cartea RE-urilor, pentru cã se 
ocupã cu re-zidirea, re-staurarea, re-instruirea etc. Mai adãugãm un RE: 
re-capituleazã înaintea lui Dumnezeu ºi recapituleazã adevãrurile 
învãþate în aceastã sãptãmânã.

Ce ai învãþat despre Ierusalim - cetatea sfântã?
Ce o fãcea cetate ºi ce o fãcea sfântã?  
________________________________________________
Care erau semnele distrugerii ei?
________________________________________________
Care au fost cauzele?
________________________________________________
Cine a fost omul ales pentru a o restaura?
_________________________________________________
Cum a înþeles cã el este omul ales?
_________________________________________________

Ziua 7 - Aplicare

Mediteazã la adevãrurile de mai sus ºi lasã-L pe Dumnezeu sã-þi 
arate spãrturile din viaþa ta care trebuie restaurate. Locurile pe unde are 
acces uºor vrãjmaºul în viaþa ta. Poate Dumnezeu îþi va arãta ruinele 
altora ºi te va chema sã le rezideºti. Poate îþi va arãta lucrãri care de ani de 
zile stau nefãcute, nu cã nu ar trebui, ci pentru cã pur ºi simplu nimãnui 
nu-i pasã! Scrie dacã Dumnezeu îþi spune ceva!

__________________________________________________
________________________________________________________
_____________________________________________________

Întrebãri de discuþie în grup:
- Analizând primele patru versete, care erau nevoile care impuneau sã se facã ceva?
- De ce credeþi cã, deºi vãd multe nevoi, credincioºii trec adesea pe lângã ele, fãrã sã le 
pese? (Vezi Pilda samariteanului milostiv) 
- Ce credeþi cã l-a motivat pe Neemia sã se implice?
- Ce anume credeþi cã îi demotiveazã pe oameni ºi astfel nu se implicã în nevoile altora?
- Care credeþi cã sunt câteva domenii din viaþa Bisericii “Harul”, în care zidurile sunt 
dãrâmate ºi porþile arse de foc ºi e nevoie ca cineva sã facã ceva?
- Discutaþi despre zone din viaþa voastrã în care zidurile sunt prãbuºite ºi sunteþi 
vulnerabili la atacurile diavolului. Rugaþi-vã unii pentru alþii!
- Cum ne putem restaura ºi consolida zidurile de apãrare spiritualã?
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Ziua 8  
Rugãciunea de mijlocire pentru cei aflaþi în crizã 

Citeºte Neemia 1:5-11!

Neemia îºi începe rugãciunea concentrându-se asupra Persoanei 
lui Dumnezeu ºi nu asupra problemei cu care vine înaintea Sa. Oricât de 
gravã era situaþia ºi oricât de urgentã, Neemia ºtie cã adevãrata 
rugãciune începe cu Dumnezeu ºi nu cu nevoia care mã aduce înaintea 
Sa.

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

________________________________________________________

Cum ne sunt influenþate rugãciunile de ceea ce ºtim ºi credem 
despre Dumnezeu? 

__________________________________________________
________________________________________________________

Nu existã cale mai bunã de a ne ruga decât concentrându-ne 
atenþia asupra Dumnezeului cãruia ne rugãm, pentru ca mai apoi Duhul 
Sfânt sã ne cãlãuzeascã în rugãciune spre implorarea milei, spre 
mãrturisirea pãcatelor sau spre cereri ºi mijlociri.

Ce face Neemia în rugãciunea sa mai departe? 1:6, 7
__________________________________________________

________________________________________________________
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      Restaurarea începe în rugãciune

Caut printre ei un om care sã înalþe un zid,
ºi sã stea în mijlocul spãrturii înaintea Mea pentru þarã,

ca sã n-o nimicesc; dar nu gãsesc nici unul! 
Ezechiel 22:30



Pãcatele cui le mãrturiseºte? 
__________________________________________________ 

De ce crezi cã este importantã mãrturisirea pãcatelor? 
__________________________________________________

________________________________________________________

Ce spune Dumnezeu în Isaia 59:1, 2 despre pãcatele noastre? 
________________________________________________________
________________________________________________________

Aºadar, Neemia înainte de a se ruga pentru ridicarea zidurilor 
Ierusalimului, trebuie sã se roage pentru dãrâmarea zidurilor pãcatului! 
Poate vrei sã te rogi pentru prieteni care trec prin probleme sau chiar 
pentru greutãþile prin care treci tu, nu uita cã trebuie mai întâi sã te 
concentrezi în adorare asupra lui Dumnezeu ºi apoi sã dãrâmi zidul 
pãcatelor nemãrturisite. 

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

________________________________________________________ 

Fundamentul cererilor noastre trebuie sã fie promisiunile lui 
Dumnezeu. Cãci Þi s-a mãrit faima prin împlinirea fãgãduinþelor Tale! 
(Ps. 138:2) Neemia face apel la promisiunea fãcutã lui Moise cu o mie de 
ani înainte.  

Ce se angaja Dumnezeu conform v. 9? 
__________________________________________________

Care era condiþia? 
__________________________________________________

Abia în v. 10 Neemia vorbeºte despre „ei”, adicã despre iudeii de 
la Ierusalim aflaþi în cea mai mare nenorocire ºi ocarã ºi implorã mila lui 
Dumnezeu faþã de ei ºi faþã de situaþia jalnicã în care se aflã.

Ce îi cere concret Neemia lui Dumnezeu pentru sine în v. 11?
_________________________________________________
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Ce reiese din  aceastã rugãciune? 
__________________________________________________

________________________________________________________

Neemia nu se roagã doar pentru a zice cã ºi-a fãcut datoria. 
Neemia se roagã implorând iertarea ºi îndurarea lui Dumnezeu peste cei 
aflaþi în crizã, dar ºi pentru sine ca sã aibã izbândã cu planul pe care l-a 
fãcut. Neemia se roagã ºi acþioneazã. Rugãciunea ºi acþiunea nu se 
exclud  reciproc, ci se completeazã. (Vezi Neemia 4:9 - “ne-am rugat... ºi 
am pus o strajã...”)

Cunoºti pe cineva cu „zidurile dãrâmate ºi porþile arse în foc” sau 
poate chiar tu eºti într-o situaþie dificilã? Urmeazã modelul de rugãciune 
al lui Neemia: concentreazã-te în adorare  asupra Persoanei lui 
Dumnezeu, dãrâmã zidul de pãcate, identificându-te cu pãcatele 
persoanei în nevoie, implorã iertarea ºi mila Domnului pe baza 
promisiunilor Lui ºi cere-i ajutorul pentru o acþiune concretã pe care vrei 
s-o întreprinzi.

Ziua 9  
Rugãciunea în relaþia cu superiorul 
(Guvern, patron, ºef, profesor, pãrinte etc.)

Citeºte Neemia 2:1-5!

Au trecut patru luni de la acþiunea din cap. 1. Luna Chiºleu sau 
Chislev (1:1) a calendarului babilonian corespunde lunilor noiembrie-
decembrie. Iar luna Nisan (2:1) corespunde lunilor martie-aprilie. 
Conform uzanþelor vremii, tristeþea paharnicului în faþa suveranului 
putea însemna implicarea lui într-un complot, de aceea era remarcatã 
imediat. Nu-i de mirare cã Neemia spune „atunci m-a apucat o mare 
fricã” (2:2). 

Ce te face sã tremuri în faþa superiorului tãu în vremuri de crizã? 
(Profesor, pãrinte, patron, director, ºef etc.) Mãrturiseºte-þi fricile ºi 
roagã-te! Apoi fii liber în faþa ºefului!

__________________________________________________
________________________________________________________ 
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Cum evaluezi rãspunsul dat de Neemia „ºefului” sãu? 
Respectuos sau obraznic, direct sau pe ocolite, îndrãzneþ sau timid etc.

__________________________________________________
________________________________________________________

Cum rãspunzi ºefilor tãi când eºti tras la rãspundere pentru o 
atitudine, o greºealã sau pentru o zi proastã? 

__________________________________________________
________________________________________________________

Ce a fãcut Neemia în faþa întrebãrii directe a împãratului: Ce 
ceri? (2:4, 5a) Care sunt cele douã acþiuni ale lui Neemia? 

__________________________________________________
________________________________________________________

Cât timp crezi cã a avut Neemia pentru a se ruga între cererea 
suveranului din 2:4 ºi rãspunsul pe care îl dã în 2:5? Comparativ cu 
rugãciunea din cap. 1, cum crezi cã a fost aceasta? 

__________________________________________________
________________________________________________________

Ce legãturã vezi între rugãciunea fãcutã pe îndelete (patru luni) 
„în odãiþa lui” ºi rugãciunea „fulger” rostitã în faþa ºefului sãu? 
________________________________________________________
________________________________________________________

Ce spune Solomon în Proverbe 21:1 despre inima împãratului? 
________________________________________________________

Ce ne învaþã Pavel sã facem pentru împãraþi în 1 Timotei 2:1, 2?
__________________________________________________

Pe baza experienþei lui Neemia ºi pe baza adevãrului din 
Proverbe 21:1 ºi 1 Timotei 2:1, 2, roagã-te pentru ºeful tãu ºi nu te lãsa 
copleºit de fricã în faþa lui. Frica de oameni e o cursã. Scapã din ea prin 
rugãciune! Nu uita: existã un singur Dumnezeu ºi acela nu e ºeful tãu, ºi 
el e om! Teme-te de Dumnezeu ºi încrede-te în El!
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Ziua 10  
Rugãciunea în tãcere 

Citeºte Neemia 2:11-15!

Ajuns la Ierusalim, dupã o cãlãtorie lungã, cu scrisori de 
acreditare ºi învestire ca guvernator al lui Iuda,  Neemia se odihneºte trei 
zile, apoi... pleacã singur, cãlare într-o expediþie nocturnã de jur 
împrejurul zidurilor.

Ce scop crezi cã are aceastã expediþie nocturnã?
 __________________________________________________

La ce se uita Neemia cu bãgare de seamã? 2:13, 15 
__________________________________________________

________________________________________________________

Dupã rugãciunea de mijlocire din odãiþa lui din Susa, dupã 
rugãciunea fulger din faþa împãratului, Neemia simte nevoia rugãciunii 
pentru cãlãuzire la faþa locului. Aºa cã pentru a face o analizã cât mai 
aproape de adevãr, se deplaseazã la faþa locului ºi, în tãcerea nopþii, se 
uitã cu bãgare de seamã la zid. E tot ce-l interesa. De unde sã începem? 
Oare cât va dura? Ce costuri sunt? Mintea lui era într-o legãturã intimã cu 
Dumnezeul lui pentru a primi cãlãuzire în tãcere.

Dacã n-ai experimentat niciodatã aceastã rugãciune încearc-o 
sãptãmâna acesta. Stai cu problema ta înaintea Domnului! Taci ºi lasã-l 
sã-þi vorbeascã, sã-þi dea soluþii!

Care dintre cele trei tipuri de rugãciuni analizate pânã acum este 
cel mai des folositã de tine? Dar cel mai rar? De ce? 

__________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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Ziua 11  
Rugãciunea  în faþa confruntãrii cu duºmanii

Citeºte Neemia 4:1-5!

Ori de câte ori poporul lui Dumnezeu spune: Sã ne sculãm ºi sã 
zidim!, duºmanii vor spune: Sã ne sculãm ºi sã-i oprim! Cel mai bun 
lucru pe care poþi sã-l faci atunci când duºmanii încearcã sã-þi punã   
beþe-n roate este sã te rogi! Batjocura, intimidarea, ameninþarea, toate 
aceste forme ale împotrivirii trebuie anihilate în rugãciune!

Cum þi se pare rugãciunea lui Neemia 4:4, 5? 
__________________________________________________

Cu ce se aseamãnã mai mult rugãciunea lui Neemia, cu 
rugãciunea lui David din Psalmul 5:10 sau cu rugãciunea Domnului Isus 
din Luca 23:34? Cum îþi explici? 

__________________________________________________
________________________________________________________

Pentru a nu trage concluzii greºite ºi aplicaþii eronate plecând de 
la un text descriptiv, trebuie sã gãsim un text prescriptiv în care ni se 
prescrie clar ce sã facem faþã de duºmani. Citeºte Matei 5:44-45! Ce 
spune Domnul Isus cã trebuie sã faci faþã de vrãjmaºi? 

__________________________________________________
________________________________________________________

Cautã ºi alte pasaje prescriptive din epistolele Noului Testament 
care ne învaþã cum sã ne raportãm la duºmani.

 __________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Rugãciunea lui Neemia face parte din acele rugãciuni din Vechiul 
Testament numite imprecaþii ºi trebuie înþelese în lumina Vechiului 
Testament. Oricum ele izvorãsc dintr-o motivaþie bunã. De ce este 
Neemia aºa de supãrat pe Tobia ºi pe Sanbalat? Pentru cã au necãjit pe 
cei ce zidesc, adicã pe cei ce împlinesc planul lui Dumnezeu ºi voia Lui. 
Iar David spune în Ps. 5:10 cãci se rãzvrãtesc împotriva Ta! 
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Dar ideea principalã din Vechiul ºi Noul Testament este sã ne 
rugãm pentru duºmani. Chiar dacã existã o diferenþã ºi o progresie a 
rugãciunilor pentru duºmani între Vechiul ºi Noul Testament, principiul 
rãmâne acelaºi: Rugaþi-vã pentru duºmanii voºtri!

Ziua 12  
Rugãciunea pentru încurajarea personalã în momente grele

Citeºte Neemia 5:19; 13:14, 22, 31!

Ce crezi cã denotã aceste rugãciuni? 
__________________________________________________

______________________________________________________

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

Cui se roagã Neemia? ________________________________

Ce cere pentru sine? _________________________________

Noteazã ce urmeazã de fiecare datã dupã expresia: Adu-þi aminte 
de mine... 

__________________________________________________
________________________________________________________
_____________________________________________________

Crezi cã e greºit sã implori mila lui Dumnezeu pentru tine 
personal? Crezi cã e greºit sã te rogi pentru binele tãu? Crezi cã e greºit 
sã-I ceri lui Dumnezeu sã þinã el cont de lucrarea pe care o faci pentru El, 
mai ales când oamenii nu o apreciazã ºi nu þin continue de ea? Ar fi greºit 
sã ceri ocrotirea lui Dumnezeu asupra ta? 

Este aceasta dovadã de egoism sau dependenþã? De ce?
_________________________________________________

Deºi la prima vedere aceste rugãciuni pot pãrea arogante sau 
fariseice sau pline de sine, de fapt aceste rugãciuni sunt profund 
teocentrice. Gândeºte-te cã Neemia era guvernatorul þãrii. Avea tot ce-i 
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trebuie, avea gãrzi personale ºi totuºi el se smereºte ºi spune: Adu-Þi 
aminte de mine, Dumnezeule, ºi ocroteºte-mã dupã marea Ta îndurare! 

David a învãþat ºi el aceastã lecþie. David a fost în mare 
strâmtorare, cãci poporul vorbea sã-l ucidã cu pietre, pentru cã toþi 
erau amãrâþi în suflet, fiecare din pricina fiilor ºi fetelor lui. Dar David 
s-a îmbãrbãtat, sprijinindu-se pe Domnul, Dumnezeul lui. 1 Sam. 30:6 

Când oamenii te uitã ºi nu apreciazã ce ai fãcut sau faci pentru 
lucrarea lui Dumnezeu, stai de vorbã cu Dumnezeu! Încurajeazã-te în 
rugãciune! Adu-þi aminte cã Dumnezeu nu este nedrept ca sã uite 
ostenelile ºi truda ta. 

Ziua 13  
Re-capitulare

Adu-þi aminte ce ai învãþat de la Neemia despre rugãciune! Ce  
te-a impresionat cel mai mult în viaþa de rugãciune a lui Neemia?

__________________________________________________

Recapituleazã cele cinci tipuri de rugãciune ale lui Neemia:
Ziua 8 - ___________________________________________
Ziua 9 - ___________________________________________
Ziua 10 - __________________________________________
Ziua 11 - __________________________________________
Ziua 12 - __________________________________________

 
Ziua 14
Aplicare 

 Înveþi despre rugãciune cel mai bine rugându-te! Ia-þi un timp de 
rugãciune astãzi mai lung decât de obicei!

- Roagã-te pentru prieteni sau rude despre care ºtii cã trec    
printr-o crizã în viaþa lor.

- Identificã-te cu problema lor ºi strigã la Dumnezeu ca ºi 
cum ar fi problema ta.

-  Poþi folosi ca model rugãciunea lui Neemia din cap. 1.
- Laudã-L pe Dumnezeu, invocã promisiunile Sale, 

mãrturiseºte-þi pãcatele ºi cere-I ceva concret.
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-  Roagã-te pentru superiorii tãi: pãrinþi, profesori, patroni, ºefi 
de birou, primar, guvern.

-  Roagã-te pentru a fi eliberat din cursa fricii de oameni.
-  Cere cãlãuzire pentru un proiect pe care îl ai în minte.
- Roagã-te pentru duºmanii tãi, pentru persoanele cu care ai 

conflicte, care îþi sunt antipatice sau cãrora ºtii cã le eºti 
antipatic.

-  Roagã-te pentru tine personal, invocã îndurarea lui Dumnezeu 
ºi protecþia lui peste tine. Dacã eºti descurajat, îmbãrbãtea-
zã-te stând de vorbã cu Domnul Dumnezeul tãu!

Întrebãri de discuþie în grup:

- De ce credeþi cã e important faptul cã implicarea lui Neemia începe cu 
rugãciunea? 
- Creaþi ºi un alt scenariu. Cum ar mai fi putut începe Neemia, altfel decât 
rugându-se?
- Care sunt pãrþile principale  ale  rugãciunii lui Neemia?
- Care credeþi cã ar trebui sã fie rolul sentimentelor în rugãciune? Ce face 
diferenþa între rugãciuni “reci” ºi rugãciuni “fierbinþi”?
- Când vã rugaþi mai cu foc: când vã arde o problemã sau când vã este 
indiferentã? De ce?
- De ce credeþi cã rugãciunile sunt de multe ori reci, cerebrale, fãrã 
pasiune? Cum se poate reaprinde pasiunea în rugãciune?
- Daþi exemple de oameni din Biblie care s-au rugat cu pasiune.
- Neemia s-a identificat cu nevoia pentru care s-a rugat, cum credeþi cã 
putem face ºi noi la fel?
- Cum vã rugaþi cel mai des: pe îndelete “în cãmãruþã”, “fulger” în faþa 
provocãrilor, “în tãcere” la faþa locului, ca un suspin “Doamne ai milã de 
mine!”? De ce?
- În ce mãsurã credeþi cã problemele pentru care ne rugãm ne ºi obligã sã 
ne implicãm în rezolvarea lor?
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Citeºte Neemia 2:11-20!

Ziua 15  
Neemia planificã

Neemia a fost un om al rugãciunii, dar ºi al acþiunii. Din luna 
Chiºleu când a aflat de starea jalnicã a Ierusalimului de la fratele sãu 
Hanani ºi pânã în luna Nisan când l-a întrebat împãratul: Ce ceri?, 
Neemia s-a rugat ºi a acþionat, mai exact a planificat. Patru luni de 
rugãciune ºi planificare. De unde ºtim acest lucru? Când îl întreabã 
împãratul ce cere, Neemia nu a cerut timp de gândire ca sã-ºi facã un 
plan de acþiune ºi sã revinã. El ºtia deja ce sã cearã. De ce? Se rugase 
patru luni ºi fãcuse deja un plan de acþiune. 

El cere: 
- o învestire specialã pentru a rezidi Ierusalimul 
                                                     (zidurile de apãrare ºi porþile)
- scrisori de acreditare pentru dregãtorii de dincolo de râul Eufrat
- o scrisoare pentru Asaf, pãzitorul pãdurilor, ca sã-i dea lemnul 

necesar
- la cererea împãratului, stabileºte o perioadã exactã cât va dura 

toatã  expediþia

Dacã nu ar fi avut un plan de acþiune stabilit în rugãciune timp de 
patru luni, ce ar fi rãspuns împãratului la întrebarea: “Ce ceri?”

Dacã te-ar întreba Dumnezeu acum: “Ce ceri?”, în legãturã cu 
problema care te frãmântã, ce i-ai rãspunde? Ai un plan sau doar o 
problemã? Neemia avea o problemã, dar ºi un plan!

 _________________________________________________
________________________________________________________
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 spãrturile au nevoie ºi de cãrãmizi

   De aceea, prea iubiþii mei fraþi, fiþi tari, neclintiþi, 
sporiþi totdeauna în lucrul Domnului, cãci ºtiþi cã osteneala 
voastrã în Domnul nu este zadarnicã. 1 Corinteni 15:58



Rugãciunea ºi acþiunea nu se exclud, ci se completeazã reciproc. 
Credinþa nu anihileazã planificarea ºi nici invers. Organizarea nu trebuie 
sã împiedice lucrarea Duhului Sfânt.

Ce relaþie vezi între a fi organizat, a planifica, pe de-o parte, ºi a 
fi dependent de Duhul Sfânt, pe de altã parte? Cum se completeazã cele 
douã?   

__________________________________________________
________________________________________________________

În ce domeniu din viaþa ta ai nevoie de cãlãuzirea Duhului Sfânt 
ºi de planificare?

__________________________________________________
________________________________________________________

Ziua 16  
Neemia pleacã la Ierusalim

Neemia nu doar planificã, pentru ca apoi sã îi punã pe alþii sã-i 
aducã la îndeplinire planurile. El este gata sã plece la Ierusalim.

De ce crezi cã a trebuit sã fie el la faþa locului? De ce nu putea 
rezolva lucrurile ºi de la distanþã? 

__________________________________________________
________________________________________________________

Câþi ani a stat Neemia la Ierusalim? 5:14 __________________

Cum crezi cã s-a schimbat viaþa lui? Condiþiile de trai, statutul 
social, confortul, stresul etc. 

__________________________________________________

De ce crezi cã a plecat, totuºi? 2:10 
__________________________________________________

Cum a fost primit de ceilalþi guvernatori ai zonei? 2:9, 10
__________________________________________________

23



Neemia s-a rugat, a fãcut un plan de la distanþã, a venit la faþa 
locului, iar acum confruntã planul de pe hârtie cu realitatea din teren. În 
tãcere, discret, noaptea observã, ajusteazã planul, îl completeazã cu 
detaliile de la faþa locului.  

Nu este suficient sã te rogi ºi sã planifici de la distanþã. Trebuie sã 
pleci, sã te implici, sã-þi asumi riscurile. Dacã vrei sã cauþi binele cuiva. 
Sã confrunþi planul de pe hârtie cu realitatea din teren. 

Dacã Dumnezeu nu a putut sã ne mântuiascã de la distanþã, ci a 
trebuit sã vinã în lumea noastrã, sã se întrupeze în persoana Domnului 
Isus, sã locuiascã printre noi, crezi cã tu poþi rezolva problemele altora 
doar prin rugãciune de la distanþã? 

Gândeºte-te la o situaþie pe care o poþi rezolva cu puþin efort ºi 
sacrificiu. De ce nu ai fãcut-o pânã acum? Roagã-te, planificã ºi mergi la 
faþa locului ºi rezolvã!

Cum crezi cã vei face ucenici ai lui Hristos doar rugându-te ºi 
planificând? Hristos a spus: Duceþi-vã ºi faceþi ucenici!

Ziua 17  
Neemia motiveazã 

Oamenii fãrã viziune pier. Dar ºi viziunea fãrã oameni piere. Aºa 
cã este important ca viziunea primitã în urma rugãciunii ºi a acþiunii 
personale, sã fie acum comunicatã. Este important ca aceastã 
comunicare a viziunii sã-i motiveze pe oameni la acþiune. 

Ce elemente motivatoare se regãsesc în discursul lui Neemia din 
2:17-18? 

__________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

În faþa cui þine acest discurs? 2:16 
__________________________________________________

Neemia îi conºtientizeazã de starea generalã dezastruoasã în care 
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se aflã. Apoi identificã punctual cele douã mari probleme care trebuie 
rezolvate. Care sunt acestea? 

__________________________________________________
________________________________________________________

Apoi face apel la acþiune concretã: sã zidim! ªi le dã ºi motivaþia: 
sã nu mai fim de ocarã! Iar în final, le povesteºte cum a primit el aceastã 
viziune, cum a fost confirmatã prin bunãvoinþa împãratului ºi cum se 
poate recunoaºte foarte uºor în toate acestea Mâna Dumnezeului lui 
Israel. 

Cunoºti nevoi pe care nu le împlineºte nimeni sau lucrãri care nu 
sunt fãcute pentru cã oamenii nu au o viziune, nu ºtiu cum ºi pentru cã nu 
sunt motivaþi? Scrie câteva!

__________________________________________________
________________________________________________________

Ziua 18 
 Neemia mobilizeazã

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

__________________________________________________

Dar rãspunsul duºmanilor când au vãzut oameni motivaþi cã se 
mobilizeazã ºi încep sã zideascã? 2:19

__________________________________________________
________________________________________________________

Care a fost rãspunsul lui Neemia pentru aceºtia? 2:20
__________________________________________________

________________________________________________________
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Citeºte Neemia 3! 
Abia acum, în cap. 3, dupã luni de rugãciune ºi planificare, dupã 

deplasare ºi investigare la faþa locului, dupã motivarea liderilor ºi 
mobilizarea lor, începe reconstrucþia efectivã a zidurilor de apãrare a 
Ierusalimului ºi aºezarea porþilor.

Urmãreºte traseul ºi pe hartã! Din partea de Nord de la Poarta 
oilor, în sensul invers al acelor de ceasornic, de jur împrejur pânã la 
Poarta Mifcad ºi iar Poarta oilor.
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Care ar fi cuvintele-cheie sau expresiile care se repetã în 
capitolul 3? 

__________________________________________________
________________________________________________________

Noteazã mai jos Poarta sau partea de zid reconstruitã ºi cine 
împreunã cu cine a realizat-o:

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 ______________________________________________

Observã diversitatea celor ce au lucrat. Diversitate în ce priveºte 
statutul social, meseria lor, zona restauratã. Dar în ciuda diversitãþii, a 
existat unitate. Unitate datã de o viziune comunã, un singur plan, un 
singur scop. 

Care le era scopul unic? _______________________________

De la ce poartã începe lucrarea ºi la ce poartã se încheie?
__________________________________________________
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Cine sunt primii care încep reconstrucþia?
__________________________________________________

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

__________________________________________________
________________________________________________________

Ce rol crezi cã a jucat voluntariatul, spontaneitatea?
__________________________________________________

Subliniazã expresiile: alãturi de ei ºi dupã el?
__________________________________________________
Cât de importantã crezi cã este munca în echipã, sincronizatã cu 

celelalte lucrãri, nu de unul singur ºi nu separat de ceilalþi? Cu cine 
lucrezi în echipã în Biserica Harul?

__________________________________________________
________________________________________________________

Ce aplicaþie poþi face pornind de la ideea cã fiecare a zidit în 
dreptul casei lui?

__________________________________________________

Ce crezi cã poate învãþa Biserica din acest exemplu de 
mobilizare? Cum ar putea aplica unitatea în diversitate? În ce domeniu 
concret crezi cã e nevoie de mobilizare? Ai un proiect? Împãrtãºeºte-l!

__________________________________________________

Ziua 19 
 Neemia solidarizeazã ºi sacrificã 

Citeºte Neemia 5:14-20!
Care era diferenþa dintre Neemia ºi dregãtorii dinaintea lui? 5:15
__________________________________________________

________________________________________________________

Ce a fãcut Neemia în plus, pe lângã faptul cã nu a perceput 
onorariu pentru slujba de dregãtor? 5:16-16
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_________________________________________________
_______________________________________________________

De ce? Ce motivaþie avea? 5:18b
_________________________________________________

_______________________________________________________

De ce crezi cã era important ca Neemia sã fie vãzut pe zid, la 
lucru ºi nu în cabinet, la vorbã? Cunoºti ºi astfel de lideri?

_________________________________________________
_______________________________________________________

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

_________________________________________________

Tu ce sacrifici pentru lucrarea Domnului din generaþia ta?
_________________________________________________

Ziua 20 
Re-capitulare 

Recapituleazã acþiunile lui Neemia:
-
-
-
-
-

Ziua 21
Aplicare  

Stai înaintea Domnului sã îþi poatã arãta nevoile, lucrãrile, 
dãrâmãturile, spãrturile care de ani de zile au devenit “normale”, dar 
care sunt “anormale”. Lucruri posibile, dar care par imposibile pânã 
apare cineva care sã se roage, sã facã un plan, sã se implice, sã se 
deplaseze, sã motiveze, sã mobilizeze, sã solidarizeze ºi sã sacrifice. ªi 
zidurile se ridicã. Ce nu s-a fãcut în 90 de ani se face în 52 de zile!
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Scrie ideile de implicare  pe care þi le dã Dumnezeu:
__________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Întrebãri de discuþie:

-  Ce îl defineºte pe Neemia din cap.1? Dar pe Neemia din cap. 2?
- Ce relaþie credeþi cã trebuie sã fie între rugãciune ºi acþiune, între a fi 
cãlãuzit de Duhul Sfânt ºi a fi organizat, între credinþã ºi acþiune?
- Credeþi cã este importantã planificarea sau se poate acþiona ºi fãrã 
planificare ? De ce?
- Discutaþi despre planificarea lui Neemia. De unde reiese faptul cã el a 
acþionat conform unui plan?
-  Care credeþi cã a fost rolul lui Dumnezeu în planul lui Neemia?
-  Care ar fi câteva avantaje ale planificãrii? Dar dezavantaje?
- Cât de mult credeþi cã a contat faptul cã Neemia s-a deplasat la 
Ierusalim? De ce? Ce putem învãþa din asta?
-  De ce credeþi cã lui Neemia care trãia în palatul regal din  Susa îi pãsa 
mai mult de zidurile dãrâmate ale Ierusalimului, decât le pãsa acelora 
care trãiau efectiv în mijlocul ruinelor?
-  Ce rol credeþi cã a avut motivarea oamenilor în începerea lucrãrilor?
- De ce credeþi cã au fost nemotivaþi cei din Ierusalim? Ce îi descuraja 
numai la gândul de a începe sã rezideascã zidurile?
- Ce rol credeþi cã au jucat obiºnuinþa, teama, amploarea lucrãrii în 
demotivarea lor?  
- Care credeþi cã sunt “zidurile dãrâmate” cu care ne-am obiºnuit, care ni 
se par imposibil de restaurat în viaþa noastrã sau în Biserica ”Harul”?
- Ce te motiveazã cel mai tare sã te implici într-o lucrare?
- Cum poate fi demonstrat principiul unitate în diversitate în Neemia 3?
- Ce a creat unitate în ciuda diversitãþii? 
- Cum credeþi cã ar trebui sã acþioneze principiul “unitate în diversitate” 
azi în Biserica “Harul”?
- Cât de importantã credeþi cã a fost prezenþa lui Neemia la lucru pe zid? 
De ce?
- Rugaþi-vã cu grupul de ucenicie pentru o nevoie pe care o cunoaºteþi, 
faceþi un plan ºi puneþi-l în aplicare!
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Citeºte Neemia 4!

Ziua 22  
Neemia nu se dã bãtut în faþa descurajãrii

Ori de câte ori poporul lui Dumnezeu spune: Sã ne sculãm ºi sã 
zidim!, duºmanii spun: Sã ne sculãm ºi sã-i oprim! 

Cum a reacþionat Sanbalat când a vãzut cã iudeii chiar zidesc? 
Ce metode a folosit ca sã-i opreascã? 4:1-3, 7-8

__________________________________________________
________________________________________________________

Cum a reacþionat Neemia? 4:4-6, 9
__________________________________________________

________________________________________________________

Ce a mai fãcut Neemia în afarã de rugãciune? 4:9
__________________________________________________

Ne-am rugat ºi am pus o strajã! Observi rugãciunea ºi acþiunea? 
De ce crezi cã nu s-au limitat doar la rugãciune? Este aceasta o dovadã de 
necredinþã? Cum comentezi? Ce ar fi însemnat strajã fãrã rugãciune? 
Dar rugãciune fãrã strajã?

__________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

În care extremã te gãseºti mai des: rugãciune fãrã acþiune sau 
acþiune fãrã rugãciune?

__________________________________________________

L
e

c
þi

a
 4 Neemia: un om care nu se dã bãtut,

ci  persevereazã

Dacã slãbeºti în ziua necazului, micã îþi este puterea! 
Proverbe 24:10
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Cum a reacþionat poporul la intimidãrile duºmanilor? 4:10
_________________________________________________
Poþi identifica trei-patru cauze ale descurajãrii în v.10, 11?
__________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________

Pierderea puterii, oboseala:  puterile slãbesc! 
Pierderea viziunii - se uitã la dãrâmãturi (original, moloz) în loc 

sã se uite la zid: dãrâmãturile sunt multe!
Pierderea încrederii:  nu vom putea sã zidim zidul!
Pierderea siguranþei:  vom ajunge la ei, îi vom ucide!

Ziua 23  
Neemia nu se dã bãtut, rezolvã problema descurajãrii

Observã cum a rezolvat Neemia problema descurajãrii.
4:13  a luat o pauzã ºi i-a adunat pe familii; dupã zile în ºir în care 

nu au vãzut decât pietre, mortar ºi moloz,
4:14  le îndreaptã privirea de la moloz spre Domnul: aduceþi-vã 

aminte de Domnul... Cine este ºi ce a promis, Cuvântul Lui
4:14b  Le reînnoieºte motivaþia:  luptaþi pentru familiile 

voastre...

Care a fost rezultatul? 4:15 
__________________________________________________

________________________________________________________

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

4:19-20  Neemia stabileºte un principiu: nimeni sã nu lupte de 
unul singur; la sunetul trompetei, ne adunãm sã luptãm împreunã, ºi 
Domnul va lupta pentru noi.

4:22  fiecare sã petreacã noaptea în Ierusalim cu slujitorul lui, 
NU singur.

Cunoºti persoane care se luptã singure cu descurajarea, cu 
oboseala, cu frica ºi alþi duºmani? Mergi ºi dã-le o mânã de ajutor! O 
vorbã bunã, o orã de odihnã, o razã de speranþã!
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Ziua 24  
Neemia nu se dã bãtut în faþa nedreptãþilor sociale

Citeºte cap. 5:1-13!

Dupã ce a depãºit problema descurajãrii provocate de 
ameninþarea duºmanilor, Neemia se confruntã acum cu probleme 
interne care pericliteazã terminarea zidurilor.

Care erau plângerile poporului?
 _________________________________________________

________________________________________________________

Cu ce fel de crizã se confruntau? 
__________________________________________________

Ce a fãcut Neemia în faþa abuzurilor liderilor iudei? 5:6-9
__________________________________________________

________________________________________________________

În ce a fost Neemia un exemplu pentru ceilalþi lideri, ca mãsurã 
socialã anti-crizã? 5:10

__________________________________________________

Ce au promis cei implicaþi care împrumutaserã pe fraþii lor cu 
dobândã? 5:12 ___________________________________________

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

Din nou Neemia reuºeºte sã depãºeascã piedicile, nu se dã bãtut 
ºi Domnul este lãudat, iar zidul continuã!

Suntem ºi noi într-o crizã economicã ºi socialã. Nu pentru cã nu 
sunt resurse, ci pentru cã nu sunt echitabil împãrþite. Ce fãcea biserica 
primarã? Fapte Ap. 4:32-35 

__________________________________________________

Eºti dispus sã împarþi ce ai cu cei afectaþi de crizã? Ce eºti dispus 
sã sacrifici ºi sã împãrtãºeºti cu alþii?
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Ziua 25 
Neemia nu se dã bãtut în faþa tentativelor de a fi  discreditat 

Citeºte cap. 6:1-14!

În ce stadiu erau lucrãrile în 6:1? Ce se terminase ºi ce mai era de 
fãcut?

__________________________________________________

Dacã nu au putut împiedica restaurarea zidurilor, ce încearcã 
acum Sanbalat, Tobia ºi Gheºem?

__________________________________________________

De ce crezi cã îl invitau la discuþii bilaterale ºi negocieri? 6:2-3
__________________________________________________

Cum ai califica rãspunsul lui Neemia? 6:3
__________________________________________________

Dar rãspunsul dat acuzaþiilor directe din scrisoarea deschisã 
trimisã lui Neemia? Cum califici rãspunsul lui Neemia din 6:8 
comparativ cu cel din 6:3?

__________________________________________________
________________________________________________________

De ce crezi cã Neemia rãspunde diferit, întâi mai diplomat, apoi 
mai direct?

__________________________________________________ 

Ce înveþi de la Neemia în ce priveºte confruntãrile ºi provocãrile 
verbale?

__________________________________________________

Neemia discerne scopurile ascunse în spatele vorbelor ºi anume 
intimidarea, înfricoºarea, zãdãrnicirea lucrãrilor ºi dupã ce rãspunde pe 
mãsurã se roagã: Acum, Dumnezeule, întãreºte-mã! 

Care este a doua tentativã de discreditare ºi ce scop are? 6:10-14
__________________________________________________
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Prin cine comploteazã de data aceasta Tobia ºi Sanbalat?
_________________________________________________

Ce urmãreau, de fapt? 6:13
_________________________________________________

Noteazã aceastã tacticã: fricã-pãcat-discreditare!

Cât de uºor ar fi putut Neemia sã dea înapoi vãzând cã chiar 
prorocii uneltesc împotriva lui. Dar Neemia nu se dã bãtut! Continuã 
lupta. Zidul trebuia terminat ºi porþile puse la locul lor.

Ziua 26 
Neemia nu se dã bãtut la jumãtatea zidului

Toate aceste piedici au venit când au ajuns la jumãtatea zidului. 
Entuziasmul iniþial i-a ajutat pânã la jumãtate. Apoi atacurile 
duºmanilor, descurajarea, criza economicã ºi socialã, comploturile 
interne au încercat sã opreascã lucrãrile la jumãtate. Dar Neemia nu s-a 
dat bãtut.

Gândeºte-te la lucrãri pe care le-ai început ºi din diverse motive 
le-ai abandonat la jumãtate. Ce înveþi de la Neemia? Identificã piedicile, 
depãºeºte-le ºi terminã zidurile! ªi acest studiu este la jumãtate, mergi 
mai departe!

_________________________________________________
_______________________________________________________

Ziua 27
Re-capitulare  

Recapituleazã: care sunt duºmanii în faþa cãrora Neemia nu se 
dã bãtut? 

__________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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Ziua 28
Aplicare

  Rezolvã ºi tu problema descurajãrii din viaþa ta!

Întrebãri de discuþie în grup:

- Cum a dovedit Neemia cã este perseverent ºi cã nu se dã bãtut? În ce 
situaþii concrete?
- Ce a dus la descurajarea oamenilor care lucrau?
- Ce te descurajeazã cel mai tare ºi te face sã dai înapoi dintr-o acþiune?
- Ce ar trebui sã facem când vedem pe cineva descurajat?
- Ce învãþãm din Evrei 10:24-25, 35-39? 
- Cum reuºeºte Neemia sã le redea curajul ºi sã continue lucrarea?
- Cu ce fel de piedici se confruntã Neemia în cap. 5?
- Ce credeþi cã ar trebui sã fie diferit în Bisericã faþã de societatea laicã, 
în ce priveºte criza economicã sau socialã? De ce?
- Ce rol credeþi cã au conflictele personale dintre fraþi în stagnarea 
lucrãrii lui Dumnezeu? Dar abuzurile sau nedreptãþile?
- Ce principii ale bisericii primare credeþi cã mai sunt valabile ºi astãzi în 
ce priveºte aspectul social ºi economic al bisericii?
- Cum depãºeºte Neemia ºi aceste piedici?
- Ce formã îmbracã opoziþia faþã de rezidirea Ierusalimului în cap. 6?
- Cât de importantã credeþi cã este reputaþia liderului pentru înaintarea 
lucrãrii?
- Ce credeþi cã au încercat duºmanii lui Neemia sã-i facã ºi de ce?
- Ce putem învãþa din confruntarea lui Neemia cu duºmanii lui?
- Ce credeþi cã l-a preocupat pe Neemia mai mult: prestigiul sãu sau 
finalizarea lucrãrilor? Argumentaþi!
- Cunoaºteþi lucrãri începute ºi abandonate în Biserica “Harul” datoritã 
diverselor piedici, interne sau externe? Dacã da, faceþi ceva!
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Note
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