
                      

 

STUDII BIBLICE 

Nu toată Biblia este despre noi,dar toată este pentru noi.Romani 15.4 

Cărţile sunt prezentate pe capitole şi idei.Astfel Galateni1,2-istorie,3,4- 

doctrină,5,6-practică.Romani 1-8- Doctrină, 9-11- Israel, 12-16 Practică.Exod 1-11 

Salvare, 12-   Separare,     Sfinţire 

Neemia 

1-7 O lucrare practică___________________8-13 O lucrare spirituală.De ce este 

ac.carte deosebită? De ce vb.mai întâi de practică? Pentru că nu poţi învăţa Legea 

dacă nu exista protecţie-construcţia.La domeniul spiritual Ezra(ajutor). 

Cadrul istoric în Neemia 

Duşi în Babilon pentru 70 de ani în 3 etape: anii 605,597,586. 

Reîntorşi din Babilon în 3 etape: Ezra 1-6 (cond.civil Zorobabel-semănat în Babilon 

şi Iosua, religios), Ezra 7-10,Neemia.1-a reîntoarcere cu 50.000 pentru a construi 

cel de-al 2-lea Templu.(5 Temple: Solomon,Zorobabel,Irod,Necazul cel mare,şi 

Împaraţia de 1000 de ani).2-a reîntoarcere după 4 luni pleacă în ţară Ezra.7-10. 

Între  Ezra 6-7 Estera ramâne în Persia-Susa. 



Ezra-preot, Neemia paharnic, Iosua MP.Zorobabel- cond.civil.Neemia-Mângâierea 

Lui Iehova.Hacalia-Întunericul Domnului a trecut,acum vine consolarea. 

Caracterul lui Neemia-pasiune,patriotism,cunoştea Cuv.Dlui, a avut o viziune,un 

plan,o strategie, un om al rugăciunii (s-a rugat de 11 ori), era un om vesel, 

prudent totuşi, avea putere de convingere spirituală, un om al credinţei(curaj), 

consecvent,nu a cerut cuiva să facă ceea ce el însuşi nu ar face. 

Schiţa: 

 v.1 poziţia şi circumstanţele lui Neemia 
v.2 interesul personal al lui Neemia 
v.3 starea iudeilor 
v.4 Jalea lui Neemia 
v.5-11 rugaciunea lui Neemia.Rugăciunea: 5-rugăciune,6,7- mărturisire,8-11 
cerere.1700 km de la Susa la Ierusalim. 
V.2 Hanani (7.2)-fratele lui Neemia.Hanani (binevoitor).Ce a spus fratele lui? 
Despre poporul din Ierusalim, despre lucrarea Domnului, starea zidului= ai 
construit tu un zid moral în jurul tău ,sau unul de păcat (Is.59.2). 
Geneza 49.22. 1-ul zid în Biblie-rodire 
Exod 14.22,29. 2-nd zid,zid e apă,simbolizează protecţie 
Apoc.21.19. 3-rd zid, zid de valoare. 
Caracteristica unui zid sănătos în casă,familie,biserică.Exod 22.12-iubire,24:67 
iubire între Mire şi mireasă, Gen.22-închinare asociată cu o jertfă 
 
  5 lucruri importante 
Neemia 1:4.5 lucruri făcute înainte de a zice (ca la Iov): a şezut jos/a plâns/s-a 
jelit/a postit /s-a rugat.Un om sensibil.Dl Isus a plâns de 3 ori: Evrei 5:7-pentru 
toată omenirea/Ioan 11:5-Lazăr/ Luca 19:41 în G.G.Iosif din Geneza a plâns de 8 
ori. 
Plângem noi pentru adunare? Renunţi tu la ceva pentru viaţa ta=Mk.8.34, Luca 
2.37_! Te rogi? 
 
 Reacţia la veşti rele! 
 
1:3-8:10,17 de la tristeţe la bucurie/ Psalm 30.5 



v.5-Închinare, dă slavă Lui Dumnzeu, îi dă măreţia Lui, Un Dumnezeu credincios şi 
neschimbător.Evrei 13.8;Maleahi 3:6, plin de milă.După o astfel de rugăciune, 
problemele mari vor redeveni la mărimea lor normală. 
v.6 –Mărturisire generală.v.7-specifică.Ca şi Moise,Neemia mijloceşte.1 Tim.2.Un 
om smerit şi supus-creştin matur.Iacov 4.6; 1 Petru 5:5,6 
v.8-11 Cerere.v.8,9 Cuvintele Lui Dumnezeu indică pedeapsă, sau reabilitare prin 
pocăinţă.v.10 Lucrările lui Dumnezeu.Rugăciunea se încheie cu o expresie de 
încredere.Expresiile mâna Ta, ochii Tăi,urechea Ta = Dumnezeu vb.clar cu 
noi.Reverenţa şi respect în rugăciunea lui Neemia: 
- Închinarea - o fac pentru cine este El 
- Mărturisire – pentru păcat 
- Cerere = pentru nevoile mele 
Urgenţă în cerere, dar este şi în marturisire urgenţă? Care era urgenţa? Să capete 
trecere înaintea împ.Artaxerxe. 
 
 
                CAP.2 
 
Între v.1 şi 2 trecuseră 4 luni,luni de post şi de rugăciuni.Aici era un moment 
crucial.Poate şi de aceea faţa lui nu mai era aceeaşi. 
v.2 Sensibilitatea împăratului.O mărturie bună în faţa stăpânului.De ce l-a apucat 
o mare frică? Ştia că în mâna împăratului stă viaţa şi moartea.Împăratul îşi mai 
schimbase odată decizia Ezra 4.24. 
v.3 Răspunsul lui Neemia- respect pentru stăpân.1 Petru 3.15,Col.4.6-un raspuns 
clar,direct, deşi intenţionat omite cuvântul Jerusalim,spunând doar cetatea 
părinţilor mei.Astfel arată respect,mişca inima împăratului. 
v.4.Cererea,însoţită de o foarte scurtă rugăciune- nu spune ce s-a rugat,dar foarte 
scurtă şi la obiect.Matei 14.30.S-a rugat anterior 4 luni de zile, dar acum doar 2,3 
cuvinte.În 11 ocazii Neemia s-a rugat lui Dumnezeu.Intră în rugăciune în smerenie 
şi iese din ea în spirit de laudă şi de închinare.v.5 

El cere împăratului 3 lucruri: trimite-mă în Iuda/ ca –o zidesc/să primesc scrisori 
către dregători şi Asaf,pentru protecţie şi provizie.Neemia vrea să zidească. 
L.P.= Sunt eu un ziditor pentru Domnul, sau sunt doar un spectator,un 
consumator,critic_! Vrem să zidim spre gloria şi slava lui Dumnezeu. 
v.5-8 Tu ţi-ai găsit locul/rostul/lucrarea ta? 1 Cor.3.15-vrei să mergi în slavă cu 
mâna goală? 



v.6 I se pune două întrebări : a) Cât va ţine călătoria? b) Când te vei întoarce? El 
ştia toate aceste detalii.Probabil că el lucra doar intr-un anumit sezon,sau erau şi 
alţi paharnici, cert este că el cerea timp,ştiind că poate beneficia de el. 
v.7,8 Cere scrisori de protecţie,de provizii.Eşti şi tu un trimis al împăratului . 
Neemia a fost un trimis al împăratului.Mîntuitorul îţi oferă escortă-siguranţa 
veşnică.A primit provizii direct de la împărat.A primit mai mult decât a cerut.Tu 
primeşti ceea ce ceri? 
v.9-20 Plecarea lui Neemia în recunoaştere! 
În v.7 cere scrisori,în v.9 le dă dregătorilor. L.P.=să fim insistenţi şi să avem 
energia de a duce ceea ce am început la bun sfârşit.Psalm 1.3.Are planul tău 
ştampila şi semnătura Lui Dumnezeu? 
v.10  Duşmanii lui Neemia erau: Tobia (moabit),Sanbalat(amonit),Gheşum 
v.19.(arab).Dumnezeu a creat lumea, şi satan a făcut un plan împotriva 
caracterului şi planului Lui Dumnezeu. 
v.10 De ce s+au supărat cei 2 ? Venea cineva să caute binele poporului.Geneza 
37:14,16-pe cine cauţi? Pe fraţii mei.Unii vin şi pleacă din adunare,fără să ştii de 
ei.Cauţi tu pe fraţii tăi?Eşti implicat într-o vizită,lucrare pastorală? 
Se poate face o analogie între Neemia în palat ca Dl Isus în palatul Său – cap.1,cap 
2 – El a plecat de la palat să viziteze poporul Său...cap.13 după Calvar S-a întors la 
Palat şi intr-o zi glorioasă El va reveni. 

 
Cei 3 duşmani au produs 9 pagube poporului Lui Dumnezeu: 

-v.10-supărare,19-dispreţ şi bătaie de joc; 4.1 mânie,indignare; 4.7 supărare 
mare;4.8 complot pentru luptă;4.3 sarcasm; 6.2 chemare la compromis; 6:19 
frică; 13.7-primeşte duşmanul în casă,pângărire.Cronologic Neemia cap.13 este în 
acelaşi timp cu Maleahi – erau cam aceleaşi probleme. 
 
Între v.1 şi 2 trecuseră 4 luni,luni de post şi de rugăciuni.Aici era un moment 
crucial.Poate şi de aceea faţa lui nu mai era aceeaşi. 
  
v.11  au mers pe jos cam 1700 km. Şi după 4 luni au ajuns,ca în Ezra 8:32.Are loc o 
pauză de odihnă,rugăciune şi planificare. 
V.12 s-au sculat noaptea de dragul lucrării 
v.13  au ieşit prin poarta văii şi tot pe acolo s-au întors 
Deşi proiectul era f.greu,Neemia nu a atras atenţia asupra lui; s-a dus noaptea să 
vadă situaţia.Am auzit zvonuri în sfera creştină? Verificăm noi direct la sursă 
?Zidul nu era dărâmat în întregime, iar el a început construirea peste tot în acelaşi 



timp din pricina duşmanului.De ce se împotriveau cei 3? Pentru că odată zidit 
zidul ei aveau de pierdut bani ,putere,influenţă. 
v.13-15 Turul mic- evaluare.Ce a făcut Neemia? 
 
 

 A verificat raportul lui Hanani 
 A făcut un necesar de materiale 
 Nu a atras atenţia asupra lui 
 Nu a spus nimic pînă nu a alcătuit strategia 
 2.17 prezintă lucrarea/motivarea/încurajarea poporului 
 Veniţi să zidim.la plural,el nu era doar cu telecomanda în mînă. 

Un om de încredere, a lucrat lângă ei.A privit la starea lor cu gândul de zidire,de 
reparare. 
v.13,14 S-a adaptat la condiţiile grele locale.Gunoiul lumii era prezent şi acolo ,şi 
la noi.A scos gunoiul pe acolo spre valea Hinoam după care a încuiat poarta. 
 v.16 de ce nu le-a spus nimic? Erau prea multe probleme şi aşa.De aceea preferat 
să pună planul la punct şi să stea în faţa lor cu problemele rezolvate. 
v.17 Râvna lui Neemia a avut efect şi un impact imediat.Atunci şi poporul are 
râvnă.V.18- să ne sculăm şi să zidim.Ce lider! Sunt şi eu un astfel de lider? 
Judec.6:17/ 2 Tes. 3:7,9.Şi s-au întărit în această  

 lucrare bună 2.18 

 o lucrare mare şi întinsă  4.19, 6.3 
O aşa lucrare nu are cum să rămână ascunsă duşmanului : 
v.19,20- întâlnirea cu duşmanul, vine împotrivirea.1 Cor.16.9.Împotrivirea este un 
semn bun că lucrarea mea este bună.Satan pune piedici.Fapte 8:1.Aceştia le pune 
nişte întrebări iar el le răspunde: 
v.20 Dumnezeul cerurilor ne va da izbândă.Iosif în Geneza 39 are izbândă la 
început,iar la sfârşit ajunge în închisoare.Ai şi tu izbândă ?Este sănătatea spirituală 
mai presus decât cea materială ,fizică? 
Prosperitate spirituală= bazată pe ascultarea de Dumnezeu. 
1.Resursele lui Dumnezeu- El ne va da 
2. Responsabilitatea noastră= Noi ne vom scula şi vom zidi dar voi nu aveţi :parte-
prezent/nici drept-viitor/aducere aminte-trecut. 
 
   CAP. 3 
 



Poporul era dornic să lucreze.3.15- fruntaşii nu s-au supus.În cap.3 nu apare 
liderul.38 de nume,42 de familii.Neemia 3.16 este alt Neemia. 
*Scopul lucrării: stareaJerusalimului,porţile,zidul.Psalm 87.2 (porţile)-protecţie, 

separare,siguranţa poporului Lui Dumnezeu.1 Cor.10.31.Ce înseamnă sfinţirea 

porţii oilor? 

*Poporul la lucru.Societatea civilă şi religioasă,făcătorii de mir,M.P. etc..toţi au 

lucrat.1 Cor.12 – trupul nostru cu toate mădularele la lucru. 

*Lecţie practică din lucrare.Conducătorul Neemia, a dat un exemplu personal 

foarte bun.Eliaşib ,de asemenea este un exemplu bun.3.1Dumnezeu se foloseşte 

de tot felul de oameni.3.1,8,5,9,12.Filipeni 4:3,Baruc=Binecuvantat Coloseni 

3:23.Unii au lucrat mai mult decât alţii,alţii au lucrat pe la casele lor.Poziţii sociale 

diferite,preoţi,leviţi (17),servicii diferite,slujbe diferite,stări civile diferite.CAP.3 

vb. de porţi: 

v.1 Poarta oilor,3.peştilor,6 cea veche,15 p.izvorului,26 apelor,28 cailor, 29 de la 

răsărit,31 Mifcad. 

P.Oilor=cine a lucrat?Ce echipă.Noi suntem preoţi.1 Petru 2.8,9.În interior preoţii 

închinare,afară preoţie împărătească.Cap.3 începe cu poarta oilor şi se încheie tot 

cu poarta oilor.Apoc.1.8 Eu sunt Alfa şi Omega,începutul şi sfârşitul.Ioan 1.29,36 

Lucrarea Mielului,Ap.5.12.Închinarea adusă Mielului,Apoc.6.16.Mânia Mielului, 

Apoc. 19.7- la nuntă singuri cu Domnul în cer,dar ospăţul cu toţii 1000 de ani pe 

Pământ. 

v.3.P.Peştilor- vb.de o lucrare evanghlistică.Matei 4.19, pescari de oameni.                       

1 Tes.1.8 

v.6 P.cea veche încadrată în zidul dinspre NW langa oraşul vechi.Vb.despre 

Cuv.original 1 Ioan 2 al Lui Dumnezeu.Original,corect. 

v.13Poarta Văii.2.13-15 vb.despre supunere şi smerenie.Iacov 4.6;1 Petru 5.5,6; 

Efes.5.21.Te plecai pe sub ea când intrai, smerenie. 

v.14.P.Gunoiului,spre Valea Hinoam,un loc unde gunoiul arde veşnic,vb.despre 

sfinţenie.Mk.7 – o listă de păcate-13.Gen 14.4.Sfinţirea progresivă: poziţională                 



1 Cor.6/practică 1 Petru 1 şi în viitor desăvârşită;iertare,prezent sfinţire,,viitor 

glorificare. 

v.15 P.Izvorului. 
-apă de băut, simbol al DS.Ioan 7.35-37 
-apă de spălat, simbol al Cuv Domnului Efeseni 5.26. 
Era aşezată într-o poziţie strategică.Ioan 5. Oraşul vechi al lui David.Semnificaţia: 
plin de DS.Efeseni 4.30.La poarta Izvorului vei găsi un creştin plin de DS.Efeseni 
5.15-21. 
Dovezi ale plinătăţii:Efeseni 5.15,16,17,19,21,21.Plin de DS.? Contextul 5.15-21 
kw.5.18 
v.26.P.apelor – apă de spălat (Neemia 8).Aplicăm în permanenţă Cuvântul Dlui. 
v.28 P.cailor.Vb despre un război spiritual,de o luptă.Prov.21.31.Domnul Isus nu a 
intrat în Jerusalim pe un cal,ci pe un magaruş.Calul alb (in viitor) arată un război 
spiritual.2 Tim.2:3,4 – ostaşi ai Lui Hristos.Avem nevoie de protecţia Lui 
Dumnezeu – armura Lui din Efeseni 6:1-13.Acolo se observă că nu avem armură 
pentru spatele nostru,adică nu trebuie să-i întoacem spatele,ci să stăm tari în 
credinţă. 
v.29 P.de la Răsărit.Poarta de aur! – dădea direct în Templu.Profetul Ezechiel a 
fost în cap.10,11 dus şi a văzut Gloria Lui Dumnezeu ieşind.Ezechiel 43:1,2 Această 
poartă este închisă astăzi, se pare că un sultan a închis-o ca să nu intre pe ea Isus 
niciodată.Totuşi construirea ei arată revenirea Domnului Isus. 
v.31.P.Mifcad,aşezată în NE oraşului-Mifcad(ebr.)analiză, dare de seamă.După 
răpire,la scaunul de răsplată al Lui Hristos.Romani 14,1 Cor.3-4;2Cor.5 
v.32 P.Oilor. 
V.1 P.oilor îl prezintă pe Isus ca Miel şi o lucrare evanghelistică.V 32 se referă la 
Mijlocul Necazului cel Mare Ap.5-6 
 
Neemia 12:39.Poarta lui Efraim-rodire (Ioan 15.8 Gal.5.22) 
P.Temniţei – cei ce au făcut ceva rău.Mâna disciplinară a Lui Dumnezeu,Evrei 12. 
 
 
     CAP 4-6 

4-6 Duşmanul Lui Dumnezeu.2 Cor 7:5 în afară sau în interior.4.15 v.cheie aici.  

ne-am întors cu toii la zid,fiecare la lucrarea lui. 

Cap. 4.Problema / Răspunsul 



1-3 P= împotrivire prin bătaie de joc şi dispreţ 
4-6 R=Hotărâre 
7-8 P= Împotrivire prin intimidare 
9.R= Rugăciune şi pregătire 
10-12 P= Împotrivire prin descurajare şi teamă 
13-23 R= Încurajare şi muncă asiduuă. 
 
1-3 Când zidul se ridică,duşmanul se supără f.tare.Nu tb să lăsăm pe Satan să aibă 
câştig de la noi.În cap.4 Satan încearcă prin frică.LP.- când lucrarea merge bine,tb 
să ne aşteptăm la necazuri.Duşmanului nu-i place bunul mers al lucrurilor. 
Împotrivirea arată binecuv.de la Domnul nostru, şi lucrează şi la creşterea noastră 
spirituală. 
Le-a dispreţuit : munca-neputincioşi; credinţa- jertfa; materialele – morman de 
pietre arse de foc. 
În v.2 Sanbalat – este uşor când vb.în faţa unei audienţe formate din prietenii tăi. 
Psalmul 2:4 – la sfarşitul Nec.cel Mare- Dumnezeu râde de ei. 
v.3 Tobia,spirit sarcastic – sarcasmul era o arma în mâna lui.În ciuda atacurilor,a 
batjocurilor, nimic nu putea să-i oprească. 
4-6 R= ignoră batjocura lor, roagă-te şi munceşte 
LP.aducerea problemelor în rugăciune este cel mai bun răspuns şi cea mai bună 
soluţie.Duşmanul îl exclude pe Dumnezeu ,dar nu şi Neemia.Neemia îi blesteamă, 
nu putem aplica la noi tot ce este în VT. ,limbajul lui din v.4,5 –a chemat judecata 
Lui Dumnezeu.Răzbunarea este lăsată în Mâna Lui.Romani 12:17-21.Rugăciunea 
de aici nu este un model al nostru de rugăciune. S+D+D= stăruinţă,dedicare şi 
devotament. Poporul lucra cu inimă. 
 
v.7,8 Împotrivire prin intimidare (complot,conspiraţie).Isus Hristos a avut de 
luptat cu o alianţă a celor rai. 
R= V.9 Rugăciune dar şi Veghere 
-v.10-12 Împotrivire prin descurajare şi frică.Presiunea din afară creează probleme 
în interior.O armă cheie a lui Satan este   - desurajarea (Ilie). 
În cartea Numeri- descurajarea l-a împiedicat pe Israel să intre în ţara promisă. 
v.10 Descurajare=cei ce-şi iau ochii de la Domnul bazându-se pe ei înşişi.Astfel 
privind lucrurile nu voi putea zidi. 
R=cap 6:17-19,aveau spioni, legături prin căsătorie cu duşmanul. 
v.11-12 – un atac surpriză, vom face astfel să înceteze lucrarea (se repetă această 
expresia de mai multe ori). 



Strategia duşmanilor – nu vor şti nimic,îi vom ucide.Ce vede duşmanul la noi când 
ne atacă ? Că suntem pregătiţi pentru orice situaţie. 
v.13 – locurile cele mai de jos.Avem şi puncte slabe şi puncte tari.Aveau arme ptr . 
atac: sabie,suliţă, arc, platoşă. 
-Încurajarea lui Neemia -  el îi îndeamnă la muncă şi la veghere.Ce imp.este munca 
în astfel de situaţii mai ales. 
LP.Cînd avem frică să medităm la Dumnezeu.Prin El să privim problema.Ex.David 
şi Goliat.Privim noi aşa problema păcatului din viaţa noastră?! 
M-am uitat,m-am sculat,am zis! Ioan 1:19 
v.15 Strategia duşmanului nu a avut efect. 
v.16-18 Vigilenţă -  un sistem de alarmă. 
4 v.19 kv.Lucrarea este mare şi întinsă. 
v.20 Chemarea la unitate în luptă 
v.21,22 noaptea stau de strajă,iar ziua lucrau.Un lider care a slujit, şi un slujitor 
care conduce. 
v.23 fiecare se ducea cu armele la apă. 
  

Cap.5 
Când duşmanul nu reuşeşte din afară ,încearcă dinlăuntru. 
1.1-5 Plângeri mari.5.1/4:19mare lucrare/1:5 un Dumnezeu mare. 
2. 6-13 O adunare mare 
v.6supărare 
v.7a discuţie 
7b -11 mustrare 
12,13 îndemnuri şi reacţii 
3.14-19 Un exemplu mare 

1-5. 1,5,7,8 =cuvântul frate ,deşi profitul era la mijloc.Existau 3 probleme 
majore: 

a) v.2 familii cu membrii mulţi şi săraci 
b) v.3 zălog pentru  hrană 
c) v.4 tribut 
d) v.5 carnea(copiii) noştrii – robi 

6-13  O mare mulţime 
v.7 Am hotărât, a reflectat; i-a mustrat pe cei mari şi pe dregători; Neemia a 
strâns astfel în jurul său o mare mulţime. 
7-11. Mustrarea lui Neemia= 6 apeluri diferite 



- v.7 a apelat la dragostea lor de fraţi.Ps.133.1(iată ce plăcut şi ce dulce este 
să locuiască fraţii în unitate) 

- v.7s-a bazat pe Cuv.Lui Dumnezeu 
- v.8 lucrarea de răscumpărare a Lui Dumnezeu pentru Israel din robia 

babiloniană 
- v.9 mărturia în faţa vecinilor dintre Neamuri.Coloseni 4.5 
- v.10,11 A dat exemplu personal răscumpărând 
- v.12,13 aduceri aminte de judecata Lui Dumnezeu 

Marea adunare s-a încheiat cu: 
1.Neemia şi-a scuturat mantaua (un gest simbolic – aşa va face Dumnezeu cu cei 
ce nu ascultă) 
2.Adunarea a răspuns : Amin! 
3. Adunarea L-a lăudat în unitate pe Dumnezeu 
 
   Cap.6 
În cap.6 este aceeaşi structura ca în cap 5 
v.1,2 P=împotrivire prin compromis 
v.3,4 R=am o mare lucrare de făcut 
v.5-7 P=împotrivire prin acuzaţii false 
v.8,9 R= 
v.10 P= împotrivire prin intimidare 
v.11-14 R= 
v.15,16 O paranteză 
v.17-19 Problema= împotrivire prin infiltrare 
I.v.1,2 Împotrivire prin compromis 
Nu a primit 1 ,ci 4 scrisori,şi încă 1 mai târziu.F.perseverent 
duşmanul/strategie/energie până la capăt.Orice victorie atrage şi ura şi atacul 
celui rău.De aceea nu trebuie să existe nicio o fisură,nici o spărtură în adunarea 
naostră,în familia naostră,în viaţa noastră.Diavolul caută o spărtura la nivel 
general,unitatea din zid.De aceea Neemia a construit în acelaş timp peste tot. 
R= Un mesaj scurt,concis.Am o mare lucrare de făcut.Avem un mare Dumnezeu 
4.19.Vrem să construim.1 Cor.3:12.Neemia 6.4-acelaşi răspuns.Dalila a încercat 
,dar Samson a fost biruit.Balaam la fel.Neemia a refuzat invitaţia lor din 3 motive: 
1.ştia că ei mint şi că vor să-i facă rău; avea discernământ spiritual în lucrare 
2.era convins de mărimea lucrării pe care Dumnezeu i-a dat-o de făcut. 
3. acest popor nu are nimic comun cu Sanbalat.2:20 
 



II.Problema 5-7 împotrivire prin acuzaţii false. 
De ce trimite o scrisoare deschisă de data aceasta? Ca să vadă tot poporul.Vroia 
să atace reputaţia lui Neemia=reputaţia mea în faţa celorlalţi depinde de 
caracterul meu de copil al Lui Dumnezeu,curat şi sfânt înaintea Lui.Scrisoarea 
conţinea 3 acuzaţii false (v.6,7) 
+răscoală/ zvon că el vrea să ajungă împărat/a rânduit prooroci care să confirme 
pretenţia lui.v7.R. 8,9.Respingerea acuzaţiilor – merge la sursă nu la alţii.v.9 
Dumnezeule întareşte-mă.LP.dacă avem grijă de caracterul nostru,Dumnezeu va 
avea grijă de reputaţia nostră. 
v.10. împotrivire prin intimidareduşmanul atacă din interior,caută aliaţi.Neemia 
nu a coborât la duşmani,dar ei îl găsesc pe Şemaia.El era guvernatorul. 
Şemaia se închide în Templu sub masca prieteniei,el încearcă un alt atac,o altă 
strategie.R.Neemia îi răspunde ptr.că el era guvernatorul, şi era sub conducerea 
împăratului şi responsabil pentru popor.Neemia ştia că potrivit V.T. îi era interzis 
să intre în locul sfânt.2 Cronici 26.18 Ozia.Şemaia era prooroc 
mincinos.LP=credincioşii trebuie să fie mereu pregătiţi să recunoască fiece atac 
din partea celui rău.Evrei 5.14 
v.12  -au folosit mită 
v.13 – păcatGeneza 39.9 Iosif. 
v.14 Nu era doar Şemaia ci şi Noadia,proorociţa,şi alţii. 

10 proorociţe în Biblie.5 în Vt.5 în Nt.=Luca 2:36-38Ana,+ Fapte 21:8,9- 4 
fete ale lui Filip, şi in Vt.Eod 15.20 Miriam, Judec.4.4 Debora (albină),2 Cronici 34 
Hulda, Neemia 6:14 Noadia,soţia lui Isaia 8:3 nu i se dă numele. 
v.14- toţi erau conştienţi că Neemia este slab.Neemia se roagă.Duşmanul se 
foloseşte de profeţi.Dumnezeu este însă sursa lui Neemia. 
Paranteză =v.15,16- terminarea zidului în 52 de zile.V.16 – biruinţa a fost foarte 
mare.Psalm 126.2c 

- v.17-19 – Împotrivire prin infiltrare 
- Ultima problemă,dar la care nu se arată un răspuns. 

v.15 Zidul a fost terminat, dar nu şi împotrivirea.Vom avea duşmani până  la 
moarte sau revenirea Domnului Isus.Cap.3-5 fruntaşii din Tecoa// 6:17 alţi 
fruntaşi.La baza acestor legături strânse erau 3 motive: 
v.17 – fruntaşii lui Iuda comunicau constant cu Tobia prin scrisori 
v.18 – Tobia era ginerele lui Şecania 
v.18 – fiul lui Tobia era căsătorit cu fata lui Meşulam.S-a folosit de rude ca să 
ajungă la iudei. 



v.19 – în interiorul zidului erau fruntaşi din Iuda şi mereu îl ridicau în slăvi pe 
duşmanul din afară. 
 
 1 – 7 Neemia (practică)------------------9-13 Ezra (teorie-spiritual) 
 
   Cap.8 

 1 – 8 Înţelegerea Cuvântului Lui Dumnezeu.2,3,7,8,12 mintea 
 9 – 12 Bucurie în Cuvânt inima 
           13 – 18 Împlinirea Cuvântului Lui Dumnezeu voinţa 

1 – 8 are 3 părţi. 
1-3 râvnă pentru Cuvânt/ 4-6 respect faţă de Cuvânt  

           7-8 interpretarea corectă a Cuvântului Lui Dumnezeu 
v.1 tot poporul, toţi ca un singur om.tot,toţi  apare de 13 ori, şi indică unitate în 
gândire şi scop.Filipeni 2.5 şi 1.27. 
Aţi auzit de un partid nou format? N.D.D = NUMAI DUMINICĂ DIMINEAŢA 
Tot poporul =de 8 ori / toată adunarea v.17 
1-a zi din an = 6 ore pe zi se citea Cuvântul şi se explica.Luna a 7-a ,luna 1. 
6.6 – scrisoare deschisă  //  cap.8.3 loc deschis 
’’Au zis ’’-pluralul.Ezra apare în dublă postură.Ca preot ( rel.cu Dumnezeu) şi 
cărturar (cu poporul).Ezra-ajutor! 
De relaţia cu Domnul,depinde relaţia cu poporul ! 
Un ajutor mare – Ezra. 
LP.ei au fost uniţi în cererea lor.Poporul lui Dumnezeu ia iniţiativa.Ezra -  du-te de 
ia cartea legii, nu cheamă un vestitor faimos, ci Ezra,şi ia cartea legii. 
Cartea = 1.3,5,8,18 – poporul vrea să audă din Carte.Învăţătura originală, accentul 
cade pe mesaj nu pe mesager. 
Lev.21.17-20 – cineva care nu acrescut destul ca să se poată ridica să aducă jertfa, 
nu ajunge la altar.Dacă vre, să creştem, trebuie să ne hrănim. 
v.2 În v.5 a deschis,v.3 a citit, v.8 citeau desluşit.LP.toţi să fie prezenţi,chiar şi 
copiii şi tinerii să înveţe sub conducerea părinţilor 
v.3 6 ore de studiu din ziua 1 – ziua a 7-a.v.18 
4-6  respect faţă de Cuvânt Lui Dumnezeu 
v.6 Ezra a binecuvântat nu cartea, ci pe Domnul. 
 7-8 înterpretarea corectă a Cuvântului Lui Dumnezeu 
*fiecare la lucrarea lui  4.15 
*fiecare la locul lui 8.7 



v.8 înţelesul din ebraică în aramaică.Neemia 13.24 unii vorbeau doar limba 
asdodiană.Vorbesc copiii noştrii limba poporului lui Dumnezeu ? 
 9-12 inima 
La început plânge, dar nu şi aici.Citirea legii conduce la convingere şi pocăinţă 
adevărată.Am primit o binecuvântare, de orice fel ar fi ea...dă-o mai departe.8.17 
au trecut 1000 d ani de când nu au mai stat în corturi.(nu s- amai citit legea?) 
 13 – 18 voinţa 
A 2-a zi capii,preoţii şi leviţii, liderii – o săptămână de studiu biblic. 
Ezra scrie 3 cărţi .1,2 Cronici şi Ezra. 
Între Ezra 6-7 (57,58 de ani)- aici se scrie Estera. 
 Au avut loc 3 întoarceri din Babilon în ţara lui Israel=538,458 şi 444 b.Chr.la 
fel cum au fost 3 deportări spre Babilon = 605,597, şi 585 b.Chr.Prima întoarcere a 
fost condusă de Zorobabel –Ezra 1-6;Hagai şi Zaharia în anul 538 b.Chr. Pentru 
acest grup reconstruirea Templului a fost de o importanţă vitală.A 2-a întoarcere 
a fost sub conducerea lui Ezra 7-10, în anul 458 b.Chr.Poporul avera nevoie de 
reformă; trebuia să se întoarcă la obligaţiile legământului.A 3-a întoarcere a fost 
condusă de Neemia în anul 444 b.Chr.Preocupările lui Neemia au fost 
reconstruirea zidurilor Jerusalimului şi, la fel ca în timpul lui Ezra, el a condus 
poporul spre ascultarea de Domnul. Cartea Maleahi a fost scrisă probabil în 
vremea lui Neemia.Aproximativ ¼ din text a fost scrisă în aramaică, limba oficială 
a acelor vremi, restul a fost scris în ebraică.Aramaică (4:8-6:18 şi 7:12-26) 
 
 
 

Regii           Datele şi            Evenimente Biblice       Ref.biblice 

Persani   domniile lor               Datele 

 CIR 
 

599-530      
b.Chr. 

Decretul de intoarcere a lui Cir Ezra 
1.1-4 

538bC. 

  
 

 Prima intoarcere a celor 49.897 
de exilati sub conducerea lui 
Zorobabel, ptr.a reconstrui 
Templul 

Ezra 2 538 bC. 

   Altarul si temelia Templului 
reconstruite 
 

Ezra 
3:1-4:5 

536 bC. 

 CAMBISES 530-522    
 SMERDIS 522    



 Darius I 521-486 Hagai a profetit Cartea  
Hagai 

520 

   Zaharia a profetit Zaharia 520- 
518 

   Terminarea Templului Ezra  
5-6 

515 

 XERXES 
Ahasveros 

485-465 Acuzatiile impotriva lui Iuda. 
Estera devine regina. 

Ezra 4:6 
Estera 
2:17 

486 
479 

 ARTAXERXES 
 

464-424 Artaxerxes opreste reconstruirea 
Jerusalimului 
A2 –a intoarcere a celor 4000- 
5000 de exilati sub conducerea 
lui Ezra (pentr a infrumuseta                                              
Templul si a reforma poporul) 

Ezra 
 4:7-23 
 
Ezra 7--
-10 

Cca.464- 
458 
 
458 

   A -3-a intoarcere a exilatilor sub 
conducerea lui Neemia (pentru a 
reface zidurile Jerusalimului) 

Cartea 
Neemia  

444 

   A 2-a intoarcere a lui Neemia Neemia 
13:6 

Cca.430 

   Maleahi a profetit Maleahi Cca.450-
430 ? 

 
                             
 
                                  CELE TREI INTOARCERI DIN EXIL ! 

 

    
  Zorobabel                 Ezra     Neemia 
 
Captivi-           Templu reconstruit        Poporul             Zidul reconstruit   
-tatea                                                        reformat 
de 70  
de ani             538           515       458     456             444             432             

 
         Hagai 
              520 

          Zaharia        400 de ani  



       520 - 518          de tacere 
  
      
    Prapastie     Prapastie  a 2-a intoarcere  
            de 57 de ani   de 12 ani         a lui Neemia  

      450-430 ? 
                                   Estera 483-473     Maleahi 45-430 ?  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        


