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Studiul Neemia #1

Momente istorice – Ierusalimul -70 de ani de sclavuie sub domnia lui Nebucadnetar –
dupa sclavie – 6 carti
“Introducerea cartii Neemia”
Neemia 1:1-5
I. Contextul istoric al pasajului
Istoria iudeilor se incepe cu Avraaam cu aproape 2000 I.de H.
Dar doar dupa 1000 de ani Izraelul a fost conceput modial ca domnia a lui Saul, David
si Solomon.
In succesiunea domniilor acestor trei imparati, flagul Israelului a fluturat mindru peste
natiune. Israelul era insfirsit recunoscut ca putere majora militara sub conducerea
Imparatului David timp de 40 de ani de domnie.
La moartea sa, David trasmite tronul sau fiulu saui Solomon.
Cind Solomon moare, a fost a despartire militara intre Roboam (fiul lui Solomon care sa sfatuit cu batrinii cari fusessera pa linga Solomon) si Ieroboam (care a costruit cei doi
vitei de aur) – 1 Imparati 12
Israelul devine a o imparatie impartita:
10 semintii au migrat spre nord si s-au asezat in Samaria; celelalte 2 s-au indreptat spre
sud si s-au asezat in Ierusalim si areile de linga el.
Partea de nord in timpurile acelea se numea Israel si partea de sud se numea Iuda.
Aceasta a fost o perioada grea in istoria iudeilor.
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Dumnezeu a judecat Israelul (cele 10 semintii pentru inchinarea la idoli) cind Asirienii lau invadat in 722 I. de H.
Acelea 10 semintii au fost distruse; Imparatia de Nord a incetat sa existe.
Dar citiva din poporul din nord au mers spre sud

ca sa se salveze de asuprirea

Asirienilor.
Imparatia Iuda a cotinuat sa existe. Dar in 586 I. de H. imparatul Babilonului a sugrumat
Ierusalimul…si a luat sclavi.
Aici se incepe ceea ce este numita “Sclavia Babiloniene.”
In II Cronici 36:18-19 Biblia ne mentioneaza despre Sfirsitul Istoriei Iudeii (Ierusalimul a
fost nivelat) si inceputul Sclaviei Babiloniene – 606-536 I. de H.
II Cronici 36:20
Acei iudei care locuiau in Ierusalim in acea perioada au fost dusi sclavi in Babilon, drum
mai mult de 900 mile (1 mila = 1.609344 km).
. . . versetul 20 se finiseaza cu: “. . .pina la stapinirea imparatiei Persilor.” . . .
A fost un imparat numit Cir care domnea in Persia si in vecinatatea Mejilor.
Mejii si Persii au invadat Babilonul si l-au nimicit in 539 I. de H.
Daniel 5:30-31, Darius Medul imparateste peste Babilon.
II Cronici 36:22 ne spune: “In cel dintii an al lui Cir, imparatul Persilor . . .”
Imparatul Cir le-a permis oamenilor lui Dumnezeu sa se intoarca in Israel – “Al Doilea
Exod”
Si asa iudeii au plecat inapoi la Ierusalim sub conducerea a trei barbati.
“Compania A” au parasit Babilonul cu Zorobabel ca lider – Ezra 2, 536 I. de H.
Estera este regina in 479
“Companie B” a parasit Babilonul cu Ezra ca comandant – Ezra 8, 458 I. de H.
13 ani mai tirziu, Neemia conduce “Compania C” inapoi la orasul distrus – Neemia 2,
444 I. de H.
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“Casa Domnului” a fost lait – motivul cartii Ezra
Cind ne uitam la Neemia – Templul din Ierusalim a fost reconstruit si diferite din
serviciile lui restaurate. . . .
Dar Templul a fost fara protectie timp de 90 de ani pina cind Dumnezeu l-a condus pe
Neemia la punctul sa plece sa construiasca zidul!
“Zidul” Ierusalimului este inima cartii Neemia . . .
Neemia implineste a treia si finala parte a restaurarii
Cartea lui Neemia este o carte de post – exil Babilonian.
Evenimentele se petrec dupa distrugerea Ierusalimului in 586 I. de H. si dupa exilul
babilonian.
Sunt doar 6 carti ca aceasta in Vechiul Tetament – carti post-exilice
3 Profetice – Hagai, Zaharia si Maleahi
3 Istorice – Ezra, Estera and Neemia
Si punem toate caste carti impreuna putem vedea pasii pe care Dumnezeu i-a folosit ca
sa-si aduca poporul inapoi si sa restaureze conduitiile lor.
Ezra a predicat timp de 13 ani – cind noi ajungem in Neemia 1:1.
Exista o discutie scrisa intre Neemia si fratele sau
Neemia afirma ca condittile lor in Ierusalim sunt mult mai bune decit par a fi, si cind lui i
se spune care sunt conditiile cu adevarat – Neemia este adinc miscat.
Neemia este presentat in trei roluri.
I.

Chiar la inceputul cartii, Neemia este paharnicul imparatului (Capitolul 1:11)

II.

Cam pe la mijlocul istoriei, el este constructorul ziduluil. (2:17)
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III.

In partea a treia a cartii Neemia, el este guvernator al orasului si ariilor in

apropierea lui. (5:14)
Neemia 1:1
Vs. 1a
Neemia inseamna incurajatorul
Cind el a venit la Ierusalim, s-a zis despre el “venea un om sa caute binele copiilor lui
Israel.” (2:10)
El a pus imparatia lui Dumnezeu ca prim punct in agenda lui si toate privilegiile lui erau
secundare.
“Cauta mai intii Imparatia lui Dumnezeu”
Dupa cum putem observa, inima lui Neemia erau atintite spre lucrurile lui Dumnezeu
mai intii.
Substantivul propriu Neemia inseamna “Dumnezeu mingiitorul.”
Prin Neemia, Dumnezeu avea de ging sa incurajeze si sa mingiie popurul sau.
Neemia nu este mentionat in Noul Testament, eci oamenii decid ca el nu este
important.
Neemia era un lacheu, deci oamenii nu-l considera important.
Neemia nu este unpredicator ca Ezra, deci oamenii gindesc ca el nu este important.
Noi trebuie sa vedem ce gindeste Dumnezeu despre el.
Noi ne vom intilni cu unul dintre cei mai mari lideri a lumii. Numele lui este Neemia.
Neemia ne va invata:
. . . cum “sa planificam lucrul nostrum” si sa lucram cu planul nostrum”.
. . . cum sa punem tinti inaintea noastra si sa le atindem atunci cind totul in jurul
nostrum se pare sa se sfarime in bucati.
. . . cumn sa motivam pe altii cind moral ei sunt slabi.
. . . cum sa acceptam inaintarea si succesul fara sa abuzam sau sa profitam de
privilegiile noastre.
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Vs. 1 b
Neemia a fost nascut aproximativ in timpul exilului in Babilon.
Tatal sau fiind Hacalia.
Inafara de asta, noi cunoastem foarte putin despre radacinile lui familiale.
Vs. 1 – ani
Noi ne deplasam de la al 7-lea an la al 20-lea an – noi avem 13 ani intre venirea lui
Ezra si venirea lui Neemia.

Vs. 1c – Susa era capital Imperiului Persan si locul palatul de iarna al imparatului, cit si
rezidenta lui.
Evenimentele din Ezra s-au petrecut in Susa, la fel ca si viziunea din Daniel 8.
Deci Capitolul unu ne prezinta ca loc al petrecerii actiunilor Susa.
Istoria se incepe iarna; era in luna lui Chisleu, al nostrum Noiembrie sau Decembrie.
Neemia locuia in Susa, capitala Mejilor si Persilor, al nostru Washington, D.C. Ea era
un furnicar de activitati si locul luarii deciziilor.
Cea mai importanta actiune a lui Neemia este incramadita in 445 I. de H.
Vs. 2
In mijlocul vietii lui pline de lux, rutina lui Neemia a fost rupta intr-o zi de un grup de
barbati veniti din Iuda.
Unul din ei era fratele lui Hanani. Puteti sa va imaginati bucuria lui Neemia!
Era prima posibilitate cind el a putut sa viziteze un membru a familiei sale care s-a
intors in Ierusalim.
Fara indoiala ca a fost una din zile trasformate intr-o rutina cind el l-a intilnit pe fratele
lui, dar asta s-a dovedit a fi un punct de trezire in viata lui Neemia.
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Ca si portile deschise, schimbarile cele mai mari din viata pot trece printr-o crapatura
foarte mica.
Era tot intr-o zi obisnuita cind Moise isi pastea oile, dar in acea zi el a auzit chemarea lui
Dumnezeu in inima lui si a devenit un profet. (Exod 3).
A fost o zi ordinara cind David a fost chemat acasa de la oile lui, dar in acea zi, el a fost
uns imparat. (I Samuel 16).
A fost o zi ordinara cind Petru, Andrei, Iacov si Ioan isi curatau mrejele, dar in acea zi
Isus i-a chemat sa fi pescari de oameni. . .
Niciodata nu stii ce are Dumnezeu pregatit pentru tine in viitor, chiar in timpul unei
simple conversatii cu un frieten sau cu o ruda; deci ramii cu inima deschisa pentru
conducerea palnificata a lui Dumnezeu.
Citeodata de la o singura invitatie la bisesrica o intreaga familie este schimbata pentru
totdeauna.
Te-ai gindit vreodata la asta?
Vs. 2 – “I-am intrebat”
Neemia era interest sa stie in ce conditii prietenii lui iudei traiau.
Asa o intrebareste detul de specifica pentru cineva care traieste departe de oamenii lui
si de patria lui. Cu toate ca el nu a crescut acolo.
Familia lui Neemia treia in Iudeia si este de asteptat ce el va fi interest de
circumstantele in care ei locuiau.
Ce a invatat Neemia despre Ierusalim si evrei? (Vs. 3)
Trei cuvinte insumeaza vestea cea rea: ramasite, ruine si cirtire . . . doar o ramasita de
oamani traiau acolo. . . ei erau foarte intristati. . . Ierusalimul era in ruine…
Poate ca Neemia a sperat ca lucrul asupra zidului a inceput din nou si ca orasul era din
nou restaurat.
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Dar fara ziduri si porti, orasul era deschis pentru badjocora si navaliri.
Proverbe 25:28Proverbs 25:28 – “Omul care nu este stapin pe sine, este ca I cetate
surpata si fara ziduri.”
Templul din Ierusalim putea fi destrus usor de dusmani, pentru ca nici o supunere
adecvata nu va face fata dusmanilor fara zidul de aparare.
Inima lui Neemia a fost distrusa de noutatea adusa.
Vs. 3d
Zidul Ierusalimului era distrus.
Aceasta noutate era neplacuta lui Neemia si cetatenii erau in pericol!
Luati aminte, acest om cu o pozitie inalta in soicietate avea un interes fata de lucrarea
lui Dumnezeu.
Neemia a devenit foarte nelinistit fata de aceasta noutate.
El ar fi putu spune, “Este foarte rau, farti. Imi pare rau sa aud aceasta. O sa ma rog
pentru voi. Domnul sa va binecuvinteze.”
Cel mai important lucru era ca lui Neemia ii pasa.
El ar fi putut spune, “oamenii trebuiau sa faca asta sau celaltata.”
Neemia nu a raspuns asa.
Astazi,noi nu putem pe deplin sa intelegem cit de important era un zid pentru o cetate in
acele zile.
Zidul avea efectul de supraveghetor al cetatii, el apara Ierusalimul de tot ce putea sa-I
fac vre-un rau.
La fel el dadea adapost si securitate celor care traiau in oras.
Printr-un cuvint, el facea diferenta dintre cei dinauntru si cei dinafara.
Vs. 4a - “Cind am auzit aceste lucruri, am sezut jos.” (vs. 3).
Neemia nu era preocupat; el nu traia in lumea visurilor, dincontra in realitate.
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El a intrebat, ”Care sunt conditiile de trai?” Ei au raspuns, “Este o situatie mizerabila.”
El a auzit ceea ce ei au spus.
Voi puteti sa recunoasteti nevoia in ceva elementar, mai ales un lider.
Dar eu am vazut multi oameni responsabili de ceva dar care niciodata nu vedea
problema care trebuia sa fi rezolvata.
Suntem noi constienti de nevoi?

Dar, ce spunem despre problemele din familia

noastra; biserica noastra? Suntem noi sensibili ca parinte sau prieten?

Noi putem

vedea ce nevoi trebuie implinite in biserica sau in familia altcuiva dar noi esuam sa
vedea ce nevoi trebuie implinite in familiile noastre.
Neemia a facut un pas mult mai departe decit doar sa recunoasca problema.
El nu numai ca a ascultat pe prietenii sai, dar el s-a asezat jos si s-a indentificat cu ei.
El era personal interest de tot.
El era plin de marinimie pentru dezastrul abatut asupra poporului lui Dumnezeu.
Vs. 4b
Deseori elemental care nu ajunge unui crestin este – noi nu suntem miscati – nu
suntem sensibili – nu ne implicam personal.
De fapt noi trebuie sa ne luptam cu noi insini pentru a ramine sensibili fata de
Dumnezeu si Cuvintul Lui.
Cind avem deafecere cu Crestinismul in cultura noastra ca un tot intreg - noi trebuie sa
ne spunem:
Aceasta nu este normal!
Aceasta nu este corect!
Aceasta nu este biblic!
Aceasta nu se potriveste!
Aceasta este un element deviant; acesta este un Crestinism gol.
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Sufletele noastre

sunt nelinistite

de crestinismul caldut si 50 de fapte ale

necredinciosilor.
Este foarte usor sa luneci in acelasi virtej cu cultura.
Noi trebuie sa stim ceea ce este crestinismul normal, vital, sanatos si energetic.
De unde vine asta? – din Biblie – privind oamenii lui Dumnezeu in Biblie.
Noi nu trebuie sa fi deacord cu un crestinism pacifist.
Cineva trebuie sa aiba grija
Cineva trebuie sa sune alarma
Cineva trebuie sa se ridice
Cineva trebuie sa vorbeasca
Acesta trebuie sa fi predicatorul sau pastoral. Sunt deacord.
Dar multi din predicatori au pierdut controlul si lupta.
Cind vin acesti tineri – putem noi vedea marginea lor?
Trezesc biserica pentru a aduna trupe.
Noi nu vom avea niciodata trezire – noi putem avea o multime – oricine cu bani sau
business poate desena o multime.
Noi nu vom avea niciodata trezire pina cind oamenii nu vor fi impovarati de ea.
Ceea ce noi vedem atit in Ezra cit si in Neemia este durerea pe care o pune Dumnezeu
in inimile oamenilor Sai.
Durerea duce la onstruirea oricarui lucru.
Daca oamenilor nu le pasa, lucrurile nu vor fi facute.
Daca oamenilor nu le pasa, lucrurile nu se vor schimba.
Ce facem noi cu o povara sau o constientizare – incepem cu Dumnezeu – incepem cu
rugaciune.
Ca si Neemia.Ca si Neemia noi trebuie sa ne rugam dintr-o inima plina de adinca
constientizare a lucrurilor.
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Este usor de rugat pentru ceva atunci cind altcine simte adincimea nevoii.
Ca si Neemia noi trebuie sa ne rugam permanent.
Inima lui Neemia a fost miscata adinca de suferinta evreilor din Ierusalim, asa de mult
ca s-a rugat zi de zi. (Luca 18:1) – Omul trebuie sa se roage necurmat.
Neemia 1:4 – Neemia s-a rugat pentru asta zile dearindu. (vs. 4)
Vs. 6
Este doar in inima lui – el simmte povara – el intelege responsabilitatea.
El vina in fata Domnului cu cerinta lui.
Din prima zi – Neemia vrea sa roage pe imparat sa-l ajute. - vs. 11.
Cit timp asta continua?
Capitolul 2:1 – Nisan – Martie sau Aprilie in calendarul nostru
Rugaciunea lui incepe in Chisleu –Noiembrie sau Decembrie
Asta face 4 luni – A fost vre-un lucru in viata voastra pentru care v-ati rugat 4luni zi si
noapte intercaling rugaciunea cu posturi?
Ne uitam in urma la toti oamenii lui Dumnezeu, si ce observant ca au avut ei in comun?
Viata de rugaciune
A fost spus despre Hudson Taylor, cel mai mare misionar din China, ca, soarele nu a
rasarit timp de 40 de ani fara sa-l gaseasca pe el ingenuncheat in fata lui Dumnezeu
ruginduse.
Aceasta este rugaciunea de lunga durata.
Noi nu putem sa-l minimizam pe Neemia si viata lui de rugaciune.
Noi nu trebuie sa fim surprinsi ca Dumnezeul Cel Viu a ales acest barbat si a lucrat
minunat prin el.
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Aceasta rugaciune prima din cele 12 rugaciuni din aceasta carte.
Cartea lui Neemia incepe si se finiseaza cu rugaciune.
Este o rugaciune permanenta – nu este o intrate furtunoasa in curtea Lui, un virtej si
apoi a iesire rapida.
Cit de sporadici suntem noi in viata noastra de rugaciune?
Cirt de adinca este viata noastra de rugaciune?
Cit de usor de descurajat suntem noi in plimbarea noastra?
Cit de usor de distrat suntem noi de la cuasa lui Cristos?
Toate acestea ne spun noua despre gardul nostru de responsabilitate si grija pe care il
avem.
Intensitatea durerii lui Neemia se manifesta in viata lui de rugaciune.
Ca si Neemia noi trebuie sa dam rugaciunii prioritate asupra altor nevoi.
Observati in versetul 4 ca neemia postea si se ruga.
Postul arata lui Dumnezeu ca noi suntem gata sa petrecem timpul necesar pentru
satisfacerea nevoilor trupesti vorbind cu El. (1 Corinteni 7:5).
Ce inseamna sa postezti?
Scripturile ne invata, ca, noi trebuie sa avem timp cind sa refuzam satisfacerii nevoilor
fizice si emotionale pentru a putea sa comunicam cu Dumnezeu despre nevoile si
ingrijorarile noastre care sunt mai importante.
Neemia ne demonstreaza toate aceate lucruri intr-un mod minunat.
Pentru ca el are accesul la cele mai bune bucate din imparatie, el le refusa pentru a-si
devote timpul, rugaciunii lui Dumnezeu.
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Neemia avea acces la bucataria imparatului si la cele mai alese mincaruri si buaturi din
tara.
Mai degraba decit postul, el ar fi trebuit sa manince mai mult de durere si sa-si inece
durerea in bautura si mincare.
Dar el nu a fcut-o!

el nu a putut – sau nu a vrut – sa se alibereze de durerea

emotionala pe care o avea.
Neemia ar fi putut spune, “Ocarile celor ce Te ocarasc pe Tine cad asupra mea.”
(Psalmul 69:9)
Vs. 4 – Neemia plinge –
Cind Dumnezeu a pus o povara in inimile noastre, haideti sa nu incercam sa fugim de la
ea; pentru ca daca noi o facem, noi vom pierde binecuvintarea pe care Dumnezeu a
planificat-o pentru noi.
Cartea lui Neemia incepe cu durere dar finiseaza cu o bucurie nespusa.
“Amaraciunea poate tura o noapte, dar bucuria vine dimineata.”
Un lider intelept pune problema lui mai inainte in fata lui Dumnezeu.
Rugaciunea, eu repet, este absolut esentiala in viata unui credincios.
Romani 4:20-21 – “El [Avraam] nu s-a indoit de fagaduinta lui Dumnezeu, prin
necredinta, ci, intarit prin credinta lui, a dat slava lui Dumnezeu, deplin incredintat ca El
ce fagaduieste, poate sa si implineasca.”
Este un punct forte in rugaciune care necesita timp si rabdare asteptindu-L pe
Dumnezeu intr-un loc ascuns.
Lasati-ma sa va spun ce face rugaciunea –
Rugaciunea ne face sa asteptam. Rugaciunea ne face sa incredintam situatia lui
Dumnezeu.
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Rugaciunea lumineaza viziunea noastra, gindirea noastra.
Rugaciunea linisteste sufletul nostru. Noi nu putem sa ne rugam si sa ne
ingrijoram in acelasi timp .
Rugaciunea ne calmeaza.
Rugaciunea ne face linistiti. Ea inlocuieste ingrijorarea cu un suflet calm.
Genunchii nu dor cind ingenunchem cu El cu impreuna.
Rugaciunea activeaza credinta noastra si dezactiveaza ingrijorarea. Inainte si
dupa de rugaciune, noi suntem mult mai inclinati sa ne incredem in Dumnezeu.
Dumnezeu ne incurajeaza.
Aproape tot capitolul cuprinde rugaciunea lui Neemia.
Rugaciunea este un test adevarat in ce priceste adincimea durerei noastre. Ne pasa
noua cu adevarat pentru ca sa recurgem la rugaciune?
Cit de mult trebuie noi sa ne rugam pentru ca Dumnezeu sa auda rugaciunea noastra si
sa ne raspunda?
Bine, aici noi avem exemplul biblic - vs. 4 – Neemia s-a rugat zile dealungu.
Stie cineva cite luni? Patru luni – in jurul la 120 zile – Neemia a stat in rugaciune.
Aceasta nu este o norma, sau un standart care sa ne spuie sa ne rugam 120 zile, dar
asta ne spune necesitatea da a sta in rugaciune – de a nu cede – dar de a continua sa
ne rugam mai departe.
Cum s-a rugat Neemia? Ce l-a rugat el pe Dumnezeu?
In vs. 5-7, noi avem venirea lui Neemia in fata lui Dumnezeu.
Noi putem observa ca el vine la Dumnezeu (vs. 5), se marturiseste in fata lui Dumnezeu
(vs. 6-7), si doar apoi in vs. 8, elatinge subiectul care-l nelinistea.
Vs. 5 ne arata cotinutul rugaciunii de venire in fata lui Dumnezeu.
Noi ne adresam oamenilor intr-o anumita forma….
Vs. 5 Neemia incepe cu o rugaciune, dar dupa o intrerupe si nu o finiseaza pina in vs. 6.
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Ce avem intre acestea doua, este doar adresarea lui Neemia inaintea lui Dumnezeu!
Vs. 5
Noi nu suntem deprinsi sa auzim oameni adresindu-se astfel lui Dumnezeu.
De ce Neemia se adreseaza astfel lui Dumnezeu?
Lucrurile pe care el le spune – toate dintre ele – maresc si inalta marturia despre
Dumnezeul caruia I-a vorbit Isus, rugaciunea pe care ne invata El – “Tatal nostru care
esti in ceruri, sfinteasca-se Numele Tau.”
Duhul Sfint ne grabeste atunci cind noi ne rugam - sa ne aducem aminte Cui noi ne
adresam si sa venim cu reverenta si respect.
Ce se intimpla, este ca noi incepem sa ne rugam lui Dumnezeu si noi suntem grabiti de
Duhul Sfint sa-L exaltam pe Dumnezeu.
De ce face asta Duhul Sfint?
Prima causa este, eu cred asa, efectul asupra omului insusi - ce face El cu noi.
Neemia se afla in curtea cu putere mondiala.
El vede oameni apropiindu-se de imparat.
Si de fapt, de imparatul Artaxex se apropiau la fel ca de imparatul din cartea Estera.
Va aduceti aminte cind de infricisata era Estera sa intre in prezenta imparatului fara sa fi
fort chemata?
Noi avem deafacere cu aceeasi curte, acelasi palat, acelasi oras.
Noi tindem sa fim uimiti si infricosati de splendoarea omului.
Noi nu trebuie sa fim uimiti de om – si sugur nu de omenire.
Observati Neemia cheama puterea suprema cunoscuta aelei lumi – Neemia1:11 – doar
un om.
Pentru cine lucra Neemia? Pentru imparat.
Era imparatul cel mai mare si cel mai puternic pe pamint? Maiestate!
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Dar comparat cu Dumnezeu, imparatu Artaxex era nimic.
Deci Neemia avea toata greutatea poverei aupra lui, el nu a mers la imparat mai intii –
el s-a dus la Dumnezeu.
Vedeti, Duhul Sfint ne ajuta sa intelegem lucruri anumite despre Dumnezeul nostru in
rugaciunile noatre care-L maresc pe Dumnezeu.
Biblia ne spune sa intram prin portile Sale cu multumire si in curtea Lui cu lauda
Practiceti-va rugindu-va astfel.
Cind un om incepe sa se roage asta aduce valoare lui Dumnezeu.
Asta aduce onoare lui DumnezeuI - asta demonstreaza cine sete Dumnezeu.
Si sa dai omului titlul si onoarea lui Dumnezeu este blasfemie.
Iata de ce nu-mi place sa fiu chemat “Onorabilule”.
Psalmul 111:9 “… Numele Lui este sfint si infricosat.”.
Dar noi trebuie sa-l utiliat pentru Dumnezeu – neutilizindu-l pentru Dumnezeu este
pacat.
Noi trebuie sa ne gindim la El si sa ne referim Lui asa cum este El.
El denumeste lucruri concrete!
Sunt trei cai prin care Neemia I se adreseaza lui Dumnezeu.
Dumnezeu ne vorbeste despre El insuti prin trei moduri:
Primul mod este prin Numele Lui si Titlul Lui.
Al doilea mod este prin descrierea Lui insuti ca Cuvint.
Al treilea mod este prin reactiile Lui la diferite circumstante.
Neemia implica toate modurile de adresare.
Uitati-va aici
Vs. 5 – nume, titlu
“Domne” – asta este numele
“Dumnezeul cerurilor” – asta este titlul
“Dumnezeule mare si infricosat” – asta este descrierea. Dumnezeu foloseste aceasta
descriere a Sa in Scripturi.
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Vs. 5b,c – acesta este raspunsul luiDumnezeu la diferite situatii. Este bine de adresat
lui Dumnezeu incluzind toate aceste moduri. vs. 5.
Nu este interesant ca din toate numele Dumnezeu isi alege unul fara limita?
Cum numai noi incepem sa calificam pe Dumnezeu noi Il marginim.
Dumnezeu alege un nume care nu are limite.
Dumnezeu alege numele – “EU SUNT” – Dumnezeu infinit si personal – care este
inainte de orice si prin cine totul trebuie sa se sfirseasca –nemaipomenit,infinit– EU
SUNT CEL CE SUNT.
Spune-le EU SUNT te-am trimes.
El este prea departe de dimensiunile umane – este nu nume neschimbator – este un
nume inegabil.
Acesta este numele pe care Neemia il foloseste – DOAMNE.
Daca ne uitam in urma – Neemia 1:5.
Uitati-va la descrierea pe care el o fofloseste pentru Dumnezeu in vs. 5
Mare si infricosat – taceasta descrierea are o istirie lunga.
Cuvintul “infricosat” inseamna “cel de care se tem”.
Stant in reverenta – frica reverentioasa.
El este minunat, uimitor; el inspira reverenta.
Nu va temeti de nimani – noi Il avem de partea noastra pe Cel de care se tem.
Cind venim la Dumnezeu in rugaciune, haideti sa ne aducem aminte Cui ii vorbim noi.
Ne intoarcem inapoila Neemia 1:6 – prima cerinta a lui este sa fie auzi - vs. 6a
El vrea ca urechea lui Dumnezeu sa fi acolo.
Neemia 1:11
Conversatie cu Dumnezeu – o avem noi?
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Acum, daca oamenii lui Dumnezeu vreau sa fie auziti de Dimnezeu, ei trebuie sa aiba o
relatie personala cu El.
Cind noi venim in rugaciune si ne areasam unui Dumnezeu atit de minunat si maret –
noi ne aflam in sfintenia si asta ne face sa raspundem ca Isaia, “Vai de mine! Sint
pierdut, caci sunt un om cu buze necurate” (Isaia 6:5)
Ce se intimpla cind noi venim in fata lui Dumnezeu cu sinceritate?
Noi sunt jos in comparatie cu sfintenia lui Dumnezeu – nedestoinici, murdari.
Deci ce face Neemia?
Bine, el incepe sa-si marturiseasca pacatul - vs. 6
Cum s-a invatat Neemia sa se roage asa?
In acelasi mod, cum eu si tu vom invata - din Biblie.
Daca deschidem la II Cronici 6:36-40.
Neemia a avut un precedent.
Vs. 36-40
Ce fel de rugaciune spune Solomon si Dumnezeu aude? Una de marturisire.
Cit de multe pacate in medie marturisete un crestin pe zi?
Defapt, Ioan ne aduce aminte de asta dupa ce ne arata promisiunea lui Dumnezeu de a
ne curati si ierta; ”Daca zicem ca n’am pacatuit, Il facem mincinos, si Cuvintul Lui nu
este in noi.”. (I Ioan 1:10)
Nu va exista nici o zi in viata asat cind noi nu vom avea nevoie sa marturisim vre-un
pacat.
Marturisirea in rugaciune
Scripturile ne grabesc spre asta:

18
Noi avem porunci si promisiuni in Biblie care se refera la aceasta:
Proverbe 28:13, “Cine isi ascunde faradelegile, nu propaseste, dar cine le marturiseste
si se lasa de ele, capata indurare.”
I Ioan 1:9, “Daca ne marturisim pacatele, El este credincios si drept, ca sa ne ierte
pacatele, si ne curateasca de orice nelegiuire.”
Dar daca nu ne marturisim pacatele noastre?
Poate fi ca, in Timpul Harului curatirea si iertearea sa se faca automat?
Este oare asa, ca Mila lui Dumnezeu cade asupra noastra si noi suntem curatiti de
pacatele noastre?
Scripturile ne spun ca exista perioada marturisirii.
Invatatura lui Isus accaetuia ideea aceasta cind fiul pierdut isi revine si spune, “Ma voi
scula, ma voi duce la tatal meu, si-I voi spune: “Tata, am pacatuit” (Luca 15:18). Este
doar in acel moment, cind el se simte eliberat.
Vamesul este iertat atunci cind el se loveste in piept si spune, “Dumnezeule ai mila de
mine pacatosul.” (Luca 18:13)
Tilharul de pe cruce spune celuilal,

“Pentru noi este drept, caci primim rasplata

cuvenita pentru faradelegile noastre.” (Luca 23:41)
Aceasta este marturisirea.
Ce inseaman cu adevarat sa marturisesti pacatele?
Haideti mai inaite sa definim notiunea marturisirii.
Cuvintul tradus ca “ a marturisi” in Vechiul Testament este tradus ca “a lauda” sau “ a
aduce multumire”.
Poti spune ca este straniu – dar cu adevarat nu este.
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Cind ii marturisim pacatele lui Dimnezeu – noi Il laudam pe El. Asta este ceea ce El
doreste de la noi.
Cind copii nostri vin la noi – marturisind pacatele lor, noi suntemi atit de multumiti ca au
inteles ceva – noi indata ucidem cel mai gras vitel.
Cuvintul “marturisire” defapt inseamna a intelege ceva, a-si da seama

de ceva.

Marturisirea pacatelor – este sa accept fapte care vorbesc impotriva mea. Eu simplu
spun am gresit.
Acest pas ma aduce la o lumina nu prea confortabila.
Cuvintul grec nou testamental – hamilegeo – a rosti cuvinte.
hama – arosti aceleasi cuvinte.
Ideea este ca , omul care marturiseste pacatele sale spune aceleasi cuvinte pe care
Dumnezeu le spune – ce spune Dumnezeu de felul cum eu traiesc, de felul cum eu
gindesc, despre relatiile mele.
Dumnezeu spune ca lucruri fixe sunt gresite, sunt corecte sau ca trebuie sa fie facute.
Marturisirea este in fata lui Dumnezeu, acceptind relele facute de mine.
Eu vreau sa va arat ceva:
Sa ne intoarcem la Levit 26
Eu vreau sa va arat o adevarata marturisire.
Levit 26:40-41
Acesta este un test de seriozitate si sinceritate a marturisirii unui om.
Sunt noi gata sa ne smerim si sa recunoastem ca tot ce a arut in calea noastra este din
cauza pacatului si noi meritat ceea ce avem?
Nu este neaparat ca noua sa ne placa.
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Pedeapsa lui Dumnezeu este dureroasa - nimeni nu o iubeste - Evrei 12
Marturisirea este recunoasterea ca Dumnezeu este drept (neprihanit) iar eu am gresit..
Dumnezeu este neprihanit.
Neprihanirea lui Dumnezeu este parte din caracterul Lui, si El nu va permite ca ea sa-si
piarda luciu – Dumnezeu trebuie sa aiba deafacere cu pacatul.
Sa revenim la Neemia 1:6
Vs. 6
El marturiseste pacatele – ca pentru o natiune intreaga – dupa asta se adauga pe sine
insusi.
Dar, tu spui, “Neemia nu a facut nimic”. Asta este corect. Dar el este o parte din Israel.
Dargii mei, exista Curtea Suprema, Prsedintele, Congresul - asta este tara noastra.
Noi trebuie sa ne indentificam cu institutiile din tara – n-are importanta daca sunt bune
sau rele.
Noi suntem cetateni ai acestei tari, deci noi tot am pacatuit – poate nu la extinderea
avortului, adulterului, pornografiei, drogurilor – dar fiecare pacat pe care-l facem doar
face gramada sa creasca - nu-i asa?
Este cineva neprihanit? Cine nu are pacat?
Neemia scriga Doamne, auzi-mi rugaciunea
Eu realizez ce ai spus Tu despre noi.
Observati, nu este nici o referire la Neemia si Dumnezeu.
El cu adevarat a practicat marturisirea.
Ca si Neemia, noi trebuie sa realizam neputinta si pacatosenia noastra,
slabiciunea noastra umana si toate esecurile.
Neemia Ii aduce aminte lui Dumnezeu de promisiunile Lui.
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Neemia 1:8 – Neemia crede in Cuvintul Domnului.
Cind noi Ii spunem lui Dumnezeu despre ceea ce El a promis noi defapt Ii arata ca noi
cunoastem ceea ce El a spus si credem in cuvintele Lui.
Versetul 8 spune, “Adu-Ti aminte de cuvintele acesrea pa cari le-ai dat robului Tau
Moisei” .
Ce facea Neemia? El facea trimiteri la versete din Scriptura pentru Dumnezeu.
El nu a adus aminte numai de Levit 26 dar si dinDeuteromoni 4 si 30.
El scria cartile. El ear un student al Bilbiei.
Lui Dumnezeu Ii este placut cind aude pe copii Lui recitind versete atunci cind vorbesc
cu El.
Vs. 8b, c
“Cind veti pacatui, va voi risipi printre popoare.”
Nu este nici o exceptie aici.
Noi nu putem sa pacatuim fara sa fim pedepsiti.
Dumnezeu a spus, Eu va voi, ce? Speria.
Observati mila lui Dumnezeu in versetul 9.
Citeva din promisiunile lui Dumnezeu au conditii si Neemia este gata sa le primeasca.
Vs. 9 – daca va veti intoarce – daca veti pazi – daca le veti implini.
Dumnezeu niciodata nu s-a schimbat fata de noi – El intotdeauna cere ascultare.
Crestinilor nou-testamentali nu le este permis sa nu asculte de porincile Domnului si sa
pacatuiasca fara a fi pedepsiti si sa ceara mila.
Asta niciodata nu se intimpla, nu este cazul.
Galateni 6:7 – “Nu ma inselati: “Dumnezeu nu Se lasa sa fie batjocorit.” Ce samana
omul, aceea va si secera.”
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Dumenzeu incucnuneaza ascultarea si pedepseste neascultarea.
Matei 5:23
Daca iti aduci darul la altar, si acolo iti aduci aminte ca fratele tau are ceva impotriva ta
Vs. 24 – noi vom trebuie sa ne impacam cu el.
Cite biserici crestine nu experimenteaza binecuvintarea lui Dumnezeu din cauza ca
oamenii care sunt in ea nu sunt in pace intre ei?
Este putere in unitate.
Matei 6:12
Vs. 14 si 15 explica
Resposabilitatile pe care noi le avem.
Inseamana oare aceasta ca, daca noi avem in inimile nostre resentimente, ura,
amaraciune, suparare, Dumnezeu nu ne iarta? Da, exact.
Cum a putut Isus Cristos sa o spue mai clar?
Noi putem sa-I slujim lui Dumnezeu; moi putem citi Biblia, dar daca nu iertam, ce spune
Isus? Iarta.
Avem noi libertate (pace) cu fratii si surorile noastre in Cristos?
II Corinteni 6:17c-18 – asta este ceea ce noi dorim.
7:1
Noi trebuie sa fim copii ascultatori – asta nu este o lege – este o conversatie familiala.
Relatii bune cu Dumnezeu.
Sunt ceva neintelegeri intre Dumnezeu si noi?
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Suntem noi in relatii bune cu Dumnezeu?
Este oare o pricina din cauza careea Dumnezeu nu ne raspunde?
Cind ne rugam, hai sa ne apropiem de Dumnezeu corect
marturisim pacatele noastre
repetam Cuvintul lui Dumnezeu
rugaciunile trebuie sa vina din inimi ascultatoare.
Astfel Neemia a avut urechea lui Dumnezeu cind se ruga.
Aude urechea Domnului cind noi ne rugam?
Este la sfirsitul rugaciunii cind Neemia vine cu ragaminte.
Cit timp se ruga, el a adus rugaciunea lui ca o rascumparare. (vs. 10)
“ei sunt robii Tai si poporul Tau, pe care l-ai rascumparat”
Locul rascumpararii este locul unde noi trebuie sa stam cind venim inaitea lui
Dumnezeu cu rugaciune.
Noi venim la Dumnezeu ca copii – ca popor rascumparat.
Prin Singele Lui noi am putut intra in prezenta Lui.
Neemia declara.
Vs. 10 – Neemia Ii aduce aminte lui Dumnezeu.
El apeleaza la Dumnezeu in favoarea poporului Lui.
Neemia spune, “Ei sunt robii Tai – rascumparati prin puterea Ta” – Asta ii diferentiaza
pe ei de alte popoare.
Asta nu inseamna ca ei sunt mai buni ca oricine altii.
Dar, acest fapt trebuie sa ne imbarbateze – cu toata pacatosenia noastra – noi inca
suntem poporul lui Dumnezeu!
Noi suntem poporul Lui si turma pasunei Lui.
Deci, Neemia ajunge la sfirsitul rugaciunii lui si aduce inaintea Domnului rugamintea
lui.(vs. 11c).
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Este o rugaminte generala.
Neemia Il roaga pe Dumnezeu sa aiba trecere inaintea imparatului – il roaga pe
Dumnezeu pentru o favoare – o favoare in fata imparatului.
Acum, lasati-ma sa va arat cum Neemia face rugamintea inaintea lui Dumnezeu.
Observati vs. 11, persoanele mentionate in acest verset: il avem pe Dumnezeu, pe
Neemia, pe alti slujitori si pe imparat.
Este o rugaminte care ii include pe toti intr-un singur peisaj.
Neemia ne arata unde ii este credinta si Acel in care el crede are sub controlul Lui
situatia lui umana.
Vs. 11 – Dumnezeu este primul.
Dumnezeu este suprem – El ocupa pozitia cea mai inalta.
#2 – Neemia – observati cum se vede el pe sine insusi, unde se pozitioneaza
Slujitorul lui Dumnezeu – unealta in miinile lui Dumnezeu.
Vesela pregatita pentru a face lucrarea lui Dumnezeu.
#3 – alti slujitori.
Toti se supun lui Dumnezeu.
#4 – este cu adeverat interesant cum Neemia face referinta la imparat – acest om.
Neemia este sub supunerea ambilor, a lui Dumnezeu si a acestui om, dar este vizibil,
ca Dumnezeu si acest om nu sunt la acelasi nivel.
Unde i-ai plasa tu?
Dumnezeu este la inceput – imparatul este dupa Dumnezeu si Neemia ii urmeaza pe ei.
Neemia se roaga Unuia care este mai mare ca imparatul.
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“Omului acestuia” el se referea la imparatul Artaxex.
Artaxex era cel mai puternic om din toata lumea – el era pe tron de 20 de ani.
El avea control deplin peste toaote si jumate de pamint la indemina lui.
El era un am cu putere.
Felul in care Neemia vorbeste dspre imparatul lui este destul de potrivit.
El este doar un om.
Inima lui este in miinile lui Dumnezeu.
Rugamintea lui Neemia ne arata ca credinta lui este in Domnul.
Neemia I-a cerut lui Dumnezeu: Nu ai avea Tu Doamne ingaduinta de a atinge inima
imparatului ca eu sa capat trecere inaintea lui?
Este un mod potrivit pentru a te apropiat de autoritatea umana.
Neemia vede lucrurile clar daca vorbim despre autoritatea umana.
Fiecare da raspundere in fata cuiva.
Intelegeti voi cereea lui Neemia ?
Pilat I-a zis lui Isus – “Nu stii ca am puteresa Te rastignesc, si am putere sa-Ti dau
drumul!”
Va aduceti aminte ce I-a raspuns Isus? “N’ai avea nicio putere asupra Mea… daca nu
ti-ar fi fost data de sus.” Ioan 19:10-11
Neemia a inteles acest lucru – a stiut asta – a crezut in asta.

Aceasta trebuie sa fie o mare incurajare si asigurare pentru noi – ca Dumnezeul nostru
este pe tron si El poate dirija cu toate lucrurile dupa dorinta Sa.
Avem noi indeajunsa credinta sa-L facem pe Dumnezeu sursa noastra?
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Credem noi ca dumnezeu eset curtea noastra de apel?
Este dezastruos sa nu avem asa fel de credinta.
Numeroasa exemple ne arata oameni care au luat sub controlul lor situatia si au
manipulat ca ea – asta este chiar dezastruos.
Uitati-va la Avraam si Sara.
Israel sufera si astazi.
Eu cred ca cel mai tragic a fost cind Dumnezeu I-a spus Rabeca noutatea (gemeni) –
cel mai mare il va sluji pe cel mai mic si cum Isaac avea de gind sa-l binecuvinte Esau.
Si atunci Rebeca a rezolvat problema cum a stiut ea – care a fost rezultatul?
Iacov pleaca de acasa pentru 20 de ani.
Rebeca moare in rastimpul acesta, deci ei nu au mai avut posibilitatea sa se revada
vreodata.
Asta a cuazat o diviziune mare intre Iacov si Esau.I
Iacov finiseaza avind patru sotii.
Consecinte dezastruoase.
David l-ar fi putut omori pe Saul - de doua ori – o data la Hachila si alta data intr-o
cimpie. (I Samuel 26)
Davia a simtit ca el trebuie sa lase totul in mina Domnului.
“Dumnezeu da astazi pe vrasmasul tau in mineli tale; lasa-ma, te rog, sa-l
lovesc cu sulita mea, si sa-l pironesc dintr-o lovitura in pamint, ca sa n’am nevoie
sa-I mai dau alta.” I Samuel 26:10.
Dumnezeu domnescte cu adevarat si cind va veni timpul El ca lucra la inimile
oamenilor.
Neemia a inteles acest principiu.
Este intotdeauna o greseala sa luam totul in miinile noastre – unde este credinta si
increderea noastra?
Apelul nostru final este Dumnezeu.
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Dumnezeu este suveran in tot ce priveste relatia cu omul.
Neemia a pusa in fata sa perspective corecte.
Rugamintea lui Neemia reflecta pozitia corecta a inimii lui.
El se roaga corect pentru ca el merge pe calea dreapta.
Acesta este felul de rugaciune la care Dumnezeu poate raspunde.
Comentariu final al lui Neemia, vs. 11e – “Pe atunci eram paharnicul imparatului.”
Cind Dumnezeu vrea un lucru sa fie implinit, El intotdeauna pregateste lucratorii si ii
pune pe ei la locul potrivit la timpul potrivit.
Dumnezeu deja incepuse se lucreze pentru poporul Israel punindu-l pe Neemia intr-o
pozitie ca aceasta, la accesul luber al imparatului.
Aceasta il incuraja pe Neemia, dar in acelasi timp il infricosa.
( Estera 4:12-14).
Mordoheu a intrebat-o pe Estera – “Si cine stie, daca nu pentru o vreme ca aceasta ai
ajuns la imparatie?”
Dumnezeu l-a pus pe Neemia in Susa tot asa cum El a pus-o pe Estera acolo cu o
generatie mai inainte, si la fel cum l-a pus pe Iosif in Egipt – l-a pus pe Daniel in
Babilon.
Acest Neemia, un evreu avea o pozitie atit de importanta in palat si asta ne vorbeste
despre caracterul sau si abilitatie sale.
Lasati-ma sa va prezint:
I. Istoria – inainte de pozitia de paharnic
Aceasta era o ocupatrie/ lucru.
Imparatul Solomon tot avea paharnici.
Va aduceti aminte istoria lui Iosif cind a fost in inchisoare – paharnicul si pitarul.
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Cerectari recente au aratat importanta pozitiei lui.
Pentru Neemia era o realizare foarte mare lucrul pe care el il avea.
Imparatul Artaxex este omul caruia Neemia ise raporteaza ca paharnic.
Fiind paharnic, nu suna foarte impunator.
Aceasta pozitie are aceeasi rezonanta ca cu un spalator de vase sau in cel mai bun
mod un chelner.
Dar un paharnic era cu mult mai important decit acestea.
Paharnicul gusta vinul inainte ca imparatul sa bea, el gusta si hrana inainte ca imparatul
sa o manince, ca sa fie sugur ca nimic nu este otravit.
Si prin aceasta gustare o relatie strinsa se dezvolta intre cel care gusta si cel care bea,
sau intre paharnic si imparat.
Era cunoscut inca din timpurile vechi ca monarhul putea fi influentat de sotia lui in
primul rind, si chiar dupa ea urma paharnicul uli.
Sa ne cindim la Neemia ca la un simplu servitor

al imparatului Persiei ar fi sa

subestimam pozia pe care el o ocupa.
El era un om care a dovedit ca el poate sa stea in fata imparatului.
Acum el devenise omul de incredere al imparatului . . . el era prim-ministrul imparatului.
. . . Neemia ocupa o pozitie care cerea multa incredere si responsabilitate.
Aici este al doilea lucru pe care eu vreau sa-l mentionez
Eu vreau ca voi sa vedeti sacrificiul lui Neemia.
Neemia stia ce il asteapta inaite.
A parasi curea imparatului pentru a pleca la Ierusalim insemna a lasa in urma pozitia lui
buna care ii aducea protectie, securitate si toate celelalte lucruri care intrau in posesia
omului de la curtea imparatului.
Lucru bun platit!
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Luxul lui va fi inlocuit cu ruine.
El va lasa in urma usurinta palatului si lua uneltele incurajarii pentru a pleca la un popor
batut si a finisa o insarcinare de neindeplinit.
Aceasta este o adevarata demonstrare a iubirii si nonegoismului.
Daca noi avem de gind sa-L slujim pe Dumnezeu este nevoiei de sacrificii.
Asta este ceea ce a facut Isus Cristos secole mai tirziu – Si-a dat viata penrtu noi.
III. Servitor smerit
Sunt pe deplin impresionat de faptul ca fiind in rangurile de sus ale lumii el avea o inima
plina de tendrete pentru Dumnezeu.
Stiti, este foarte greu de a gasi un om care ocupa pozitii inalte in ochii omenilor dar
totusi ramine cu o inima dedicata lui Dumnezeu.
Poate ca ocupati o pozitie de mare valoare – este un loc vulnevabil de trai.
Fiecare pozitie mai departe va pune in pericol viata voastra de credinta, pozitia ta va
incerca sa clatine calea ta cu Dumnezeu.
Sunt multi oameni care au fost onorati cu posturi mai inalte la lucru si apoi au suferit de
erozia-posturilor mai inalte – ei s-au piedut incetul in mindrie, pacat si egoism.
Neemia era ferm inradacinat.
Inainte ca Neemia sa plece ceva trebuia facut in inima lui Artaxex, un necredincios.
Cind Neemia a auzit despre everi si Ierusalim el nu s-a garbit sa fuga la imparat.
In loc, el a apelat la Dumnezeu in rugaciune si a crezut ca El va deschide usile pentru a
schimba inima imparatului .
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Sa ne intoarcem la Neemia 2.
Patru luini trecuse de cind Neemia a aflat vestea cea rea.
Fereastra de salvare a lui Neemia s-a deschis peste patru luni dupa ce el a inceput sa
se roage.Neemia 2:1-8.
Raspunsul lui Dumnezeu la rugaciunile lui Neemia.
Decind el aflase ce se petrecea in Ierusalim,Neemia a postit, s-a rugat si a strgat catre
Dumnezeu.
Eu cred ca ochii lui erau rosii. El nu arata atit de fericit ca inainte.
Niciodata inaite el nu era suparat. Deovicei el era un om luminos si fericit.
Dar Neemia era mult mai suparat in acea zi cind el a servit imparatului paharul si
imparatul a observat amaraciunea lui.
Asta imi spune despre citeva lucruei:
#1 – atitudinea lui Neemia fata de lucru era pozitiva – acesta trebuie sa fie un om cu
totul rar de gasit!
Noi avem nevoie de crestini veseli – sunt foarte multi crestini amariti care nu a bucurie.
#2 – si cind inima iti este in alta parte este foarte greu sa indeplinesti lucrul cu bucurie si
indeminare.
#3 – nu importa cind de puternic un om n-ar fi, o data greutatea problemelor se va
arata pe chipul lui.
In cazul acesta,sentimentele interioare ale lui Neemia s-au aratat pe fata lui.
Artaxex a simtit imediat ca ceva serios se petrecea inauntrul lui Neemia, si el a raspuns
singur la intrebarea lui —vs. 2
“nu poate fi decit o intristare a inimii.”
Observati reactia lui Neemia – vs. 2e
Cauza acestei temeri nu ne este cunoscuta.
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Dar asta a fost prima data cind el arata amarit in prezenta imparatului. . . .
Cind imparatul avorbit lui Neemia el s-a infricosat.
Mai degraba ar fi trebuit Neemia sa ascunda acest fapt, dar el scrie despre asta in
Scriptura ca sa ne arate ca el era om.
Noi nu putem sa fim in lucrarea lui Dumnezeu fara a avea neliniste sau frica sau
intimidare – noi le experimentam pe toate.
Acum,Neemia avea o cauza foarte buna pentru a fi infricosat – si poate fi inteles!
Era impotriva legii persilor ca slujnicul sa-si arate amaraciunea fata de imparat.
Oamenii de obicei erau omoriti pentru faptul ca “umezeau parada imparatului”.
Deci Neemia era infricosat, ne spune Biblia.
La un timp ca eacesta este bine sa dispari sau sa uiti totul.
Frica face lucruri minunate in creerul nostrum.
Macar ca cometariile lui Artaxex l-au infricosat, el era gata sa-I raspunda. (vs. 3)
“Traiasca impartul in veac!” el raspunde, asigurindu-l pe Artaxex de loialitatea lui
personala.
“Traiasca impartul in veac” era adresarea comuna pentru toti imparatului (Daniel 2:4).
“Cum sa n’am fata trista, cind cetatea in care sint mormintele parintilor mei este nimicita
si portile ei sint arse de foc?”
De ce sa nu fiu eu amarit?
Aceasta explicatie arata respectful deplin a lui Neemia fata de stramosii lui si rusinea
pentru conditiile in care se afla orasul lui natal.
Apoi Artaxex raspunde pozitiv, “Ce ceri?” aintrebat imparatul.
Neemia a stiut a o usa plina de posibilitati numia s-a deschis inaintea lui.

32

Voi veti gasi ca acest om vorbeste direct la subiect.
El nu bate apa in piua.
El spune, “eu m-am rugat Dumnezeului cerurilor”—chiar acolo in prezenta imparatului.
Imparatul i-a spus lui Neemia, “Ce ceri?”
Si Neemia inalta o rugaciune lui Dumnezeu – aceasta a fost o rugaciune spontana.
Asta a fost o rugaciune scurta sic red sa suna astfel, “O Doamne, ajuta-ma sa vosbesc
in modul cel mai correct.” “Este o posibilitate crucial – ajuta-ma sa nu o pierd.”
Neemia cred ca a cerut intelepciune de la Dumnezeu pentru a putea alege cuvintele
cele mai potrivite pentru a-si exprima dorinta in fata impartului.
Este nu moment atit de critic.
Imparatul l-a intrebat, “Ce ceri?”
Ce posibilitate pentru Neemia!
Toata puterea si bogatia imparatului erau strinse in aceasta intrebare!
In timp ce Neemia pregatea un raspuns la intrebarea critica a lui Artaxex, el s-a rugat ca
Dumnezeu sa-l ajute.
Dupa Neemia a vorbit
Vs. 5
Neemia era plin de smerenie in rugaminte, dar respectuos in cererea sa, “Daca gaseste
cu cale imparatul”
Imi place mult modul milostiv cu care el incepe – asta trebuie sa ne invete ceva –
despre cerere.
Dupa asta Neemia prezinta tinta lui – cea mai importanta tinta.!
Eu trebuie sa plec in Iuda si sa reconstruiesc un oras intreg.
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Asta nu este tot ce a cerut Neemia si cum a stiut el sa cerea?
Neemia nu n umai s-a rugat pentru asta, el a si planficat totul. Deobicei Dumnezeu ne
da planul in timpul rugaciunii noastre.
 Asta trebuie sa fie o lectie puternica pentru noi.
Neemia nu nuami s-a rugat si a cautat prezenta lui Dumnezeu dar si a utilizat toate
resursele sale umane posibile – incluzind mintea lui, experienta lui umana,
intelepciunea lui acumulata,rolul si pozitia lui, si oamenii cu care intra in contact.
In timpul acelor patru luni de asteptare, el s-a gindit asupra problemei si stia exact cum
sa abordeze subiectul.
Raspunsul lui Neemia dat imparatului contine doua parti chee:
“Trimite-ma!” (Neemia 2:4-6) si “Da-mi!” (vs. 7-10).
Vs. 6
Evident Neemia servea un banchet special daca si regina era linga imparatul Artaxex.
Intrebarea urmatoare a imparatului a deschis usa posibilitatilor… “Cit va tinea calatoria
ta,” a intrebat imparatul, “si cind te vei intoarce?” (v. 6).
De fapt imparatul il iubea pe Neemia si el dorea ca el sa se intoarca.
Asta imi spune ce credea imparatul despre Neemia.
Timpul apropiat a lipsei lui Neemia nu este dat aici, dar in 5:14 se mentioneaza 20 de
ani.
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Neemia l-a rugat pe imparata sa-i dea o foaie de plecare si i-a hatarit timpul absentei
lui. (vs. 6e)
Neemia avea un plan.
Este evident ca el a facut mult mai mult decit doar sa se roage timp de patru luni.
El a planificat totul.
Problemele care puteau aparea trebuiau sa fie prevazute.
Care sunt cheltuielile, obiectivele, posibilelel piedici?
Neemia a caluculat tot.
Citeodata Dumnezeu este rabdator raspunzind la rugaciunile noastre, pentru ca
pregatirile trebuie facute in inima celui care se roaga.
Vedeti, liderii buni fac temele pentru acasa!
Este o minte practica la lucru…Neemia palnifica.
Multi oameni in lucrarea lui Dumnezeu sunt miopi.
Raspunsul pozitiv al imparatululi Artaxex incepe in versetul 6:
“Imparatul a gasit cu cale sa ma lase sa plec”
Pina acum, Dumnezeu a raspuns intr-un mod minunat la rugaciunea lui.
Dar mai lucruri care trebuie sa urmeze.
Pina la acest timp frica (vs. 2) lui Neemia a cedat credintei (vs.5) si el era incurajat.
El merge mai departe si cere scrisori de trecere – vs. 7.
Neemia doreste mai mult. “Daca nu ceri, nu primesti nimic.”
Sunt impresionat de realitatea cerintelor lui Neemia.
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Nedeterminarea, in acest moment, ar fi prezentat proiectul care un vis sau ca un impuls
spontan, dar Neenia s-a rugat destul de mult timp… si avea credinta indeajuns, sa
vizualizeze toata operatiunea in cele mai mici detalii, chiar metodele tehnice pe care le
vor fi utilizate pentru zidirea zidului…
Neemia a planificat totul cu acuratete si stia precis de ce avea nevoie.
Prima nevoie erau scrisorile de trecere.
Noi le vom numi, “Scrisori de trecere” – sa-i permita lui sa treca prin diferite provincii.
El avea nevoie de aceste scrisori pentru a putea ajunde la Ierusalim fara multa opozitie.
Neemia stia ca doar cu aceste scrisori

de la imparatel va putea sa treca

toate

granitele.
Acum lasati-ma sa va arata ce a facut imparatul pentru Neemia - vs. 9
Imparatul i-a dat lui Neemia mai mult decit el a cerut.
Neemia a cerut la fel si scrisori autoritare pentru a putea folosi materialul de care avea
nevoie pentru construirea zidului. (vs. 8).
Neemia cerea luna si ce este cel mai interesant el o primeste.
Dragii mei, sunt patru luni de rugaciune inainte de aceasta cerere.
Imparatul era dispus.
Ce a adus la aceasta?
Evident, era rugaciunea lui Neemia adusa in fata lui Dumnezeu.
Neemia era realistic, rugindu-L pe Dumnezeu sa dispuna inima imparatului.
(Proverbe 21:1).
Lucrarea lui Dumnezeu si planificarea noastra nu sunt in contrazicere. “Rugaciunea
este locul unde incepe planificarea.” Neemia este modelul unui lider; el s-a rugat, a
planificat si a actionat in dependenta totala de Dumnezeu.
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Observati ca el a cerut o scrisoare pentru Asaf, padurarul imparatului, ca sa-i dea
materialele necesare pentru constructie.
Este clar a Neemia a planificat totul in avans.
Lemnul era necesar pentru trei lucrari diferiite:pentru portile cetatii, pentru zid si pentru
casa in care el va locui.
Nu era intimplator ca Neemia stia ca una din padurile imparatului se afla aproape de
Ierusalim, si el stia numele omului care raspundea de ea.
Neemia stia unde se afla materalul necesar si numele celui care raspundea de el.
Neemia este cel care descrie chee cu care poate fi deschisa aceasta usa a
posibilitatilor. Dupa ce el a primit u raspuns pozitiv la smerita lui rugaminbte, Neemia
spune, “Imparatul mi-a dat aceste scrisori, caci mina cea buna a Dumneuzeului meu era
peste mine.” (v. 8).
Cind totul a fost spus si facut, el a stiut ca asta s-a intimpla numai

mutumita lui

Dumnezeu.
Dumnezeu “poate sa faca nespus mai mult decit cerem sau gindim noi,” (Efeseni 3:20).”
Dumnezeu incepe sa lucreze in cel care se roaga!
El lucreaza in noi si prin noi ca sa raspunda la rugaciunile noastre.
“raspunsul uli Dumnezeu la ragaciunea lui Neemia”
Sa ne uitam la Neemia 2
Neemia – din capitolul 1 pina in capitolul 2 versetul 10 – omul care sta la mina dreapta a
imparatului.
Dar incepind cu versetul 11 al capitotlului 2 pina la sfirsitul capitolului 6,
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Neemia isi schimla ocutia. El nu mai este paharnic, el este acum supraveghetorul
constructiilor.
El a devenit cel mai important zidar.
Neemia 2:9
Placerea inceputului
Un lucru greu de facut cind este foarte emotionat este sa nu spui nici un cuvint.
Cit de multe ori noi eram emotionati de un lucru sau altul, si vorbeam incotinuu despre
acest lucru care oina la sfirsit nu a devenit realitate?
Vs. 9
Era mult mai mult decit protectie din escorta militar cistigat de Neemia.
Ea insemna o venire importanta, si faptul care urma erau scrisorile prezentate hotarele
altor dregatorii.
Puteti sa va inchipuiti emotiile pe care neemia le-a simtit in inima?
El se afla in mijlocul escortei imparatesti care se indrepta spre Ierusalim.
In miinele lui erau scrisori sigilate si semnate de imparatul Artaxex!
Cind caravanul trebuia sa ajunga el va atrage atentia tuturor.
Venirea lui Neemia a creat imediat probleme cu dregatoriile vecine.
Acum , Neemia era pe drumul care-l ducea spre indeplinirea tintei sale, dar din versetul
10 noi invatam ca el a facut fata unor caractere neinduplecate, si el se va mai intilni cu
ele din nou si din nou.
Vs. 10 – anunta jucatorii principali din cartea Neemia.
Noi ii vom vedea pa acesti dusmani din nou si din nou. (vs. 10a).
Cind Neemia a venit in tara cu o escorta toti au auzit de acest lucru.
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Ei doreau sa stie cine este el.
Lor li s-a spus… ca e venea sa ajute evreii.
Cind aceste cuvinte au fost rostite, dusmanii s-au amarit mult.
Contextul versetelor 9 & 10 ne sugereaza ca scrisori;e aveau ca menire sa-I convinga
pe Sanbalat si pe altii ca Neemia avea autoritatea imparatului cu el si ajutorul lui.
Deci, Neemia a ajuns la dsetinatia lui avind deja opozitie dintr-o parte.
De cite ori noi nu incepem o lucrare pentru Domnul vom intilni opozitie, critica; putem sa
ne asteptam de la oameni9 sa nu le placa ceea ce facem.
Acum multe din lucrarile entuziasmate pentru Domnul au fost puse deoparte din cauza
opozitie.
Entuziasmul trebuie sa fie calit cu silinta.
Avem trei persoane pe care le vom intilni:
Primul este Snabalat, Tobia din versetul 10, si Ghesem, cu care ne vom intilni
mai tirziu.
Acesti trei oameni erau dusmanii lui Dumnezeusi ai poporului Sau.
Acesti oameni vor arunca o umbra asupra istoriei lui Neemia.
Sanbalat si Tobia erau oameni cu influenta si putere, dupa cum putem vedea dupa
pozitia lor si conectiunea lor cu Israelul.
Un document din 407 I. de H . . . se refera la Sanbalat ca la guvernator al Samariei.
Noi putem veadea relatia dintre iuei si samariteni in zilele lui Isus Cristos, si mai ales
ura dintre ei.
Ioan 4:9, “Femeia Samariteanca I-a zis: “Cum Tu,Iudeu, ceri sa bei de la mine, femeie
Samariteanca?” – Iudeii, in adevar, n-au legaturi cu Samatitenii.”
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Evreii vor inconjura kilometri, numai sa evite Samaria.
Paminturile sub stapinirea lui Sanbalat se aflau doar la opt mile (1 mila – 1.7 km.) de
nordul Ierusalimului.
In virful acestor lucruri mai era si faptul ca Sanbalat era o ruda a lui Eliasib, mare preot
pe atunci (Neemia 13:28) – casatorie mixta.
Sanbalat era capul dusmanilor lui Neemia si faptul ca avea o oarecare pozitie sociala in
Samaria il facea si mai periculos.
Vs. 10 – Tobia, slujitorul amonit.
Termenul “slujitor” este oficial.
“Slujnic” se refera aici la pozitia lui in Imperiul Persilor, si anume unei pozitii oficiale.
Citind scrisorile imparatului – noutatea s-a raspindit intr-o perioada scurta de timp, si saaflat de tinta venirii lui Neemia. El a venit sa-i ajute pe evrei.
Fiind un amonit, Tobia era un dusman de razboi al evreilor.
Problema majora a lui Neemia cu Tobia era, ca el era inrudit cu unul din lucratorii lui
Neemia printr-o casatorie si in plus mai avea si multi prieteni printre evrei.(Neemia 6:1719).
Pe deasupra le toate,Tobia era in relatii foarte bune cu Eliasib, si Eliasib cine era?
Marele proet! Ati prins firul! (13:4-7)
Neemia va descoperi in curind ca problema cea mai mare nu erau dusmanii dinafara,
dar neintelegerile dinauntru, o problema cu care se lupta si biserica de azi.
Fapte 20:28-30 – Luati seama la poprul lui Dumnezeu – lupi vor intra si speria poporul –
la fel se vor scula oameni care vor invata lucruri stricacioase.
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Tobia era un nume evreiesc, nu unul amonit, dar familia lui a fost de vaza mult timp
intre amoniti.
Acesti Tobia-si pit fi descendantii celui Tobia mentionat in Ezra 2:59-60. Ei au fost
indepartati de catre iudei pentru ca “ei nu am putut demostra ca au descendenti din
Israel”.
Daca asta ar fi asa, care se crede a fi adevar, ei sunt dusmani cu stagiu ai evreilor, si
dusmania lor ar fi putut incepe chiar atunci.
Daca Sanbalat detinea armata, Tobia era operatorul diviziunii inteligentilor din toata
operatiunea lor.
El a fost acela care a strins”inforatia dinauntru” de la prietenii lui evrei si de la rudele
sale si a raspindit informatia pina la urechile lui Sanbalat siGhesem.
Utati-va inca o data la Neemia 2:10 – a fost Sanbalat, Horonitul (Horon era un oras din
Moab) - asta l-ar face Sanbalat, Moabitul; si Tobia, Amonitul.
Moabitii si Amonitii
De unde sunt aceste popoare? (Geneza 19:30-38)
Ei erau rudenii de singe cu Israel de la Lot – va aduceti aminte – Lot era biat si doua din
fiicele lui au dat nastere a doi copii.
—Moab – Tatal Moabitilor
—Ben-Ammi (Ah me) – Tatal Amonitilor
Aceste doua tari erau asezate pe coasta de est a Marii Negre – Amon si apoi Moab.
Moabitii si Amonitii erau dusmanii traditionali ai evreilor (Deuteronomi 23:3-4).
De fiecare data ei se opuneau copiilor lui Dumnezeu.
Dusmania este un fel de post de lucru astazi.
Dusmanul este intotdeauna la lucru, si noi trebuie sa fim gata ca vor aparea conflicte
spirituale.
Biblia ne descrie simtemintele dusmanilor lui Dumnezeu. Neemia 2:10 –Amariti foarte
tare – cuvintul evreiesc folosit in context dezvaluie urmatorul sens, amarit pina la
actiune.
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Ei avea de gind sa faca ceva cu asta.
Era foarte neplacut pentru ei ca cineva a venit sa caute binele Israelului (v. 10).
Cind tu traiescti prin credinta numaidecit pe drum vei intilni “Sanbalati” si “Tobiati”.
Opozitia trebuie asteptata cind oamenii lui Dumnezeu incearca sa faca voia Lui.
Este neobisnuit sa nu fie nici macar un singur om care sa se impotriveasca atuci cind
lucrezi pentru Domnul.
Experimentind critica si opozitie nu inseamna numaidecit ca nu indeplinesti voia lui
Dumnezeu.
Mai degraba, asta trebuie sa te asigure ca esti in centrul planului Sau.
Retine, ca pentru un lider opozitia este inevitabila.
Acesta este punctul unde liderul se intilneste cu realitatea – lucru care stimuleaza si
motiveaza pe multi sa-si ridice minecele si sa duca lucrul pina la bun sfirsit in mijlocul
deznadejdii, este de multe ori lucrul liderului lui Dumnezeu de astazi.
Este usor sa-I uimasti pe oameni; dar este greu sa-I motivezi sa sfirseacsa ceea ce au
inceput.
In versetul 11 gasim ca Neemia a ajuns la Ierusalim.
Observati cum descrie el venea lui la Ierusalim.
Neemia spune totul clar fara multe detalii.
“Am aluns la Ierusalim, si am ramas acolo trei zile.”
Odihna este un punct important din zilnicul slujitorului lui Dumnezeu. Chiar si Isus s-a
odihnit.
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Isus a spus ucenicilor Sai, “Veniti singuri la o parte, intr-un loc pustiu, si odihniti-va
putin.” (Marc 6:31).
Odihna este importanta, dar multi din copii lui Dumnezeu s-au dus sa se odihneasca si
nu s-au mai intors inapoi la lucru.
Vs. 12a
Cineva a spus odata ca sunt trei tipuri de oameni pe pamint:
Cei care nu stiu ce se petrece imprejur,
Cei care privesc ce se petrece, si
Cei care fac ca lucrurile sa se petreaca!
Neemia facea ca lucrurile sa se petreca!.. asta era nu numai din cauza ingeniozitatii lui
umane si lucrului din greu. Neemia cauta sa-si demonstreze lui insusi ca este un
lucrator dedicat.
Doar lucru nu poate aduce succese – asta este o parte a lucrului.
Rugaciunea si increderea in Domnul nu inseamna ca cercertarea si planificarea nu sunt
necesara.
Neemia dorea sa evalueze situatia inainte de a o prezenta oficialilor si poporului.
Deci noi vedem binecuvintarea lui Dumnezeu impletita cu seriozitate.
Chiar daca Neemia stia ca el nu era primit cu bucurie, el a ramas neinfricosar.
El stia ca Dumneuzeu l-a adus anume la acest moment al istoriei Israelului.
In acelasi timp, el stia ca el va aborda un proiect gigantic pe care multi dinaintea lui nu-l
l-au putut promova.
Macar ca calatoria lui de doua luni a fost obositoare, totusi nu a fost greu de verificat
daca raportul adus cu sase luni in urma era veridic.
Moralitatea era la un nivel josnic. Dezcurajarea a atins toate categoriile socaile ale lui
Israel.
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Neemia ajungind la destinatie, ca si orice alt lider va arde de dorinta sa inceapa lucrul –
cit mai curind!
Dar, el nu a facut asta.
La drep vorbind el nu a facut nimic… “si am ramas acolo trei zile.”
De ce el nu a inceput direct lucrul?
Cercetarea . . . Un lider bun nu se grabescte sa inceapa lucrul adr ami inainte se
informeaza cu rabdare si dupa planifica strategiile de lucru.
Vs. 12b
O parte a lucrului, era sa adune citiva barbati in care ar putea avea incredere si sa faca
o planificare de scurta durata a lucrurlui.
Orice lucru al lui Dumenzeu poate fi realizat , dar nu doar de un singur om.
Tu vei avea nevoie sa ai incredere in altii si ei in tine.
Deci, el a pleca noapte pentru a putea inspecta orasul si a vedea conditiile adevarate in
care se afla.
Neemia a plecat el insusi sa vada ce trebuie sa fie facut.
Vs. 12-13
Liderii sunt deseori trezi atunci cind restul dorm.
Dragii mei, aceasta este partea lucrului pe care un simplu observator sau chiar lucrator
nu o va vedea.
Acesata este o parte a lucrarii pe care majoritatea nu o vad.
Oamenii au o idee falsa despre lideri, ei cred ca cei din urma traiesc doar in placere,
trecind de la o experienta la alta.
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Deseori, este in liniste cind cineva dobindeste respectul altora.
Deci, de ce Neemia a inspectat orasul singur si noapte?
Bine, sunt lucruri care ar fi cu mult mai bine sa fie afisate la timpul potrivit.
Neemia avea planificat ceva, dar el a dorit sa pastreze gindurile lui poentru el insusi
pina cind el nu ar inspecta locul sa vada daca planurile lui sunt veridice.
Vs. 13
Poarta gunoiului era in partea de sud sau de sud-est acolo se putea vedea valea the
Valley of Hinnom (Fires were constantly burning in Gehenna—trash dump);
potsherd.
Dupa cum se observa Neemia a inceput de la vest si a mers spre sud si apoi spre est,
concentruindu-se la partea de sud a orasului.
Daca ati fost vreodata la Ierusalim, voi vei sti ca aceasta parte are cel mai rau drum, cel
mai greu drum de cоnstruit.
Vs. 13e
Era intocmai cum fratele lui il informase.
Dupa ce inspectase tot orasul, el a putut vedea cu ochii lui toate daraminturile; si el era
uimit de ele.
Dragii mei, era doar a jalnica istorie care putea sa fie povestita, orasul in care Domnul a
decis sa locuiasca era in ruine.
El atraversat partea de sud si s-a indreptat spre partea de vest, poarta izvorului.
Vs. 14a
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Cind Neemia aprecut pe la iazul imparatutlui, era atit de murdar сa calul lui Neemia nu a
putut trece pe acolo. (vs. 14b)
El a trebuie sa descalice. El a mers pe jos – inspectind ruinile. (vs. 13 &15) – el s-a
uitat din-nou.
Cuvint evreiesc “a se uita” inseamna “a privi ceva foarte atent; a cerceta cu luare
aminte.”
Este un cuvint de origine medicala care se foloseste in timpul examinarii unei rani.
Neemia a cercetat cu demanuntul zidul doar cu un scop:
Ca si un lider, era lucrul lui sa fi constient de toate detaliile si de planul constructiei.
El structura un plan bine-gindit.
Deci, Neemia a mers pe jos partea de vest a orasului ajungind la valea Kidron valley si
apoi s-a intors inapoi si a ajuns la punctul de start, poarta vaii.
Vs. 16
Cu toata viteza lui, Neemia nu se grabea sa actioneze (11) sau sa vorbeasca despre
ceva (12).
Neemia a anticipat toate pericolele. Un nou-vinit poate sa nu stie cum lucreaza totul la
locul nou, deci Neemia a ales momentul potrivit sa propune ajutorul lui. (16).
El nu numai ca a pastrat ascuns planul lui de dusmani: el l-a ascuns si de lideri.
Acestea sunt oamenii pe care el trebuie sa-i convinga si sa-i trezeasca. El nu i-a
informant pe liderii evrei de intentiile sale.
El ar fi pierdut stima daca ar fi propus idei pe jumatate formate sau un plan neinchegat.
Tot acest proces al reconstructiei a inceput cu rugaciune.
Prima faza a fost evaluarea.
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Inainte ca proiectului lui sa fi fost pus in practica, Neemia a fost informat.
Convingerea lui Neemia era ca acest proiect nu-i apartinea lui ci lui Dumnezeu.
El era de la Dumenzeu si pentru Ierusalim, vs. 12—nu de la Neemia sau pentru
prestigiul lui.
Adunarea Sfintilor
Dupa ce Neemia a finisat cu inspectarea lui si a decis ce trebuie sa fie facut, el a adunat
toti barbatii enumerati in versetul urmator.
Nimic nu este spus despre perioada de timp cuprinsa intre versetele 16 si 17.
Poate a fost chiar dimineata , dupa noaptea petrecuta in cercetare.
Prima provocarea a lui Neemia era sa convinga oamenii ca subiectul lui merita sa fie
abordat.
Neemia se descurca usor cu aceasta problema. El convinge oamenii!
Imi place felul in care Neemia abordeaza aceasta problema vs. 17a.
El prezinta realitatea.
El arata ca evreii se afla intr-o stare nenorocita.
Cuvintul “nenorocit” este unul foarte puternic – ghinion, calamitate.
Pentru prima data, decind el este in Ierusalim, Neemia prezinta telul venirii lui, si el
invita poporul sa se alature lui – vs. 17b.
El spune, “veniti sa zidim iarasi zidul Ierusalimului”
Neemia invita poporul sa participle la reconstruirea zidului dar el le prezinta si o pricina,
de ce ei ar accepta invitatia: “… sa nu mai fim de ocara!”
Sa nu mai traiasca in dezastru si rusine.
Acesta este orasul luiDumnezeu!
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Acum, cu indemnarea lui Neemia de a reconstrui zidul, ei aveau nevoie de putina
convingere.
Aceasta este o insarcinare critica pentru ca Neemia trebuia sa depaseasca
negativismul.
Imaginativа gindurile si sentimentele care au invadat inima evreilor cind ei au auzit
cuvintele lui Neemia.
In primul rind, ei vor fi sceptici. Cine este acest barbat? De unde vine el? Cine se
creded el sa fie? Si idea cu reconstruirea zidului!
Intelege el le cu ce ne luptam noi? El ne roaga pe noi sa facem imposibilul!
Neemia nu era incepator in ce priveste intelegerea oamenilor si sentimentelor lor.
El cred ca a anticipat reactia lor negative.
De fapt, inainte ca ei sa poata protesta, Neemia le-a povestit cum l-a ajutat Dumnezeu
pina aici.
VS.18a
Neemia le-a explicat foarte clar ca el nu este un om necumpatat care le-ar inrautatit
situatia in acre ei se afla actionind fara permisiune.
In primul rind, Duneuzeu era cu el… Dumnezeu l-a trimis in misiune.
In al doilea rind, el avea permisiunea imparatului Artaxex ca sa raeconstruiasca zidul.
Asta ii dadea autoritate dubla care era imposibil de opus.
Uitati-va la vs. 18 – Neemia vorbeste mai inainte de Dumnezeu apoi de imparat.

Aceasta a fost ordinea corecta. Era ceva care venea dinauntrul lui.
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Scrisorile lui Neemia erau acum pe masa si nimeni nu putea sa le nege.
Si dupa asta barbatii au raspuns,“Sa ne sculam, si sa zidim!.”
La un oarecare moment dupa toata povestirea lui Neemia, emotiile negative s-au
trasformat in pozitive.
Disperarea s-a trasformat in speranta. Ei l-au crezut pe Neemia si s-au incredintat in el.
Aici se incepe perioada unde Neemia devine lider in Ierusalim.
Neemia a reusit sa trasmita mesajul necesar si sa adune oamenii lui Dumnezeu.
Toti impreuna si cu cu entuziasm barbatii au raspuns, “Sa ne sculam, sis a zidim !” si
asta este exact ceea ce ei au facut.
Biblia spune – vs. 18
“Si s-au intarit in aceeasta hotarire buna.”
Ce inseamna aceasta, “s-au intarit ”?
Asta ar insemna ca ei s-au incurajat unul pe altul pentru ca sa inceapa aceasta lucrare
minunata.
Ei se aincurajau unii pe altii – noi putem face asta.
Asta este ceea ce Dumnezeu vrea ca noi sa facem.
Neemia a adunat barbati care si-au rasuflicat minicele, si-au indrepatat spatele si au
inceput sa faca ceea ce credeau ca era imposibil de facut.
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Neemia a folosit patru stimulatori:
(1) el s-a identificat cu poporul; el a spus ”stare in care sintem”
El a folosit persoana intiia , numarul plural pentru a descrie problema care era in
fata lui. vs. 17
El se afla in oras de citeva zile dar a personalizat totul, el nu s-a adresat la pesoana a
doua numarul plural – voi sau ei…
A doilea stimulator al lui Neemia:
In al doilea rind – el a accentuat seriozitatea situatiei in care se aflau.
Un lider trebuie sa fie realistic si sincer cind este vorba despre facte.
Oamenii vor avea incredere in un astfel de lider.
In al treilea rind – Neemia era invatat sa ia decizii fixe.
Si in al patrulea rind – el utilizeaza propria marturia pentru a demonstra ca Dumnezeu
este de partea lor. (v. 18). Un lider crestin trebuie sa incurajeze oamenii sa se increada
in Dumnezeu conducind prin credinta si prin actiune.
Sunt de fapt doua metode folosite pentru a motiva pe cineva: motivatie extrinseca, care
este mult mai comuna si motivatie intrinseca, care apeleaza la partea interioara a
personalitatii – la suflet, la inima, la minte.
Motivatia extrinseca apeleaza la ce este trupesc – oamenii parca ar avea ceva in fata
ochilor lor, faci asta – primesti asta!
Neemia nu a promis nici un suport material sau financiar cind el s-a adresat barbatilor
din Ierusalim.
El nu oferea premii pentru cele mai muncitoare familii.
Nu oferea o saptamina la Marea Galileii la Hotelul Haytt pentru grupa care facea cel mai
frumos lucru.
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El nu s-a oprit la asa fel de motivatie – dar multe biserici o fac.
Neemia a spus simplu, “Vedeti in ce stare este orasul nostru? Haideti sa reconstruim
zidul.”
Si oamenii au raspuns, “Haideti sa o facem.”
De ce cetatenii au raspuns pozitiv la cererea lui Neemia?
Neemia a fost in stare sa se atinga de partea intrinseca a lor.
Neemia a fost in stare sa apeleze la bunatatea lor.
Intotdeauna ma intrebat de ce Winston Churchill a fost iubit atit de mult in Marea
Britanie.
Oarecum Churchill, un om grosolan si mare, a putut sta in fata unui microfon si a putut
imbarbata mii de britanici apelind la intrinsecul lor.
El a apelat la bunatatea lor.
El nuami dvenise Prim Ministru.
Ascultati cuvintele lui din discursurile verii 1940 – Nazistii invadau Anglia:
Eu nu am numic de oferit decit numai singe, truda, lacrimi si sudoare. (motivatie
intrinseca)
Biruinta cu orice pret, biruinta in pofida terorii, biruinta indiferent de lungimea si
greutatea drumului; pentru ca fara biruinta nu exista supravietuire.
Noi nu trebuie sa nu dam inapoi sau sa cedam. Noi trebuie sa mergem mai
departe pina la sfirsit. Noi trebuie sa luptam in Franta, noi trebuie sa luptam in mari si
oceane, noi trebuie sa luptam crescind in incredere si crescind in putere aeriana; noi
trebuie sa protejam Insula noastra indiferent de pretul pe care va trebui sa-l platim.
Noi trebuie sa luptam pe maluri, noi trebuie sa luptam pe pamint, noi trebuie sa
luptam in cimpii si in strazi, noi trebuie sa luptam la inaltimi; noi niciodata nu trebuie sa
ne predam.
Si oamenii Marei Britanei s-au adunat.
Motivatie intrinseca.
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Imi aduc aminte de David atunci cind el statea in afta gigantuui dealundul vaii.
El a spus, “Cine este Filisteanul acesta, acest netaiat imprejur, ca sa ocarasca
ostirea Dumnezeului celui viu?”
Imparatul Saul a folosit motivatia extrinseca – ii va da fiica lui, bani…
David a folosit atit motivatia intreinseca cit si extrinseca. Va aduceti aminte, acesta a
fost David care a spus, “Oricine va bate cel dintii pe Iebusiti va fi capetenie si domn.”
(1Cronici 11:6)
Cine a facut-o? Ioab.
Neemia a venit cu compasiune, veriditate, convingere si credinta; astfel Dumnezeu l-a
folosit ca sa motiveze poporul sa inceapa lucrul.
In acest caz a fost nevoie atit de un lider bun cit si de un parter bun ca lucrarea sa fi
dusa la bun sfirsit.
Liderii nu pot sa faca totul ei insusi, iar lucratorii nu pot atinge mult fara un lider.
“Sa ne sculam, si sa zidim….Dumnezeul cerurilor ne va da izbinda.” Ei toti s-au sculat
cu mult entuziasm si au spus, “Sa ne sculam, si sa zidim!”
Oamenii au raspuns acestui om.
Acum dragii mei, cred ca nu v-ati gindit ca totul va fi foarte usor de realizat.
VS. 19
Chiar acum opozitia isi face fata! Ea niciodata nu intirzie.
Este o critica fata in fata.
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Primul gind al meu este urmatorul – cum au auzit ei despre asta?
Trebuie sa acceptam ca dusmanii erau bine informati.
Al doilea gind este – Neemia se misca foarte repede din cauza versetului 10.
Neemia vrea sa intreaca dusmanii, facind un pas.
Deci, vorba ca zidul va fi reconstruit s-a raspindit foarte repede printre dusmanii lui
Israel.
Observati ca este o echipa nou-formata.
Al treilea nume este adaugat la acelea a lui Sanbalat si Tobia – Ghesem.
Exista evidente care demonstreaza ca Ghesem era cu mult mai important decit tovarasii
lui, dar nu atit de entuziasmat de cazul acesta.
Numelel lui apare in secolul V I. de H.; vas de argin daruit unei zeite arabe. De aici si se
citeste “fiul lui Ghesem, imparat al Qedar.”.
Alta sursa il introduce pe Ghesem ca un capitan al carui fiu conducea o legiune in
triburile Arabe, care dupa a cucerit Moabul si Edomul, supunindu-le Imperiului Persian.
Din toate a cestea noi putem spune ca Ghesem avea sub conducerea lui partea de sud
a Ierusalimului.
Deci, avem opozitei din partea Samariei (in nord) – Sanbalat - din partea lui Amon (in
est) – Tobia – Iuda era acum inconjurat din toate partile, si razboiul a incepit .
Dusmanii nu erau foarte departe – din trei parti.
Bilia spune (vs. 19) ei “au dispretuit” copii lui Israel si “si-au batut joc “de ei.
Termenul evreu folosit cu sensul de dispret este “ a rosti repetat cuvinte de badjocora”.
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Acest fel de atac este foarte greu de suportat si dese ori este foarte efectiv pentru cei
tineri in credinta, sau cei care doar au pornit pe drumul lor de credinta.
Ei folosesc tehnica demoralizarii. Ei doreau sa-i infricoseze pe iudei – sa-i paralizeze.
Deci, una din observatiile lor era folosita special pentru a-i infricosa pe iudei.
Ei au spus ca everii se rasculau impotriva imparatului.
Aceasta arma a lucrat odata in Ezra 4.
Acum, Sanbalat, Tobia si Ghesem stiau ca Neemia avea permisiunea de a face asta,
dar ei dorea sa semene indoiala in inimile lor.
Ei incercau sa-l abata pe Neemia de pe drum.
Daca ar fi putut ei sa-l inlature pe Neemia, ei ar fi putut distruge proiectul zidirii zidului.
Ei incearca sa produca un scurt-circiuit al inceputului sau.
Dusmanii sunt buni pentru a semana indoiala. La fel cum Satan a folosit-o pentru Eva.
Era o parte din tactica lor, sa semene indoiala in inima evreilor.
Isus la fel a fost badjocorit… de multe ori; ei si-au batut joc de El (Luca 22:63-64:
23:11), si noi putem sa experimantam acelasi fel de opozitie.
Deci, Sanbalat, Tobia si Ghesem si-au batut joc de acel grup mic de everi.
In aceasta carte, Neemia ne invata cum sa facem fata dusmanilor.
Observati vs.20
Raspunsul lui Neemia este clar.
El nu a apelat la autoritatea data lui de imparat.
El a vorbit despre Dumnezeul cerurilor.
In numele Domnului ei vor construi zidul.
Observati ca Neemia foloseste Numele lui Dumnezeu si prin asta el ii pune la locul lor.
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El a facut o deosebire intre cei care sunt ai Domnului si cei care nu sunt.
Exista moment cind noi trebuie sa trasam linii groase.
Fara indoiala, ca remarca lui si atitudinea lui nu i-au placut lui Sanbalat, Tobia si
Ghesem, si i-a uimit pe multi.
Neemia stia ca el si oamenii din Ierusalim facea lucrarea Domnului, si el nu avea de
gind sa asculte de cineva sau sa mearga impotriva la ce stia sigur ca era corect.
Si mai mult, el nu dorea sa aiba nici un fel de relatie cu cei care sunt impotriva lucrarii
lui Dumnezeu sau ar vrea sa o stopeze.
Neemia ar fi putut sa le faca fata in diferite moduri.
El ar fi putut sa-i ignore, si citeodata asta este cea mai buna decizie. (Proverbe. 26:4).
Neemia ar fi putut sa se contrazica cu ei si ar fi putut sa incerce sa-i convinga.
Dar, asa fel de raspuns le-ar fi doar dat mai mult timp celor trei sa lucreze in favoarea
lor.
Sunt momente cind trebuie sa ramii calm dar sunt si momente cind trebuie sa vorbesti
ca un lider.
El a facut fata badjocorilor lor raspunzind in felul lui.
“Dumnezeul cerurilor ne va da izbinda.”
Pentru lucratori, primul raspuns al lui Neemia opozitiei a fost important.
Citeodata nu este vorba de impotrivirea dusmanilor, dar cu mult mai mult de incurajarea
propriilor oamenii.
O parte invizibila a lucrului unui lider este abilitatea de a suporta critica.
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Asta este partea indspensabila a unui lider.
Daca nicioadata nu esti criticat, atunci tu nu faci nimic.
Oricine paseste pe arena liderilor, trebuie sa se pregateasca sa plateasca un pret.
Orice conducere este un dangat asupra vietii liderului in intregime —cu cit este mai
efecitva este conducerea cu atit pretul este mai mare!
Liderul va trebuie sa faca fata faptului ca el va fi impresurat de sagatile criticiilor.
Poate suna neplacut, tu nu vei conduce cu adevar pina cind nu vei devein familiar cu
intepaturile criticilor.
Acum Neemia a facut altceva care este important de retinut.
Neemia a planificat o strategie care il va ajuta sa faca fata tuturor problemilor la
timp.
El nu a acordat oponentilro sai o parte din lucru sau pamint.
In raspunsul sau, Neemia a clarificat trei lucruri:
Reconstructia zidului era lucrarea lui Dumnezeu.
Evreii era slujitorii lui Dumnezeu; si
Sanbalat, Tobia si Ghesem nu aveau nici o contributie la aceasta.
Citeodata liderii trebuie sa negocieze, dar sunt momente cind liderii trebuie sa traga o
linie si sa o suporte.
Neemia a adunat barbatii evrei.
Review maps, give maps out
Sa ne uitam la Neemia 3
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Acest capitol este mai mult decit sumarul constructiei zidului Ierusalimului.
Este o mare tentatie, cind noi ajungem la acest capitol si vrem simplu sa-l trecem cu
vederea, sa mergem sau sa-l lasam necercetat.
Dar acest capitol ne arata felul de oameni si tipurile lucrurilor pe care Dumnezeu le ia in
consideratie.
In aceste capitol ne este permis sa ne uitam peste umarul zidarilor.
Uiatati-va in hartile voastre pentru a putea vedea din apropiere pe Neemia, capitolul 3.
Neemia incepe lista lui de lucrari

pe statii cu poarta oilor in partea de nord-est a

oarsului.(Neemia. 3:1).
In acest raport el numeste zece porti, citeva turnuri si alte insemnari ale orasului.
El descrie lucrul din partea de nord mai intii (vs.1-7), dupa partea de vest (vs. 8-13),
dupa partea de sud a orasului (vs.14) si in final partea de est a zidului orasanesc
(vs.15-32).
Sa ne sculam si sa zidim
Ar fi usor sa trecem peste acest capitol.
Este umplut cu nume acre sunt greu de pronuntat si se pare ca ar contne informatiei
inutila.
Dar este mult mai mult decit ochiul poate intilni.
Ce vedem noi in capitolele acestea sunt rezultatele lui Neemia din timp de cercetarilor
lui de noapte – care au dat nastere unui plan ingenios pe care vreau sa vi-l prezint.
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Cum va uitati la hartile voastre, incepind cu “12:00” (poarta oilor) si mergem mai departe
impotriva acelor ceasornicului,observam ca am inceput si am finisat tot cu poarta
oilor.(vs. 32).
Locurile, mentionate incepind cu versetul 1 si finisind cu 32, sunt aranjate in ordinea in
care vin, in acest capitol.
Primul pas intr-un proiect de constructie este organizarea
Reconstruirea zidului dinprejurul Ierusalimului era o insarcinare enorma—mai ales intr-o
situatie adverse ca aceasta —dar Neemia a asteptat ocazia potrivita.
Eforturile lui organizatorice sunt minunate.
Initiativa luiEliasib si a preotilor era decisiva. (vs. 1)
Faptul ca ei au consacrat o parte din lucru accentuiaza partea lor decisiva in lucrare.
Este important de mentionat ca Neemia a inceput lista lui su Eliasib, marele preot.
Cel mai important om este numit primul.
Liderii trebuie sa dea exemlu. (Neemia. 3:1).
Daca si era cineva ocupat in oras, aceea trebuiau sa fie preotii.
Faptul ca mare preot folosea miinile lui sfinte pentru construirea zidului, aceasta
insemna ca lucrarea aceasta era a lui Dumnezeu.
Ei nu doar indreptau pe altii la lucru, dar ei insusi au mers sa lucreze.
Imi place mult aceasta vorbind de lideri.
Este amar de spus ca Eliasib nu a ramas pina la sfirsit la locul sa pirmar - ci mai tirziu
trece de partea dusmanilui, Tobia, si creaza problem serioase lui Neemia.(Neemia 13:49).
Sunt oameni care incep lucrul cu mult entuziasm, dar dupa, pot sa dispara sau chiar sa
sa intoarca impotriva acestui lucru penrtu un motiv sau altul.
Am vazut cauzuri de ambele tipuri – oameni care sar in ajutor – cei care leapada lucrul
total.
Si unii nu doar ca-l leapada – ei incerc si sa-l distruga.
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#1 – liderii sunt un exemplu
# II. Fiecare persona era la locul lui
Subliniati in Bilbiile voastre de cite ori vedeti urmatoartele fraze in capitolul 3:
Vs. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 – “alaturi de el,” si “alaturi de ei”
Vs. 16 – “dupa el,” si “dupa ei” (vs. 16-24).
Veti observa ca aceste expresii sunt folosite de 28 de ori in acest capitol.
Fiecare persoana era la locul lui.
38 de lucratori sunt numiti in acest capiolu, si 42 diferite grupe sunt indentificate.
Au fost la fel si mult lucratori pe care Neemia nu i-a numit, a cui lucrari tot erau
importante; si fiecare lucrator – numit sau anonim – avea locul lui de munca si o
insarcinare pusa in fata lui.
Neemia avea abilitatea de a conduce cu oamenii – de a implica pe fiecare.

Asta nu pur si simplu s-a intimplat. Niciodata nu se intimpla nimic niciodata!
Ce se pare a fi usor facut intotdeauna necesita o planificare minutioasa in
spatele scenei.
Amintiti-va ca, dupa cum toti erau la locurile lor, la fel ei toti aveau nevoie de
supraveghere.
Ei la fel avea nevioe de resurse si unelte de constructie.
Neemia s-a gindit la toate aceste lucruri mai inainte ca timpul lor sa vina.
Deaceea este nevoie aici de comunicare.
Asa fel de coordonare, la o asa enorma operatiune, este impresiunant.
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Eu vreau sa mentioneze citiva isi fac lucrul lor acasa (Neemia. 3:10, 23, 28-30).
Cel putin sase lucratori au reconstruit zidul care era cel ami aproape de casele lor.
Deci oamenii lucrau si la ei acasa.
Sunt cel putin patru motive de ce Neemia a elaborate asa un plan:
1. Oamenii care trebuiau sa reconstruiasca zidul de linga casele lor erau personal
implicate si mult mai motivate.
2. Oamenii nu trebuiau sa plece in alta parte a orsul pentru a nu cheltui timpul atit
de pretios, pentru a da o mina de ajutor.
3. In cazul unui atac, acesti oameni nu vor fi tentati sa lepede locul lor de munca,
dar vor sta si vor proteja familiile lor.
4. Insarcinarea va fi un effort familial, folosind toae talantele posibile.
Deci, aranjind ca fiecare om sa lucreze aproape de casa lui, Neemia a usurat pentru
fiecare din ei modul de a ajunge la lucru, ei aveau sa lucreze pentru o perioada de timp
mai indelungata si sa-i protejeze pe cei dragi.
Asta ii va elibera pe lucratori de o neliniste inutila.
La fel asta dadea o siguranta ca fiecare lucrator va face totul in cel mai bun mod.
Dar nu fiecare lucar aproape de casa lui.
El la fel dadea insarcinari pentru cei care erau strumutati de acasa. Da, erau oameni
care calatoriau.
Era un numar de familii care traiau inafara Ierusalimului.
Ei traiau in Ierihon,Teco, Gabaon si Mitpa.
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Neemia le-a spus lor sa insemne pe zid locurile unde nu erau multe case.(vs. 2, 5, 7).
Ei au fost sa faca ceea ce nu era foarte convenabil de facut pentru cei care locuiau in
oras.
Inca o data, asta era un plan ingenious!
Neemia la fel dadea lucratorilor sarcini tinind cont de chemarea lor.
Neemia insarcina oameni specifici sa faca lucrul in arii specifice, care erau mai aproape
de chemarea lor.
Neemia l-a insarcinat pe “Eliasib marela preot” sip e Leviti sa reconstruiasca poarta oilor
(v. 1).
Asta ar fi o lucrare apropape de inimile lor, pe cind prin aceste porti erau aduse
animalele la temple pentru jertfe.
Neemia a folosit si oamenii care conduceau deja un orecare lucru - 3:9, 12, 14-19
Acestea erau oamenii cu un nivel de conducere inalt si cu abilitati de administrare.
Neemia a folosit oameni care aveau deja o indeminare in astfel de lucru, penrtu a ajuta
lucrarii.
Deci, se poate de observat planificare minutioasa a uli Neemia.
El avea indeminari deosebite de administrare.
II. Fiecare persoana era la locul lui
# III. “Avem lucru de facut impreuna”
Noi am vazut raspunsul pozitiv al copiilor lui Israel fata de planul lui Neemia.
Ei au spus, “Sa ne sculam, si sa zidim.”
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Ceea ce noi vedem in capitoul 3 ne demonstreaza ca raspunsul copiilor lui Israel nu au
fost doar vorbe.
Dar nici nu au fpst ei motivate doar de emotii la acel moment.
Ei au demonstrat seriozitatea raspunsului prin actiuni.
Ei nu erau doar ascultatori dar si indeplinitori – si cel mai important, aproape fiecare era
implicat in proiectul de constructie.
Neemia a reusit sa implice barbati si femei de toate virstele la reconstruirea zidului.
Noi trebuie sa lucram impreuna.
Acolo erau preoti (v. 1), argintari (v. 8), facatori de mir (v. 8), slujitorii templului (v. 26),si
negustori (v. 32).
Ce effort cooperative!
Salum lucre impreuna cu fetelor lui. (v. 12).
Este un efort familial genial.
Cit de usor ar fi sa pierdem aceasta informatie. Dar ea este foarte semnificativa!
Ea ne indica ca familii intregi lucaru impreuna pentru a reconstrui o parte a zidului.
Dar in general, fiecare coopera pentru reconstruirea zidului.
Dar au fost si citeva exceptii. Intotdeauna le avem.
Niste oamenii avea cause serioase pentru a nu participa – sau nici o cauza fixa.
Acum, Neemia facea fata acestei problem si a notat-o in jurnalul sau: (vs. 5).
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Nobletea lor aici inseamna supravegetorii lor - o persoana necaajita.
Citiva oameni nu vor lucra (Neemia 3:5).
Teco era un oras aproape 11 mile d, si citiva din ei au venit la Ierusalim sa asiste la
reconstruire.
Ce contrast intre acesti oameni si nobletea lor!
Tecoitii (Te-ko-iti) au reconstruit zidul in doua locuri (vs. 5 and 27), pe cind nobletea lor
au refuzat sa se aplece mai jos sis a lucreze macar asupra unui loc!
Niciunul din noi nu este prea mare pentru a face un lucru oarecare.
Pavel facea corturi (Fapte 18:3) si Isus era timplar (Marc 6:3).
A fost multa mornaiala si tagaduinta pentru ca zidul sa fie construit.
Acest lucru a creat multa durere in spate, mini si picioare.
Nobletea lor fugeau de lucru.
Eu nu pot spune ceva despre tine, dar cit despre mie nu as vrea sa fiu in aceasta grupa.
Eu as uri faptul ca sa fiu adus in fata lui Dumnezeu ca unul care nu si-a facut partea lui.
In zilele noastre ma tem ca sunt multi oameni in biserica – carora li s-a dat posibilitati
dar care s-au ferit de responsabilitatile lor.
Neemia nu ne spune de ce acesti lideri nu au dorit sa coopereze.
Dar, de cind ei reprezinta a grupa aparte de indivizi, poate ca ei au simtit ca vor trebuie
sa-si murdareasca minile.
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Pote ca ei nu au simtit ca aceasta era reponsabilitatea lor, pe cind ei locuiau inafara
Ierusalimului.

Putea sa fie ca lor le era frica ca puteau fi identificati ca copii a lui Israel si sa faca fata
la aceeasi batjocora din partea dusmanilor lor, pentru ca Teco se afla in sud-estul
Betleemului si aceea era tocmai area sub strapinirea lui Ghesem, Arabul.
Poate ca ei au fost influentati de le sau poate se temeau de el, dar oamenii simpli nu sau temut de el.
Sau, poate ei doar jucau rolul egoistilor – sau lenosilor.
Noi trebuie sa lucram impreuna.
Neemia era un incurajator!
In capitolul 3, Neemia numeste fiecare om pe nume si in mai multe instante recunostea
realizarile lor – noi toti avem nevoie de incurajare.
Neemia era desigur un om care putea lucru cu oamenii.
El ii stia pe nume.
El nu numai ca stia unde ei lucreaza dar stia realizarile lor.
Aceasta necesita timp si efort.
Acum, nu pierdeti aceasta!
Este o afirmare importanta care poate fi din gresaela trecuta cu vederea.
Este usor sa pierdem ceva din vedere.
Vs. 20
Neemia credea ca fiecare din acesti oamei avea nevoie de o recunoastere speciala. De
ce?
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Unicul motiv era ca el a fost determinat ca gelos.
Poate ca el lucra extra. Poate el lucre mai repede sau mai bine.
Poate ca el a lucrat in timpul pauzei de cafea.
Poate sa fi oare ca el lucre tot timpul?
Ce nu ar fi ,nimic nu trecea fara ca Neemia sa nu observe.
Si nu presupuneti voi ca Zabai, tatal sau – care a fost aproape numit – s-a mindrit ca fiul
lui a fost indentificat din multime.
Vs. 20 – ne spune despre citiva oameni care au lucrat mai mult.
Baruceste unicul lurator despre care se spune ca a lucrat cu cirvna.
Cuvintul evreiesc inseamna “a arde saua lumina” si ce credeti ca Baruc nu a ars multa
energie acolo!
“Tot ce gaseste mina ta sa faca, fa cu taota puterea ta!” (Eclesiast 9:10).
“Deci, fie ca mincati, fie ca beti, fie ca faceti altceva: sa faceti totul pentru slava
lui Dumnezeu.” (I Corinteni 10:31)
Baruc nu numai si-a facut lucrul – el a lucrat pentru altii.
Sunt oameni care au facut mai mult lucru decit altii. (Neemia 3:19, 21, 24, 27).
Ei au lucrat asupra altor sectiuni ale zidului.
Meremot si Tecoitii au reconstruit mai mult decit o sindura sectiune a zidului.
Acestea sunt oameni care s-au sacrifiat cu adevart pentru Dumnezeu – Dumnezeu ia
aminte de aceasta.
Multi lucartori au fost fericiti sa lasa uneltele jos atunci cind lucrul lor s-a terminat, dat
acesti oameni au cerut lucru suplimentar.
Nu este destul pentru noi sa spune ca a facut mai mult decit altii; noi trebuie sa facem
atit de mult cit noi putem face, atit de mult timp cit Domnul ne da putere.
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Haideti sa identificam citeva principia din capitolul 3:

Primul principiu – Principiul coordoanrii
Planificarea efectiva este esntiala, nu are importanta care este chemarea nostra in
viata.
Nu este nici o insarcinare care poate fi facuta fara planificare.
Abilitatea de a conduce cu casa noastra este unul din principiile dupa care se allege un
nou lider in biserica. (I Timotei 3:4-5).
Dumnezeu vrea ca biserica sa fie bine condusa.
Asta inseamna ca cei mai mari din biserica si pastorii nu pot fi buni lideri daca ei nu pot
conduce cu casele lor.
Al doilea principiu – Principiul cooperarii
Cit de tare suntem noi implicati in biserica - folosindu-ne de talentele noastre, darurile
noastre, resusele noastre?
Lucrarea din Ierusalim a fost infaptuita pentru fiecare a fost implicat.
Fiecare a facut ceea ce el putea face.
Lucrarea lui Dumnezeu este o lucrare impartiasita.
Noi o numin “Trupul” lui Cristos – unde “fiecare madular” trebuie sa-si faca lucrul lui
pentru a face o lucrare mare integrate. (Efeseni 4:16).
Cind este vorba despre lucrarea lui Dumnezeu, este intotdeauna loc pebtru fiecare.
Dumnezeu se foloseste de orice tip de om.
In capitolul 3 au fost mentionati oameni de la conducere si preoti, barbati si femei,
profesionali si timplari, si chiar oameni care locuiau inafara orasului.
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Era loc pentru fiecare, si lucru pentru fiecare se gasea.

Era o unitate impresionanta in lucrarea aceasta, dar era la fel si o diversitate foarte
mare intre oameni si felul de lucru care trebuia sa fie facut.
Ei au stat impreuna, umar la umar si au lucrat de parca ar fi fost doar unul singur.
Era un efort unificat.
Al treilea principiu – Principul multumirii
Pina la ce limita incurajam noi?
Dargii mei, noua ni se spune inca o data in Scriptura sa ne incurajam unii pe altii.
Aduceti-va aminte de Barnaba? – el a fost numit “Fiul mingiierii” (Fapte 4:36).
Numele lui a fost schimba de catre apostoli.
I Tesaloniceni 5:11 – “mingaiati-va si intariti-va unii pe altii” – sa ne incurajam unii pe
altii.
Evrei 10:25 – “sa ne indemna, unii pe altii, si cu atit mai mult, cu cit vedeti ca ziua se
apropie.”
O incurajara sincera si onesta este atit de usora, atit de accesibila pe cit de puternica.
Proverbe 12:25, “Nelinistea din inima omului il doboara, dar o vorba buna

il

inveseleste.”
Proverbe 16:24, “Cuvintele prietenoase sint ca un fagur de miere, dulci pentru suflet, si
sanatoase pentru oase.”
Proverbe 25:11, “Un cuvit spus la vremea potrivita, este ca niste mere de aur intr-un
cosulet de argint.”
Nu o persoana a reusit sa realizaze recnstructia zidului si portilor.
A fost nevoie de conducerea lui Neemia si cooperarea dintre oameni.
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Fiecare avea un loc de ocupat si un lucru de facut.

Asa este si cu biserica astazi: noi trebuie sa lucram impreuna daca noi dorim sa
finisam un lucru pentru gloria lui Dumnezeu.
Pavel a scris in I Corinteni 15:58 ceea ce l-a facut pe el sa mearga inainte: “De aceea,
prea iubitii mei farti, fiti tari, neclintiti, sporiti totdeauna in lucrul Domnului, caci stiti ca
osteneala voastra in Domnul nu este zadarnica.”
Nu are nici o importanta cit de grea insarcinarea n-ar fi, cit de tare opozitia n-ar fi, “Sa
ne sculam, si sa zidim.”!
Zece porti ne povestesc noua istoria.
I. Poarta oilor
Poarta oilor era numita stfel deaceea ca prin ea treceau oile care duse la temple pentru
jertfe.
Crucea este unicul loc unde tu poti incepe o relatie cu Dumnezeu.
II. Poarte pestilor
3:3 Era locul pe unde se dauceau pestii de la Merea Mediterana si de la Riul Iordan.
Erau multi care mincau pesti in timpul acela.
III. Poarta cea veche – Poarta coltului
Vs. 6
IV. Poarta vaii
VS. 13 –Poarta vaii a fost locul din care Neemia a inceput cercetarile lui nocturne.
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V. Poarta gunoiului

3:14 Aceasta este o poarta importanta pentru sanatatea cetatii. Aceasta poarte nu avea
un nume frumos, dar avea u serviciu important de indeplinit!
Poarta gunoiului era acea poarta prin care gunoiul se scotea afara.
VI. Poarta izvorului
VII. Poarta apelor
3:26 Poarta apelor era folosita pentru a aduce apa in oras. Un apeduct aducea apa in
oras dar nu toata apa. Restul apei era adusa in oras prin poarta apelor.
Aici este locul deschis construit de Ezra. When Ezra erected a pulpit at the water
gate, he read from the Word. (8:1)
“The Ophel” (OH-Fell) (Neh. 3:26-27) was a hill south of the temple area.
It was especially fortified and had a tower.
VIII. Poarta cailor
Poarta cailor (Neemia 3:28)
Aici mama lui Ahazia a fost executata, Atalia. (II Cronici 23:15)
IX. Poarta de la rasarit
3:29
Ezichiel a vazut Gloria lui Dumnezeu iesind din temple prin poarta de la rasarit
(Ezechiel 10:16-22, 11:22-25), si Domnul se va intoarce in oras pe aceeasi poarta.
(43:1-5).
Poarta de la rasart este poarta care ne umple cu asteptare si bucurie.
Sta cu fata la soare – era prima care se deschidea de dimineata.
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Poarta de la rasarit in zilele noastre este sigilata.

X. Poarta Mifcad
3:31
Cuvintul evreiesc are o conotatie militara si se refera la urmarirea

trupelor pentru

numararea lor si cercetarea lor… “poarta cercetarilor”.
Mifcad inseamna “a urmri” si “a inregistra”.
Cind un strain venea la Ierusalim el trebuia sa aiba o viza – nu un ape care o avem noi
astazi, dar el trebuia sa se opreasca la aceasta poarta sis a se inregistreze.
La fel era o poarta a urmaririi, cercetarii.
Cind armata era intr-o batalie si se intorcea in oras, ea trebuia sa se opreasca la
aceasta poarta.
Era aici unde David observa si cerceta soldatii care venea de la razboi.
Cind ei trecea pe subt arca, David era acolo pentru a le multumi oamenilor de razboi
pentru loialitatea lor si indrazneala lor.
3:32 Noi am calatori prin zece porti, si acum ne intoarcem iarasi la poarta oilor.
Noi am fost imprejurul Ierusalimului, si suntem din-nou la punctul de unde am inceput.
Sa ne uitam la Neemia 4.
Cuvintul reparat a dominat capitolul precedent.

70

Cuvinul reparat a fost folosit de 35 de ori in capitolul 3, si asta inseamna “a face
ceva puternic si ferm”. Au zidit???????????
Capitolul 3 poata da impresiia ca Neemia i-a insarcinat foarte atentpe toti, fiecare
raspundea de o oarecare parte a zidului, orice lucru s-a dezvoltat moale si fara
dificultati.
Nu chiar asa! De aici si mai departe, copii lui Israel au facut fata la o opozitie incredibila
din partea dusmanilor.
Neemia, in capitolul 4 ne face cunostinta cu toate dintre ele.
Neemia 4:1-9
Rugaciune si Lucru
Pina cind lucrul enorm, descries in capiolul 3 a fost infaptuit, dusmanii au reaparut iarasi
pe scena.
Unde Dumnezeu este interest direct, dusmanul va fi gasit de fiecare data, gata si
perseverant.
Vs. 1a
Ati observant voi ca Sanbalat este mentionat in primul rind de fiecare data?
El este cel mai important facator de rele impotriva lui Israel.
Poate va intrebati – de ce el este impotriva acestei lucrari atit de mult?
Sanbalat si asociatii lui doreau sa-i aiba pe evrei intotdeauna slabi si dependenti.
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Un Ierusalim puternic ar dezechilibrat balanta puterii din regiune, si asta desigur i-ar
afecta pe Sanbalat si prietenii lui bogati.

Atit timp cit oamenii din Ierusalim erau o badjocora, o nenorocire, dusmanii i-au lasat in
pace; dar, cind evreii au inceput sa-i slujeasca lui Dumnezeu si sa-i aduca Lui glorie,
dusmanii au inceput sa activeze.
Ati imp cit tu nu faci mult pentru Domnul - nu trebuie sa te nelinistesti de dusmani.
Vs. 1 ab
Asta inseamna ca recontructia era in ardoare cit ei au inceput sa activeze impotriva lor.
Neemia descrie emotiile lui Sanbalat aproapa grafic (Vs. 1).
Cu adevarat el era inrait.
Sanbalat s-a miniat! Ce a cauzat imediata lui opozitie?
Succesul lui Neemia, in reconstruirea oamenilor si zidului.
Minia va fi dese ori raspunsul lumii la lucrarea lui Dumnezeu, pentru ca ea provaca
valorile si viziunile lumii.
I Ioanhn 3:13 spune, “Nu va mirati, fartilor, daca va uraste lumea.”.
Lucrul lui Dumnezeu niciodata nu merge inainte fara opozitie.
Sanbalat este cel care-i provoaca pe ceilalti sa se opuna recnstructiei.
Observati cine sunt seilalti implicate in opozitie:
Vs. 2 – Fratii sai si ostasii Samariei
Vs. 3 – (Tobia, Amonitul era linga el.)
Eu am mentionat acest fapt pentru a demonstra ceea ce este adevarat: Critica
incurajeaza critica, birfa incurajeaza birfa, pactul merge la pas cu pacatul si oamenii lui
Dumnezeu merg intr-un pas cu oamenii lui Dumnezeu.
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Sanbalat se adreseaza nobletii lui si ostasilor lui.
Acesta era inceputul propagandei impotriva evreilor.
Nu toata critica este de la cel rau, dar asta a fost.
Era distrugatoare si amenintatoare.
Sanbalat si-a batut joc de evrei – aceste cuvinte ramesc si dor.
Ridicularizarea si badjocora intotdeauna au fost arme devastatoare.
Sarcasmul si dispretul, poate ca, au fost cele mai des-scoase sageti din tolba lui de
sageti.
Sa fii badjocorit pentru Numele lui Cristos, este foarte greu de suportat pentru o
persoana tinar sau un crestin nou-nascut.
Observati cum si-a batut el joc de evrei.
Sanbalat a folosit trei intrebari retorice!
Vs. 2
I. In primul rind, Sanbalat isi bata joc de lcratori numindu-i “Iudei neputinciosi”.
Cuvintul neputincios inseamna “miserabil, vestejit” . . .
Aceasta remarca avea si un avantaj, ea descria cit de sensibili erau everii.
Evrei stiua ca ei nu erau putenici si numerosi.
Caci cind noi suntem slabi, noi suntem puternici.(II Corinteni 12:10).
Apoi Sanbalat a ridiculizat lucrul insusi intrebind trei intrebari badjocoritoare.
II. “Oare vor fi lasati sa lucreze?” asta ar fi trebuit sa stirneasca un clocot de ris in
armata Samariteana.
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III. “Oare vor jertfi?” asta implica, “Va fi nevoie mai mult deit rugaciune si lauda pentru a
reconstrui orasul!”
IV. “Oare vor ispravi?” asta sugereaza ca evrei nu stiiau cit de dificila era insarcinarea
care era in fata lor si ca in curind ei vor parasi-o.
V. In intrebarea lui finala, Sanbalat isi bate joc de materialul de care ei se foloseau,
sfirsitul versetului 2.
Este drep ca calcarul slabeste la foc, este drep ca zidurile era distruse – nu arse
– portile erau distruse de foc – nu zidurile. (Neemia 2:13).
Deci era inca destul de mult material de care evreii se puteau folosi.
Multe din pietre inca erau in conditie foarte buna.
Intrebarea continea informative gresita, doar pentru ai discurajat pe constructori.
Dusmanul va accentua intotdeauna slabiciunea si adevarul pe

jumatate pentru a

intimida si descuraja oamenii lui Dumnezeu.
Vs. 3
Tobia este ceea ce noi numi un glumet care foloseste note de sarcasm in remarcile lui.
Si vulpea este un animal cu pasi foarte usori, gingasi.
O vulpe poate pasi pe pamint fara sa lase foarte multe urme.
O vulpe poate sa urce pe un zid fara atrica ceva.
Ceea ce spune Tobia este ca acesti “Iudei neputinciosi” vor construe un zid pe care si o
vulpe il va strarima.
Trebuie sa tineti minte ca majoritatea echipei care lucra – nu erau constructori.
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Aceasta nu este ocupatia lor normal, lucrul lor obisnuit. Tobia a profitat de asta.

Acum, Tobia exagereaza.
Sapaturile arhiologice au demostrat ca zidul construit de Neemia avea 2.7 metri latime.
Tobia a comis o greseala crucial – acesta nu era zidul lor. El era al lui
Dumnezeu.impotrivirea luvrarii lui Dumnezeu este imotrivire fata de El.
Este o greseala crucial pe care o comit dusmanii dar si noi de multe ori.
Dumnezeu este foarte interest in ceea ce se petrece aici pe pamint.
Dumnezeu are de gind sa pazeasca luvrarea Sa si S-o protejeze.
Neemia nu a comis aceasta greseala!
Neemia facea fata opozitiei. El a facut doua lucruri importante ca sa raspunda criticii: el
s-a rugat si el a mers mai inainte.
Primul lucr u pe care el l-a facut, el s-a indreptat spre Dumnezeu cu rugaciune.
Copiii lui Dumnezeu nu rebuie sa primeasca rugaciunea ca ultima sursa de salvare ci
ca una primara.
Sursa si cererea lui Neemia erau rugaciunea.
Primul lucru care trebuie sa rezulte din critica trebuie sa fie rugaciunea.
Principiul trebuie aplicat in business, acasa, scoala ca si la biserica.
Neemia s-a rugat lui Dumnezeu si L-a rugat sa Se lupte El cu dusmanii. De ce nu facem
noi asta? Vs. 4
Dragii mei, aceasta este atreia ora cind mi il gasim pe Neemia rugindu-se. El s-a rugat
in capitolul 1 (1:4-11), in capitolul 2 (2:4) si acum in capitolul 4. Si asta nu va fi ultima lui
rugaciune.
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Neemia continua sa foloseasca resursa lui divida in decursul perioadei reconstructiei
zidului.
In versetele 4 si 5 el vorbesc cu Dumnezeu despre critica.
Vs. 4a – Noi suntem badjocoriti – noi suntem dispretuiti.
Vs. 4b - “Fa sa cada ocara lor asupra capului lor,si da-i prada pe un pamint unde sa fie
robi.”
Adu-le lor ceea ce ei ne doresc noua.
Aceasta rugaciune de justificare este exprimata cu tarie.
El nu cerea rasbunare personala dar justuficare pentru copii lui Dumnezeu.

Opozitia lui Sanbalat si Tobia fata de evrei era cu adevarat opunere fata de Dumnezeu.
Cerinta lui Neemia era pentru judecata divina impotriva pacatului, o invatatura clardescrisa in Sriptura.
Era o rugaciune inchinata lui Dumnezeu pentru ca El sa lucreze.
Este un lucru comun, ca liderii sa se rasbune atunci cind sunt atacati.
Liderii sunt deobici personaliti foarte puternice.
Neemia nu a permis trupului sa ia controlul asupra lui si sa clatine lucrarea.
Este adevarat ca el se ruga impotriva dusmanilor sai.
Neemia a inteles conceptual de lucru a opozitiei lui.
Ei au intilnit “aceasta amenintare unificata” cu o “rugaciune unita”!
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Dupa cum stim aceasta este prima data cind Neemia nu s-a ruagt singur.
Restul oamenilo s-au rugat si ei.
Vs. 9
Vs. 6
In capitolul 3, cum ne miscam noi dealundul zidului, noi vedem ca oameni diferiti
construiam diferite portiuni ale zidului, si asta n formeaza urmatoarea imagine: zidul se
contruia simultat de jur imprejur in acelasi timp.
Asta era o lucrare bine-planificata.
Ei au reusit sa-l construiasca aproape pe jumatate.
Eu vreau ca voi sa stiti asta – Neemia a ignorant sarcasmul dusmanilor.
El s-a rugat lui Dumnezeu si a continuat constructia.
Cel ai bun lucru de facut este sa te rogi si sa incredintezi lucrul in intregime lui
Dumnezeu; si dupa sa te intorci direct la lucru!
Unii oameni se roaga si asteapta ca ceva sa se intimple. Dar nu Neemia!
El s-a rugat, si in acelasi timp a continuat sa reconstruiasca zidul.
El a pus o mina de ajutor rugaciunii lui. He put feet to his prayers.
Ei erau o suflare (una) cind lucrau.
Nu numai ca ei erau incintati si entuziasmati lucrind, dar ei au lucrat in unitate si intr-un
singur spirit.
Ei toti se miscau in aceeasi directie.
Lucrul care ii unea era zidul si in acelasi timp era dorinta fiecaruia sa vada acest zid
reconstruit.
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Astfel s-a creat o solidaritate intre lucratori si lucru.

Este minunat ce lucruri se pot intimpla cind oamenii lucreaza ca un tot intreg.
Neemia a demostrat calitati exceptionale de lider mentinind lucrorii lui bine-determinati
si credinciosi.
“Sa ne sculam si sa zidim” este raspunsul credinciosii lui Dumnezeu la rugaciunile lor si
raspunsul la curajul si determiarea oamenilor.
Oamenii mergeau ferm spre tinta lor.
Biblia ne spune,ei intotdeauna au avut o minte cind lucrau.
O inima pentru lucru
Este un spirit dinamic important care nu trebuie trecut cu vederea.
Copii lui Israel au continuat sa progreseze chiar in mijlocul eforturilor de demoralizare
ale lui Sanbalat, pentru ca ei aveau un suflet si o inima pentru lucrul acesta.
Ei nu au permis descurajarea sa se strecoare in inimile lor – care era tinta lui Sanbalat –
sa distruca starea lor morala.
Nimic nu poate alunga vintul dintre pinzele noastre ca descurajarea.
Descurajarea calca pe urmele criticii.
Vs. 7
Se intimpla cind critica nu moare – ea se intensifica.
Nu numai ca critica s-a extins, dar ei au mai adaugat si opozitie intensa.
Un dusman comun si o cauza comuna au adunat la un loc patru grupe diferite de
oameni pentru a opri lucrul inceput asupra zidului Ierusalimului.
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O noua grupa de Asdoditi, Tempul lui Dragon, s-au alatuart acum aliantei; ei erau din
vest sau sud-vest.
Asdod era cel ami important oars din Filistia in timpul acela, si filistenii nu dorea sa
vada putere in Ierusalim.
Cind Sanbalat si pritenii lui au realizat ca badjocora nu i-a oprit pe evrei sa construiasca
zidul, minia lor a cescut si planurile lor s-au inrautatit.
Ei stiau ca trebuiau sa schimbe tactica lor de atacare daca doreau sa-i opreasca pe
evrei din lucrul lor.
Ei s-au adunat si au decis ca e vor trebuii sa atace Ierusalimul din toate partile.(v. 8).
Vs. 8
Ei au planifica intervenirea lor si au aranjat o tulburare masiva.
Planul lor era sa atace Ierusalimul si astfel sa prelungeasca durata lucrului asupra
zidului.
Cuvintul evresc “a prelungi” folosit are o semificatie mai interesanta, el inseamna a
cauza stricaciuni.
Intentia lor era sa atace Ierusalimul in asa fel incit intreaba lor lucrare sa fie stopata.
Complotul lor inzbucneste u toata amploarea lui.
Sunt comploturi atit de simple incit sa raneasca simtamintele altora sau reputtia lor.
Sunt comploturi atit de ranchiunoase ca pot sa aduca si traume fizice – chiar si omor.
Complotul lor sigur includea o invadare si badjocora, asta trebuie sa fie privit serios.
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Vs. 9 – “Cu toate ca” -- Perseverenta
Ce a facut Neemia ca sa confrunte aceasta contiua hartuire?
Dupa cum era obiceiul lui, el s-a rugat.
Pina cind ei se rugau pentru ajutor divin, ei au pus straja impotriva dusmanilor, zi si
noapte. (v. 9).
Evreii au balansat credinta in Dumnezeu si pregatirea, ei au angajat constructori sa
pazeasca zidul.
Falimentul in pregatire i-ar fi costat foarte mult.
Raspunsul lui Neemia era clar: rugaciune si pregatire, incredere si promptitudine. El s-a
increzut in Dumnezeu, dar el era constient la fel de amentarile carese roteau in jurul lui
si a laut masurile necesare pentru a le prevedea.
Cind Saul il urmarea pe David, David s-a rugat si a fugit.
Principiul 1 Noi trebuie sa ne rugam pentru situatiile care provoaca frica si neliniste.
Am experimentat acest process de rugaciune in viata mea.
Greseala mea majora a fost ca eu nu am utilizat aceasta sursa divina destul.
Eu am gsit ca Filipeni 4 este un capitol agreabil pentru a faca fata opozitiei.
Filipeni 4:4 – “Bucurati-va totdeauna in Domnul! Iarasi zic: Bucurati-va!””
Filipeni 4:6a – “Nu va ingrijorati de nimic; ci in orice lucru, aducti cererile voastre
la cunostinta lui Dumnezeu”
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Filipeni 4:7 – “Si pacea lui Dumnezeu, care trece pricepere va va pazi inimile si
gindurie in Hristos Isus.”
Filipeni 4:8 – “Incolo, fratii mei, tot ce este adevarat, tot de este vrednic de cinste,
tot ce este drept, tot ce estecurat, tot ce este vrenic de iubit, tot ce este vrednic de
primit, orice fapta buna, si orice lauda, aceea sa va insufleteasca.”
Noi trebuie sa ne gindim la lucruri bune.
Filipeni 4:13 – “Pot totul in Cristos vare ma intareste.”
Principiul 2 Noi trebuie sa ne rugam dupa voia lui Dumnezeu
Vs. 4 & 5
Ca sa fim in stare sa ne rugam dupa voia lui Dumnezeu, noi trebuie sa stim bine
Scripturile. Anume in Cuvintul lui Dumnezeu noi putem gasim ceea ce este dupa voia lui
Dumnezeu.
Aceasta biserica este lucrarea lui Dumnezeu si Dumnezeu vrea ca biserica Lui sa
mearga inainte – Amin!
Haideti sa ne rugam astfel.
Principiul 3 Noi trebuie sa combinam rugaciunea perseverenta cu lucrul persistent.
Noi am vazut acest principiu manifestat de citeva ori in lucrarea lui Neemia. Dumnezeu
ne da voie sa ne rugam pentru orice dar El la fel vrea ca noi sa facem tot ce ne sta in
puitnta sa rezolvam problemele noastre.
Principiul 4 Cind noi suntem descurajati sunt citeva lucruri pe care le putem face:
A. Verifica starea ta fizica, emotional si spirituala.
Nimic nu cauzeaza descurajare si nimic nu se amesteca cu abilitatile noastre de
a faca fata problemilor ca istovirea.
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Ilie ilustreaza asta (I Imparati 19:4) – Ilie a stat jos – a spus eset destul – si el dorea sa
moara.
Stiti ce a facut Dumnezeu pentru el? Dumnezeu i-a trimes hrana si apa.
Aceasta apa/ hrana nu au rezolvat total problemele lui Ilie. Dar cu toate, cind el s-a
odohnit si s-a hranit, el era gata sa faca fata la toate provocarile care erau inaintea lui.
B. Fii sigur ai destule exercitii fizice.
Veti observa ca veti avea mai multa energie.
C. Petrece mai mult timp cu oamenii care nu sunt descurajati.
Nimic nu ma scoate din descurajare decit petrecerea timpului cu oameni care
sunt fericiti, voisi si pozitivi referitor la viata. Alatura-te celor care incurajeaza!
D. Fa ceva pentru cineva.
Decit sa stati si sa va jeliti, mai degraba cauti o posibilitate de a juta pe altcineva.
Rugati-va si lucreti!!
Neemia 4 – Capitolul Opozitiei
Lucrul asupra zidului era pe jumate facut, cind Sanbalat si prietenii lui au inceput
compania de rezistenta impotriva lucrarii lui Dumnezeu.
Pina acum, Neemia a putut mentine oamenii impreuna pentru a lupta cu dusmanilor
dinafara orasului.
Astazi noi vom observa ce problem apar dinauntra.
Apostolul Pavel previne biserica (Fapte 20) in ce priveste problemele dinafara si
dinauntru.
Exista probleme in biserica?
Sigur exista – de la birfa la invatatura falsa.
Dar astazi noi vom cerceta diferite probleme inauntrul bisericii.
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Masajul de astazi l-am intitulat “Problemele dinafara si problemele dinauntru”.
Neemia 4:10-23
Prolemele dinafara si problemele dinauntru
Sanbalat era intotdeauna prima de pe lista dusmanilor .
El era impotriva proiectului reconstructiei zidului din doua motive.
El era interest din puct de vedere politic si financiar.
Dar era un dusman puternic care juca dupa cortine, numele lui este Satan.
Satan ii ura pe everi si a utilizat natiune dupa natiune pentru a-i distruge . vedeti asta in
Apocalipsa 12.
Dumnezeu a ales poporul evresc sa fie unda paminteasca care sa aduca lumii intregi
adevarur despre Dumnezeu,despre Scriptura si despre Salvator. (Romani 9:1-5).
Astazi, El a insarcinat biserica sa faca acest lucru —aceasta este responsabilitatea
bisericii.
Dar atunci, “Mintuirea vine de la Iudei.” (Ioan 4:22), si Sanat a vrut sa previna venirea
Salvatorului pe lume.
Daca el ar fi putut sa distruga natiunea evreiasca, el ar fi pus piedici implinirii planului lui
Dumnezeu.
Referindu-se la Satan, Pavel a scris, “caci noi nu sintem in nestiinta despre planurile lui”
(II Corinteni 2:11).
Acest capitol prezinta un numar de planuri miserabile ale lui Satan pentru a opune
lucrarea lui Dumnezeu si a descuraja si infricosa lucratorii Lui.
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Acest capitol ne spune cum putem sa facem fata dusmanului sis a stam tare in picioare.
Principiul este urmatorul: daca noi incepem sa construim, noi ne vom lupta incurind;
deci fiti pregatiti!
Capitolul a ne arata cum Neemia a intilnit atit problem dinafara (vs. 1-9) cit si
descurajare dinauntru – vs. 10-23, ei continua si in capitolul 5.
Obesrvati cine este sursa problemelor – oameniii din Iudeia – vs. 10
Noi stim ca Iuda nu era doar un trib printer oamenii lui Israel.
Iuda era conducerea.
De ce aceasta descurajare creste din partea tribului regal a lui Iuda?
In venele lor curgea singele lui David, si poate veti crede ca ei erau barbate si femei
puternici in credinta si plin de curaj.
Raspunsul este gasit in Neemia 6:17-19:

citiva din oamenii lui Iuda cooperau cu

dusmanii.
Legaturile familiale, ca cele de castorie erau mai importante decit datoria lor in fata lui
Dumnezeu.
Considerind Neemia 13, citiva din acesti lideri ai lui Iuda era cu mult mai interesati in
cistigarea banilor decit sa fie devotati lui Dumnezeu.
Combinatia legaturilor familiale sicelor financiare au dezbinat loialitatea lor, si ei au
devenit sursa descurajarii.
Descoperim patru cause de descurajare a copiilor lui Israel in vs. 10.
I. Prima cauza era pierderea puterii -Declinul
Obsevati cuvintul declin? . . . “a se impiedica, a se clatina, a falimenta” – a pierde
puterea.
“Acesti oameni au incercat sa lucreze pentru o perioada lunga de timp si acum ei au
inceput sa oboseasca.”
De cit timp construiau ei acest zid?
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Cel putin de o luna, evreii au folosit toata energia pe care ei o aveau pentru a lucra
asupra zidului.
Ei nu aveau forte de munca noi, nici macar pause de cafea sau vacante lungi.
Epuizarea fizica si mental erau evidente si ei au inceput sa pierda din putere.
Este usor de inteles de ce copii lui Israel au inceput sa pierda puterea fizica si emotional
la acel moment.
Deci prima cauza era ca lucratorii era obositit.
Cit de multi dintre noi sunt obositi azi dimineata?
Sincer – noi suntem pe drumul descurajarii.
II. A doua cauza a descurajarii este pierderea viziunii – distras.
Ati observant ce au spus Iudeii? “daramiturile sunt multe” (4:10).
Uitindu-ne imprejur noi putem observa doar ramasite – murdarie, pietre strarimate,
bucatie de mortar uscat – doar mizerie.
Noi obosim. Sunt prea multe ruine.
La ce se uitau ei?
O tinta gresita va duce la descurajare.
III. A treia cuaza a descurajarii este pierderea increderii – descurajat.
Vs. 10 – Noi nu suntm in stare sa facem asta.
Poate ca cea mai desvastatoare cauza a descurajarii este pierderea increderii.
Lucratorii lui Neemia erau obositi si deziluzionat.
Zidul era pe jumate construit. Darimituri era imprastieate peste tot.

Cind noi pierdem din putere noi, noi pierdem si din viziune, apoi pierdem si increderea.
“Nu vom putea sa zidim zidul.” Si noi vrem sa lasam totul balta. Noi vream sa plecam.
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In vs. 6, oamenii lucrau din toata inima.

Dar ei au pierdut inimile lor. Descurajati!
Cind noi pierdem increderea, noi pierdem si inimile noastre; noi pierdem mitivatia –
acest infricosator, descurajator sintamint pe care noi niciodata nu-l vom putea birui, sa-l
depasim, sa-l trecem – deci care este rostul? – casatoria, finantele, biserica.
IV. A patra cauza a descurajarii este pierderea securutatii – pierdut.
Ultima cauza a descurajarii in cazul evreilor ers piederea sentimentului de siduranta si
securitate.
Verse 11 – Ce tactica infricosatoare!
Ati dorit vre-odata sa fuditi?
Ce dorinta avem noi sa scapam de viata si probleme, a fugi de problemele, presiunile
vietii.
De multe ori lumea si prietenii spun – salveaza-te , fugi!
Puterea pieduta, viziune pierduta, incredere pierduta
Si acum mai au si securitatea pierduta – Nu merita staruintele noastre!
Descurajarea este cu adevarat o boala interna. Ea incepe cu germenele indoielii.
Datorita fricii si exagerarii, germenele incepe sa creasca si sa se inmulteasca.
Si incurind noi ierdem calea noastra, noi slabim, noi fugim si ne ascundem.
Daca asta continue, noi ne simtim netrebuinciosi si biruiti.
Noi devenim o victim pentru dusmanul sufletelor noastre care ne niveleaza cu zero si
distruge puterile noastre. Asta se poate petree in decursul unei nopti.
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Descurajarea nu le-a permis poporului Israel sa intre in Tara Promisa… (Numeri 13).

“Nu putem sa ne suim impotriva poporului acestuia, caci este mai tare decit noi.”
(Numeri 13: 31).
Si cele zece iscoade necredincioase, au descurajat inima copiilor lui Israel, si ca
rezultat, intreaga natiune a honarit pustia timp de 40 de ani, pina cind generatia noua nu
a fost gata sa cucereasca pamintul.
“Nu putem’ este stridatul celor care nu privesc la Domnul si incep sa se uite la ei insasi
si la problemele lor.
De cite ori ne-am spus noua insusi “noi nu putem face asta”?
Avem nevoie de oameni in vaita noastra care ar spune “tu poti sa o faci”.
Nu numai din partea Iudei a venit descurajarea, ci in versetul 12 apare o noua sursa a
descurajarii.
Vs. 12
Este important sa mentionam ca descurajarea a venit si de la oamenii care locuiau
aproape de ei.
Noi nun putem sa raminem neatinsi de negativism cind el se roteste totdeauna in jurul
nostru.
Daca noi suntem dispusi descurajarii, atunci noi nu ne putem preminte riscul sa
petrecem mult timp cu oamenii care-o reclameaza.
Descurajarea lui Neemia a fost cauzata de iudei si evereii care locuiau aproape de oras,
pentru ca el ii auzea zi de zi.
De fapt, noi citim in versetul 12 ca acei evrei au venit la Neemia si la-u atentionat de
primejdie de vreo zece ori.
Era doar o chestiune a timpului.
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Vorbele despre atacul planificat au fost adaugate la descurajare.
Desidur, asta este ceea ce dusmanii au planicat.
Presiunea externa amplifica slabiciunea interioara.

Aceste vorbe au amestecat frica cu descurajarea.
Frica paralizeaza,frica este contagioasa, frica ii paralizeaza pe altii.
Frica si credinta nu pot trai impreuna in aceeasi inima.
Isus a intrebat, “De ce va este frica, putin credinciosilor?” (Matei 8:26)
Periclul repetat face drum fricei si ii ajuta pe oameni sa devina paranoici.
Noi putem sa-i intelegem de ce ei doreau sa cedeze.
Ce ai face tu?
In primul rind, Neemia rsapunde descurajarii.
Neemia nu a ignorant descurajarea. Neemia face fata problemelor mergind inainte.
Neemia nu si-a ascuns capul in nisip.
Noi nu putem ignora descurajarea. Asta s-ar asemana cu ignorarea unui cauciu avariat.
Neemia si-a suflecat minicile ca un lider bun si s-a luptat cu descurajarea.
Neemia a luat decizii concrete. El si-a luat responsabilitatea asupra lui.
Asta este un lucru de baza a unui lider! – vs. 13
Neemia pus doi strajeri in doua locuri.
Primul era in vilcea, cel mai jos loc inafara zidului, si pe al doilea pe cel mai inalt loc. (v.
13).
Primul pas al lui Neemia era sa plaseze strajeri in cele mai vulnerabile locuri ale zidului.
El i-a grupat dupa familii care trebuia sa intareasca motivatia de a lupta.
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El incuraja oamenii.
In asa fel ei putea sa vada ca sunt protejati.
Acest fapt va lucra asupra descurajarii.

In al doilea rind – Neemia le-a indreptat privirile spre Domnul.
Ei se uitau la ramasite. Ei se uitau la ei insusi.
Ei trebuiau sa se uite la Domnul.
Neemia a vazut frica lor in versetul 13 si uitati-va ce le spune el in versetul 14 “M’am
uitat, si sculindu-ma, am zis… “Nu va temeti de ei! Aduceti-va aminte de Domnul cel
mare si infricosat..””
Fraza, “Aduceti-va aminte de Domnul” suna bine.
Ce inseamna asta “Aduceti-va aminte de Domnul”?
Noi ne aducem aminte de Domnul aducindu-ne aminte ceea ce Domnul a spus..
Noi ne putem adduce aminte de Domnul amintindu-ne cine este El – mare si infricosat.
Oamenii care sunt descurajati sa gindesc deobicei doar la un singur lucru - la ei insusi.
Lasati-L pe Dumnezeu sa mearga primul si biruinta va fi de partea voastra, dar daca Il
aduceti pe Dumnezeu in central situatiei atunci victoria va fi pe drum.
Neemia nu-i incuraja pe oameni sa fie friosi dar sa priveasca spre Dumnezeu pentru
ajutor.
La fel el le aduce aminte in versetul 14 ca ei se luptau pentru natiunea lor, pentru
familiile lor si pentru casele lor.
Neemia a adunat poporul impreuna (vs. 14a). Acest fapt a avut un efect pozitiv asupra
lor,li s-a arata puterea lor, permitindu-i si lui Neemia in acelasi timp posibilitatea de ai
incuraja prin accentuarea puterii salvatoare a lui Dumnezeu si prin apelarea la El pentru
salvarea familiilor lor.
“Nu va temeti…” . . . cuvinte de asigurare si victorie:
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Exod 14:13 –Moisei – “Nu va temeti de nimic, stati pe loc, si veti vedea izbavirea,
pe care v’o va da Domnul in ziua aceasta;”
Deuteronomi 31:6 – “Intariti-va si imbarbatati-va! Nu va temeti si nu va
inspaimintati de ei, caci Dmnul, Dumnezeul tau, va merge El insusi cu tine, nu te va
parasi si nu te va lasa.”
Se spus ca “cind plecarea este rea, atunci raul va pleca.”
Neemia sigur ca a modelat aceasta in propria sa viata.
Cu toate ca el ar fi trebuit sa simta aceeasi descurajare si frica ca si ceilalti, el nu a
putut lasa ca o situati ca asta sa strice toate panurile si motivatiile sale.
El trebuia sa tina capul sus. El nu putea si nu trebuia sa cedeze!
El stia ca Dumnezeu l-a adus la Ierusalim pentru ca sa reconstruiasca zidul.
El nu avea de gind sa lase balta divina insarcinare pe care Dumnezeu i-a incredinta-o.
A fost chiar in acest moment cind Neemia a strigat din toata puterea: ”Aduceti-va aminte
de Domnul cel mare si infricosat” (4:14).
Neemia le-a adus aminte copiilor lui Israel ca Dumnezeu i-a ajutat inainte cind totul se
parea se fie fara nadejde si El ii va ajuta inca o data.
El era Dumnezeul lor!
Neemia i-a insarcinat pe oameni sa lupte.
El le-a adus aminte ca ei nu se luptau numai pentru ei dar si pentru altii – fratii lor, fii lor,
fiicele lor, sotiile lor.
Ei se luptau chiar pentru locul unde traiau – pentru casele lor.
Biblia continua sa ne cheme sa ne ridicam, sa luptam pentru credinta noastra, sa fim
puternici in lupta si sa fim soldati buni.
Vs. 15
Cind dusmaniii au realizat ca surpriza lor nu a lucrat in mijlocul evreilor, ca planul lor s-a
uscat pentru ca Dunezeu l-a oprit.

90
Dumnezeu foloseste credinta si autoritatea lui Neemia, dar Acesta a fost Dumnezeu
care a adus succesul si Neemia o spune la fel.
Dupa, Neemia raporteaza fericit in versetul 15e.

Filosofia conducerii lui Neemia devine clara.
El s-a rugat, el s-a increzut in Dumnzeu, el a lucrat din greu, el a motivat oamenii, el a
facut fata problemelor mergind inainte!
Macar ca el stia ca Dumnezeu era de partea lor fara nici o intrebare, dar el niciodata nu
a luat de buna grija supranaturala a lui Dumnezeu.
El era intotdeauna gata de un atac surprinzator.
Vs. 16-17
Jumatate din oamenii lucrau pecind cealalta jumatate supraveghea tot timpul,
aranjamente special au fost facute pentru perioada noptilor.
Oamenii lucrau impreuna, cu o arma intr-o mina si cu o unealta in cealalta, si astfel
lucrul a mers inainte.
Vs. 18-20
Increderea lui s-a aprofundat: Dumnezeul nostrum se va lupta pentru noi. (20).
Asta nu insemna ca evreii nu trebuiau sa lupte.
Oamenii erau pregatiti pentru lupta.
Asta inseamna ca Dumnezeu va fi cu ei in lupta.
El stia adevarul din Psalmul 127: “Daca nu zideste Domnul…Daca nu pazeste Domnul
o cetate…Degeaba va sculati de dimineata si va culcati tirziu.”
Oamul cu tropeta statea alaturi de Neemia, ca alarma sa poata fi sonata imediat.
Vs. 21
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“Asa faceam lucrarea” (v. 21)
Ei sigur lucrau mai mult de opt ore – oamenii lucrau!

Fiecare lucre cu seriozitate—“din zorile zilei pina la ivirea stelelor.”(v. 21).
Fiecare minuta a zilei era pretioasa acum, dar noaptea nu trebuie sa distruga ceea ce a
fost facut ziua.
Vs. 22
Cei care nu locuiau in oras nici nu se intorceau acasa.
Ei mai degraba petrecea noaptea in Ierusalim lucrind ziua si pazind noaptea.
Vs. 23
Neemia actioneaza aici ca un lider adevarat.
El era un exemplu viu, pentru ca el facea ceea ce ii grabea pe altii sa faca.
Neemia nu numai a organizat lucratorii si paznicii, nu numai i-a incurajat sa se increada
inDomnul, dar a fost un exemplu pentru ei.
El era un lider care slujea si un slujitor care se lasa condus.
El lucre si era nelinistit tot timpul in ce priveste lucrarea.
Toti crestinii au nevoie de exemple bune si invatatura adevarata.
Nehemiah says, “When we took a bath we took off our clothes.”
Otherwise we never removed our clothes—day or night.
Neemia 5:1-13
Conflictul caruia Neemia i-a facut fata era atit de serios ca oamenii plingeau de jale.
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Nu exista probleme minore! Acesta era un conflict complex – si bolborosea de mult
timp.
Problemele lor erau atit de serioase incit si sotiile lor au inceput sa se jeleasca.(vs. 1).

Este ceva neobisnuit pentru ca femeile din Erza au stat la o parte Aceasta era
characteristic culture lor.
Ei nu plingeau impotriva Samaritenilor, Amonitilor sau Arbilor, dar impotriva fratilor lor!
Un evreu profita de un alt evreu. Noua ne este prezentat un conflict major.
Wherever you have two or more people—disagreements are inevitable.
Some conflicts are easy to resolve. Others are complex and terribly time consuming.
Noi trebuie sa ne asteptam la problem care vor aparea intre oameni.
Oridecite ori ai de afacere cu oameni, ai si probleme care pot sa apara.
Noi rebuie sa confruntam problemele cu curaj.
Avraam a facut asta in Geneza 13:8, intre Avraam si Lot.
Orice problema pe care o ignoram, doar se va inradacina mai adinc si va adduce fructe
amare.
Conflictele trebuie sa fie rezolvate.
Daca ele nu sunt rezolvate, organizarea si eficienta pot ajunge la zero intr-un business.
Bisericile se vor dezbina sau cel putin vor piede eficienta in lucrare; familiile sunt lasate
la voia soartei – membrii ei nu vor vorbi intre ei – se las divizate si la urma apare
divortul!
Conflictele trebuie sa fie rezolvate – cit de repede posibil. Daca ele nu sunt rezolvate,
ele se vor complica.
Dragii mei, noi la fel trebuie sa vedem in orice problema o posibilitate pentru ca Domnul
sa lucreze.
Rezolvarea problemele nu este un exercitiu fizic dar mult mai mult spiritual.
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Tot ce spunem sau facem trebuie sa aiba radacinile in dragoste, sa fie controlate de
adevar si sa fie facute pentru Gloria lui Dumnezeu.

Daca ne uitam atent, noi descoperim trei cause pentru strigatele disperate ale evreilor.
#1 – Era foamete – versetul 3 – ei nu mai aveau mincare si erau flaminzi.
#2 – Erau taxele impuse de Artaxex – vs. 4
Pentru a putea sa cumpere alimente sis a plateasca taxele, ei au imprumutat
bani. ( v. 4).
#3 – Problema era cauzata de foame si road area din anul acela.
Asta i-a impus sa-si vinda copii sis a se vinda pe ei insusi in sclavie.
Cei care au imprumutat banii s-au folosit de moment si au confiscat tot ce era de
valoare – imprumuturile taie dureros.
Oamenii nu erau in stare sa-si salveze copii de robie.
Acesti oameni de afacere erau egoisti si ii explotau pe cei saraci pentru a se imbogati.
Niciodata nu profitati de cei saraci.
Toate acestea se petreceau in timp ce fiecare facea tot posibilul pentru reconstruirea
zidului.
Era prea mult!

Vs. 6
“M-am suparat foarte tare” – s-a miniat.
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Imi place asta – vs. 7 – da el s-a suparat, dar el s-a gindit inainte ca sa spuna ceva.
La acest momne, noi putem descoperi cea mai impoartanta lectie pe care noi putem sa
o invatam de la Neemia.
In fopida miniei, el nu a actionat imediat.

Mai degraba, el facut un pas inapoi, s-a calmat si a mediat profund.
Neemia descrie acest lucru ijn urmatorul fel: “Am hotarit” (v. 7).
Cuvintul evreu folosit pentru “a hotari” inseamna “a-si da sfatiri” sau “ a se consult ape
sine insusi”.
Neemia s-a suparat pentru ca oamenii mai de seama L-au ignorant si n-au ascultat de
Cuvintul luiDumnezeu.
Leviticus 25 – the Jews were not to charge interest.
Levit 25 – nici un evreu nu trebuia vreodata sa-l faca pe alt evreu sclav.
Numeste-l un servitor, dar nu-l face rob.
Supararea lui era impotriva egoismului, lacomiei si neascultarii.
Oamenii erau raniti si sufereau – si cei care trebuia sa aiba mila de ei in primul rind,
erau cei mai vinoveti in asta.
El facea fata unui conflict intre clase sociale.
Pentru a rezolva conflictul acesta era nevoie de mult timp si efort, dar Neemia nu si-a
pierdut timpul confruntindu-se cu aceasta situatie.
Ceea ce se intimpla in Israel nu era o noutate pentru nimeni.
De aceea Neemia trebuia sa-i faca fata in public.
Iata de ce el spune“Si am strins in jurul meu o mare multime.” (v. 7).
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Aceasta chemare a adunarii era bazata pe Cuvintul lui Dumnezeu.
Ledea lui Moise le interzicea evreilor sa profite unul de altul.
Neemia a scos la iveala problema ascunsa a fratilor sai.

El spune “Am hotarit sa mustru pe cei mai mari si dregatori” – vs. 7 – el a avut o discutie
aprinsa cu ei.
Neemia s-a indreptat spre radacina problemei, la cei care erau responsabil.
Asta este cheea solutiei!
El i-a adunat inaintea sa si i-a confruntat prezentindu-le incalcarea lor.
Nimic nu-l putea face pe Sanbalat si pe oamenii lui mai multumiti decit sa vada ca
constructia zidului a incetat din cauza unei neintelegeri interne.
Observati ca in primele 13 versete ale capitolului 5 nu se mentioneaza nici un cuvint
despre zid.
Stiti cine aplaudeaza cel mai tare cind aveti confruntari in interiorul familiei voastre?
In bisericile voastre? Cind lucrarea Domnului inceteaza? Cind biserica se desbina?
Galateni 5:14-15, “. . . Sa iubesti pe aproapele tau ca pe tine insuti. Dar daca va
muscati si va mincati unii pe altii, luati seama sa nu fiti nimiciti unii de altii.”– sa nimiciti
unii pe altii.
Psalmul 133:1, “Iata, ce placut si ce dulce este sa locuiasca frati impreuna!”
In versetul 8, Neemia le adduce aminte ca ei ii furau pe fratii lor evrei.
Cuvintul “frate” este folosit de patru ori in discursul lui.
Cum au raspuns ei lui Neemia? Observati sfirsitul versetului 8. Ei au tacut – ei au
pastrat linistea.
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Neemia soune in versetul 9, “Ce faceti voi nu este bine. N-ar trebui sa umblati in frica
Dumnezeului nostru, ca sa nu fiti de ocara neamurilor vrajmase noua?”
Prin aceasta intrebare, Neemia a aratat ca Numele si Reputatia lui Dumnezeu erau
aruncate la gunoi. El nu avea alta alternativa, decit sa confrunte pacatul lor.
Neemia i-a acuzat in trei lucruri. Remarcati fiecare din ele:


Voi prifitati de everi. Asta este gresit.



Voi ati impus robia pentru evrei, ca ceva permanent… Asta tot este gresit.



Voi lichidati deosebirea dintre voi si popoarele dimprejur. Asta este tragic!

Adincimea reverentei fata de Dumnezeu va determina deciziile unui om – versetul 9.
Din versetul 10 si din context, putem observa ca Neemia nu profita de altii.
“Si eu, si fratii mei si slujitorii mei, le-am imprumutat argint si griu. Sa le lasam dar
datoria aceasta!” veretul 10
Citeodata cineva ii ajuta pe altii imprumutindu-le bani, dar alte ori asta nu este sufficient,
noi trebuie sa fim gata sa iertam.
Deuteronomi 15:7-15 – eu vreau sa va arat acest pasaj al imprumutului si darii.
In loc sa imprumuti, da.
Drept este faptul ca Neemia nu a cerut everilor sa facea ceva ce le insusi nu facea.
Iata de ce Neemia era un asa minunat lider spiritual.
El era un om decis! El a scos in evident integritatea si a mistuit ipocrizimea.
Oamenii au uitat Legea lui Moise.
Deuteronomi 23, versetele 19 si 20 – nu luat cu dobinda de la fratele tau.
Sa ne intoarcem la Neemia5
Vs. 11

97
El nu le-a permis celor care erau vinoveti in exploatare sa scape de pedeapsa.

El a cerut ca ei sa le intoarca ceea ce au luat de la ei– “ ogoarele, viile, maslinii si
casele.”
Ei trebuiau sa intoarca si dobinda pe care au luat-o de la ei.(v. 11).
Neemia a incheiat discursul sau cu un impuls al actionarii imediate.
El nu ia- rugat sa mearga acasa sis a se gindeasca la ceea ce au facut si dupa sa
cuate o solutie pentru problema data.
El nici nu ia- rugat sa petreaca timp in rugaciune.
Mai degraba, el a spus – intoarceti-le astazi.
Neemia ii onvingea pe oamenii lui sa faca fata pacatului imediat!
Ei nu trebuiau sa astepte nici macar o alta zi!
Imaginati-va bucuria pe care a simtut-o Neemia strabatindu-i venele cind oamenii au
raspuns pozitiv – versetul 12a.
Si in sfirsit Neemia face ultimul pas, versetul 12b.
El i-a rugat pe ei sa jure inaintea liderilor spirituli al lui Israel ca ei vor face dupa cum au
spus.
Neemia stia ca cuvintele sunt ieftine si usor de spus intr-un anumit moment; mai ales in
public.
Iata de ce el i-a rugat sa jure in fata publicului.
Asta insemna ca promisiunea lor nu era doar intre ei si vecinii lor, dar intre ei si
Dumnezeu; si asta era o chetiune serioasa.
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Un lider bun nu se opreste doar la repros. Neemia a facut citiva pasi inainte pentru a
rezolva problema.
Vs. 13a

Neemia facind asta a chema minia lui Dumnezeu peste orisiine care nu-si va tine
promisiunea.
Pentru a pecetlui aceasta promisiune, el a vizualizat-o cu scuturarea propriei mantale,
el i-a atentionat ca nu trebuie sa-L amageasca pe Dumnezeu.
Daca ei nu tin promisiunea data, ei vor fi scuturati la fel si nu va ramine nimic din ei.
Vs. 13b
Cuvintul amin inseamna asa sa fie; cu alte cuvinte “Lasa Dumnezeu sa faca totce am
spus noi.”
Si dupa adunarea a laudat pe Domnul.
De ce? Pentru ca Dumnzeu l-a trimes pe Neemia sa le ajute sa resolve situatia in care
erau.
Lasti-ma sa va dau citva principia.
Principiul 1 – Problemele interne sunt inevitabile.
Fiecare va experimenta probleme interne.
Nu este macar o familie perfecta, nici o biserica perfecta, nici o organizatie perfecta.
Este dorinta lui Dumezeu ca problemele interna sa fie cit de posibil minime.
Cind el apar, El vrea ca noi sa le rezolvam.
Daca ar fi ascultat ei de legea lui Dumnzeu in primul rind, ei nu ar fi creat un tumul inter.
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Multe din problemele noastre apar din cuaza de neglijarea principiilor biblice.
Principiul 2 – Noi nu trebuie sa ignoram conflictele interne.
Apostolii au recunoscut imediat problema – Fapte 6:2-3

Solutia a lucrat! Sapte barbati s-au adunat si cu credinciosie au rezolvat conflictul.
Ca rezultat, “Cuvintul lui Dumnezeu se rasoindea tot mai mult, numarul ucenicilor se
inmultea” (v. 7).
Imaginati-va ce s-ar fi putu intimpla daca apostolii nu ar fi rezolvat conflictul.
Noi am fi avut prima dezbinare majora in biderica apostolica.
Conflicte nesolutionate intotdeauna cauzeaza problem si mai mari.
Urmatoarele pasaje sunt citeva giduri biblice care ne vor ajuta sa mentinem biserica in
uitate. Efeseni 4:25-32
Isus Cristos ne prezinta un alt exemplu- Matei 18:15-17 – mergi la fratele tau.
Aceasta line rosie a hudarii biblice poate sa va ajute sa gasiti cheea solutionarii
conflictului.
Daca va veti conduce de ea cu credinta, vor fi putine conflicte interne pe care vor
trebuie sa fie solutionate timp de mai mult timp, atit in familie cit si in biserica.
Principiul 3 – Noi trebuie sa controlam emotiile noastre cind solutionam oun
conflict intern.
Conflictele interne intotdeauna adc emotii negative.
Minia lui Neemia era indreptata spre durerea fizica pe care de care sufereau oamenii.
Noi trebuie sa fim gata sa facem fata acestor emotii negative dupa cum Biblia ne invata.
Neemia ne da noua un exemplu excelent.
El nu si-a aratat minia pina cind el nu a vazut vreo perspective in fata lui.
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In primul rind, noi trebuie sa intelegem natura miniei (supararii). Este ea bazat pe
facte?
Ati fost voi suparati pe ceva, si atuci cind aflati cuazele care va provoaca starea
aceasta, realizati ca nu trebuie sa fiti suparati?
In al doilea rind, noi toti avem nevoie de timp ca sa ne gindim si sa formulam o
prespectiva pentru noi.
Timpul ne daruieste o claritate emotional si ne ajuta sa ne reflectam mult mai obiectiv.
Chiar daca supararea lui era justificata, el nu a actiunat – care deobicei creaza mai
repede problem decit solutii.
Nu este nici un mod mai rapid sa piezi respectul decit sa-ti pierzi controlul.
Principliul 4 – Pentru a solution conflicte intre oameni trebuie sa devii singur un
exemplu.
Una din prioritatile primare pe care le avea Neemia in rezolvind un conflict era exemplul
pe acre el il dadea oamenilor, si astfel el putea sa ceara de la oamenii lucrul pe care el
singur il facea.
Aceasta era o calitate care il caracteriza pe Neemia.
Cind el le-a spus, ca zidul trebuie reconstruit, el a fost cel care a lucrat cu ei.
Cind el le-a spus ca trebuie sa se roage, el a fost cel care s-a rugat.
Cind el le-a spus sa se increada in Domnu,l el a fost cel care s-a increzut in El.
Cind el i-a rugat sa lucreze zi si noapte, el a lucrat in rind cu ei.
Cind el i-a rugat sa ierte saracilor banii imprumutati si taxele, el deja procedase astfel.
Ultimul gind aici:
Este important de mentionat ca nu constructia zidului a provocat conflicte, dar mai
repede le-a solutionat.
De multe ori cind se fac constructii in biserica multe problem ies la iveala de care nici nu
se stia.
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Progamul de constructive ne testeaza credinta, rabdarea, proprietatile noastre; si cu
toate ca el descopera cele mai minunate lucruri in altii, sunt cauzuri cind descopera
rautatea in altii.
Uitati-va Neemia 5
Pina acum in aceasta carte, Neemia a facut fata la problem care venrau una dupa alta.
Astazi noi vom vedea o alta latura a lui Neemia.
Neemia a demonstrate integritate prin caracterul lui, facind fata tuturor incercarilor.
Neemia era guvernatorul tarii Israelului – nu era nici o pozitie mai inailta decit aceasta.
Promotia intotdeauna vine cu buburie – este drept ca ridicarea in cariera aduca
privilegii.
Este invioartor sa intilnim un om ca Neemia – care pune servirea oamenilor mai pe sus
de profitarea.
El se nelinistea mai mult de oameni decit de le insusi.
De ce a venit Neemia?
El era barbatul care a venit sa cuate binelke poporului Israel. (2:10)
El avea mintea unui pastor si a unui slujitor.
Conform versetului 14, Neemia a fost numit guvernatorul (dregator) Iudeii de impartul
Artaxex.
Timpul exact este din 445 I. de C. pina in 433 I.de C. (in total 12 ani).
El aducea liber hrana. Asta era una din “veniturile cuvenite dregatorului”.
Ridicarea in cariera aduce pribilegii.
Neemia adecis sa nu se foloseasca de acest privilegiu – chiar daca i se cuvenea – timp
de 12 ani cit el a fost dregator.
El mentionat clar despre asta in jurnalul sau. (v. 14e)
Neemia s-a dezis de drepturile lui doar entru ca sa ajute poporul.
El era un servitor al oamenilor nu a lui insusi.
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Ridicarea in cariera aduce posibilitati unice pentru a profita de privilegii.
Asta exact ceea ce celalalt dregator a facut.

Vs. 15
Cind Neemia a fost numit dregator, el a descoperit ca dregatorul precedent si sfatu lui
au profitat de pozitia lor.
Neemia nu ne spune ca au facut acesti barbate care au abuzat privilegiile lor.
Cu toate aceste ni s-a spus destul sa intelege ca ei au profitat de pozitia lor, puterea lor
si au folosit-o pntru asi umplew propriile buzunare.
A aderat Neemia mai departe la felul lui vechi de gindure?
Vs. 15e – Unitatea este ceea ce aceste cuvinte dezvaluie.
Neemia era in Ierusalim pentru a sustine legea nu pentru a o distruge.
El era acolo pentru a ajuta oamenii, nu pentru a-i explota.
El era acolo pentru a reconstrui zidul, nu pentru a mari bugetul personal.
In primul rind, fiecare promotie are privilegii.
Se prevedeau legi noi, beneficii si favoruri seciale.
Acest lider intelept le va utilize fara sa le abuze.
O oarecare incredere este daruita odata cu aceste privilegii.
O promotie poate duce la marirea bugetului.
Un copil al lui Dumnezeu va veghea ca sa nu profite de privilegii.
Asta nu este ceea ce ceilalti oameni fac!
Noi niciodata nu trebuie sa abuzam de privilegiile noastre.

103
Asta inseamna ca noi niciodata nu trebuie sa folosim pozitia noastra ca o platform de
susitnere si indulgent fata de noi insisi.

Daca noi nu suntem dedicati unor valori, noi am putea sa marim bugetul nostru in
correct, explotind oamenii si f0olosind timpul companiei pentru atingerea ambitiilor
noastre.
Neemia a facut fata acestor ispite. Posibilitatea era acolo.
Alti dregatori inainte lui nu s-au ispravit cu ele.
Nu merita Neemia sa se foloseasca de veniturile cuvenite lui? Sigur merita.
Nu ar fi fost totul legitimat? Raspunsul este da!
Putin oameni pot trai in lux si in acelasi timp sa mentina in echilibru si starea lor
spirituala, emotional si morala.
Promotia dese ori distruge acest echilibru, care duce la mindrie si incredere doar in
sine. Adevaratul lider stie cum sa faca fata onoarei si privilegiilor.
Nicaieri nu este descoperit mai bine caracterul lui Neemia decit in pasajul unde ni se
spune despre pozitia lui si modul in care el se foloseste de aceasta putere.
Acum, ce l-a motivat pe Neeemia nu numai sa nu profite de privilegiile lui, dar si mai
mult sa nu se foloseasca de ele?
Alegerile lui ne conduc direct la modul in care el vedea conducerea in fata lui.
El era un slujitor, el a condus asa ca caracterul Celui caruia el ii slujea sa se reflecte
prin el!
Neemia spune in versetul 15 “n’am facut asa, din frica de Dumnezeu”.
El stia ca sta este pacat.
Neemia era dedicate sa-L asculte pe Dumnezeu; el nu putea si el nu ar fi profitat de
pozitia lui, ca dregator.
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Iata de ce el s-a suparat atit de mult pe mai marii din Israel cind ei luau dobinda de la
evrei. (Neemia 5:1-13).
Neemia stia caDumnezeu nu va mai rabda asa comportament din partea lideriulor lui
Israel. El dorea ca binecuvintarea lui Dumnezeu sa fie peste el – nu blestemul Lui!

Neemia a spus sa el se teme prea multa de Dumnezeu ca sa fac asa ceva.
Din pacate, multi cresteni ignora aceasta importanta calitatea a unui crestin.
Noi trebuie mai mult sa ne temem de Dumnezeu.
Este correct definit , asta inseamna ca noi trebuie sa stim bine cine este Dumnezeu si
ce a facut El pentru noi – si ca va trebui sa dam socoteala cum am trai viata pe pamint.
Dregatorii precedent al Iudeii au profitat de pozitia lor.
Noi avem un exemlu si in Noul Testament; Zacheu este un exenplu bun.
Luca 19:1
Vs. 2 El era mai marele vamesilor – care ar semnifica ca el trebuia sa aiba un numar
de vamesi care care stringeau taxa pentru el.
De sigur el avea procente din ceea ce ei stringeau; acest system era corupt.
Cu cit mai mult ei stringeau, cu atit mai mult ei putea sa-si lase lor.
Zacheu s-a intilnit fata in fata cu Cristos si modul Lui de viata.
El a fost schimba dinauntru.
Zacheu si-a dat seama de comportamentul lui necinstit.
El dorea sa schimbe in bine raul pe care l-a facut.
Zachaeu era mult mai interesat sa faca ce este correct in fata lui Dumnezeu decit sa
cistige bani.
Stiti bine ce s-a intimplat cu el – salvarea.
Cei care au condus cu Israelul mai inainte pot fi comparati cu Zacheu; de fapt ei erau
hoti!
Neemia 5:
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Vs. 16

Neemia a refuzat sa profite de popor.
Asta a dorit Neemia sa mentioneze cind a scris, “n-am cumparat nici un ogor”.
El nu a cumaprat nimic.
Mqi degraba, el descrie timpul lui de acolo ca: “toti slujitorii mei erau la lucru”(vs. 16).
Ridicarea in cariera poate duce la lenevie.
Neemia avea mentalitatea lui Cristos.
Isus a zis, “. . . Eutotus, sint in mijlocul vostru ca celce slujeste”(Luca 22:27).
Neemia nu s-a folisit de cei care-i slujeau lui, pentru a profita de altii.
El i-a pus sa lucreze linga el, mai degarba decit sa-i expoteze pe altii.
Vedeti, afacerea precedenta era urmatoarea: cit mai multi bani si mincare stirnse,cu atit
mai mult venit personal .
Privilegiile? Neemia niciodata nu a profitat de ele.
Politica? El a schimbat-o spre bine.
El nu a cumparat nici un ogor si toti slujitorii lui lucrau.
Cit de diferit de precedentul dregator!
Nu este nici un businessman astazi care ar fi deacord cu asta – oameni ca Neemia se
gasesc rar.
Pozitia aduce si responsabilitati despre care multi oameni nici nu stiu.
Neemia hranea regulat 150 oaspeti, “Iudei si dregatori, afara de ceice veneau la noi din
neamurile deprimprejur” – vs. 17
El regulat avea vizitatori din partea natiunilor care traiau primprejur.
Imaginati-va cita mincare si bautura se folosea in fiecare zi!
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Nehemiah spelled it out (vs. 18a, b)

Este usor de observant ca era o necesitate de hrana pentru 500 oaspeti, deci Neemia
rebuia sa aiba usile casei in permanenta deschise.
Ca si dregator el trebuia sa primeasca oaspeti si din partea Imperiului Persian.
Focul din bucatarie niciodata nu se stingea.
El trebuia sa hraneasca mii de oameni in fiecare luna. Multa hrana, nu?
Neemia era renumit.
El era paharnicul imparatului (o persoana foarte intima la curtea imparatului).
Oricine venea sa-l vada pe imparat il vedea sip e Neemia.
El era o personalitate politica importanta.
Noi putem spune de ce – nu pentru pozitia lui de linge imparat, dar multunita abilitatilor
lui de conducere.
Cu toate pozitiile lui Neemia niciodata nu a uitat de proiectul uli initial.
Buzunarul lui lnu l-a blocat viziunea lui (vs. 16).
Neemia niciodata nu a pierdut din vedere tinta lui.
El nu s-a lasat magulit de late tinte.
El nu s-a mihnit de oamenii care venea si apoi plecau.
Sunt lideri care n-o pot face.
Vs. 18e
El trebuia sa-si bata capul de binele poporului sau.
Neemia nicodata nu cerea hrana cuvenita dregatorului.
El explca in felul urmator dorintele sale - frica de Dumnezeu este mai importanta (v. 15)
si mila fata de oameni sta deasupra la toate.
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Neemia era sensibil fata de nevioile oamenilor - “pentruca lucrarile apasau greu asupra
poporului acestuia” (v. 18).
Ei erau deja impovarati, viata lor nu era usoara.
El avea de gind sa le mai adauge greutati.

Ei cu greu avea hrana necesara pentru a se hrani, si citeodata flaminzeau.
Constiinta lui Neemia nu-i permitea sa mai lege poveri pe spatele lor.
El a ales sa dezlege de pe ei povara lui aditionala.
Neemia si sfatul lui aveau dorinta de a sacrifice resursele lor personale pentru a
indeplini voia lui Dumnezeu.
De obicei, un lider puternic va trece pe spatele oriciu numai sa-si aringa tinta.
Neemia avea o inima plan de mila pentru poporul lui; el era sensibil la nevoiele lui.
Neemia niciodata nu a pierdut sensibilitatea spiritului sau.
Vs. 19
Neemia nu cauta la fata oamenilor, dar numai la fata lui Dumnezeu.
El nu planifica ceva in spatele tuturor – el cauta aprobarea lui Dumnezeu.
Daca oamenii nu realizau sau nu incercau sa realizeze ceea ce Neemia facea pentru ei,
el era constient ca totul era facut in fata lui Dumnezeu.
E n u dorea lauda sau renmunerare din partea oamenilor; el dorea doar remunerarea
pe care Dumnezeu ii va da-o pentru cele facute.
Neemia era un exemplu al servitorului altruist.
Neemia ne-a lasat sa vedem ca o parte din motivarea lui era ca binecuvintarea lui
Dumnezeu sa fie asupra lui.
Cu bunavointa – facind lucrurile nu ca pentru oameni ci ca pentru Domnul - Efeseni 6:7
Daca ne facem lucrul bine, noi vom experinmenta promovare – care aduce
responsabilitati noi.
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Este o parte a sistemului economic si politic.
Dar cum putem noi sa acceptam o promovare (inaintare) din perspective noastra
cresnita?

Lasati-ma sa va explic citeva principii.
Principiul 1 Noi trebuie sa acceptam o inaintere care o binecuintare a lui
Dumnezeu.
Sunt crestini care se tem de promovari pentru ca asta duce la autoritate si
responsabilitai noi.
Sunt altii care se tem de faliment.
Alti crestini cred ca inaintearea este pacat.
Nu este nici un argument valid pentru a refuza unei inaintari.
Noi trebuie sa ne gindim bine inainte de a accepta resposabilitati noi.
De exemplu, puteti sa va innamoliti din cauza ca nu puteti sa le faceti fata, in ce priveste
timpul si eforturile.
Nu este correct sa va sacrificati famiile pentru inaintare\ biserica.
Este un pret prea mare de platit!
Trebuie sa fie bazat nu numai pe un salariu marit si alti beneficii.
Noi trebuie sa evaluam posibilitatea din perspective – ce poate Dumnezeu face prin noi
– prin aceasta pozitie!
Principiul 2 Noi trebuie sa acceptam o promovare (inaintare) pentru ca asta poate
duce la o crestere personala.
Responsabilitaile noi ne dezvolta din toate punctele de vedere.
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Ele pot mari credinta noastra, ele pot sa ne faca se ne rugam mai efectiv, ele pot duce
la dezvoltarea abilitatilor noastre, ele ne pot aduce abilitati noi, ele ne invata cum sa
facem fata situatiilor dificile.
Responsabilitatile noi intotdeauna vin, si cu suferinta.
De fapt, noi avem nevoie de o anumita cantitate de stress in viata noastra.
Asta ne face sa crestem spiritual. (Jacov 1:2-4).

Principiul 3 Noi trebuie sa acceptam o inaintare pentru ca ea poate imbunatat
situatia noastra finnciara.
Nu este gresit sa cistigam bani.
Marirea salariului ne permite sa intimpinam nevoiele altora si sa inaintam lucrarea lui
Dumnezeu.
Pentru cei care s-au deprins cu darnicia, ianintarea nu duce numai la binecuvintari
personale, dar si binecuvintari pentru cei care au nevoie de ele.
Sunt oameni care cistiga mai mult decit ei au nevoie – ei se deprind cu darnicia.
Deci nu va simtiti vinovati, in ce priveste cistigarea banilor. Acceptati asta ca o
binecuvintare de la Dumnezeu.
Da totusi fiti atenti.
Este usor sa iubesti banii – cind noi a facem, noi nu mai cautam imparatia lui
Dumnezeu in primul rind; proprietatile noastre sunt primele pe lista.
Principiul 4 Noi trebuie sa acceptam o inaintere pentru ca asta ne poate da
posibilitatea sa cream posturi de munca care le va ajuta pe altii.
Noi sigru avem nevoie de mai multi lideri crestini in afaceri.
Proverbele ne spun, “Cind se inmultesc cei buni, poporul se bucura, dar cind stapineste
cel rau, poporul geme.”(Proverbe 29:2).
Lasa ca Domnul sa ne dea mai multi oameni tematori de El, care sa aiba posture
importante in toate nivelele din societatea noastra.
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Principiul 5 Cind noi acceptam o inaintare, noi trebuie sa realizam ca noi trebuie
sa facem fata la noi ispite.

Noi trebuie sa fi atenti, ami ales atunci cind pozitia aduce multe privilegii – ca in cauzul
lui Neemia.
Pormovarea deschidea usa ispitelor.
Multi vor intyra pe aceasta usa si vor profita de privilwegiile lor.
Cunostinta despre ispite poate sa ne ajute sa fim am smeriti si mai atenti.
Neemia ilustreaza prin viata lui ca oamenii pot sa aiba pozitii inalte si in acelasi timp pot
sa ramina credinciosi lui Dumnezeu.
Asta se poate observa la David si Iosif.
Cind suntem promovati, noi nu trebuie niciodata sa profitam de privilegile noastre..
Neemia a refuzat sa se dedea ambitiilor egoiste.
Aproape fiecare care este inaintat (promovat) la o pozitie mai inalta face fata ispitelor
regulat.
Principiul 6

Cind suntem inaintati in pozitie, noi putem fi intelesti si sa refuzam

unele drepturi.
Neemia a refuzat la drepturile lui din cauza situatiei economice in Israel, atunci cind el a
devenit dregator.
El a refuzat la unele drepturi de ragul oamenilor care erau si asa tare impovarati.
El a cerut sacrificiu personal din partea evreilor pentru a putea costrui zidul, el nu i-a
ingreuiat u alte poveri.
Principiul 7 Noi intotdeauna trebuie sa acceptam inainterea din motive personale.
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Noi am vazut ca Neemia era motivate de trei factori cit timp ela fost dregator.
El se temea de Dumnezeu, el era sensibil la nevoiile oamenilor si el dorea ca
binecuvintarea speciala a lui Dumnezeu as fie asupra lui.

Daca noi acceptam inaintarea cu aceleasi motive pa care le-a avut Neemia, atunci noi
vom avea cheea care ne va ajuta sa mentinem starea noastra spirituala.
Sa ne uitam la Neemia 6
Lucrul la zid a ajuns la un moment crucial si era aproape finisat.
Vazind ca au pierdut orice incercare de a-l opri pe Neemia din lucrarea lu, Sanbalat si
aliatii lui au hatarit sa-l atace in final. Aveau s-o faca ori inafara orasului (6:1-9) ori
inauntrul templului ((6:10-14).
Capitolul al saselea ne relateaza evenimentele care s-au petrecut.
Sunt trei atacuri diferite in capitolul 6.
1. In primul rind este ispita compriomisului.
2. In al doilea rind este badjocora. (isita de a ne proteja)
3. In al treilea rind este neascultarea. (ispita de a asculta trupul)
Tinta acestor atacuri a fost stoparea reconstructiei zidului, tinta bine determinate de
Neemia.
Spune nu pentru Ono
Vs. 1
Ei erau pe la sfirsitul proiectului.
Era doar un singur lucru de facut – de pus portile.
Usile deschise era ultima sansa a dusmanilor.
Dusmani au fost prezenti de la inceput ul cartii.
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Dar, in acest capitol, noi observam un crescendo, o actvitate intense a dusmanilor.
Sanbalat, Tobia, Ghesem au facur ultimul efort de a-l impiedica pe Neemia sa
sfirseasca zidul.

Tinta lor era Neemia.
Era cel mai rezistibil atac pe care l-au cunoscut ei, si Neemia era unica lor tinta.
Daca ar fi putut ei daor sa-l inlatire pe Neemia, ei ar fi avut o sansa sa cistige ceea ce
au pierdut.
Dusmanul intotdeauna deresc sa-i inlature pe cei mai puternici.
Daca ei ar fi putut sa-l inlature pe Neemia, sau doar sa-l faca de rusine, ei ar fi putut
aranja totul cu prietenii lor care locuiau in Ierusalim si ar fi putu lua orasul in miinile lor.
Dusmanii au inteles ca stoparea lucrului ar insemna oprirea lui Neemia.
Daca Satan ar putea birui un lider crestin, el ar putea sa ruineze o lucrare intreaga si sa
batjocoreasca in asa fel Numele lui Cristos.
Liderii sunt strategic atunci cind este vorba de o lucrare mare; dusmanii vor incerca sa-l
distruga pe lider, sau sa-si pierda increderea sau dispara in general.
Conducereq intotdeuna are de suferit cel mai mult.
Primul plan a fost cel mai neinsemat.
Sanbalat si Ghesem i-au propus lui Neemia o intilnire.(vs. 2).
Ei au dorit sa raspindeasca idea ca ei vreau impacare, dar cu adevarat ei dorea sa-l
badjocoreasca pe Neemia.
Dusmanii lui Neemia au inceract sa-l scoatape Neemia din oras folosind motiva false.
Intelepciunea lui Neemia l-a facut sa fie suspect si atent.
Neemia simtea problema.
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In capitolul 6, Satan se foloseste patru strategii pentru a-l ataca pe Neemia, strategii de
care el inca se foloseste.
Noi vom dezvalui doua din ele azi.
I. Prima strategie esate compromiterea.

Pina la acest moment al costructiei zidului, Sanbalat si aliatii lui s-au opos la orice
miscare pe care everii au facut-o, dar acum ei cer cooperare.
Ei i-a propus lui Neemia o intilnire intr-un sat la jumate de drum – un loc linistit unde ei
ar fi putu planifica lucrul lor impreuna.
Cooperarea seet un luxcru important pnetru liderii care lucreaza in via Domnului, ei
trebuie sa fi siguri ca ei coopereaza cu persone potrivite, la timpul potrivit, cu un scop
bine determinat; daca nu pot sfirsi sa coopereze cu dusmanii.
Valea Ono se afla 27 mile (1 mila= 1.603km) departare, in nord-vestul Ierusalimului.
Distanta egala intre Sanbalat si Neemia.
Este clar ca aceasta invitatie era o capcana pentru Neemia.
Asta eset metoda veche folosuta de Sanat, cind nu ne poti invinge, alatura-te.
Astazi ea este numita Ecumenia (Miscarea Ecumenica).
Poate ca nu sunteti familiarizat cu acest termen, dar asta ar insemna unirea bisericilor
intr-una – standarte commune, cooperare.
Chemarea ar fi, “Nu fiti incapatinati, sau atit de ingusti la minte. Noi trebuie sa ne unim
pentru dragostea lui Dumnezeu. Haideti sa trevcem peste Cuvintul lui Dumnezeu.””
Sunt oameni care nu fac parte azi din biserica si se copromit.
Sa cooperam, in ce priveste convingarile noastre – tineri nu va lasati batuti.
Sa copromitem convingerile noastre la lucru sau acasa.
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Dar astazi sunt oameni si in biserica care vreau sa compromita adevarul.
Adevarul – creatia, autoritatea in biserica, sfintenia casatoriei.

Avorturile – noi trecem peste ele.
Homosexulismul – noi il canonizam.
Filmele – sedusi de Hollywood pina la teatre.
Muzica – muzica minimizeaza lumea – oameni care idolatrizeaza acesti
interpreti.
Dansurile.
Tatuajele – Levit 19:28
Acesta este doar virful aisbergului.
Cei care copromit dores doar sa va simtiti ca sunteti prea fanatici si dogmatic, daca nu
va intilniti cu ei.
Cinewva trebuie sa spuna “Nu” pentru Ono si sa inceteze sa se viseze la impacare.
Acesti oameni l-au mai invitat pe Neemia de “patru ori” (vs. 4), care de fapt arata cit de
tare ei doreau sa stopeze lucrarea.
Ispitele repetate pot slabi reziztenta cuiva – sa ne istoveasca – piedici constant – daor
pentru ca noi sa renuntam – sa lasm miine in jos.
Invitatiile continuau sa vina! Noi intotdeauna vom avea posinilitatea sa compromitem.
Dar de fiecare data Neemia a rasopuns la fel: “le-am dat acelas raspuns”(v. 4).
Neemia era neclintit, I Corinteni 15:58.
Asta este cheea succesului in ce priveste rezistenta – piedicile constante.
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Neemia a ramas ferm si a fost atent ca dusmanii sa nu-i sustraga atentia de la cea mai
importanta tinta.
Indata ce dusmanul face un pas in viata noastra – in misiunea noastra – el incepe sa
distruga totul dinauntru; si in final lucrarea falimenteaza.

Diavolul sa straduie sa faca doar un sigur pas in directia aleasa – sa straduie sa ne
prinda in cursa.
Neemia a spus “Nu” pentru Ono.
Neemia a refuzat invitatiei lor din cauza a trei convingeri:
1. Prima, el isi stia dusmanul; pentru ca “Isi pusesera de gind sa-mi faca rau”.noi
trebuie sa realizam cu cine avem deafacere si motivele lor.
2. A doua, el era convis ca lucrarea data de Domnul avea importanta mare (v. 3). “Am
o mare lucrare de facut, si nu pot sa ma pogor”. Realizati lupta mare pe care o ducem –
pentru sufletele oamenilor..
3. A treia, everii nu aveam nimic in comun cu Sanbalat si multimea lui, deci nu putea
nici o baza pe care s-ar construe o compromitere.
Neemia a clarificat asta de la bun inceput.
(Neemia 2:20) voi nu aveti nimic in comun cu noi.
Copii lui Dumnezeu sunt diefriti de lume si trebuie sa se mentina de aceasta pozitia.
Iata de ce noi suntm numiti sfinti (Romani 1:7) – Pusi departe – chemati – alesi si pusi
deoparte.
Asta duce la un echilibru – de unde stie cineva une sa traga linia?
Decizii ca acestea au nevoie de discernamint.
Este timp aparte pentru flexibilitate, dar este timp cind trebuie sa fim fermi.
Intelepciunea ne ajuta sa alegim cind trebiue sa fim una sau alta.
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Neemia avea discernamint si determinare.
Discernamintul este abilitatea de a citi printre rinduri.

Cuvintul lui Dumnezeu – cunoasterea si intelegerea lui – intelepciunea ii copilului lui
Dumnezeu abilitatea de a discerne lucrurile.
Deciziile bazate doar pe opinii pot sa fie discutate inca odata, dar cele bazate pe
convigeri ramni neschimbate chiar daca convingerile se schimb.
In alt caz, deciziile nu mai pot fi numite decizii; si liderul care ar trebuie sa fie un pom
devine o frunza care cade – aruncata incolo si incoace.
Crestinii au inceput sa pierda convingerile lor si din cauza asta totul poate sa fie facut in
numele crestinitatii astzazi.
Neemia nu avea numai discermanint dar si era foarte binedeterminat.
“Am o lucrare mare de facut, si nu pot sa ma pogor”
Noi avem nevoie de biserici si crestini care sa fie binedeterminati sis a aiba un
discernamint bineformulat – ca sa nu cada usor jos.
Noi nu putem sa parasim lucrarea noastra; este un lucru mare pe care trebuie sa-l
facem.
Sunt multi oameni care nun pot intelege cum este sa spui nu.
Unul din semnele maturitatii este abilitatea de a spune nu.
Noi trebuie sa ne invatam sa spounem nu opozitiei.
Spune nu pacatului.
Fie de partea adevarului – nu import ace spune familia, biserica sau frietenii.
Crendinta noastra nu imnseamna nimic oina cind nu traim dupa standartele lui
Dumnezeu.
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Noua ne este mai greu sa ne tinem de standartele decit sa na tinem de doctrinele.
Standartele de fapt merg inaintea doctrinelor.
Sanbalat si Ghesem au inteles in curind mesajul.
Neemia nu avea de gind sa paraseacsa Ierusalimul pentru a se intilni cu ei la asa
numita conferinta a pacii.
Deci, ei au schimbat tactica.

Badjocora
Daca ei nu reusesc prin orice alta metoda ei vor apela la aceasta.
Prima metoda este compromiterea.
II. A doua strategie este badjocora.
Vs. 5
Ei au incercat o alta metoda pentru a-l face pe Neemia sa raspunda.
O scrisoare directa este o metoda josnica da a ataca un lider.
O scrisoare nepecetluita era simnul disrespectului.
Asta era o lupta politica. Scrisoarea nepecetluita va fi citita de mai multe ori, dupa cu si
s-a intimplat.
Tinta acestui document era sa-l intimideze pe Neemiain asa fel ca el sa inceteze sa
construiasca zidul, sis a vina sa se intilneasca cu ei.
Ei au incercat sa-l intimideze pe Neemia, lasind ca scrisoare sa fie citita public.
Neemia a refuzat sa se miste.
Nu fiti uimiti cind suteti badjocoriti si intimidati.
Uitati-va ce continea scrisoarea – vs. 6-7
Aceste birfe scrise, erau acuzatii serioase.
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Neemia devine obiectul badjocorii.
Badjocora si birfa deobicei au acelasi efect asupra adevarului – tinta este indoiala si
distrugerea.
Scrisoarea cotinea si un element al adevarului.
Noi avem deafacere aici cu birfa.
Una din caracteristicile birfei este ca niciodata nu putem gasi expeditorul.
Dar de fapt sursa este de rare ori stiuta.
Versetul 6 sopune, “Se raspideste zvon printre popoare… “
A cui este sursa raportului?
Propozitii ca acestea “se raspindeste” si “cineva a spus” au cauzat multe problem in
biserici si misiuni.
Este greu sa ridici o lucrare, este foarte usor sa o distrugi.
Eu vreau sa stiu – cine a spus asta?
Daca persoana nu va recunoaste, eu nu vreau sa aud nimic despre asta.
Deci, asta este o birfa pentru ca sursa nu a fost niciodata declarata, in primul rind.
In al doilea rind, birfa este recunoscuta datorita caracterului sau exagerat si inexact –
vs. 8c
Intelepciunea

il face pe om sa puna intrebari ca acestea: “Este necesar de vorbit

despre asta? Este asta informative confidential? Ai tu dreptul sa stii asta sau sa
raspindesti informatia mai departe?”
Biblia ne spune ca Dumnezeu uraste pe cei care seaman certuri intre frati. (Prov. 6:19).
Efeseni 4:29, “Nici un cuvint stricat sa nu va iasa din gura; ci unul bun, pentru zidire,
dupa cum e nevoie , ca sad ea har celor ce-l aud.”

119
A pemite birfei sa umple gura noastra este egal sa permitem urechilor noastre sa o
asculte. Haideti sa veghem !
Unul din versetele mele favorite este Proverbe 26:20, “Cind nu mai sunt lemne, focul se
stinge; si cind nu mai este niciun clevetitor, cearta se potoleste.”
Care trebuie sa fie raspunsul nostru cind facem fata birfei?
Daca vreodata va veti intilni cu birfa, fii atent la vesetul 8.
Aici puteti sa gasiti metoda de aparare atunci cind sunteti atacati.
Dar pentru cei care i-au scris lui Neemia, el le-a trimis un refuz calm.
Si apoi el a aratat de unde se incepe birfa.
Este imposibil pentru un lider - sau pentru o persoana – cu un suflet sensibil sa nu fie
ranit de birfa.
Nimeni nu primeste placerea sa fie acuzat pe nedrept.
Aceasta scrisoare nepecetluita – Sanbalat a dorit sa le arate oamenii cit de bun el poate
sa fie si la fel sa-l asupreze pe Neemia.
1. Ei doreau ca asta sa fie interpretat ca ei au bunavointa lui Neemia. Ei doreau ca
Neemia sa creada ca dorinta lor de a se aduna a avut doar o singura tinta – protejarea
lui Neemia.
2. Ei doreau ca Neemia sa e raspunda cu frica. Reactia normal a unei personae ar fi sa
se protejeze in fata acestei dezonorari.dusmanii lui sperau ca asta il va adduce pe
Neemia la masa rotunda.
So, #1, Neemia a negat acuzatiile.
Nimic nu poate fi mai mult decit adevarul.
Neemia si evreii nu planficau nici o rebeliune.
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Aceste acuzari erau atit de nechibzuite ca era u ridicule – Neemia i-a instintat foarte
repede de asta.
Cine a compus toate acestea?
In al doilea rind el s-a rugat.

Neemia a negat acuzarile, s-a rugat lui Dumnezeu pentru ajutor si s-a intors la lucru.
Vs. 9c
Asta este cu adevarat Neemia trecut prin foc!
El a facut ceea ce facea de obicei in situatii critice.
El si-a indrepata inima spre Dumnezeu si s-a rugat.
Cu adevarat, timpul acesta era foartea greu pentru Neemia.
El avea nevoie de ajutor si putere cereasca.
Cei care Il cauta putere la Dumnezeu a gasesc.
Cind scrisoarea a falimentat si Sanbalat nu a obtinut ceea ce el asteptase, ei au
intocmit o alta schema de lucru.(vs. 10-14).
Spune nu pentru Ono
Oamenii lui dumnezeu au nevoie de discernamint – abilitatea de a determina ce sa
faci.
Asta are nevoie de intelepciunea lui Dumnezeu gasita in scriptura.
Doamne, ajuta-ne sa fim oameni dupa Cuvintul Tau si Mintea Tau.
Compromiterea – imi denaturez eu standartele in unele din sferele vietii mele?
Sunt oboist – eu pot sa implimentaz in aceasta sfera sau sa o las balta.
Tineri, flirtati cu compromitarea?
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Cum sa facem fata badjocorii, ispitelor, compromiterilor
#1 – rugaciunea
#2 – perspectiva –a realize - Crestinism – a fi sfint – a fi implicat in lucrare
#3 – perseverenta - determinare
Cuvintul lui Dumnezeu nu compromite atunci cind ajunge la pacat nostru.
Dumnezeu spune ca noi suntem pacatosi si vinoveti.

Dumnezeu ne spune ca este doar o singura solutie in ce consista pacatul nostru.
Dumnezeu ne-a iubit pe noi si l-a trimes e Fiul Lui Isus Cristos ca sa moara pentru
pacatele nostre – pe cruce – sa fi ingropat sis a invieze a treea zi.
Dumnezeu spune ca este doar o singura cale prin care noi putem sa fim mintuiti.
Este pirn Fiul Lui – nu sunt alte cai pentru salvare.
Ai admis tu in fata lui Dumnezeu ca esti pacatos si ai nevoie de Fiul Lui, Salvatorul
nostru, Isus Cristos?
Poti sa o faci chiar acum aici unde stai.
Scriga catre Dumnezeu din toata inima ta.
O Doamne, sunt pacatos. Am nevoie de salvarea Ta si ma incred in Isus Cristos ca El
sa ma salveze.
Iarta-ma Doamne, si salveaza-mi sufletul.
Ultima data - Neemia a fost atacat personal. Ei l-au tintit.
#1 – compromiterea – fiecare crestin ii face fata – nelintire – “Am o mare lucrare de
facut, si nu pot sa ma pogor”
Cind ei nu pot sa te atinga altfel, ei vor incepe sa te batjocoreasca.
#2 – badjocora – il forteaza prin asuprire – tineti minte scrisoarea nepecetluita.
Crestinii se compromit si sa lasa asupriti de multe ori.
Deci, in capiotlul 6, Neemia descrie trei atacuri asupra personalitatii lui.
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Fiecare era diferit, dar fiecare avea ca tinta distrugerea lui – daca nu a vietii atunci a
marturiei lui.
Ca crestini care ne sbatem sa traim pentru Domnul, atacurile vin – tinta lor este sa ne
distruga sau cel putin efectivitatea noastra, marturia noastra pentru El in lumea asta.
Nu va temeti.
Nehemiah 6:10-19
Vs. 10a
Nu este oare interesant ca atunci cind o metoda nu lucreaza atunci a doua este folosita.
Dusmanii lui Dumnezeu sunt fara mila!
Ispitele vin nonstop – pacatul este la usa.
III. Acesta al treilea atac al dusmanilor era cu mult mai fin decit celelate.
Un profet al Domnului care traia in Ierusalim a fost trimis la Neemia.
Neemia a primit invitatia lui Semaia, gindindu-se ca el era profet..
Asta era un plan binegindit pentru a-l prinde pe Neemia.
Profetul s-a inchis in casa sa dind impresia ca Neemia era in pericol.
Cind Neemia a venit sa-l viziteze, Semaia a spus ca ei trebuie sa se refugieze in
temple, unde dusmanii nu-i vor putea ajunga. (I Imparati 1:50-53).
(Nu este prima data cind cineva fuge in temple pentru ase ascunde)
“caci vin sa te omoare”
Tinta era sa-l faca pe Neemia sa se foloseasca de Casa Domnului intr-un mod
nechibzuit.
De fapt, sa foloseasca tmplu pentru a se salva.
Dar Semaia se viduse dusmanilor.
Palnul acesta trebuia sa-i faca pe everi sa pierda increderea in Neemia.
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Tobia a angajat un profel fals.
Daca ei ar fi putut sa organizeze ca omul lui Dumnezeu sa fuga dieperat de la
indeplinirea Cuvintului lui Dumnezeu – o incecare de a nu asculta Scripturilor – ei ar fi
putut distruge marturia omului lui Dumnezeu si ar fi oprit lucrarea Domnului.
Asa numitu-l mesaj prophetic al lui Semaia, il impunea pe Neemia sa nu asculte de
legea Domnului.
Neemia nu era preot. El era un om simplu – o persoana ordinar.
Pentru el intrarea in Casa Domnului – in locul sfint – ar fi insemnat sa dezonoreze Casa
lui Dumnezeu sis a atraga minia Domnului asupra lui – asta era interzis.(vedeti Numeri
18:7).
Stiti care era pedeapsa? Moartea.
Vs. 13
Vs. 11
Neemia a inteles deoadata planul lor siret.
El a refuzat sa itre in temple sis a pacatuiasca astfel.
Neemia nu a spus nimic si nu s-a dingit de doua ori – “Nu voi intra”.
El a spus ceva mai inainte, “nu pot sa ma pogor” si dupa “Nu voi intra”.
El a putut sa inteleaga ca Semaia era un mincinos deaceea ca invitatia lui era impotriva
lui Dumnezeu.
Considerind Deuteronomi 13 & 18 si Isaia 8, daca un profet cotrazicea cuvintul
Domnului, atunci oamenii trebuiau sa puie la indoiala cuvintele lui.
Cum putea el sa inteleaga daca asta era cu adevarat mesajul lui Dumnzeu?
Cum putem s-o facem si noi?
Intrebarile lui din versetul 8 ne indica raspunsul:
(1) “Un om ca mine sa fuga?”
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Aceasta manifestare a fricii ar arata doar neincrederea in Domnul si pierderea increderii
oamenilor.
(2) “Si care om ca mine ar putea sa intre in Templu sis a traiasca?”
Eu nu am dreptul; nu este biblic.

Dragii mei, cit de important este pentru crestini sa aiba “the belt of truth buckled
around our waist” - adevarul aici inseamna Cuvintul lui Dumnezeu present in
Scriptura.
Cuvintul lui Dumnezeu – ne protejeaza – ne da viata.
Decizia corecta a fost facuta foarte repede, bazata pe principiile care erau mai tari decit
situatia aparenta si frica de moarte.
Asta era punctul – care l-a facut pe Neemia sa vada mai departe de ispita.
Neemia a depistat minciuna rapid si alas at sa fi stiut ca el nu planifica sa fuga de
nimeni.
Nemia a refuzat propunerea lui Semaia, pentru ca ea era impotriva legii lui Moise. Era
interzis unui simplu om sa intre mai departe de altar, unde se aducea jertfele in templu.
Neemia stia ca Semaia era un

profel fals pentru ca mesajul adus de el mergeea

impotriva Cuvintului lui Dumnezeu.
“Caci ce zice Scriptura?” (Romani 4:3) trebuie sa fie testul unui mesaj, chair daca
mesajul vine de la cineva care se pare a fi slujitorul Domnului.
Asta imi spune ie despre doua lucruri:
#1 – Eu trebuie sa fac ceea ce este scris in Scriptura.
#2 – Eu trebuie sa cunosc Scriptura mai bine.
Vs. 12
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Asta este discernamintul.
Strategia dezoltata cel mai mult astai este cea a indoielii care devine comuna astazi,
mai ales cind este vorba despre lideri.
Dusmanii se foloseau de oamenii lui Neemia si chiar si profetul lui Dumnezeu impotriva
lui.
Everi impotriva evreilor – crestini impotriva crestinilor – excrocherie.
Multe biserici au fost distruse de cei dinauntru ei decit de cei dinafara ei.
Este evident ca dusmanii lui Neemia doreau sa-si ajunga tinta indiferent de puterile
pierdute.
Diavolul si lucratorii lui sunt la fel.
Citeodata toate vin pe usa din fata, alta data pe usa din spate.
Vs. 14a
Aici noi gasim o alta rugaciune scurta.
El s-a rugat pentru ei si a incredintat totul in mine Domnului.
In versetele 9 si 14, noi gasim a cincea si a sasea rugaciune scurta a lui Neemia pe
care el le inalta inaintea Domnului in timp de necaz.
El dinou se roaga lui Dumnezeu, spunind: Adu-ti aminte, Dumnezeule, de Tobia si de
Sanbalat, si de faptele lor!”, care se opuneau lucrului lui Dumnzeu si onducerii lui
Ei de fapt frinau lucrarea lui Dumnezeu.
Razbunarea era a Domnului –
Deuteronomi 32:35, Dumnzeu a spus, “A mea este razbunarea”.
Psalmul 94:1, “Doamne, Dumnezeul razbunarilor”.
Romani 12:19, “Razbunarea este a Mea; Eu voi rasplati, zice Domnul.”
Observati ce idee se strecoara din versetul 14b, unul a inceput, Semaia si restul l-au
sustinut, ca un cor.
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Era planificat un adevarat complot impotriva lui Neemia de profeti, ca si proorocita
Noadia.
Asta a creat a advarata presiune asupra lui Neemia, pentru ca evreii isi respectau foarte
mult proorocii.
Neemia era inconjurat de multi, dar el totusi raspundea in acelasi fel. El refuza sa
cedeze.

Se pare ca toti erau impotriva lui, dar Neemia raminea ferm in credinta lui fata de
Domnul si fata de Cuvintul Lui.
Vs. 14e
Acelasi verb tradus ca “a-ti fi frica” este folosit iarasi in versetele 9, 13, 19, unde el
poate fi tradus ca si “a intimida” (a provoca frica).
Toate tipurile de opozitie descries in capitolul acesta aveau ca tinta intimidarea lui
Neemia.
Si ce este frica? Lipsa de incredere in Domnul.
Si cum depasim noi asta? Prin credinta.
Acum uitati-va la cersetul 15. Vedeti ce se intimpla ? Ce ispravnici minunata!
El areconstruit ziduul Ierusalimului in 52 de zile, cind nimeni nici nu s-a gindit la asa
ceva.
El a venit la Ierusalim pentru a construe zidul.
Nu era o sarcina usoara; dusmanii de dinauntru si cei de dinafara incercau sa-l
opreasca.
In pofida acestor atacuri, zidul a fost reconstruit intr-o perioada de timp remarcabila, 52
zile.
Obesrvati, ce se poate intimpla cind oamenii lui Dumnezeu nu isi sustrag atentia de la
tinta lor primara. Ce lucruri minunate se pot intimpla.
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Ce punc victorios!
Lucrarea a fost sfirsita in 52 de zile.
Doar Dumnezeu a putut face asta prin ei.
Dragii mei, chiar si gindul ca zidul este construit acum, nu ne lasa sa ne gindim ca nu
mai este nici un pericol.
Aici noi putem vedea cum dusmanii raspund dup ace au vazut ca proiectul a fost finisat.
Urmatoarea strategie este sa continuii sa lupti chiar cind totul este finisat.
Finisarea zidului era o adevarata incurcatura, dar ei nu au cedat.
Satan nu este cel care linisteste, dar cel care sta in cimpie chiar dupa ce el a pierdut
lupta. Multi crestini neatenti au cistigat lupta dar dupa au pierdut victoria.
Satan intotdeauna cauta un timp convinabil ca sa-i atace pe biruitori si sa-i transforme
in victim.
“haideti sa fim atenti chiar si dupa ce victoria este a noastra.”
Cind suntem pe virful muntelui – sa fim atenti!
Asta este de fapt un nou inceput, pentru ca acum Neemia trebuie sa protejeze ce a
atins.
Cum el reuseste sa faca asta este tema care urmeaza in Neemia.
Vs. 16
Pina cind dusmanii distrugeau, Dumnezeu era Cel care construia.
Este imposibil sa implinim voia lui dumnezeu fara vreun atac.
Recunoasterea faptului ca Dumnezeul evreiilor a facut acest miracol era importanta.
Dusmanii evreiilor s ai lui Neemia au incercat sa-i intimideze; dar ei a fost cei care au
ramas infricosati.
Vs. 17
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Neemia era inconjurat de oameni care au trasmis masaje mai inainte !
Tot acest timp - there was this playing “footsie” with the enemies of God.
Tobia avea pe cineva chiar la zidurile Ierusalimului care ii trasmitea tot ce Neemia facea
sau spunea.

Se pare a fi foarte interesat ca erau evrei care cooperau cu dusmanii, acum nu vorbin
despre nobletea lui Iuda!
Daca si avea cineva viitor in orasul lui David, acestea era tribul lui Iuda; pentru ca
Dumnezeu le-a promis ca Salvatorul va veni din semintia lor.
Cind acesti nobili au inceput sa coopereze cu Neemia, au inceput sa nu asculte de
Cuvintul Domnului si puneau in primjdie viitorul lor.
De c ear face ei u lucru atit de inselator?
Pentru un singur fapt, Tobia le-a scris scrisori si a influentat mult asupra gindirii lor.
In loc ca ei sa caute adevarul. Nobilii credeau in minciunile dusmanilor si astfel
devenind tradatori a natiunii lor.
Stiti cine stopeaza lucrarea Domnului in America? Crestinii, o fac de cele mai multe ori.
Cum au putut acesti evrei sa intoarca spatele natiunii lor, fratilor lor si surorilor lor,
Dumnezeului?
Legaturile fizice erau mai puternice decit legaturile afectiunii spirituale.
Multi erau legati prin juramint – vs. 18a
Vedeti, Tobia era legat de seminitia lui Iuda prin casatorie, nobletea lui Iuda s-au
increzut in el mai repede ca in Domnul.
Vs. 18b
Sunt doua cazuri de casatorii in versetul 18.
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Aduceti-va aminte de Ezra – este evident ca masurile luate contra casatoriilor
intraculturale, explicate in Ezra 10, au fost uitate repede.
Aceasta tradare isi are radacinile in casatoriile intraculturale.
Tobia era ginerele lui Secania.
And his son, Johanan [Jo hay nun], was married to the daughter of Meshullam.

Problema este simplu notata in ultimul capitol al cartii lui Neemia, atunci cind el se
clarifica cu ea.(Capitolul 13:28)
Aceste familii evreiesti doreau sa-l convinga pe Neemia de intentiile bune pe care tobia
le avea.
Pentru ei Tobia nu era un om asa de rau.
Vs. 19
Una din probele majore de azi sunt argumentele oamenilor care dorm cu pacatul.bed
with sin.
Nu este chiar asa de rau. Nu-i mare treaba.
Acesti iudei i-au spus lui Neemia de nerepetate ori ce om bun cu adevarat era Tobia!
El era un sarpe!
Cind ei vorbeau cu Neemia, ei intotdeauna spuneau o vorba buna despre Tobia.
“Cei ce parasesc legea, laud ape cl rau” (Proverbe 28:4).
Studiau nobilii lui Iuda Cuvitul lui Dumnezeu, daca ca ei ar fi avut discernamintul
necesar si ei nu s-ar fid us la sfatul celor rai.(Psalmul 1:1).
Dar este oare situatia mult prea diferita in biserici azi?
Asta ma alarmeaza sa gindesc crestinii care tind spre “Invatarura biblica”, care
vreau sa trasmita asta oameniilor, dar ei nu sunt alceva decit mici vinzatori
religiosi.
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Grozave lucruri, uricioase lucruri se fac in tara. Proorocii proorocesc neadaruri, preotii
stapinesc u ajutorul lor si poporului Meu ii plac aceste lucruri. Dar ce veti face la urma?”
(Ieremia 5:30-31).
Neemia 7
Deci, Neemia 7 este unul din capitolele Bibliei unde gasim o lista de 73 de versete, care
de obicei nu se citeste.
In capitolul 6:15 – zidul este construit, si acum ce are Neemia de facut in capitolul 7,
care este unul de tranzitie?
Dragii mei, el a continuat sa conduca cu poporul chiar dup ace zidul a fost finisat.
El a realizat ca un success impunator poate fi precedat de un faliment pea tit de
impunator.
El nu a permis ca tinta lui suprema sa fie doar acest zid.
Ridicate in Piciore si Stai Drep
Daca era vreo ispita in ce priveste zidul sau portale Neemia era se impotrivea.
Iebusitii au fresit in fata lui David, II Samuel 5:6.
Ei i-au spus lui David ca orsul lor era atit de puternic ca orbul si scoipul puteau sa-l
pazeasca. Ei au uitat ca puterea sau slabiciunea finala a orasului erau oamenii lui.
Ca o tara – noi suntem atit de puternici ca si oamenii din ea.
Ca si biserica – noi suntem atit de puternici ca si membrii ei.
Este una sa construiesti o cladire – este alt lucru sa construiesti o adunare.
Este un lucru sa desenezi o multime – este alt lucruIt sa ai un grup de crestini adevarati
(o biserica puternica – o biserica care sta).
O biserica care sta cu orice pret – o biserica care inseamna ceva.
Zidurile s-au construit, portile s-au restaurant, dar lucrul lui Neemia nu s-a sfirsit in ori
caz.
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Lucrul nu era finisat si Neemia o stia.
Un oras este mai mult decit caramida si beton, ziduri si porti.
Un oras sunt oamenii – ca si biserica.
Si daca Ierusalimul trebuia sa devina oras pe care Dumnezeu il dorea, orasul care va fi
vizitat de Mesia, era foarte important sa se adreseze in cuntinuu la conditiile
dezastruoase ale inimilor si vietilor oamnilor.
Cu alte cuvinte tu poti avea o cladire minunata - dar in acelasi timp sa ai oameni putrezi.
Neemia i-a organizat pe constructorii zidului acum era timpul sa oraginzeze intreaga
sociatate in asa fel ca ea sa functioneze dupa modelul lui Dumnzeu, dupa dorinta lui.
Dumnezeu avea lucruri minunate pregatite pentru viitorul Ierusalimului,pentru ziua cind
Isus va intra in oras, va invata in temple si va muri inafara orasului.
Acest capitol ne spune despre trei pasi important care trebuie sa fie trecuti de fiecrae
crestin pentru a se proteja pe

sine sip e altii, si lucrul pe care el il face pentru

Dumnezeu.
I.

Primul pas pentru Neemia a fost conducerea pe care a primit-o.

Unde gasiti voi lideri?
In imbracaminte? Oare il face imbracamintea pe om lider ?
In bani? Dein lumea businessului?
Condecerea iese la suprafata.
Dintr-un grup de oameni liderii se diferentiaza.
Nici macar o urma – el deja a fost numit.
Parteniri de lucru, parteneri de viata, o marturie buna – este de recunoscut.
Multi lideri sunt cei care ii enumara pe altii – inceraca sa faca totul de unii singuri – si
echipeaza.

132
A. Observati ca Neemia l-a pus pe fiecare omin area unde darul lui se afla. (vs. 1)
Noi toti putem sa slujim – sa ajutam – dar unii din noi au darul de a face un anumit
lucru.
Eu nu pot cinta - versetul 1
B. Neemia a ales cu atentie acesti oameni. El a ales oameni credinciosi.
De ce si cum era Neemia incredintat ca acesti oameni vor fi lideri buni?
Ei aveau doua calitati minunate:
In primul rind, ei erau credinciosi lui Dumnezeu -

“The greatest ability is

dependability.” (vs. 2)
In al doilea rind, acesti oameni se temeau de Dumnezeu – in sfinta reverent.
Daca noi cu adevarat ne temem de Domnul, noi vom fi credinciosi sa facem lucrul la
care El ne-a chemat.
Cind liderii se tem de oameni in loc sa se teama de Domnul, ei vor finisa in capcane si
conducerea lor va falimenta.
Proverbe 29:25, “Frica de oameni este o cursa, dar cel ce se increde in Domnul n’are
dece sa se teama.”
Dumnezeu cauta credinciosie, oameni tematori de El care vor avea curajul si
convingerea sa-L slujeasca, sa mearga unde trebuie – sa se ridice sis a stead drep.
Neemia era atent atuci ca sa alegea oameni tematori de Domnul.
Proverbele ne spun ca daca ne bazam pe un om necredincios sa faca lucrul sunt ca si
oasele inafara incheieturii.
C. Neemia iarasi a aratat calitatile unui lider bun prin alegearea autoritatilor.
Neemia a numit doi asistenti, Hanani si Hanania.
Vs. 2

133

Hanani era unul a carui vesti posomorite despre Ierusalim au ajuns la urechile lui
Neemia, fiind in palatul din Susa.(1:2).
Neemia i-a adaugat responsabilitati punind orasul intreg sub stapinirea lui.

Dumnezeu ii incredinteaza mult celor care s-au aratat credinciosi in putinul pe care l-au
avut sub stapinire mai inainte.
Luca 16:10 – credincios in putin – credincios in mult – necredincios in putin –
necredincios in mult.
D. Neemia nu numai ca i-a facut pe Hanani sip e Hanania oameni de vaza dar a
incredintat o sarcina deosebita celor care pazeau portile si strajerilor – Neemia. 7:1, 3b.
La ce bun pot servi portile noi daca nimeninu le pazeste si nimeni nu cotroleaza cine
intra si iese din oras?
La ce bun poate servi zidul daca portile sunt deschise pentru fiecare care vrea sa intre
in oars?
Eu stiu ca Zidul Mare Chinezesc a fost strabtut cel putin de patru ori, si de fiecare data
strajerii au fost cumparati.
Portile si zidul sunt atit de bune ca si oamenii care le pazesc.
Responsabilitatea pazirii portilor a fost incredintata unor oameni credinciosi.
E. Neemia i-a instruit foarte clar (vs. 3).
Portarilor li s-a explicat cind sa se deschida si cind sa se inchida portile.(vs. 3).
Portile nu trebuiau sa fi deschise pina la o ora anumita si trebuiau sa fi inhise pina la
miezul noptii.
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Si cit timp aceasta se facea strajerii trebuiau sa vegheze in anumite locuri. (vs. 3).
In Occindentul apropiat pe timpurile acelea era obiceiul de a deschde portile la rasaritul
soarelui si de le inchide la apusul lui, dar Neemia a organizat ca portile sa fie deschise
mai tirziu si inchise mai degraba.
Instructii clare si directii clare.
In al cincilea rind, Neemia a realizat ca fiecare trebuie sa lucreze cu ce are - vs. 4.
In primul rind nu fi uimit de cantitatea lucrului – Domne, asta este ceea ce doresti de la
noi – este prea mult.
Incetati sa va uitati la cantitate dar incepeti lucrul.
Incetati sa va uitati la cantitate si incepeti sa va rugati.
In al doilea rind, nu va uimiti de numarul mic de lucrutori.
Isus a spus ca sunt putini lucratori.
Nu va molipsiti de “Sindromul lui Ilie” – nimeni nu face nimic (I Imparati 19) – depresiv –
disperat.
Daca oamenii lui Dumnezeu nu vor pazi ceea ce au infaptuit pentru Domnul
dusmanul va veni si va destruge totul.
Cit de multe universitati crestine, biserici, familii crestine au fost cucerit?
Ce pacat ca scolile care in trecut vesteau adevarul acum il neada, si bisericile care alte
date predicau Evanghelia acum predica alta Evanghelie.
Dragii mei, noi trebuie sa ne roiidicam sis a stam drep.
Fiecare lucrare crestina este cu doar un pas mai departe de distrugere, si oamenii
luin Dumnezeu trebuie sa sta la paza.
Noi avem nevoie de paza la porti, oameni credinciosi care nu vor permite ca crestini
falsi sa intre pe porti sis a cucereasca lucrarea. (2 Corinteni 11:13-15).
Noi avem nevoie de portari care sa sune alarma sis a diferentieze invatatura falsa.
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Noi avem nevoie de strageri sa ne anunte atunci cind dusmanul se apropie – Tata.
Crestinii trebuie sa tina minte ca este destul ca doar un singur portar sa esueze si
oarsul poate sa fie cucerit de dusmani.

I.

Primul pas facut de Neemia a fost organizarea conducerii.

II.

Al doilea pas a fost numaratoarea locuitorilor Ierusalimului. (Neemia. 7:4-

69) – determinarea cetataniei ( cine estedin cetate si cine nu este din cetate).
Lista a iinceput cu liderii care s-au intors de la Zorobabel – din Ezra – cel care acondus
prima grupa – primul dregator. (Neemia 7:7)
Dupa sunt enumerate diferite familii si clanuri.
Ffind enumerate impreuna cu oraselle lor – versetul 26.
Personalul din temple este enumerate urmatorul. (versetele 39-45).
God saw fit to list these people – cineva individual niciodata nu este pierdut pentru
Dumnezeu.
Personalul este foarte important pentru Dumnzeu.
Nu este nici o strecurare in fata Dmnului – El stie cine tu esti si ce faci tu.
Dumnezeul nostrum este personal si daca noi nu avem o realatie reala, o realatie
personala cu Dumnezeu – Dumnezeu ne va spune sa ne departam de El, pentru ca El
nicoidata nu ne-a cunoscut.
O grupa de oameni nu au putut sa demostreze genealogia lor. (Neemia 7:61-65).
Vs. 65
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Urim si Tumim, insemning lumina si perfectiune, erau doua pietre de care se conduceau
ei atunci pentru a inlegere voia lui Dumnezeu.
Ele erau cele care indrunmau poporul dupa voia Domnului in unele situatii – pentru a
vedea voia Domnului.
Menirea pietrelor este inlocuirea si acum sunt inlocuite prin Scritpura, pentru Domnul sa
conduca copii Lui prin cuvintul Lui.
Sunt timpuri cind noi nu dorim sa ascultam – ca biserica sau ca personae aparte
Cuvintul lui Dumnezeu este lumina – este perfectiunea.
Este Cuvintul lui Dumnezeu care cel care ne arata cind noi trebuie sa punem da si cind
nu – suntem cetateni sau nu suntem cetateni.
Aceste pietre erau viziunea lor in acele zile, dar astazi noi putem cunoaste voia Lui prin
Cunvintul Lui, rugaciune si sfaturi dumnezeesti.
In final era o varitate de 7000 slujitori. (versetul 67)
Chiar si animalele au fost mentionate.(versetele 68-69)
Nu este important ca oamenii au fost numarati, dar realizarea ca acesti oameni sunt
important.
Plecind din Babilon, ei au facut mai mult decit sa-si puie numele intr-o lista.
Ei si-au pus vietele lor pe altar.
Una din lectiile importante pe care ni putem sa o vedem clar este ca oamenii sunt
importanti pentru Dumnezeu.
Dumnezeu nu a trimis un grup de ingeri ca sa fca lucrul; El a folosit oameni simpli care
aveau dorinta si erau cresdincoisi.
I Corinteni 4:2, “Incolo, ce se cere dela ispravnici, este ca fiecare sa fie gasit credincios
in lucrul incredintat lui.”
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Ce este inceput cu staruinta (Neemia 1)
Duce la zidire (capitolul 2-3)
Asta duce la fel la conflict (capitolul 4-7) – noi nu putem sa facem cev apentru domnul
fara ca sa apara vvreun conflict – obstacole, problem.
Si acum era timpul predarii. (capitolul 8-13)
In al treilea rind, Neemia incuraja lauda – Neemia8.
Neemia 7ne dezvaluie scinmbarile cruciale facute de Neemia pentru trezirea spirituala
pe care Dumnezeu o va prezenta prin propavaduirea lui Ezra.
Neemia stia ca era o nevoie disperata de construire a zidului.
El la fel stia ca era o nevoie disperata a oamenilor sa vina la Dumnezeu si sa se
intoarca de la pacatele lor.
Nemia a organizat conducerea, a facut numararea poporului si a incurajat lauda.
Neemia 8
Orice adevar se descopera in istorie, doi spini majori au si aparut.
Primul, intodeuna a fost o descoperire biblica, Cuvintul lui Dumnezeu; al doilea,
intotdeauna a fost raspunsul mobilizator al credinciosilor, oamenii lui Dumnezeu.
Cartea lui Neemia, este prima care ne spune despre trezirea poporului lui Dumnezeu.
Neemia 8:1-6
Eu am adus Scriptura
Vs. 2e
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Era in prima zi a lunei a saptea, care era echivalentul evreiilor pentru Anul nou al
nostrum.
Luna a saptea era o luna deosebita pentru calendarul evreu, pentru ca evreii
sarbatoreau urmatoarele sarbatori: SarbatoareaTrompetelor/ Ziua Muncii in prima zi a
lunii, Ziua Rascumpararii/ Ziua Pacatului/ Vinerea Pastelui in a zecea zi a lunii, si
Sarbatoarea Corturilor (comemorind caltoria din pustie) incepind cu a cinsprezecea zi
pina la a douazeci-si-una. (Levit 23:23-24)

Era timpul perfact ca oamenii sa vina si sa se impace cu DumnezeuI, incepind o viata
noua.
Aceasta multime descrisa in versetul 1 era cam de 3000-5000 oameni.
Dupa cum se vede versetele 1-12 sunt dominate de popor.
Cuvintul popor se intilneste de 13 ori, si acum vreau sa observati ce fel suflet aveau ei.
Vs. 1b
Un suflet cooperative – acelasi gind, aceeasi minte.
Oamenii din Fapte aveau o inima, o gindire, un accord – tinta devenirii una.
Ei au spus lui Ezra: “sa aduca cartea Lagi lui Moise”.
Oamenii au cautat o referinta biblica si l-au chemat pe carturatrul Ezra sa vorbeasca.
Daca aveti da gind sa chemati un predicator, el trebuie sa creada tot ce este scris in
Biblie de la Geneza la Apocalipsa – unul care se fie condus biblic.
Deci, Ezra apare pentru prima data in cartea lui Neemia.
Ezra era omul ideal pentru a conduce un as serviciu.
Ezra venise la Ierusalim cu 14 ani inaintea lui Neemia, si el reausise sa aduca oameni
inapoi la Domnul.
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Ezra 7:10
Ezra nu era doar un student serios, dar el dorea sa fie sigur ca aplica adevarul lui
Dumnezeu in viata lui personala inainte ca sa-i invete pe altii sa fie ascultatori.

El si-a dedicate cu unima pentru a face asta.
El nu le cerea oamenilor sa faca ceva ce el nu facea.
Cind oameni l-au rugat sa aduca cartea cit de mult a fost misca Ezra de asta.
El a vazut cum oamenii construiau zidul, infruntind imposibilul.
El i-a vazut pe ei raspunzind cu entuziasm la propunearea lui Neemia.
Dar cit de uimit trebuia el sa fie cind oamenii – dupa ce au constuit zidul – s-au adunat
singuri in fata Poriti apelor si l-au rugat sa citeasca din Legea Domnului.
Oamenii erau umpluti de un fel de spirit a raspunsului, demostrat nu numai in adunarea
lor la Ierusalim dar si in dorinta de a-l auzi pe Ezra citind din Legea Domnului .
Cind oamenii l-au chemat pe Ezra, ei au infaptuit un act al credintei.
Noi nun avem nevoie de ceva nou – doar aduceti Cartea Domnului!
Oamenii lui Dumnezeu au nevoie sa strige sa fie adusa Cartea Domnului si sa ceara
asta de la predicatori.
Oamenii au cerut Scriptura!
Ei sunt infometati dupa Cuvintul lui Dumnezeu.
Ei vreau sa-l auda.
OBSERVATI Neemia 8:1e
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In al doilea rind, aceasta carte a fost marcata prin autoritate divina. (Vs. 1e)
Fara nici o geseala, in stare sa taie inima – orice cuvint din ea este inspirit.
Aceasta Carte nu este una obisnuita – haideti sa nu uitam niciodata asta.

Daca Dumnezvrea sa lucrezein sau prin oamenii Sai, atunci ei trebuie sa raspunda
pozitiv la Cuvintul Lui; si acest capitol ne descrie trei raspunsuri de baza : intelegerea
Cuvintului (8 :1-8), fericirea gasita in El (8 :9-12), s ascultarea de Cuvint (8 :13-18).
Observati cite misiuni importante a facut Ezra in tmpul acestie conferinte.
1. Ezra a adus Cartea. (Neemia 8:1-4).
2. Ezra a deschis Cartea. (Neemia 8:5-6)
3. Ezra a citit si a explicat Cartea. (Neemia 8:7-9)
Ezra si alti oameni nu au avut nici un curs in Arta predicarii sau scrierii unei predici sau
vreun curs in Arta oratorie, dar ei credea ca asta era Cuvintul lui Dumnezeu, si ei l-au
citit ca pe Cuvintul lui Dumnezeu.
O oameni ai cartii – cind copii lui Dumnezeu au incetat sa iubesca, citesca sis a asculte
de Cuvintul lui Dumnzeu, ei au pierdut binecuvintarea Domnului si puterea Domnului.
Predicate Scriptura – aceasta Carte este ceea ce aduna pe toti impreuna.
Tot ce facem, gindim este din Scriptura.
Este apararea noastra – armura. Este atacul nostru – sabia.
Ei intrebau din Scriptura.
Scriptura este intotdeauna adevarata.
Niciodata nu va cereti ietare pentru Scriptura.
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Niciodata nu compromiteti Scriptura.
Nu importa ceea ce oamenii de stinta, arheologii, badjocoritorii, ateistii, umanistii,
omenii de religie spun .
Tineti-va de Scriptura!

Oamenii din biserica trebuie sa citesca, sa asculte, sa memorizeze, sa creada Cuvintul
lui Dumnezeu pentru a fi o biserica puternica.
Predicatorii trebuie sa traiasca Biblia si sa imparta Biblia oamenilor, ca ei sa vina la
biserica, pentru ca sa auda Cuvintul lui Dumnezeu.
Noi avem o avere pe care ei nu o au –noi avem Certea noastra personala.
Lasati-ma sa va incurajati sa fiti in Scriptura.
Cite capitol ai citit saptamina asta?
Iti aduci Biblia la biserica ?
Vs. 2-3
Scriptura a fostproclamata deschis sip e larg. El o citea cu voce tare.
Asta implica intreaga comunitate, incluzind copii si maturii.
In primul rind, se citea Scriptura.
Expozitia incepe aici – nu cu opinia omului, dar cu adevarul lui Dumnezeu.
Acestea Carte a fost redusa din comitetele multor biserici.
Folositi Bilbia noastra de la coperta la coperta, si Vechiul Testament tot.
Nu-l anulati.
Cind Isus citea, el citea din Vechiul Testament. Isus vorbea cu autoritate.
Nu ai citi si tu?
Noi nu suntem in business-ul reclamei – lucrul nostrum este sa predicam Cuvintul.
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In al doilea rind, ei erau atenti la Cuvintul lui Dumnezeu – versetul 3 – ei ascultau cu
atentie.
Eraun respect vizibil pentru adevar. Poporul asculta cu atentie.
Ei ascultau foarte atent – stind atintiti la Cuvintul lui Dumnezeu.
Noi trebuie sa ascultam cu deamanuntul.
Noi au venit sa auzim Cuvintul - nu va distrageti si nu fiti o distractie pentru Cuvint.
Folositi viceul – folositi-l inainte di dupa daca este nevoie.
Ascultatori politicosi – atenti.
Fiti atenti – Cuvintul lui Dumnezeu are putere sa salveze suflete sis a schimbe vieti.
Neemia 8:4
Neemia nu a pierdut timp – zidul a fost finisat cu citeva zile in urma si acum pe o
platform imensa era o adunare.
Era in pupitru sau o platform – este unicul pupitru pe care il gasim in Biblie.
Ezra sta pe o platform de lemn mai sus de oameni in asa fel ca ei sa-l vada sis a-l auda
mai bine.
Zidul si poarta din spate i-ar fi slujit ca acustica, astfel ca vocea lui sa fie auzita de
adunare vasta.
Ezra la pupitru
Ce priveliste ar fi fost asta!
Platform era atit de mare incit Ezra cu cei 13 ajutoarese simteau bine, si atit de inalta ca
sa poti vedea toata adunarea.

143
Ezra

sta pe platform, la un nivel mai inalt decit poprul – versetul 5b- in spatele

podiumului de lemn. In dreapta lui stau sase barbate si alti sapte in stinga lui - 13
barbati il sustuneau pe Ezra.

Si el a deschis Cartea Legii (vs. 5), poporul s-a sculat in picioare si si-au aratat reverent
fata de Cuvintul Domnului.
Observati stima regala cu care Cuvintul lui Dumnezeu este intimpinat.
“Ezra a deschis cartea”care de sigur era un sul – s-a dezlegat.
Deschiscerea asta i-a facut pe oameni sa se ridice in picioare.
Oamenii erau implicate.
Aduti Biblia – urmareste-o.
Nu fi pasiv – fii active, implica-te!
Cind Ezra a ridicat sulul, l-a deschis pina la locul de unde va citi, oamenii care erau
asesati au onorat cuvintul uli Dumnezeu prin faptul ca s-au ridicat.
Tei stiau ca ei nu vor asculta de cuvituol unui om – ei vor auzi Cuvintul lui Dumnezeu.
I Tesaloniceni 2:13, “Deaceea mulamim fara incetare lui Dumnezeu ca, atunci cind ati
primit Cuvintul lui Dumnezeu, auzit de la noi, l-ati primit nu ca pe cuvintul oamenilor, ci
asa cum si este in adevar, ca pe Cuvintul lui Dumnezeu, care lucreaza si in voii cari
credeti.”
Oamenii au stat in picioare in timpul citirii si explicarii Cuvintului lui Dumnezeu. (vs. 7e).
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Ezra a inceput citirea Cuvintului si a invatat poporul pina la ameaza (v. 3), cee ce
inseamna ca adunarea a stat si a ascultat pnetru cinci sau sase ore; si asta a durat timp
de o saptamina. (v. 18).
Oamenii veneau acolo pentru ca sa-Lauda pe Dumnezeu vorbindu-le. Ei stateau in
picioarea si ascultau.
Bisericile noastre astazi au o nevoie de mai mult respect public pentru Cuvintul lui
Dumnezeu!

Noua ne-a fost spus “ia seama la citire…pe care o dai altora” in I Timotei 4:13.
Noi vom apara Biblia ca Cuvint al lui Dumnezeu, dar noi nu a tratam de fiecare data ca
Cuvintul lui Dumnezeu.
Foarte multi oamenisunt prea grabiti pentru a astepta ca adunarea sa se finiseze.
In unile parti ale lumii, credinciosii vor sta in picioare ore in sir pentru a auzi Cuvintul lui
Dumnezeu.
In medie in bisericile din America filosofia este ca cu cit mai scurta este predica cu atit
mai bine.
Vs. 6a
Dupa asta Ezra s-a rugat.
Ani intregi el a lucrat cu seriozitate pentru a predica Advarul lui Dumnezeu oamenilor.
Si acum cinbd el se uita la aceasta adunare mare de oameni, numarind mii de oameni
adunati al Poarta Apelor, el a vazut minele lor ridocindu-se inspre cer cind ei strigau
“Amin, Amin!”
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Oamenii afirmau cuvintul uli spunind “Amin, Amin!” (5:13), ceea ce inseamna asa sa fie
sau adevarat.
Ei nu proslaveau Cartea; ei il proslaveau pe Dumnezeul care le vorbea prin Carte.
Dupa, ei au cazut pe genunchi – fireste fara se fie impusi – si si-au plecat fetele lor la
pamint cit timp ei l-au slavit pe Domnul.
Toti oameni au raspuns – a fost un raspuns comun.
Ei au raspuns:

Sopunind “Amin! Amin!” si ei au afirmat subordonarea lor fata de autopritatea lui
Scriptirei.
Si nu este nici o trezire fara implicarea Cuvintului lui Dumnezeu.
Cazind la pamint cu smerenie, ei au afirmat subordonarea lor fata de suprematia lui
Dumnezeu.
Subordinarea nu este greu de facut atunci cind tu stii pe cel caruia te supui te iubeste
atit de mult.
Nu este trezire fara frica de Domnul.
Eu aduc Cartea!
Predicatori, eu am nevoie de trezire.
Crestinismul meu se pare ca nu are viata.
Adunati-va imprejurul acestei carti – uniti-va in adevar – ca si Ezra – noi avem nevoie
sa facem asta.
Aceasta Carte veche ne spune despre Isus Cristos, Salvatorul.
Ea ne spune ca noi suntem pacatosi si ca noi nu avem nici o speranta – noi suntem
condamnati.
Dar dumnezeu care este bogat in mila – pentru ca el ne-a iubim atit de mult
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A creat o cale prin care noi putem sa fim salvati, trimetind pe Fiul Lui sa moara in locul
nostrum sis a plateasca plata pacatului nostrum.
A fost pe cruce – El a platit prezul.
Neemia 8:7-12
Bucurati-va de Carte
Ezra a adus Cartea, a deschis-o. si a inceput s-o citesca.
Oamenii simplinu aveau copii ale Scripturii, deci ei erau minunati sa asculte Cuvintul lui
Dumnezeu.
Numai pentru faptul ca ei l-au auzit – nu inseamna ca ei l-au si inteles.
Vechiul Testament era scris in limba evreiasca.
Si dupa cum oamenii au trait intr-o tara straina toata viata lor, ei poate ca si-au pierdut
din abilitatea lor de a intelege cursive lima evreiasca.
Cuvintul lui Dumnezeu are autoritate asupra vietii, credintei si tot ce este legat de
cunoasterea lui Dumnezeu, dar totusi de multe ori este foarte greu sa intelegem
mesajul lui Dumnezeu scris intr-o limba straina cu o distant in timp si in spatiu..
Si deci in versetul 7 Levitii i-au ajutat pe oameni sa inteleaga – ei au dat o explicatie,
dupa cum se observa in versetul 8.
Scriptura a fost tradusa si expusa in as un mod ca oamenii erau in stare sa o aplice
direct la vietile lor.
Adevarul a fost explicat in asa fel ca toti cei care l-au auzit sa-l inteleaga.
De saes ori in acest capitol se poate de intilnit cuvintul “a intelege”.(vv. 2-3, 7-8, 12-13).
Daca Biblia nu este citita distinct, si sensul nu este trasmis asa ca oamenii sa-l poata
intelege, serviciul nu are nici un rost.
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Dumnezeu vrea ca intelegerea sa vina prin citirea Cuvintului Sau.
Noi trebuie sa intelegem Cuvintul lui Dumnezeu.
Biblia este o carte practica; ea a fost scrisa atit pentru a fi pusa in practica cit si pentru a
fi inteleasa.
Biblia nu este o carte magica care schimba oamenii sau circumstantele pentru ca
cineva o citeste sau o recita.

Cuvintul lui Dumnezeu trebuie sa fie inteles inainte ca el sa poata sa intre in inima
omului si sa elibereze viata omului - o putere schimbatoare.
Isus a spus pilda semanatorului, semintei si pamintului in Matei 13.
Saminta este cuvintul lui Dumnezeu.
Pamintul descrie patru tipuri de oameni care aud Cuvintul lui Dumnezeu:
Primul fel de oameni aud Cuvintul – dar nu-l inteleg, si Satan ca o pasare vine si
maninca saminta.
Al doilea fel de oameni aud Cuvintul si sunt incintati, dar decid sa nu-l
indeplineasca atunci cind lucrurile devin mai greu de indeplinit.
Al treilea fel de oameni aud Cuvintulsi sunt sustrasi de grijurile lumii acestea si
Cuvintul este inecat de ele.
Al patrulea fel de oameni aud Cuvintul, il inteleg si el le trasforma vietile.
Nici o problema nua fost delimitate care ar fi apartinut semintei – si astazi nu se atesta
nicic o problema cu seminta.
Problema este intre om si ceea ce el face cu Cuvintul.

148

Acum observati ca Cuvintul lui Dumnezeu lumina- vs. 7e-8b.
Ezra citea si 
Levitii il asistau pe Ezra in invatarea Legii, asta era unul din lucrarile pe care Dumnezeu
le-au dat lor.
Deuteronomi 33:10a, “Ei invata pe Iacov poruncile tale”.
Maleahi 2:7, “Caci buzele preotului trebuie sa pazeasca stiinta, si din gura lui se
asteapta invatatura,pentru ca el este un sol al Domnului ostirilor.”

Acesti treisprezece barbate din versetul 7 erau Leviti care erau responsabili pentru
intelegerea Legii… 2 Cronici 17:7-9… invatau.
Acesti Leviti erau oamenii care trebuiau sa explice Cuvintul lui Dumnezeu adunarii
intregi.
Prezenta lor era foarte importanta.
Vs. 8 – deslusit- clar
simtamint – inteligenta
ei le-au arata oamenilor intelesul – asta este responsabilitatea fiecarui professor si
vorbitor – sa-i ajute pe oameni sa inteleaga Cuvintul lui Dumnezeu.
Cum au facut ei lucrul acesta?
Ei poate s-au amestecat printre oameni cind a fost o pauza in citire, ei au raspuns la
intrebari si au spus oamenilor cum sa aplice Legea in vietile lor personale.
Aici noi avem un exemplu balansat dintre proclamarea poublica a Cuvintului intr-o
adunare mare si aplicare lui personala.
Ambele sunt importante.
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De fapt autoritatea nu se afla in insusi predicatorul ci in textul biblic folosit de el.
Iata de ce talmacitorul are deafacere mai mult cu explicarea Scripturei, astfel incit el
atinteste privirea ascultatorului spre Biblie.
Si totusi cind un predicator nu reuseste sa predice Scriptura, el se liseste de autoritate.
Dumnezeu vorbeste prin Biblie.
Prin predicarea Cuvintului, Dumnezeu asteapca ca barbate si femei sa vina la salvare
(II Timotei 3:15, “… Sfintele Scripturi, cari pot sa-ti dea intelepciunea care duce la
mintuire”) si sa ajunga la bogatia si maturitatea caraterului crestin (II Timotei 3:16-17,
“Toata Scriptura este insuflata de Dumnezeu si de folos ca sa invete, sa muster, sa
indrepte, sa dea intelepciune in neprihanire, pentruca omul lui dumnezeu sa fie
desavirsit si cu totul destoinic pentru orice lucrare buna.”).
Citeodata ceva miraculous se intimpla atucni cind dumnezeu cinfrunta pe cineva prin
Cuvintul si il apuca de sufletul lui.
Pentru unii predicatori, imaginatia in comunicare devine ceva mult mai stimulator decit
mesajul.
Fara indoiala, tehnologiile modern pot sa largeasca o comunicatie, dar din alta parte ele
pot substitui mesajul.
Prezentatiile din Multimedia pot sa acopere, sa schimbe, sis a goleasca mesajul.
Scriptura trebuia sa fie explicate atunci si acum.
Unii predicatori invata Cuvintul lui Dumnezeu parca un imn national in timpul unei meci
de football.
It gets things started, but is not heard from again.
Ei nici nu se gindesc sa revina la Scriptura pentru a o explica.
Eu cred ca Dumnezeu vrea ca noi sa citim Scirpturasi sa incercam sa o explica – sa o
explicam verset cu verset.
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Asa fel de studio se cheama, metoda explicarii – mai sunt si alte metode.
Insarcinarea promordiala a profesorilor Scripturii este sa explice sensul textului
citit.
Exegeza este studiul atebt, sistematic al Scripturei, care are xa tinta descoperirea
sensului originar al Scripturei (ceea ce a vrut autorul sa ne spue). Cuvintul lui
Dumnezeu are doar o singura interpretare.

Este un dusman al exegezei, si anume eisogeza.
Daca exegeza inseamna “a dezvalui”, atunci eisogeza inseamna “a ascunde”.
Exegeza inseamna sa explicit ceea ce spune Scriptura. Asta inseamna sa iai din
cuvinte sensul care este pus in ele, nimic mai mult sau mai putin.
Eisogea implica gasirea in text a ceea ce nici nu este scris in el.
John MacArthur spune, “Telul propriu-zis a predicatorului este sa imparta bunurile, dar
nu sa le faca el insusi. El este chelnerul, dar nu seful.” Vorbitor dar nu creator!
Pentru faptul ca Biblia este Cuvintul ului dumnezeu, ea are insemnatate vesnica; ea
vorbeste catre toti oamenii, de fiecare virsta si cultura. Pentru ca ea este Cuvintul lui
Dumnezeu, noi trebuie sa o ascultam si sa o implinim.
Noi avem nevoie sa intelegem ceea ce ne spune Dumnezeu in Cuvintul Lui.
Cuvintul lui Dumnezeu este foarte importanta pentru construirea unei baze puternice atit
pentru vietile noastre cit si pentru bisericile noastre.
O biserica puternica este locul unde Cuvintul lui Dumnezeu este predicat si invatat.
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II Timotei 3:16 – “Toata Scriptura este insuflata de Dumnezeu si de folos ca sa invete
(ceea ce este bine, adevar), sa muster(ceea ce este pacat, gresit), sa indrepte (cum sa
trasformam rau in bine), sa dea intelepciune in neprihanire (cum sa raminem curati) “
Ceea ce este cel mai bine pentru biserica – ad-o inapoi la Cuvintul lui Dumnezeu.
Nu este un ritual – oameni respectati Cuvintul.
Onotrati Cuvintul.
Este o batalie asupra Bibliei.
Multi incearca sa o devalorizeze, sa o critice, sa o prezinte fara folos.

Decaderile din istoria dezvoltarii bisericii au fost intotdeauna acelea perioade in care
Cuvintul uli Dumnezeu statea pe rafturi.
Duhul lui Dumnezeu foloseste Cuvintul lui Dumnezeu pentru a curati si trezi inimile
oamenilor lui Dumnezeu.
Vs. 9a, b, c
In vs. 9 este metionat despre Neemia si Ezra, si astfel ne arata ca ei erau prezenti
acolo.
Atit Neemia cit si Ezra sunt mentionati in textul acesta.
Neemia, dregator, era in mijlocul trezii poporului.
Neemia nu eraegoist. Neemia nu s-a gindit la el.
El s-a dat intr-o parte si l-a lasat pe Ezra sa conduca partea spirituala.
– El se ingrijea de oamenii care nu aveau nimic. (vs. 10)
– El se ingrijea ca oamenii sa auda cuvintele lui Ezra sis a raspunda correct la
apelul lui.
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Este important de accentuat ca ambii Ezra si Neemia au orinduit Cuvintul lui Dumnezeu
ca prioritate in viata orasului.
In timp ce Ezra citea si explica Scriptura poporul nu raminea indiferent, primul lor
raspuns a fost durerea si recunoasterea pacatosiniei.
Adevarul era aplicat. Cei care l-au auzit, au raspuns.
Citirea Legi si explicarea ei a avut un efect asupra poporului.
Cind Dumnezeu vorbeste, El se adreseaza barbatilor si femeilor asa dupa cum ei sunt –
unde ei sunt.
Ei si-au dat seama de pacatul lor si au bocit.
Ei se boceau.
Ceea ce ei au auzit le-a atins sentimentele lor.
Cind lumina Cuvintului lui Dumnezeu a cazut peste vietile lor, copii lui Israel au inteles
foarte repede cit de departe ei erau de standartele lui Dumnezeu.
Ei erau depasiti de durerea pe care a aveau.
Ei boceau pacatele lor, “... prin Lege vine cunostinta deplina a pacatului.” (Romani
3:20).
Legea nu ne poate salva; ea doar poat sa ne convinga ca noi trebuie sa fim salvati sis a
ne arat ca Isus Cristos este Salvatorul (Galateni 3:24) – ca noi sa putem fi justificati prin
credinta.
Lacrimile erau rezultatul pocaintei in fata lui Dumnezeu.
Citirea si explicarea Legii i-a facut pe ei sa fie convinsi ca ei au pacatuit.
Asta a acuazat o explozie emotional si lacrimi de pocainta.
De ce plingeau ei? Ei stiiau ca ei erau vinoveti.
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Si asta este un semn bun, printre altele.
Inima frinta este ceea ce Dumnezeu utilizeaza pentru a le arata oameniilor calea de
salvare prin Isus Cristos. El restabileste o relatie personal cu fiecare dintre noi.
In acest moment al vinovatiei, Neemia se ridica si spune, “Ziua aceasta este inchinata
Domnului Dumnezeuluivostru; sa nu va bociti si sa nu va plingeti !”
Succesiunea este foarte importanta aici: mai intii pocainta, dupa curatirea si apoi
sarbatorirea.
Cuvintul lui Dumnezeu adduce convingerea de vinaovatie si duce la pocainta, dar El la
fel ne adduce bucurie; pentru ca este acelasi Cuvint care ne raneste si care ne trateaza.
Cuvintul lui Dumnezeu va adduce bucurie celor care se supun Domnului.
Ieremia 15:16, “cind am primit Cuvintele Tale, le-am inghit; cuvintele Tale au fost
bucuria si veselia inimii mele, cacu dupa Numele Tau sint numit, Domne, Dumnezeu
ostirilor!”
Psalmul 19:8, “Cine capata intelepciune, isi iubeste sufletul; cine pastreaza priceperea,
gaseste fericirea.”
Sustinut de Leviti, Neemia a convins oamenii sa incerteze sa se boceasca si sa
sarbatoreasca salvarea data de Domnul.
Este gresit sa ne bocim cind Dumnezeu ne-a iertat, este tocmai timpul sa ne bucuram
ca pacatele ne-au fost iertate.
Pacatosul nu are nici o pricina de bucurie, si cel iertat nu are nici o pricina de intristare.
Vs. 10E
Nu era bucuria lor sau bucuria lor in Domnul, fraza trebuie sa fie inteleasa ca bucuria pe
care o are Domnul – Domnul este multumit.
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In asta este escretul puterii.
Dumnezeu intotdeauna isi gaseste placerea in oameni ascultatori – oameni care
raspund correct la Cuvintul Lui.
Dupa cum neascultarea lor a dus la sclavie, tot asa si ascultarea lor a adus placere
inimii lui Dumnezeu si binecuvintare si putere lor insusi.
Intotdeauna este asa. Ascultarea intotdeauna va adduce placer lui Dumnezeu si
binecuvintare oamenilor Lui.
Pentru unul care asculta, afirmatia urmatoare este in valabila,“The joy of the Lord is
your strength.”

Cu cit mai mult copii lui israel invatau din Lege cu atit mai mult ei intelegeau cit de
nemultumit era Dumnezeu de pacatele lor.
Dar ei au inceput sa mai inteleaga suferinta lui Dumnezeu, rabdarea Lui si dorinta Lui
de ai ierta sis a le dea un inceput nu daca ei raspund cu ascultare chemarii Lui.
De la tristete la bucurie, procesul acesta are nevoie de timp.
De fapt, Neemia, Ezra si Levitii au trebuie sa incurajeze poporul sa termine bocetul si sa
inceapa sa se bucure de iertarea lui Dumnezeu. (Vs. 11).
Secretul fericirii crestinului este sa creada in ceea ce Dumnezeu spune si sa
indeplineasca Cuvintul Lui.
Credinta care nu este bazaar pe Cuvint nu este credinta deloc; este presupunere sau
superstitie.
Bucuria care nu este rezultatul credintei nu este bucurie deloc; este doar o senzatie
care va disparea repede.
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Credinta bazata pe Cuvintul lui Dumnezeu va produce bucurie care va linisti furtunile
vietii.
Vs. 10e
Taria – cetatuia, stinca, protectorul
Nu este destul pentru noi sa citim Cuvintul lui Dumnezeu sau sa primim Cuvintul asa
dupa cum altii Il prezinta; noi trebuie sa ne bucuram de Cuvint.
“Ma bucur de Cuvintul Tau, ca cel ce gaseste o mare prada” (Psalmul 119:162).
In zilele Bibliei, oamenii isi ascundeau averile ingropindu-le in ulcele. (Matei 13:44;
Ieremia 41:8).

Daca un fermier prelucrind pamintul descopara un ulcior cu aur, el sigur s-ar bucurat.
Sunt comori minunate ascunse in Cuvintul lui Dumnezeu, si noi trebuie cu seriozitate sa
sapam pentru a le gasi cind citim Scriptura, cind meditam asupra Scripturei; noi trebuie
sa ne bucuram sis a multumim pentru aceasta oportunitate.
Daca noi citim si invatam Cuvintul lui Dumnezeu doar pentru ca noi trebuie sa o facem,
atunci noi nu vom descoperi nici o comoara.
Doar credinciosul se poat bucura de Cuvintul lui Dumnezeu, doar cel care gaseste
placerea in citirea si studierea o sa gaseasca comorile ascunse in El. (Psalmul 112:1;
Psalmul 1:2)
Cuvintul lui Dumnezeu trebuie sa ne aduca bucurie.
In I Ioan1:4 el spune, “Si va scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastra sa fie
deplina.”
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Dumnezeu nu doreste ca noi sa me bucuram doar pentru putina vreme; El vrea ca noi
sa ne bucuram citind si studiind Cuvintul Lui.
Studirea Bibliei trebuie sa aduca bucurie in vietile noastre.
Daca asta nu se intimpla, noi avem nevoie sa confruntam asta; citeodata ceva nu
este in regula cu noi.
Ce diferenta mare apare atunci cind copii lui Dumnezeu inteleg Cuvintul Lui si Il aplica
situatiei lor. (Vs. 12).
Versetul 12 ne spune ca ei au aplicat mesajul personal…
Asta este trezire! Biblia a fost proclamata si oamenii mobilizati.
Ei s-au bucurat de Cuvint.
Neemia 8 – Iin Neemia noi am tecut de la reconstructie (1/2 din carte) la reformare- de
la construirea zidului la reconstruirea constiintei poporului.
Ascultarea de Carte
Vs. 13
Noi citim ca o grupa mica s-a adunat in jurul lui Ezra sa invete mai mult din Legea
Domnului.
Multi din lider au venit a doua zi la Ezra pentru mai multe sfaturi.
Asta este o miscare foarte importanta, pentru ca copii lui Israel au inceput sa-si assume
responsabilitatile prevazute de Dumnezeu pentru conducerea spirituala.
Ca lideri de frunte, acestea trebuiau sa fie oamenii care raspindesc invataturile Scripturii
la toate familiile din casa lor.
Si cind acesti oameni au oinceput sa-si indeplineasca functia lor, s-a inceput o
diferentiere in familiile lor si in comunitatile lor.
Acesti lideri sunt parintii tarii.
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Acest rol nu putea fi lasat pe umerii preotilor sau Levitilor – liderii Templului.
El nu putea fi lasat pe seama profesorilor, predicatorilor, sau profesorilor de Scoala
Duminicala.
Capul familiei construieste tonul si temperature spirituala a casei sale.
El trebuie sa-si indeplineasca responsabilitatea lui.
Dezicerea de responsabilitate ar insemna sa lase balta casa sa.
Dumnezeu a dat acest rol capului familiei – tatilor.
Tatii trebuie sa-si assume responsabilitatea ca lideri spirituali ai casei.
Acesti barbati din verstul 13 cu adevarat dorea sa invete.
Asta este un punct foarte important daca vorbim despre trezirea si reinnoirea care s-a
inceput in Israel.
Asta era un raspuns voluntary – nici o impunere.
Duhul lui dumnezeu lucru cu siguranta la inimile lor.
Trezirea lui Israel a fost produsa de citirea si explicarea Scripturei.
Dupa explicarea detaliata a Scripurei a venit timpul pentru una intensa, care trebuia sa
arate cit de serios s-au atirnat toti fata de Scriptura.
In pasajul acesta noi vedem procesul de devenire lider spiritual.
Cum devenim noi lideri spiritauli?
I. De la inceput, asta necesita timp.
Nimeni nu devine deodata lider spiritual.
Veti observa in versetul 13 ca ei s-au intors la Ezra a doua zi.
Si au continuat sa vina la el.
Asta necesita timp si seriozitate.
Acesti oameni erau dispusi sa invete.
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Este nevoie de timp pentr a te gindi, pentru a medita, pentru a absorbi ceea ce ai auzit.
II. Asta implica oameni alesi – uitati-va in versetul 13c – sa ne aflam deci in preajma
oamenilor duhovnicesti.
Acesti oamnei au venit la unul anumit, Ezra, pentru ca ei sa poata capata intelegere din
partea lui.
Ii conducea pe ei Ezra? El era in carte.
Intelepciunea de multe ori este trasmisa de la unul la altul.
Gaseste intelepciunea – nu cu oameni nechibzuiti si pacatosi, dar cu oameni care
iubesc si onoreaza Cuvintul lui Dumnezeu.
III. Cei care devin lideri spirituali cerceteaza Scripturile – vs. 14
Noi trebuie sa citim Biblia si sa o intelegem (iata de ce ei au venit la Ezra a doua zi).
Noi trebuie sa ne decidem sa studim Biblia cu seriozitate.
Multi din noi nu studiaza Biblia de uni singuri – partial pentru ca noi simplu neglijam
aceasta posibilitate si responsabilitate unica – ne facem lenosi.
Sau, este oare vorba ca noi nu vedem importanta acestui studiu ?
IV. Acest proces are nevoie de oameni care sa studieze.
Sunt oameni care vin la intilniri sau biserici si ei nu iau nimic din Cuvint iar pe altii nu-I
poti indestula.
Unuii seaman cu niste burette; ei devin tot mai mari si mai mari – spiritual.
Ei primesc mai mult din Apa Vietii si se fac tot mai mari si mai mari.
Care este diferenta ? Atitudinea.
Ei vreau sa invete.
Pamintul a fost pregatit si inimile lor sunt deschise, “Invata-ma Cuvinte al lui
Dumnezeu!”
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V. Urmatorul punct, care este unul mai critic – implimenteaza tot ce-ai invatat.
Noi trebuie sa ascultam de Cuvintul Domnului. (vs. 15)
Copii lui Israel nu numai si-au aratat dorinta de a invata cuvintul lui dumnezeu dar ei
l-au si implinit imediat.
Acesta este testul cel mai perfect pentru “auzire” si “intelegere”.
Ei au trasferat emotiile lor positive in actiuni concrete.

Trebuie de tinut seama ca lideri aveau doar citeva zile la dipozitie pentru a trasmite
Cuvintul Domnului la toate satele din jur pina cind evreii aveau sa inceapa asrabatorirea
Sarbatorii Corturilor.
Nu este destul doar sa auzi Cuvintul lui Dumnezeu; noi trebuie sa-l indeplinim.
“Fiti implinitori ai Cuvintului , nu numai ascultatori” Iacov 1:22
Deci oamneii au sarbatorit Sarbatoarea Corturilor – ce este aceasta?
Dumnezeu a planificat ceva foarte deosebit pentru ei – toti traiau in corturi.
Ei trebuiau sa traiasca in corturi pentru sapte zile.(vezi Levit 23:33-44).
Asta poate fi straniu pentru noi, dar motivele lui Dumnezeu fata de asta earu foarte
serioase.
Copii lui Israel au umblat prin pustie ani de zile, si au trait in corturi.
Dintr-o parte, aceasta experienta din pustie a fost marita pentru ca copii lui Israel nu au
dorit sa asculte de Domnul sis a intre in tara promise.
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Din alta parte, Dumnezeu a fost Cel care i-a protejat si le-a dat tot necesarul in tot
timpul acela.
El niciodata nu i-a parasit.
Dumnezeu nu dorea ca poprul sa uite vreodata aceasta experienta.
Iata de ce El a infiintat aceasta sarbatoare.
Familii intregi construiau corturi si traiau in ele pentru sapte zile.

Puteti sa imaginati intrebarile pe care le dadeau copii si tinerii – si asta era unica
posibilitate de ale povesti copiilor istoria sfinta.
Dumnezeu le-a spus sa traiasca in corturi.
Acei oameni de vaza – liderii respectati – trebuiau sa iasa din casele lor, sa stringa
ramuri sis a faca un corturi pentru familiile lor. Va imaginati asa ceva!
Neemia 8, vs. 16
Toti pleaca, toti cauta ramuri si alte lucruri trebuincioase.
Dupa un timp ei se intorc cu toate acestea in oras.
Indiferent cit de straniu asta arata, oamenii indepliniau totul.
Ei construiau colibesi traiau in ele, asa dupa cum Dumnezeu le-a spus.
Vs. 17a, b, c, d
Neemia 8:17 nu ne spune ca poprul nu mai sarbatorise aceasta sarbatoare de pe
vremile lui Iosua.
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Noi stim ca Sarbatoarea Corturilor era sarbatorita in impul lui Solomon. (II Cronici
8:13).
In Ezra 3:4, se spune ca aceasta sarbatoare a fost asrbatorita.
Pasajul din Neemia se refera la felul in care era sarbatorita.
Asta ne invata inca un aspect valoros de care trebuie sa tinem seama.
Trecind prin incercari nu-l taiati.
Trebuie sa fie prezenta interactiunea dintre Dumnezeu si Cuvitntul lui Dumnezeu.

Pentru prima data de pe timpurile lui Iosua, aceasta sarbatoare a fost sarbatorita ca si
vremurile din urma.
Pricina era ca acum s-a atras atentia la multe din detaliile fine la care nu se atrageau
atentie mai inainte.
Acesta era felul in care ei sarbatoreau, pentru ca se poate observa ca fiecare participa
cu entuziasm.
Deci se poate de facut concluzia ca in anii trecuti nu toti everi participau la aceasta
sarbatoare.
Ei o sarbatoreau doar simbolic.
Si acum se poate observa ca bucuria poporului era mult mai mare decit ei au putut sa
astepte.
Cu adevarat a fost o saptamina de bucurie si glorie aduse lui Dumnezeu.
Aceasta scena ne preda multe lectii importante.
Acele case temporare erau in contrast cu casele lor construite.
Acest fapt le amintea oamenilor de eferemitatea lucrurilor care sunt pe pamint.
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Se pare ca noi uitam ca acest pamint nu este casa noatra; noi suntem doar in trecere
pe aici.
I Petru 2:11, “Prea iubitilor, va sfatuiesc ca pe niste straini si calatori, sa va feriti de
poftele firii pamintesti cari se razboiesc cu sufletul.”

Vs. 17e

Mai intii Cuvintul a fost citit, apoi studiat si in sfirsit indeplinit.
Oamenii erau uniti in jurul Cuvintului.
Ei statea in reverenta, atenti, cu discernamint si in duh de ascultare.
Aceast fapt la rindul lui i-a adus multa bucurie lui Dumnezeu si oamenilor din Ierusalim.
Baza binecuvintarilor in zilele noastre este aceeasi – Cuvintul lui Dumnezeu si
supunerea nostra Lui.
Si cit de minunat nu ar suna asta, acei oameni erau mai fericiti ca oricind.
“Si a fost foarte mare veselie.” scrie Neemia.
Eu nu pot explica cum s-a facut asta, dar atunci cind faci ceea ce este drep, tu esti
fericit.
Cind cresti sit e maturizezi in Dumnezeu, apare o adevarata fericire in viata.
Cind noi facem ceea ce este gresit, noi putem sa capatm ceea ce noi dorim sa avem,
dar noi nu ne simtim bine.
Nu este oare asta remarcabil ?
Cum poate o famile sa traiasca fericit intr-o coliba?
Ei erau fericiti pentru ca ei fusesera ascultatori.

163
Sfintenia aduce fericire.
Din timpul in care capii familiilor s-au format ca lieri, ei au inceput sa ascute

de

Dumnezeu totalmente.
Si Dumnezeu le-a daruit lor fericice.
Oamenii nu numai ca au fost fericiti sa sculte Cuvintul lui Dumnezeu, dar au primit
placerea in ascultarea de El.

Dragi prienteni, este un lucru sa citesti si sa inveti Scriptura si sa fii fericit pentru asta,
dar fericirea asta se va finisa daca tu nu asculti de cele citite si nu lasi sa fii condusa de
cele citite.
Vs. 18
Si ultimul pas in devenirea unui lider este indeplinirea obligatiei in detalii.
Mici vulpi care au distrus vita.
Biblia este o carte detaliata.
Ascultare amanuntita – facind asa cum este scris.
In fiecare zi a sarbatorii, Ezra citea din Lege, dupa cum era scis in Deuteronomi 31:11.
Asta ne arata ca ezra indeplinea cu preciziew ceea ce era prevazut in Deuteronomi si
Levit.
Ceea ce noi facem trebuie sa fie conform Bibliei.
Nu crimpei – nu ocoliri pe la cornuri.
II Timotei 2:5 – noi trebuie sa indeplinim Cuvinrul cu precizie – sa indeplinim legea.
Deci decizia de a face Biblia ghidul evreilor in viata a fost cu seriozitate initiate.
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Operatiunea de invatare din prima zi a lunii, sesiunea de studiere care a urmat, si acum
sapte zile de citire a Legii au format baza credintei oamenilor din Ierusalim.
Neemia 9
Din capitolul 8 – la capitolul 9 – ceea despre ce s-a vorbit este trezirea; o trezire
spirituala – o reinoire a poporului.

Asta s-a inceput cu construirea unui pupitru pentru citirea si explicarea Cuvintului lui
Dumnezeu.
Noi vedem ca rezultatul citirii Bibliei a fost trezirea, dar doar citirea Bibliei nu aduce
trezire – oamenii trebuie sa costieintizeze autoritatea Cuvintului lui Dumnezeu si
accesul Lui la inimile lor.
Acest capitol ne dezvaluie istoria lui Israel si a Dumnezeului lui Israel; el dezvaluie
maiestatea lui Dumnezeu si ticalosia oamnilor, el ne dezvaluie raspunsul lui Dumnezeu
oamenilor si rasunsul oamenilor la chemarea lui Dumnezeu.
Neemia 9:1-5
Trezirea lui Israel
Vs. 1a
Sarbatoarea s-a finisat la data de 22; those who stayed on were doing so by
deliberate choice.
Ei s-a adunat de buna voie. Oamenii doreau sa auda Cuvintul lui Dumnezeu.
Dumnezeu nu forteaza lauda – noi suntem liberi in a o face – nu avem nici o obligatie.
Vedeti, puteti sa aduceti copilul la biserica dar nu-l putti face sa laude pe Domntul.
Puteti sa-i aratati copilui drumul mintuirii, dar nu-l puteti face sfint.
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Noi ne aflam in aceeasi luna descrisa in capitolul 8. Asta ne arata ca trezirea se poate
petrece intr-o perioada scurta de timp.
Sarbatorirea s-a trasformat in post, pentru ca Cuvintul a mustrat oamenii si ei au inceput
sa-si marturiseasca pacatele lor.
Cuvintul lui Dumnezeu le-a arata pacatosenia lor – drumul gresit pe care pornise.
Adevarul Bibliei este baza trezirii biblice.

Noi nu putem trezi uh suflet care este mort!
Sufletul are nevoie de regenerare – cit mai repede posibil.
Simpla credinta in Cristos si in single Lui aduce salvarea eternal.
Noi suntem indreptatiti prin credinta in Isus Cristos.
Isus a spus, veniti la mine pentru salvare.
Isus a spus, “Veniti la Mine” – asta este ucenicia.
Asta este responsabilitatea de a asculta.
Deci, trezirea se refera la credinciosi, care sunt intr-o stare spirituala mai saraca, nu
sunt spiritual sanatosi, fiind adusi inapoi la viata si putere – la normal.
In timpul salvarii, noi obtinem un cadou – viata eterna - Romani 6:23
In timpul uceniciei, cineva isi daruieste ca viata ca dar.
Romani 12:1, “... sa va aduceti trupurile voastre ca o jertfa vie, sfinta, placuta lui
Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastra o slujba duhovniceasca.”
Salvarea nu poate dag gres.
Ucenicia este intotdeauna in pericol – Luca 14:25-33
Trairea in pacat, neascultare – inafara voii lui Dumnezeu este anormal. Umblarea cu
Dumnezeu este ceva normal.
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Postul, sacul si cenusa – demostrau sinceritatea cu care faceau totul – pocainta –
fructele pocaintei sunt demonstrate prin deciziile luate.
Vs. 2
Copii lui Israel s-au separat de tot ce era pagin.

Ascultati, daca doriti trezire – o cerinta obligatorie este pocainta – intoarcerea de la
pacat.
Oameni au hotarit ca trebuie sa se separe de pacat si de orice activitate pacatoasa, la
fel de oamenii care nu ascultau de Legea Domnului, mai ales casatoriile cu paginii,
idolatria si comportamentul imoral.
Asta de fapt este efectul Cuvintului lui Dumnezeu asupra vietilor acelor oamni.
Daca asta are un efect asupra noastra atunci noi ne vom duce la Dumnezeu cu
pocainta.
Asta este calea care duce la trezire; nu exista o alta cale.
Marturisirea inseamna a fi de accord cu Cuvintul lui Dumnezeu fara a cauta vreo
indreptatire a faptelor noastre.
Marturisirea este realizarea ca ceea ce facem sau gindim este pacat.
Cind noi facem asta, noi marturisim pacatele noastre, si Dumnezeu fiind credincios ne
iarta. El ne curata.
Noi nu putem sa traim in lumea de azi fara a pacatui cu mintea, ochii sau urechile.
Si atunci noi marturisim totul lui Dumnezeu.
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Sunt multi oameni astazi care incearca sa-L slujeasca, sa-L laude sis a treaiasca pentru
Dumnezeu, dar care nu umbla in lumina Cuvintului lui Dumnezeu.
I Ioan 1:6-7, “Daca zicem ca avem partasie cu El, si umblam in intunerec, mintim si nu
traim adevarul. Dar daca umblam in lumina, dupa cum el insusi este in lumina, avem
partasie unii cu altii; si single lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curateste de orice pacat.”
Oamenii si-au facut timp sa-si marturiseascapacatele sis a caute iertarea lui Dumnezeu.

In final noi vedem ca oameniis-au departat de lume si s-au apropiat de Dumnezeu.
Predarea viatii lui Dumnezeu fara separarea de spacat este ipocrizie!
Poporul lui Israel a fost ales de Dumnezeu ca sa fie o natiune separate de paginii din
jurul lor.
Leviticul 20:26, “Voi sa-Mi fiti sfinti, caci eu sint sfint, Eu, Domnul; Eu v’am pus de o
parte dintre popoare, ca sa fiti ai Mei.”
Apostolul Petru aplica aceste cuvinte crestinilor din bisericile de azi.
I Petru 1:15, “Ci, dupa cum Cel ce v’a chemat este sfint, fiti si voi sfinti in toata purtarea
voastra.”
Deci care este standartul nostru ?
Care ar fi viata normala pentru un crestin? – trairea sfinta/ viata sfinta si sfintenia.
Cum sa raminem sfinti? – invatind ceea ce spune Scriptura – dupa cum ne invata Duhul
Sfint.
Noi raspundem – noi suntem reinoi.
Invatind di Scriptura Legea oamenii au observant ca toti predicisorii lor falimentau in ce
priveste legamintul lor cu Dumnezeu.

168
Ei isi marturiseau pacatele – pacatele lor si a parintilor lor.
Iacov 4:8-10, “Apropiati-va de Dumnezeu, si El Se va apropia de voi; Curatiti-va minile,
pacatosilor; curatiti-va inima, oameni cu inima impartita ! Simtiti-va ticalosia; tinguiti-va
si plindeti! Risul vostru sa se prefaca in tinguire, si bucuria voastra in intristare: Smeritiva naintea Domnului si El va va inalta.”
Avem noi nevoie de trezire azi?
Asta este exact ce au facut acesti oameni – asta este ceea ce noi trebuie sa facem!

Vs. 3a
Ei au sezut jos – oamenii erau infometati sa cunoasca voia lui Dumnezeu si
promisiunile Lui pentru ca ei au stat jos ore in sir.
Copii lui Israel au citi Legea timp de ¼ din zi; ei au facut ceva dupa auzirea Cuvintului –
ei si-au marturisit pacatele.
Dupa ce au auzit Cuvintul lui Dumnezeu, ei si-au marturisit pacatele; si dupa ei l-au
proslavit pe Dumnezeu.
I Petru 2:9, “Voi insa sunteti o semintie aleasa, o preotie imparateasca, un neam sfint,
un popr, pe care Dumnezeu Si l-a cistigat ca sa fie al Lui, ca sa vestiti puterile minunate
ale Celui ce v’a chemat din intunerer la lumina Sa minunata;”
Ce-i oferim noi Lui ? Lauda si pe noi.
Asta este ceea ce noi trebuie sa facem. Cum trebuie sa-L slavim pe Dumnezeu in
timpul serviciilor noastre!
Adevarata lauda implica multe elemente: auzirea Scripturei, lauda Domnului,
rugaciunea, marturisirea pacatelor si separarea de lucruile neplacute lui Dumnezeu.
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Lauda implica Cuvintul lui Dumnezeu, pentru ca Cuvintul lui Dumnezeu prezinta
Dumnezeul Cuvintului.
Cu cit mai bine noi stim si indeplinim Scripturile, cu atit mai bine noi il vom
cunoaste pe Dumnezeu si vom devein ca El.
Orice serviciu de lauda care ignoreaza Cuvintul lui Dumnezeu nu va fi binecuvintat de
Dumnezeu.
Multi sunt foarte confuzi in ceea ce priveste difinitia trezirii. Multi au dat la o parte
trezire.
Noi trebuie sa privim in Sfintele Scripturi, pentru a gasi definitia trezirii si indiciile ei.
Noi am privit de atit de multe ori trezire ca ceva supranatural in biserici.
Cuvintul “trezire” folosit in Biblie inseamna “a adduce la viata sau a da viata”.
Conceptual bilbic privind “trezirea” este actiunea pe care o face Dumnezeu pentru a
aduce inapoi la ascultare si binecuvintare copii Sai.
Trezirea lui Iacov – Geneza 45
Trezirea lui Iacov a fost una emotional.
Suferinta de lunga durata (mai mult de 20 de ani) pe care a trait-o Iacov crezind ca fiul
lui Iubit Iosif era mort.
Trezirea lui Samson – Judecatori 15
“cind el a baut [apa]… el s-a trezit.”when he had drunk [the water] . . . he revived.”
Apa l-a adus pe Samson la viata. Trezirea lui l-a adus inapoi la norma.
Trezirea Fiului vaduvei – I Imparati 17
“si sufletul copilului s’a intors in el, si a inviat.” “Trezirea” acestui copil a fost invierea lui.
Viata este un lucru normal pentru copil.
Cuvintul “trezire” in limba engleza este utilizat cu acelasi sens.
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Cind noi spunem ca o persoan are nvoie de trezire fizica, noi avem in vedere ca ceva
nu este bine cu starea lui fizica. Poate ca el are problem de respiratie sau nu este in
cunostinta. Ceva trebuie sa fie facut pentru ca el sa fie trezit sau readus la viata.
Trezirea descrisa prin cuvintul chayah [kayah – in evraica trezire], nu este nimic altceva
decit o stare emotional, spirituala sau fizica care trebuie readusa la viata.
Cind noi parcurgem drumul trezirii spirituale, Dumnezeu aduce la viata orice sfera a
vietii noastre pina cind ea se poate potrivi cu standartele spirituale.
Dumnezeu ne aduce inapoi de la trupesc la duhovnicesc, de la neascultare la ascultare,
dela iubire de lume la iubirea de Tata.
Romani13:11-14
Ei s-au intors de la pacatele lor si s-au intors la Dumnezeu in smerenie – Dumnezeu i-a
primit.
Fiecare pacat trebuie sa fie forsaken si fiecare promisiune de crezuta, dar cind le
facem, noi ne putem uita la Dumnezeu we can look expectantly for God to draw nigh to
us again!
Idea ca trezirea este un act suveran, ne face sa credem ca Dumnezeu trezeste
oamenii individual, fara a se uita la cuvintele si atitudinea lor.
Dumnezeu nu ne invata ca trezirea este ca un act suveran, dar mai curind ca un
rasouns la promisiunile Lui!
Bilbia ne invata ca atunci cind oamenii raspund chemarii lui Dumnezeu, El da un
raspuns raspunsului lor.
Iata de ce noi putem sa ne asteptam la trezire cind noi ne intilnim cu conditiile ei.
Cind dumnezeu trezeste poporul Lui, El ii scoate din maladiile spiritual la o viata
spiritual sanatoasa, de la neascultare la ascultare, de la rebeliunela predare.
Cind noi nu suntem calauziti de Duhul Sfint, noi avem nevoie de trezire.
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Worldliness, trupescul si indiferenta au devenit atit de commune in Crestinism, ca
pasiunea, puterea si puritatea par a fi extraordinare.
Vs. 4
Stind pe platform.
Prima grupa se pare ca au proclamat distress copiilor lui Dumnezeu iar a doua a
condus lauda lor.
Asta era bocetul lor – prima grupa erau ca petitionerii si a doua ca chanters.
Chemarea descrisa in versetul 5b, Stand up and bless the Lord – vs. 5c-e
Din Scriptura se vede ca Dumnezeu ne vorbeste; iar prin rugaciuni, marturisirii si lauda
noi Ii vorbim.
“Stand up and bless the Lord your God!” (v. 5) este o porunca pentru fiecare credincois
adevart care vrea sa asculte de Cuvint.
Adevarata trezire se manifesta prin lauda data lui Dumnezeu de poporul Sau.
Numele lui Dumnezeu este laudat mai pe sus de orice nume si noi trebuie sa-l laudam
atunci cind ne inchinam Lui.
El trebuie sa fie “exalted above all blessing and praise.”
Psalm 113:2-3, “Blessed be the name of the LORD from this time forth and for
evermore. From the rising of the sun unto the going down of the same, the LORD’s
name is to be praised.”

Unul dintre cele mai dinamice moduri prin care Dumnezei ni se decopera este numele
Sau.
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Daca noi am proslavi Numle LUi dupa cum ne este scris in Scriptura, noi trebuie sa stim
care sunt acele nume si ce semnifica ele.
Isus ne-a dat un exemplu de rugaciune – “Tatal nostrum care esti in ceruri, sfinteascase Numele Tau.” – Matei 6:9
Isus ne invata pe noi aici ca o parte din rugaciunea noastra zilnica trebuie sa includa
lauda si inchinarea Numelui Sau Sfint.
De fapt, asta se plaseaza pe primul loc in orice lista.

Vs. 5b – Domnul,Dumnezeul vostru
“De la inceput Dumnezeu” –primul nume folosit de Dumnezeu pentru a se descrie este
ELOHIM.
De fiecare data cind cuvintul Dumnezeu este folosit in Biblia engleza, de fapt se refera
la ELOHIM – Creatorul nostru.
ELOHIM esteun substantive la numarul plural care descopera de la inceput trinitatea lui
Dumnezeu.
“. . . nu este Dumnezeu [Elohim] ca Tine, nici sus in ceruri, nici jos pe pamint: Tut ii
legamintul si indurarea fata de robii Tai, cari umbla inaintea Ta din toata inima lor!”
(I Imparati 8:23)
Tu esti cel care m-ai creat prin puterea Ta creatoare.
Tu este Dumnezeu mare al universului si totusi Tu ai decis sa-mi dai mie Biblia, plina de
binecuvintarile promise de Tine cu care traiesc.
Iti multumesc, ELOHIM, pentru ca ai scris legamintul Tau in Sfintele Scripturi.
Multumesc ca m-ai iubit atit de mult ca mi-a daruit legamintul pretios de pe cruce.
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Din toate numele care descriu caracterul lui dumnezeu, IEHOVA este cel mai descriptiv
–

vs. 5

IEHOVA este numele cel mai des folosit in Cuvintul lui Dumnezeu.
Se intilneste de 6,823 ori.
IEHOVA ne descrie noua un Dumnezeu care este absolute existent.
“Unul care este ceea ce El este.”
Iata de ce El a putut sa-I spue lui Moise sa spuna poporului “ . . . EU SUNT ACEL CE
SUNT. . . “

“. . . Sfint, Sfint, Sfint, este Domnul [IEHOVAH] ostirilor . . . “ El este esenta sfinteniei.
JEHOVA iubeste neprinhanirea in viata oamenilor Sai si ii binecuvinta potrivit cu ea.
In constrast, IEHOVA uraste pacatul si El va judeca nelegiuirea. (Exod 20:4-6).
JEHOVA este numele lui Dumnezeu care descopera adevaruri noi.
Nu este “sfint este Dumnezeu” (Elohim), ci “sfint este Domnul” (IEHOVA).
De sute de ori IEHOVA descopera adevaruri noi slujitorilor Lui.
IEHOVA este deasupra oricarei sfintenii si iata de ce El fiind sfint in veci, sufera din
cuaza pacatelor poporului Lui.
Dupa ei si-au adus aminte de istoria lor si cum Dumnezeu i-a ajutat – vs. 9, 11, 12, 15 –
si cum oamenii s-au concortat – vs.17, 18, 26, 28.Vs. 31 si 33 – Dumnezeu este drep si
Dumnezeu este bun.
Sa ne sculam in picioare si sa binecuvintam pe Domnul, Iehova, Dumnezeul tau,Elohim,
Creatorul.
Citind capitolul 9, obeservati ca el ne dezvaluie trei lucruri – maretia lui Dumnezeu
(Neemia 9:1-6), bunatatea lui Dumnezeu (vs. 7-30), si mila lui Dumnezeu (vs. 31-38).
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Trezirea lui Israel, Partea2

I. Maretia lui Dumnzeu – Vs. 6
Incepind cu versetul 6 si finisind cu 15, Dumnezeu este tema fiecarei propozitii.
Dumnezeu este tema principal a intregului capitol – cine este El si ce a facut el pentru
oamenii Lui.
Dumnezeu este mare!
A. In primul rind, maretia lui Dumnezeu se manifesta prin faptul ca El este unicul
Dumnezeu (Neemia 9:6a).

Nu exista alti dumnezei – nici Buda, nici Alah.
Dumnezeul nostru este Dumnezeu Iehova – El este unicul Dumnzeu.
B. A doua evident a maretiei lui Dumnezeu, este faptul ca El a creat universul. (Neemia
9:6b). El l-a creat in sase zile – cite 24 de ore fiecare.
C. In al treilea rind, maretia lui Dumnezeu se vede in grija pe care o are El pentru
creatia Lui. (Neemia. 9:6c).
El nu a creat totul si apoi a lasat tot ce crease la voia soartei.
El nu a invirtit pamintul ca pe o jucarie, pe care a lasat-o sa se invirteasca pina la sfirsit
– asta ar fi fatal.
El este implicat in orice domeniu al creatiei Sale. El vede chiar si o vrabie care cade.
Dumnezeu imbraca crinii din cimpie.
Dumnezeu este Cel care sustine pamintul.
D. Si in final, maretia lui Dumnezeu este vazuta atunci cind locuitorii cerului
lauda.(Neemia 9:6d).
Ecoul laudei pe care Israel o inalta Domnului a fost preluat in ceruri.
In timpul laudei noastre este foarte intelep sa incepem cu marirea Domnului.
Dumnul este mare !

Il
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II. Bunatatea lui Dumnezeu
Incepind cu versetul 7, istoria lui Israel prezinta bunatatea lui Dumnezeu fata de
oamenii Lui si de falimentele lor repetate in indeplinirea Cuvintului Lui si acceptarii
darului Lui.
Cuvintul “a da” este folosit intr-un fel sau altul de 16 ori in capitolul acesta, pentru ca
Dumnezeul nostru este cu adevart Dumnezeul care da, care primeste placerea din
ajutorul acordat oamenilor Lui. (I Timotei 6:17).

Dumnezeu i-a dat lui Israel pamint (Neemia 9:8, 15, 35), lege (v. 13), lucrarea Duhului
Sfint (v. 20), hrana si apa (vv. 15, 20), vestitori (v. 27), si victorie asupra dusmanilor (vs.
22, 24).
Ce mai mult ar fi dorit ei ?
Secole in urma Moise i-a atentionat pe oameni sa nu-L uite pe Dumnezeu.
Poporul nu i-a multumit lui Dumnezeu in timp de binecuvintare, dar s-au silit sa se
intoarca la Dumnezeu in timp de strimtorare. (vedeti Psalmi 105-106).
In timpul de cind sunt pastor am intilnit multi oameni, pentru care nici Dumnezeu nici
biserica nu aveam nici o importanta pina ce nu treceau printr-o criza – unul darg
nimereste in spital sau cineva decedeaza.
Si atunci pastoral si biserica trebuie sa uite de tot si sa le ofere ajutor!

Dar numai

perioada de criza este finisata, acesti oameni se intorc la stilul lor vechi de viata,
ignorind lucrurile de valoare, adica cele ale lui Dumnezeu si traind pentru ceea ce este
trupesc.
Puteti observa asa moment pe parcursul istoriei Israelului.
In versetele 7-18, Dumnezeu formeaza natiunea lui Israel. (Neemia 9.7-18).
Cum s-a intimplat aceasta?
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Dumneze l-a chemat pe Avraam si i s-a descoperit, pentru ca Avraam era factor de idoli
intr-un oras pagin. (Iosua 24:2-3).
“Iesi din tara ta, din rudenia ta, si din casa tatalui tau, si vino in tar ape care ti-o voi
arata”.(Geneza 12 :1)
Dupa Dumnezeu ii schimba numele din Avram in Avraam, pentru ca Dumnezeu i-a
promis ca din el va iesi o natiune mare.(Geneza 12:1-3; 17:1-8).
Macar ca Avraam mai avea citeodata mimente de indoiala, pentr un secol el s-a
increzut in Domnul si a mers mai departe ascultind de El.
Ascultarea lui a demostrata mai ales atunci cind el l-a pus pe fiul sau Isaac pe
altar.(Geneza 22; Evrei 11:17-19).
Legamintul lui Dumnezeu cu Avraam a fost baza tuturor lucrurilor pe care Dumnezeu lea facut pentru el si pentru descendentii lui.
Geneza 12:2-3, “Voi face din tine un neam mare, si te voi binecuvinta; iti voi face un
nume mare, si vei fi o binecuntare. Voi binecuvinta pe cei ce te vor binecuvinta, si voi
blestema pe cei ce te vor blestema; si toate familiile pamintului vor fi binecuvintate in
tine.”
Promisiunea lui DumnezeuI ca tot pamintul va fi binecuvintat prin Israel s-a infaptuit
pentru ca el l-a trimis pe Fiul Lui Isus Cristos pe pamint.
Galateni 3:8, “Scriptura, de asemenea, fiindca prevedea ca dumnezeu va socoti
neprihanite pe Neamuri, prin credinta, a vestit mai dinainte lui Avraam aceasta veste
buna: “Toate neamurile vor fi binecuvintate in tine.””
In tara lui Egipt poporul lui Israel s-a marit considerabil, vedeti puterea lui Dumnezeu
asupra dumnezeilor pagini – aduceti-va aminte de cele zece urgii – si au trait
rascumpararea prin mina puternica a Domnului. (Exod 1-15).
Dumnezeu a despartit marea - vs. 11 – pentru a-i lasa pe israeliti sa treaca si apoi i-a
adunat apele la un loc pentru a distruge dusmanii, armata egipteana.
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Dumnezeu si-a condus oamenii Lui zi de zi si noapte de noapte, dindu-le hrana si apa.
El la fel le-a dat Sfinta Lege(vs. 13), pentr ca ei sa stie voia lui Dumnezeu.
Dumnezeu nu este o putere impersonal si un Dumnezeu personal care vorbeste cu
oamenii.
Dumnezeu vrea o relatie personala.
Vs. 14 – multi crestini se bat cu Sabatul.
Sabatul a fost dat ca un semn special intre El si poporul Lui, Israel (Exod 31:13-17).
Sabatul era o zi de odihna pentru oameni si animale – era prevazuta pentru oameni.
Era pentru folosul lui.
Marc 2:27 – Isus spune, “Sabatul a fost facut pentru om, iar nu omul pentru Sabat;””
Coloseni 2:14-17
Neemia ne spune cum poporul a raspuns la tot ce Dumnezeu a facut pentru ei.
O schimbare majora s-a atestat in versetul acesta prin cuvintele “Dar parintii nostri ” –
vs. 16
“Stiff-necked” is a common Biblical expression for stubbornness.
Ei refuza sa se plece in fata autoritatii lui Dumnezeu, sa asculte de Cuvintul Lui, sa
indeplineasca Cuvintul Lui.
Vs. 17-18
La Cades, ei au incercat sa faca totul cu puterile lor proprii si au numit un nou lider
pentru a-i duce inapoi in Egipt.(v. 17; Numeri 14:1-5).
Eu nu stiu de ce ei au dorit sa se intoarca inapoi in robie. Poate voi stiti?
Eu nu stiu de ce multi crestini se intorc la pacat. Poate voi stiti?
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Cind Moise era pe munte cu Dumnezeu, oamenii si-au facut un idol la care se inchinau.
(vs.18; Exod 32).
Moise a mijlocit pentru popor, si Dumnezeu i-a iertat.
Cum au putut acei oameni sa-I intoarca spatele lui Dumnezeu dupa tot ce a facut El
pentru ei?
Ei nu credeau cu adevarat in El - Psalmul 78:22
Ascultarea lor era superficiala; nu era ceva care venea din inimile lor.
In inimile lor, ei erau inca in Egipt si doreau sa se intoarca acolo.
Ei nu aveau credinta vie in Dumnezeu, dar dorea mai mult decit se poate astepta
ajutorul si binecuvibtarile lui Dumnezeu.

Nu numai ca El a fost Cel care a creat aceasta natiune, dar El conducea natiunea
aceasta. (Neemia 9:19-22).
40 de ani Israel a fost in pustie pentru a plati necredinta lor,generatia mai invirsta a nurit
si o ganeratie noua s-a nascut; dar Dumnezeu niciodata nu i-a lasat.
El ii conducea printr-un nor in timpul zilei si prntr-un stil de fco in timpul noptii, ii invata
Cuvintul, le dadea tot de ce aveau nevoie si le-a daruit viruinta asupra dusmanilor.
Dummnezeu este credincios si Isi implineste promisiumile si Isi atinge scopurile.
Daca noi il ascultam, noi suntem binecuvintati; daca noi nu-L ascultam, noi pierdem din
binecuvintarea Lui; in pofida la tot Dumnezeu isi aduce la indeplinire planurile si Numele
Lui este glorificat.
Ca si foarte multi din crestinii de azi, evreii nu au tinut minte planul lui dumnezeu pentru
vietile lor.
Ei au uitat de planul minunat al lui Dumnzeu pentru poporul lor.
Israel era poprul care traia pentru binele lor ne luind in consideratie voia lui Dumnezeu
pentru vietile lor.

179

Dumnezeu a promis ca-si va creste un popor, si El a indeplinit promisiunea. (Geneza
22:17).
El le-a promis ca le va da o tara roditoare, si el a ramas credincois promisiunii Lui.
(13:14-18; 17:7-8).
Sub conducerea lui Iosua, armata lui Israel a invadat Canaanului, au ocupat-o si
aucapatat toata bogatia ei.
Dumnezeu a fost Acela care le-a daruit Victoria si i-a ajutat sa cucereasca orasele,
casele, pamintul si bogatia tarii Canaanului.
Canaanul era o tara foarte bogata si Israelul a devenit un popor bogat(satisfacut); asta
ia dus la caderea lor, si asta l-a facut pe Dumnezeu sa-l cerecteze.
Israel se bucura traiind in bunatatea lui Dumnezeu, dar ei nu primiau placerea de a
trai in Domnul.
Ca si fiul risipitor (Luca 15:11-24), ei dorea bogatia Tatalui dar nicidecum voia Lui.
Proverbe 30:8-9, “Departeaza dela mine neadevarul si cuvintul mincinos; nu-mi da nici
saracie, nici bagatie, da-mi pinea care-mi trebuie. Ca nu cumva, in belsug, sa ma lepad
de Tine, si sa zic: “Cine este Domnul?” Si ca nu cumva in saracie, sa fur, si sa iau in
desrt Numele Dumnezeului meu.“
Pe timpul lui Iosua poprul s-a bucurat de binecuvintarile lui Dumnezeu, dar cind
generatia noua a venit si liderii tematori de Domnul au murit, poprul a intros spatele lui
Dumnezeu. (Judecatori 2:6-15).
Si atunci Dumnezeu i-a cercetat, ei I-au cerut alutorul; si Dumnezeu le-a dat judecatori
pentru a-i putea salva.
Dupa asta, ei su umblat cu Domnul pentru un timp oarecare, si dinou s-au intors la
pacat; este ca un cilcu care es repeta de fiecare data.
Vs. 27-28a
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Aceasta sectiunea ne prezinta ciclul istoric din cartea Judecatori. (vedeti Judecatori
2:10-20);
Se pare ca iosrael avea nevoie de fiecare data de o situatie critica pentru a recunoaste
faptul ca ei depend de Dumnezeu.
“Acesti oameni nu invata prea mult din lectiile de istorie, mai important este ce lectii ii
invata aceasta istorie.”
“Cei care nu-si aduc aminte de tecut sunt condamnati sa-l mai traiasca odata.”
Ciclul de pacate, declin, rugaminte si salvare nu putea fi oprit nici de experientiloe avute
nici de predicile prezentului.

Dar cuvintele “dar” la inceputul paragrafului (26) si dupa in versetul 31…
Ei s-au departat de Dumnezeu, de Cuvintul Lui si de Voia Lui.
Tabloul trecutului intunecat al necredibciosiei lui Israel este luminat decredinciosia lui
Dumnezeu.
Cind Israel asculta de Domnul, El era credincios si binecuvinta; cind Israel nu-L asculta,
El era credimcios si-I cerceta; cind Israelul cerea iertare, El era credincios si-I ierta.
Dumnezeu doreste ca poprul sau sa guste din privilegiile Lui, dar El nu poate sa le
dea privilegiul de a pacatui si de a trai viata dupa placul lor.
Planurile lui Dumnezeu sunt mult mai importante decit placerile noastre, si El isi va
aduce la implinire planul Lui chiar daca va trebui sa ne cerceteze pentru ca noi sa-l
indeplinim.
Pacatele lui Israel au devenit atit de stridente ca Dumnezeu a trebuit sa-i scoata din tara
lor.
Multitudinea pacatelor L-au facutThe totality of sins through the ages forced the Lord to
take steps against His people.
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Israelitii au fost dati in miinele imparatilor straini, care i-au sugrumat si i-au facut sclavi.
Pacatul va fi pedepsit.
Dumnezeu l-a folosit pe Artaxex pentru a distruge Imparatia de Nord; si qpoi El i-a adus
pe babilonieni, care au acaparat partea de sud (Iuda) si au distrus Ierusalimul si
templul.
Asta ar fi fost parca Dumnezeu le-ar fi spus,”Voi v-ati tarit viata ca paginii, Eu va voi
lasa si mai departe sa traiti ca ei.”.

Cei 70 de ani de robie din Babilon i-a invatat pe israeliti sa aprecieze binecuvintarile pe
care ei le primiau ca datorie, si dupa asta ei nicodata nu s-au mai intors la dumnezeii
paginilor.
Pedeapsa lui Dumnezeu este o evindenta a iubirii Lui ca si bunatatea pe care ne-o
arata in fiecare zi.(Evrei 12:1-11).
Noi trebuie sa fim multumiroti ca Dumnezeu ne iubeste atit de mult si ne permite sa
devenim “copii mai alintati”.
Psalmul 94:12, “Ferice de omul, pe care-l pedepsestiTu, Doamne”
Dumnezeu era bun cu poporul Lui chiar si atunci cind el nu era bun cu El.
Dupa cum Levitii au marturisit si au slavit Numele Domnului, ei au realizat pacatele
poporului si dreptatea lui Dumnezeu care se arata inpedepsirea poporuliu.
Neemia 9:33
Pacatul nu-I apartinea lui Dumnezeu ci imparatilor , liderilor, preotilor si tatilor care nu
au indeplinit Tora, Cuvintele lui Dumnezeu scrise incepind cu Geneza si finisind cu
Deuteronomi. Vs. 34
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Ei erau dinou in tara lor, dar ei nu se puteau bucura de ea; pentru ca tot ce lucrau ei era
dat altcuiva!
Imparatul Persian avea sub controlul lui tot, incluzind si trupurile lor. Vs. 36
Cind ei s-au impotrivit voii Lui, ei au devenit sclavi unor imparati care nu aveau mila de
ei.
Samuel i-a atentionat de acest fapt (I Samuel 8), si Moise le-a profetit ca ei vor da
bogatia lor ocupantilor lor. (Deuteronomi 28:15).

III.

Leviţii au recunoscut măreţia şi bunătatea lui Dumnezeu, şi acum, pe

baza de harul Lui, L-au întrebat pentru un nou început pentru naţiune.
Ei nu au putut schimba sclavie in care ei erau (ei erau încă sub dominaţie persană), dar
ei ar putea să se predea la un Master mai mare şi să caute ajutorul Lui.
Indiferent sub a cui stapinire suntem, dacă cerem ajutor de la Domnul, suntem liberi în
El (I Corinteni 7:22;. Efeseni 6:5-9.).
Dacă lui Dumnezeu i-a fost mila de Israel în trecut, nu le-ar ietra El pacatele acum ?
Dar ei au făcut mult mai mult decât daor sa ceara mila de la Dumnezeu, ei au intocmit
un legamint cu Dumnezeu ca să asculte de Legea Sa şi faca voia Lui.
Poprul a mai facut un legamint cu Domnul, la Muntele Sinai, pe care le-a rup (Ex. 24:38).
Ei au reînnoit legământul când au intrat in Canaan (Iosua 8:30-35) şi după ce au cucerit
terenului (24:14-28), dar apoi s-au răzvrătit împotriva Domnului.
Samuel a condus poporul spre reînnoirea legamintului lor (I Sam. 11:14 - 12:25), dar
regele Saul i-a condus pe oameni înapoi în păcat şi înfrângere.
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De îndată ce David s-a urcat pe scaunul de domnie, el s-a silit sa aducă pe oameni
înapoi la Domnul (2 Sam 6.); Şi rugăciunea lui Solomon la dedicarea templului a fost,
de asemenea, un pas în această direcţie.
Este trist de spus, dar cu toate acestea, Solomon a păcătuit împotriva Domnului, şi a
distrus aproape regatul său.
Si pentru toate acestea (v. 38)

Istoria a credincioşiei lui Dumnezeu, în ciuda necredincioşia lui Israel, a provocat
oamenii să decidă să asculte pe Dumnezeu sau sa repete pacatele părinţilor lor.
Înainte de apusul soarelui, s-a luat decizia de a întocmi un legământ solemn în care
oamenii s-au obligat printr-un luramint sa mentina relatia cu Dumnezeu.
Ei si-au rededicat viata lor lui Dumnzeu – s-au predat inca odata.
“Noi am incheiat un legamint, pe care l-am facut in scris” (v. 38)
Naţiune a iniţiat acest legământ cu Dumnezeu.
Nu ştiu de ce oamenii se pot înscrie la orice altceva în viaţă, dar se tem să semneze un
legamint cu Dumnezeu.
Prietene, daca doresti asta, inchee un legamint cu Dumnezeu, si pune sfirsit vietii
precedente.
Sunt Lui şi El este al meu.
Dumnezeul nostru este un Dumnezeu glorios (Neemia 9:5).
El este credincios, puternic,si Lui ii pasa de nevoile poporului Său.
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El este un Dumnezeu ieratator, El este indelungrabdator atunci cind păcătuim, El ne
pedepseşte dacă suntem rebeli.
El este un Dumnezeu generos, care ne dă mult mai mult decât am merita.
El este un Dumnezeu care isi ţine promisiunile, chiar dacă suntem necredincioşi.
Desigur, acest acest Dumnezeu merită ascultarea nostru timp de o viata!
Poate ca a venit timpul pentru un nou inceput.

Lasati-ma sa va dau 5 principii din Neemia 9.
1 principiu – haideti să nu uităm pe Dumnezeu şi sa nu ne comportam ca şi cum El nu
exista sau nu-i pasa de noi.
2 principiul - sa ne amintim că au fost separati 9:2
Nu există nici o lauda fara marturisire.
Nimic nu poate aduce fericirea pentru credincios, care nu este dispus sa infrunte si sa
paraseasca pacatul sau.
Bisericiicare nu-i merge bine, este acea care nu se separa.
3 principiu - Sa ne apropiem de Dumnezeu pentru un nou inceput
Oh, cit de multi dintre noi l-au parasit, dar El ramine milostiv.
Dacanoi crem o relatie cu El, atunci El tot o asteapta.
Ne vom dedica din nou viata noastra? Ne vom preda noi din nou?
4 principiu – haideti sa facem ceea ce este corect, indiferent de ceea ce se va intimpla
sau schimba.
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5 principiu – haideti sa ne aducem aminte ca Dumnezeu si pedepseste copiii Sai
Disciplina bisericii incepe cu predica impotriva pacatului.
Un predicator trebuie sa stea impotriva pacatului in biserica.
Dumnezeu binecuvinteaza denuntarea pacatului.
In cazul in care acest fel de disciplinare va fi mai des folosit in biserica, mai putin accent
se va pune pe alte forme de disciplinare in biserica.
Pastor trebuie sa-si iubeasca intr-atit oamenii sai, ca sa poata liber sa vorbeasca cu ei
despre pacat.
Este predicarea prea controversata in cazul in care este biblica?
Tacerea duce la discompunerea amvonul inpiese, si pastorul poate sa inceapa sa
abuzeze oameniii sai.
Nu va impiedica poluarea mintilor renasterea in biserici?
Pastorul trebuie sa spuna bisericii ca lipsa de rugaciune este pacat, ca lipsa de darnicie
este pacat, ca lipsa de marturisire este pacat, ca trairea fara de Cristos este pacat.
Predicarea impotriva pacatului poate sa o faca pe biserica de la inceput nu foarte
vestita, dar ea poate ajunge mai tirziu sa fie una sfinta si puternica.
Si o biserica sfinta, puternica, va atrage in cele din urma multi oamenila Cristos.
Bocim noi asupra pacatului?
Am putea cel putin sa ne bocim de pacatele care sunt printre noi.
Curatim noi pacatele noastre?
Noi trebuie sa curatim viatile noastre de careva lucruri pentru a putea fi sfinti.
Noi trebuie sa curatim bisericile noastre de careva lucruri pentru ca sa putem vedea
bucuria lui Dumnezeu.
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Fiecare om al lui Dumnezeu si fiecare adunare la un anumit moment sau altul trebuie,
de fapt, sa scoata pacatul din viata lor!
Acestea sunt momentele de cerecetare.
Ne vom intoarce noi la Domnul?
Vom lua noi crucea si-L vom urma?
Cind vom experimenta noi trezirea?
"Umblarea in Duh"

Neemia 10
Mai avem doar citeva capitole de trecut.
Hai sa ne reamintim putin ceea despre ce am vorbit.
Neemia 6:15 - zidul Ierusalimului a fost finalisat.
Poporul evreu a terminat un proiect de constructie mare, dar nu asta era cel mai
importnat lucru, ei erau cei care aveau valoare cu mult mai mare.
In Neemia 7 - oamenii sunt numerate si oamenii s-au adresat predicatorului.
Neemia 8 - Ezra a adus Cartea - Cuvintul lui Dumnezeu, el a citit-o si a invatat oamenii
din ea.
In Neemia 9 – oamenii raspund Cuvintului lui Dunmezeu prin pocainta si prin
marturisirea pacatelor.
Ei au înteles decizii proaste, pe care le-au luat in trecutul lor.
Punctul crucial al caderii lor a fost ca acestia nu au reusit sa aiba incredere în
Dumnezeu şi Cuvintul Sau.
Neemia 10:01, 28-39, (vs. 38)
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Pe deplin predati
Predicarea lui Ezra din aceasta Carte a dus la marturisirea pacatului.
Apoi, pentru a demonstra predarea lor totala ei au incheia un legamint cu Domnul.(vs 1)
Ati fost vreodata mustrati de pacatul vostru, din cauza predicarii Cuvintului lui
Dumnezeu?
A fost vreun raspuns emotional sincer? Daca da, cit a durat? A fost dedicarea lor reala?
Este un lucru, sa vii in fata Domnului cu o rugaciune de marturisire, si alt lucru sa
traiesti o vaita plina de ascultare in fata Domnului.

Permiteti-mi sa incep prin a spune, decizii grave preceada o schimbare semnificativa.
9:38 - planuri scrisi confirma prioritati corecte. . . . Scrie-le! Asupra puncte slabetrebuie
de lucrat.
Oameni care erau prezenti la intrunire, au avut o atitudine foarte serioasa in ce priveste
angajamentele lor, si erau determinati sa traiasca astfel incit Dumnezeu sa primeasca
placere din asta.
Exista cel putin trei dovezi prezentate in acest capitol ca acesti oameni au dorit cu
adevarta un nou inceput .
Aceste dovezi pot fi aplicate si vietilor noastre.
I. Prima dovada a unei vieti spirutuale este – supunerea fata de Cuvintul lui
Dumnezeu.
Observati in vs.29b, umblarea in Voia/ Legea lui Dumnezeu este sa fii supusSfintelor
Scripturi.
Problema principală in acea zi a fost atitudinea oamenilor fata de Legea lui Dumnezeu.
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Desigur, aceasta intotdeauna este problema/ tinta centrala a credintei.
Care este atitudinea noastra fata de Cuvintul lui Dumnezeu?
Uitati-va bine in Biblie.
Este asta prima data de cind te-ai uitat la ea, de duminica trecuta?
Vs.1 - au pus pecetea lor pe legamint.
Ar fi crestinii de azi obligati sa faca luraminte pentru a umbla cu Dumnezeu ? (vs. 29)
Probabil ca nu. Relatia noastra cu Domnul este cea a copiilor cuTatal, şi Tatal nostru
vrea ascultarea noastra sa se bazeze pe dragoste.
Juramintele sunt adesea bazate pe frica ("mai bine sa o fac de nu Dumnezeu ma va
judeca!"), Iar teama nu este cea mai mare motivatie pentru o vieta traita cu Domnul,
desi joaca un rol (II Corinteni 7:1)
Observati, de asemenea, versetul 28 - aceasta a fost o afacere de familie.
In versetul 29 exista o promisiune general de a se supune la ceea ce Dumnezeu a
declarat ca familie.
Lauda inchinata Domnului nu este lasata la biserica, dragii mei, ea este in casele
noastre, vehiculele noastre - si la locul de munca.
"Fiii si fiicele lor", ne aminteste ca tinerii si copii trebuie sa fie inclusi
in acest angajament.
De aceea Proverbe ne spune - un copil lasat de capul lui va rusina-o pe mama sa.
Una dintre cele mai dure lucrari de pe pământ este de a creste copii intr-o atmosfera
necrestina.
Israelitii au fost inconjurati de triburi pagine si popoare pagine care se inchinau la diferiti
idoli.
Cel mai simplu lucru din lume ar fi fost sa-si piarda caracterul lor distinctiv ca "poporul
lui Dumnezeu," si asaau si promis liderii din fiecare casa.
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Acest legamint a fost initiat de catre oamenii insisi.
Ei s-au legat pe ei insisi si pe familiile lor.
Dar eu si casa mea vom sluji Domnului.
Stiti unde se incepe asta – asta se incepe cu tata cind el decide sa conduca casa lui
dupa voia lui Dumnezeu.
O paralala poate fi trasa intre acest legamint si legamintul de casatoriei, care are in
centrul ei ideea responsabilitatii.
Ceremonia de casatorie, cu juramintele si angajamentele sale, cu martoriii ei si cu
semnaturile ei, defineste clar angajamentul unui partener fata de celalalt.
Acesti oameni s-au angajat sa umble pe calea lui Dumnezeu - care este Cuvintul lui
Dumnezeu.
II. Dovada a doua a vietii spirituale este - Separarea ca popor al lui Dumnezeu
Asa cum am spus inainte, ramasitile evreiesti era inconjurate de neamuri idolatre /
oameni pagini.
Ei aveau nevoie sa traiasca separat - sfint - "Pus deoparte" sesul cel mai clar vazut.
Legea interzice poporului lui Dumnezeu sa traiasca ca Neamurile.
Biblia ne spune ca noi sa nu umblam ca cei necredinciosi.
Biblia ne spune ca noi sa nu traim ca oamneni pierduti.
Suntem sfinti - noi suntem chemati sa traim inafara lumii. Noi suntem crestini – suntem
asemenea lui Cristos.
Efeseni 2:2 vorbeste despre trecutul nostru si modul in care noi am umblat dupa cum
dicta lumea aceasta, care este neascultare fata de Dumnezeu.
Corinteni ne spune sa iesim din mijlocul lor si sa ne separam de ei.
Efeseni 4:17-24:
"17 Iată dar ce vă spun şi mărturisesc eu în Domnul: să nu mai trăiţi cum trăiesc
păgânii, în deşertăciunea gândurilor lor,
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18 având mintea întunecată, fiind străini de viaţa lui Dumnezeu, din pricina neştiinţei în
care se află în urma împietririi inimii lor.

19 Ei şi-au pierdut orice pic de simţire, s-au dedat la desfrânare, şi săvârşesc cu
lăcomie orice fel de necurăţie.
20 Dar voi n-aţi învăţat aşa pe Hristos;
21 dacă, cel puţin, L-aţi ascultat, şi dacă, potrivit adevărului care este în Isus, aţi fost
învăţaţi,
22 cu privire la felul vostru de viaţă din trecut, să vă dezbrăcaţi de omul cel vechi care
se strică după poftele înşelătoare;
23 şi să vă înnoiţi în duhul minţii voastre,
24 şi să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o
neprihănire şi sfinţenie pe care o dă adevărul.”
Vs. 28b – S-au despartit/ separat
Fraza " toţi cei ce se despărţiseră", indica o schimbare.
Deci, poporul lui Dumnezeu nu sunt perfect, dar el ar trebui sa fie un proces de
schimbare.
Noi ar trebui sa crestem.
Despartirea de oamenii rai/ pagini era importanta, pentru ca ea mentinea sfintenia in
conformitate cu standartele biblice.
Poporul lui Dumnezeu va fi diferit de lume – credinta si standartele noastre sunt
distinctive. Ei s-au pus deoparte/ s-au despratit/ s-au separat.
Dumnezeu inca mai doreste ca poporul Sau sa fie despartit prin recunoasterea si
respingerea valorilor si convingerile care sunt contrare voii si invataturii lui Dumnezeu.
Noi trebuie sa luam seama foarte bine ca prin despratirea/ separarea biblica sa nu ne
trasformam intr-o natiune izolata.
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Separarea este pur si simplu devotament total fata de Dumnezeu, indiferent cit costa.
Se poate de observat casatoria dintre barbat si femeie, ei se casatoresc, ei s-au separat
de toti prietenii posibili si se dedica total unul altuia.
Evreii s-au separat de popoarele din jurul lor si s-au dedicat Domnului si Cuvintului Sau.
Acest lucru incepe cu cunoastere si întelegere, Vs. 28.
De la o gura care blestema - la una care lauda si zideste.
De la ginduri rele - la ginduri pure
De egoism - la altruism
De la o inima zgircita – la o inima darnica
Exista un mod de viata pacatos si exista un mod de viata sfint - eu nu fac acest lucru,
dar acest lucru este ceea ce fac.
Numai Duhul Sfint poate sa ne dea echilibrul, pentru a trai o viata sfinta dupa voia lui
Dumnezeu in aceasta lume pacatoasa.
Omul cu idei liberale nu ia seama la ceea ce Dumnezeu doreste sa faca cu viata lui, dar
pmul cu idei conservative vrea sa traiasca viata doar prin reguli fixate.
Acest ultim stil de viata doar te tine imatur si dependent de lideri spirituali – aici nu
exista nici o relatie personala cu Dumneze, doar cu exceptia faptului ca tu poti deveni
politisul lui Dumnezeu si criticul celor din jurul tau.
Cind va casatoriti - va despartiti de toti prietenii vostri – dar nu va separati si de sotul/
sotia dvs.
Separat de pacat, dar asta este doar o parte a separarii – noi trebuie sa fim separati
pentru Dumnezeu.
Singura modalitate de a trai o viata echilibrata este de a te deda cu totul lui Dumnezeu
si de a-L urma prin credinta – suntem salvati prin credinta si deci trebuie sa traim prin
credinta.
In primul rind este vorba despre implinirea Legii lui Dumnezeu, care apoi, la rindul ei
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necesita o separare/ despartire de pacat pentru o viata dedicata lui Dumnezeu.
Au fost trei domenii asupra carora Israel trebuia sa lucreze,in ce priveste separarea –
primul domeniu era problema casatoriei, apoi a fost ziua lui Dumnezeu (Sabatul), si,in
final a fost problema de a intretine casa lui Dumnezeu (templu).
Legamintul lor era bazat pe ascultarea de Lege, si ei scris trei elemente la care pe care
se angajau sa le indeplineasca.
Evident, ei o scris anume aceste elemente pentru ca ele erau unele pe care ei nu le
indeplineau.

Vs. 30
Acest lucru pare sa fi fost o problema perpetua pnetru Israelul.
Nici o casatoria cu paginii era aprobata de Dumnezeu.
Prima regula interzice casatoria in afara comunitatii crestine.
Convertirile se accepta, pentru ca acesta a fost cazul lui Rahav si Ruth, ele au fost
acceptate in comunitate, deoarece ele s-au despartit de pacat si s-au predat lui
Dumnezeu.
Solomon s-a casatorit cu multe femei straine care i-au abatut inima de la Domnul. (I
Regi 11:1).
Când Dumnezeu vorbeste despre femei straine - El nu vorbeste despre nationalitati sau
origini etnice.
El nu vorbeste despre culoarea pielii cuiva.
El vorbeste despre credinciosi si necredinciosi.
Dumnezeu vorbeste foarte clar despre asta.
Chiar si astazi, noi nu trebuie sa ne injugam in casatorie cu un necredincios.
David s-a casatorit cu o femeie pagina care venea din Ghesur (II Sam 3:03.).
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Ea a fost mama lui Absalom, si Absalom a fost o boala pentru David si familia sa.
Esecul creat de casatorie, a condus la multe compromisuri si au cauzat multe
probleme, in special in cazurile in care copiii au fost implicati si acelasi lucru este valabil
si azi.
Casatoriile mixte, nu tinind cont de rasa, ci de momentele religioase
Ei au petecetlui juramintul ca copiii lor sa se casatoreasca cu cei care-l urmu pe
Dumnezeu.
Dupa ei au hotarit sa nu cumpere nimic in zilele cind nu era permis de facut acest
lucru.(versetul 31)
Distinctia a unui lider crestin este ca atunci cind isi desfasoara afacerea, el o face cu
biblica din toate punctele de vedere.
Daca doriti sa aveti o viziune selectiva – o ascultare selectiva - un auz selectiv, va veti
distruge financiar.
Eu merg inainte. Voi nu oputeti merge inainte pacatuind. Este întotdeauna o propunere
care va esua.
Dumnezeu va onora persoanele care Il cinstesc pe el.
Evreii au declarat ca vor pune lucruri majorepe primul plan in viata lor si in facerile lor.
Deci, al doilea domeniu pe care l-au predat Domnului a fost interzicerea comentului in
ziua Sabatului si de orisice sarbatoare.
In zorii creatiei, Dumnezeu a stabilit principiul ca o zi din sapte sa fie zi de odihna.
Respectarea de catre Israel a Sabatului a devenit un martor pentru neamurile din jur ca
ei erau diferiti. Din noaptea de vineri pina sambata noaptea - lumea evreilorera stinsa.
Respectarea acestei zile de catre popor era um simplu mod de a marturisi cine erau ei
si cui se apartineau.
Intr-un mod similar, noi putem fi marturi dupa felul cum noi pazim ziua de duminica.
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Acesta poate fi o marturie pentru vecinii nostri necrestini.
Oricine stie ca atunci cind o familie iese duminica dimineata imbracati in hianle cele mai
bune ea se indearpta la biserica.
Paginii aduceau producte de vinzare in ziua de Sabat.
Acesti oameni s-au angajat sa indeplineasca Cuvintul lui Dumnezeu - nici o afacere în
ziua de Sabat.
III. Acum vom vedea a treia dovada a vietii spirituale.

Aici noi vorbim despre intretinerea Casei Domnului.
Ei s-au indreptat spre locul lor de lauda.
Expresia "casa lui Dumnezeu" este folosita de 9 ori in Neemia 10:32-39.
Nu este greu sa intelegi despre ce merge vorba.
Vs. 32-33 se spune ca Templul avea nevoie si de bani si de jertfe (animale si
boabe).
Versetul 39 le pune pe toate impreuna si face urmatoarea concluzie. . .
"Astfel ne-am hotărât să nu părăsim Casa Dumnezeului nostru." (Neemia 10:39)
Ei erau determinati sa nu faca acest lucru - amintiti-va de Hagai.
Erau taxele fixe care trebuiau sa fie platite in Casa lui Dumnezeu, care includeau
intretinerea Templului si proprietatea lui.
O comunitate de credinciosi, care il iubesc pe Dumnezeu nu vor neglija aceste
responsabilitati.
Inchinarea si serviciile noastre au nevoie de structura si de conducereare.
Si asta necesita lucru si finante.
In termeni practici, aceasta inseamna asigurarea financiara a lucratorilor bisericii.
Acest lucru subliniaza importanaa de angajamentelor pe care le iau familiile la Casa
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Domnului si la lucrarile din ea. [curatarea, ingrijirea bladirei].
Uitati-va la vs. 35
Evreii au fost invatati sa dea lui Dumnezeu primul si cel mai bun lucru, iar acesta este
un exemplu bun de urmat pentru noi.
Proverbe 3:9, "Cinsteşte pe Domnul cu averile tale, şi cu cele dintâi roade din tot venitul
tău”

Darnicia poate fi o mare binecuvintare, dar cei care dau trebuie sa evite cel putin doua
pericole:
(1) daruind, dar avind un motiv gresit; dintr-un sentiment de datorie, frica, sau lacomia "Daca dau, Dumnezeu trebuie sa-mi inmulteasca!"
(2) daruind, crezind ca pot face ceea ce vreau cu restul care ramine. Noi suntem
administratori ai lui Dumnezeu pentru tot ceea ce El ne da noi vom raspunde.
Capitolul 10 contine numeroase provocari pentru crestinii din zilele noastre:
(1) El ne arata importanta supunerii Cuvintului lui Dumnezeu.
Ei s-au tinut cu fermitate de autoritatea Cuvintului lui Dumnezeu, ei au oancora ferma
impotriva distrugerii.
(2) Acest capitol subliniaza sfintenia unui adunari crestine – importanta separarii de
lume si de valorile ei.
Pierderea distinctiei si conformitatii cu lumea merg mina in mina.
Uitati-va la viata voastra, casa voastra, munca voastra, inchinarea voastra, si apoi
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puneti-va urmatoarea intrebare, "Sunt eu cu adevarat distinct/ diferit? Ar putea o
persoana sa vada mesajul lui Dumnezeu pe ecran prin mine? Il pot vedea oamenii pe
Chistos in mine? "
(3) capitolul acesta ne provoaca sa fim credinciosi, atit in munca, finante cit si in
prezenta.
Aceste trei provocarii sunt foarte simple – principii care pot schimba viata, sunt descrise
in capitolul 10.
Acesti oameni s-au predat pe deplin. Acestia au semnat pe foaia legamintului.
Ei au scris toate punctele legamintului. Ei si-au predat familiile lor Domnului.
In primul rind, trebuie sa fim implinitori ai Cuvintului – nu doar in public dar si in privat.
In al doilea rind, toate lucrurile trebuie facute pina la sfirsit – nu pot sa apara chestiuni
dubioase – nu pot sa apara dosare discutate sub masa; totul trebuie facut din
perspectiva Cuvintului lui Dumnezeu.
In al treilea rind, trateaza Templul lui Dumnezeu, cu o inima ascultatoare – prezenta ta,
lucrarile tale, darurile tale. Este asta facut din dragoste pentr Dumnezeu si este asta u
fapt credincios?
Esti tu pe delin predat?
Cind Isus a venit pe acest pamint - cind El a mers la cruce - Isus a fost pe deplin predat.
Cind El a fost zdrobit pentru faradelegile noastre - cind singele Lui s-a varsat pentru
pacatele noastre - cind El a murit - El a fost pe deplin predat.
Cind El a fost ingropat si a inviat din morti. Si acum, El ii invita pe toti oamenii sa vina la
El dupa mintuire.
El este pe deplin predat ca sa apropie oamenii de Dumnezeu.
Capitolul 11 contine o alta lista mare, care continua si in capitolul 12.
Neemia 11:1-2; 12:27, 31, 36c-38, 43
Inchinarea in fata lui Dumnezeu
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In aceste doua capitole – eu observ trei principii care pot fi aplicate in munca crestinului.
In primul rind, trebuie sa ne predam total Domnului - Romani 12:01
Domnul doreste jertfa vietii noastre - traite - sfinte - care este si lucrul nostru in
fata Lui.
Acum, ca zidurile si portile Ierusalimului au fost restaurate, era important ca evreii sa repopuleze capita lor.
Orasul avea toate componentele lui principale in afara de oameni, care sunt cei mai
importanti.

De ce nu erau multi oameni in Ierusalim?
Orasul a fost, fara zid de 142 ani / nici o aparare / nici o securitate.
Nu era dorit pentru resedinta.
Niciunul nu doreste sa traiasca intr-un mediu fara vreo securitate.
Acum sistemul de securitate a reaparut - zidul a fost reconstruit, acum oras trebuia sa
fie aparat.
Oamenii trebuia sa inceapa sa protejeze orasul.
Vs. 1
Neemia a organizat o structura noua; 10 % din locuitorii satelor au fost alesi prin
tragere la sorti sa vina sa locuiasca in Ierusalim.
Ei au alese o persoana din zece sa vina sa traiasca în Ierusalim.
atunci anumiti oameni s-au oferit de buna voie.
Acest lucru a fost un sacrificiu spontan si de bunavoie.
Ei s-au predat lui Dumnezeu.
Din aceasta cauza, restul oamenilor au fost profund miscati (v. 2)
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Persoana dispusa pentru orice lucrare mai este inca baza unui crestin adevarat.
Dumnezeu avea nevoie de oameni – oameni plini de viata - in cetatea sfint, Dumnezeu
mai are nevoie de oameni si astazi.
Dumnezeu a decis sa faca lucrarea Lui prin oameni si acestea oameni suntem noi.
Niciodata nu subestima importanta pur si simplu a porezentei tale in locul unde
Dumnezeu te vrea.
Barbati, femeile si copii care au ajutat la popolarea orasului au slujit lui Dumnezeu,
natiunii lor, si generatiilor viitoare facind un pas prin cresdinta.
Observati versetul 1 - conducatori deja locuiau in Ierusalim.
Acestea erau condusi de exemplul liderilor lor!
Versetul 3
Dragii mei, noi ne-a deprins cu metoda lui Neemia de-a enumera persoanelor implicate
in proiecte.
In capitolul 3, El ne-a dat o lista, apoi in capitolul 7, 8, 10, si acum 11 si 12.
Prin aceste liste, Neemia arata aprecierea sa sincera pentru fiecare persoana care a
lucrat.
Dumnezeu isi cunoaste lucratorii Sai.
Acest capitol ne dezvaluie detaliiluaind in vedere cine si cu ce scop s-a mutat sa
locuiasca la Ierusalim.
Gasim aici numele necunoscute, nepronuntate de mult timp si uitate de oameni.
Aceste nume pot fi uitate sau parsa fie neimportante pentru noi, dar nu si pentru
Dumnezeu!
A fost nevoie de multi oameni, cu multe abilitati pentru ca lucrarea din Ierusalim sa
supravietuiasca.
Ei s-au oferit lui Dumnezeu.
Grupa I include numele celor care de buna voie s-au mutat in oras.
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Ei si-au scos radacinile, au parasit casele lor minunate, si a inceput totul de la zero.
Gasim al doua grupa mentionata in versetul 10.
Era 822 de oameni care lucrau de buna voie in templu. Asta compune un grup destul de
mare !
A treia grupa este mentionata in versetul 15.
"Treburile de afara" nu presupunea doar gazoane si gradini.
Versetul 16 se refera la cei care judecau, aveau grija de afacerile civile, si sfatuiau si
slujiau poporului.
Nici o afacere nu ar exista pentru mult timp, daca nu ar fi oameni care ar lucra cu
sirguinta pina ce ultima razade lumina nu dispare.
Acelasi lucru este valabil pentru o biserica. Stii de ce este nevoie pentru un serviciu de
dumnica? De multi oameni.
Un alt om este numit in versetul 17.
El a fost liderul care a inceput rugaciunea de multumire.
El a fost recunoscut doar pentru simplu fapt ca s-a rugat!
Dumnezeu foloseste multi oameni cu diferite daruri si abilitati pentru ca lucrarea Lui sa
fie finisata.
Cel mai important lucru este ca noi dam trupurile noastre Domnului, pentru ca El sa ne
poata folosi ca instrumentele Lui in lucrarea Lui.
Fiecare om este important si fiecare sarcina este semnificativa.
Orice lucru facut pentru Domnul nu va fi uitat.
Chiar daca altii nu recunosc sau apreciaza lucrarea dvs., puteti fi siguri ca Dumnezeu
stie totul despre ea si va va remunera.
Noi trebuie sa ne predam lui Dumnezeu.
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Matei 16:24, Biblia spune , " Atunci Isus a zis ucenicilor Săi: "Dacă voieşte cineva să
vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea, şi să Mă urmeze. " "
Aceasta inseamna sa ne predam lui Dumnezeu.
Acest pasaj nu este primul care sa dezvaluie ideea uceniciei.
" Cine nu-şi ia crucea lui, şi nu vine după Mine, nu este vrednic de Mine. Cine îşi va
păstra viaţa, o va pierde; şi cine îşi va pierde viaţa, pentru Mine, o va câştiga.”(Matei
10:37-39).
Ucenicie estela fel de importanta in ochii lui Dumnezeu, dupa cum este si salvarea
noastra.
Dumnezeu ne aduce aminte ca cheea uceniciei este dorinta ta de a devenit ucenic al lui
Isus, tu vrei sa te predai Lui pe deplin, acest process implica renuntarea la sine,
purtarea crucii si ascultarea deplina.
Prima cerinta a ucenicie este auto-negarea.
Noi trebuie sa ne preadam lui Dumnezeu.
O persoana care nu este dispusa sa se lepede de sine nu poate pretinde sa fie un
ucenic al lui Isus Cristos.
Pentru a te lepada de sine inseamna a face ceea ce este scris in Romani "nu purtaţi
grijă de firea pământească " (Rom. 13:14) si " nu ne punem încrederea în lucrurile
pământeşti "(Filipeni 3:3). . . . respingere totala de a dorintelor proprii si increderii.
A doua cerinta pentru un ucenic este purtarea crucii.
Pentru oamenii din zilele lui Isus crucea era un exemplu foarte real.
Acesta a fost instrumentul de executie folosit pentru cei mai mari dusmani ai Romei.
Cind ucenicii si multimea L-a auzit Isus vorbind despre cruce, nimic misterios nu s-a
aratat in fata ochilor lor.
Ei au avut imediat un concept al acestui lucru in mintea lor.
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Un om care isi lua crucea incepea ultimul drum pe care-l parcurgea, carind obiectul pe
care mai tirziu va muri.
Pentru un ucenic al lui Hristos luarea crucii inseamna a fi dispus sa inceapa drumul
mortii.
Pentru a fi un ucenic al lui Isus Cristos trebuie sa fii dispus, trebuie sa fii la slujba Lui,
sa faci tot si sa fii gata sa suferi pentru Cristos.
Cristos nu cheama ucenici la Sine pentru a face viata lor usoara si prospera, dar pentru
a-i face sfinti si roditori.

Dorinţa de a lua crucea este semnul unui ucenic adevarat.
A treia cerinta a uceniciei este de ascultare totala de Isus.
Numai dupa ce o persoana se leapada de sine si isi ia crucea, Isus spune, el este
pregatit sa Ma urmeze.
Adevarata ucenicie este supunerea deplina sub domnia lui Cristos, care devine un
model de viata.
Este o lucrare care trebuie facuta astazi pentru Domnul.
Mai mult decit atit – fiecare a primit un dar de la Dumnezeu - darurile care trebuie
folosite pentru binele intregului corp a lui Cristos – pentru intreaga biserica.
Faptul cel mai minunat despre darurile Duhului este marea lor diversitate.
In al doilea rind, unicul si totcuprizatorul scop a acestor daruri este scopul major al
bisericii.
Si scopul major al Bisericii este de a vedea oameni salvati si botezati,care mai apoi sa
devina ucenici care a poata planta biserici noi mai tirziu.
Scopul major al unui crestin este ca prin el oamenii sa-L vada pe Dumnezeu si sa-L
glorifice.
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Aceasta pune o responsabilitate mare peste fiecare dintre noi care suntem in Domnul.
In primul rind noi trebuie sa ne predam lui Dumnezeu.
In al doilea rind - noi trebuie sa dam lauda noastra doar lui Dumnezeu. (Neemia 12:2742)
Cine merita lauda noastra?
Oameni numai finisase un proiect de constructie incredibil si imposibil.
Oamenii s-au adunat sa praznuiasca lucrarea recent terminata asupra zidului - capitolul
12, versetul 27.
Zidul era finisat: mare, stabil, puternic, bine-construit si bine-planificat.
Ei l-au construit, dar lauda si omoarea era a lui Dumnezeu si ei i-au dat-o.
Zidul era ceea ce ii atragea cel mai mult.
Si ei au infaptuit ceea ce noi vom numi astazi serviciu de dedicare.
Dedicarea eraconsituita din mult mai mult decit sarbatorire – observati ceva foarte
important in versetul 30.
Inainte ca macar un moment de sarbatorire sa se inceapa, marturisirea isi face loc –
curatare, sfintire si iertare.
Biblia ne spune, “Deci dacă cineva se curăţă de acestea, va fi un vas de cinste, sfinţit,
folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună.”(II Timothy 2:21)
Pentru ca ei sa poate incepe sarbatorirea zidului , inimile lor trebuiau sa fie curate.
Aceasta este ordinea corecta.
La ce bun serveste deducarea zidului fara oameni dedicati?
Sfintenia preceda bucuria.
Daca noi avem de gind sa-L laudam pe Dumnezeu – noi trebuie sa fim sfinti.
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Ordinea pentru dedicare era unica. (vs. 31)
Liderii si cintaretii erau divizati in doua grupe, Ezra in fruntea primei grupe si Neemia
(urmind corul) in fruntea cealeilalte grupe.
Si solem ei au inconjurat zidul Ierusalimului.
Zidul lui neemia era aproape de 2.75 metri latime.

Procesiunea a inceput cred de la poarta vaii de la vest, marsaluind in directia opusa.
Grupul lui Ezra (12:31-37) a mers spre sud (impotriva acelor cearosnucului) spre poarta
gunoiului, dupa la poarta izvorului si poarta apelor spre estul orasului.
Grupul lui Neemia au mers(dupa acele ceasornicului) trecind poarta cea veche, poarta
lui Efraim,poarta pestelui, poarta oilor si poarta temnitei.
Numai grupurile au inceput marsul – ei au inceput sa cinte.
Lauda decuregea dupa un plan anumit, ea nu era dezorganizata.
Cele doua grupuri s-au intilnit la Casa Domnului si acolo au adus multe jertfe.
In fata Templului, corul a citat cintece de lauda si in acelasi timp preotii aduceau jertfe.
Ciorul nu numai ca a cintatci a cintat cu voce tare.(v. 42e).
Stiti voi oar ce inseamna asta in evraica? Asta inseamna a striga.
Si chiar si jertfele care au fost aduse, au fost aduse cu bucurie.(v. 43).
Acesti oameni laudau pe Domnul din toata inima.
Ei ii dadeau lauda lui Dumnzeu. Ei Il laudau pe Domnul cu inima si sufletul.
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Nu numai cintaretii profesionali Ii aduceau lauda Domnului, dar si femeile si copii li s-au
alaturat. (Neh. 12:43).
Foarte multi crestini au devenit spectator dar nu participant; si spectatorii pierd o mare
parte a binecuvintarii.

De ce Ezra si Neemia au organizat un asa fel serviciu de dedicare?
Pentru inceput, zidul si portile erau dedicate si oamenii aveau dreptul sa le atinga si sa
le vada.
Dar mai erau a intentia a acestui serviciu special:
Oamenii trebuiau sa vada ceea ce Dumnezeu a facut, si El era unicul care merita lauda.
Dusmanii au spus ca zidul va fi atit de slab ca si o vulpa va putea sa-l distruga (4:3), dar
iata ca acum oamenii sunt cei care marsaluies dealungu l zidului!
Ce marturie minuata era puterea lui Dumnezeu, arata prin costructia zidului, pentru cei
necredinciosi. Mai pe sus de toate era o realitate a credintei. . . . “lucrarea se făcuse
prin voia Dumnezeului nostru ” (6:16).
Versetul 43e, “strigătele de bucurie ale Ierusalimului se auzeau până departe”
Fiecare detaliu a servisiului de dedicare se parea a fi un ecou a cuvintelor psalmistului
Every detail of the dedication service seemed to echo the words of the Psalmist, “Nu
nouă, Doamne, nu nouă, ci Numelui Tău dă slavă pentru bunătatea Ta, pentru
credincioşia Ta!” (Psalmul 115:1)
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De foarte multe ori serviciul de dedicare a unei biserici marcheaza sfirsitul si nu
inceputul lucrarii, pentru ca adunarea rasufle cu usurare si incepe sa se ocupe de alte
treburi ca de obicei.
Oamenii din biserica se gindesc ca finisarea constructiei cladirii este un semn, dar de
cele mai multe ori ea devine o piatra de moara.
Cel mai important lucru al acestui serviciu de dedicare nu consta in marsul poporului in
jurul zidului.
Era de fapt bucuria care venea din partea corului si a poporului.

Evrei 13:15, “Prin El, să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică, rodul
buzelor care mărturisesc Numele Lui.”
Psalmul 69:30-31, “Atunci voi lăuda Numele lui Dumnezeu prin cântări, şi prin laude Îl
voi preamări. Lucrul acesta este mai plăcut Domnului, decât un viţel cu coarne şi
copite!”
Oameni l-au glorificat pe Dumnezeu cu inima plina de multumire.
Una din fuctiile cele mai importante al acestui serciviu a fost multumirea.
Sreviciu de dedicare se petrecea cu bucurie, exprima atit prin multumire cit si prin
cintari. (v. 27).
Observati ca accentual se pune pe o lauda plina de bucurie.
Cintarea este mentionata de opt ori in caets capitol, multumirea de sase ori, si bucuria
de sapte ori, si instrumentele muzicale de trei roi.
Una dintre metodele cele mai minunate de exprimare a inimii care se bucura in Isus
este lauda adusa Lui prin cintare – cintati in inimile voastre pentru Domnul.
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Sunt impresionat de faptul ca in Neemia 12:43 nu se spune ca cintarea lor a fost
auzita pina departe, ci “strigătele de bucurie ale Ierusalimului se auzeau până
departe”.
Asta se pare ca a fost a sarbatorire impresionanta.
Sarbatoririle special sunt un suport pentru crestini si o marturie pentru necrestini.
In primul rind, noi ne dedicam lui Dumnezeu.
In al doilea rind, noi ii dam Domnului lauda noastra.
In al treilea rind, noi trebuie sa-I dam Dmnului darurile noastre. (Neemia 12:44-47)
12:47

Rezultatul misiunii, care s-a bazat pe lauda Domnului si pe credinciosia aratata fata de
Cuvintul Lui, era ca “Tot Israelul a dat pe vremea lui Zorobabel şi Neemia, părţile
cuvenite cântăreţilor şi uşierilor, zi de zi” (v. 47).
Oamenii s-au asumat in fata Domnului sa aiba grija de templu (10:32-39), sis a-si
indeplineasca promisiunile.
Ei au spus, noi vom avea grija de Casa Domnului si de lucrarile Domnului.
Tineti minte ca, zeciuielile si darurile erau oferite pentru ca sa fie un ajutor lucratorilor
templului, astfel ca ei sa poata sa-L slujeasca pe Domnul.
Oamenii au adus zeciuia si darurile lor, nu numai pentru ca Domnul le-a poruncit astfel,
dar pentru ca “… Iuda se bucura că preoţii şi Leviţii erau la locul lor”.(12:44).
Slujitorii templului erau exemplari atit in curatenia lro personala, cit si in ascultarea lor
de Cuvintul Domnului. (versetele 30, 45).
Ei au condus lauda, nu dupa dorinta lor, dar ascultind in toate de Domnul.
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Cind credincoisii au parte de o slujba care-L onoreaza pe Domnul si care asculta de
Cuvintul Domnului, ei sunt mai mult decit bucurosi sa-si aduca zeciuielile si darurile
pentru a sustine asa o lucrare.
Oricine dadea “nu cu părere de rău, sau de silă” dar cu bucurie. (II Corinteni 9:7).
J. Hudson Taylor obisnuia sa spuna, “Cind lucrarea Domnului este facuta in fel in care
Dumnezeu o vrea si pentru Gloria Lui, ea nu duce lipsa de suportul lui Dumnezeu.”
Darurile noastre materiale sunt jertfe spiritual pentru Domnul, daca sunt date dintr-o
inima curate.
Apostolul Pavel le spune Filipenilor, “un miros de bună mireasmă, o jertfă bine primită şi
plăcută lui Dumnezeu”.(Filipeni 4:18).

Inainte ca noi sa putem adduce darurile noastre Domnului, noi trebuie mai inainte sa ne
dedicam Lui.
Pavel eramultumit cu bisericile din Macedonia pentru ei “s-au dat mai întâi pe ei înşişi
Domnului" (II Corinteni 8:5)
Darurile noastre nu pot fi substituienti nostri
Era a zi sfinta in Ierusalim, azi de bucurie pentru ca lucrarea a fost sfirsita si Dumnezeu
a fost glorificat intr-o zi minunata.
A durat binecuvintarea mult timp? Nu, si noi vom afla incurind de ce.
Neemia 13
Noi am ajuns la ultimul punst – ultimul capitol al omului lui Dumnezeu, Neemia.
Lasati-ma sa va introduce in ultima scena a acestei carti. Cind ajungeti la sfirsitul
istoriei, noi cam avem o idea despre ceea ce are de gind sa se petreca mai departe.
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Dar cartea lui Neemia prezinta o intorsatura majora fata de evenimente prezentate in
capitolele recedente, pline de srabatorire si victorie.
In Neemia 8-9 – noi atestam Trezirea poprului
In Neemia 10 – ei au incheiat un Legamint cu Domnul si l-au pecetluit
In Neemia 11-12 – noi atestam Serviciul de Dedicare a zidului – si procesinile care l-au
urmat.
Cqapitolulr 13 va fi o concluzie dezamagitoare a unei carti pline de triumf.
Noi observam acelasi scenariu - in viata lui David, Solomon – inceputuri minunate si
sfirsituri jalnice. Noi petem sa observam acelasi scenariu in business-uri, colegii, biserici
si familii.
Neemia 13:4-31

Un Sfirsit Dezamagitor
Dupa 12 ani de guvernare, Neemia a plecat din Ierusalim in anul al 32-lea al imparatului
Artaxex, aproape in anul 433 I. de H. El s-a intors in Persia dupa cum a promis. (2:6 –
paharnicul imparatului).
Eu sunt absolute sigur ca Neemia era foarte bucuros cind a plecat din Ierusalim, zidul
era construit, poporul traia trezirea.
Pentru cit timp el a fost plecat nu este clar, dar Neemia s-a mai intors odata in
Ierusalim.
Situatia pe care el a vazut-o cind s-a intors, era decvastatoare. El a descoperit lucruri
socante.
Pina cind mata nu a fost acasa, soaresii s-au jucat prin oras!
Intr-o perioada scurta de timp copii lui Israel s-au intors la vechiul lor mod de
viata – neascultarea de legile Domnului, modul de viata era lumesc.
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Neemia a fost primit de oras de multe evidente care merturiseau caderea
spirituala a poporului lui Dumnezeu.
Dargii mei, credeti ca Neemia va lasa miinile in jos? Omul care s-a intors nu era nici un
centimentru mai diferit de cel care parasise orasul alta data.
Ultimul capitol n prezinta seriozitatea si curajul cu care Neemia a facut fata falimentelor
poporului si cum el s-a zbatut pentru regenerarea poporului.
Cind el s-a intors in oras, Neemia a descoperit patru arii, in care pacatul s-a dezvoltat.
Cind s-a intilnit cu aceste “probleme”, el le-a sugrumat.
I. Primul pacat a fost pacatul compromisului.

Primul lucru era templul – Casa Domnului.
Pe cind zidul se construia, Neemia a experimentat nenumarate piedici din partea lui
Sanbalat, Tobia, si ghesem – va aduceti aminte de ei?
Tobia ra un dusman al lui Dumnezeu.
Tobia a incercatsa opreasca constructia zidului si personal l- a criticat, atacat si
insultat pe Neemia.
El a continuat sa faca tot posibilul pentru al cleveti pe Neemia – incluzind scrierea
scrisorilor pline de minciuna (veceti 6:19).
Imaginati-va uimirea lui Neemia, cind el a aflat ca lui Tobia I s-a dat o camara din Casa
Domnului.
Dusmanul vechi al lui Neemia intotdeauna a avut spijin din partea celor mai mari din
Iuda.
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Lui Tobia niciodata nu i-a lipsit curajul, ingrazneala.Tobia doar si-a pus talpa acolo, el
nu s-a mutat cu traiul acolo – astfel lucreaza pacatul si Satan.
Pentru cel mai mic loc in Casa Domnului era o lupta, iar lui Tobia i s-a dat o camera de
marimea unei camari, care a fost curatita chiar de autoritarile religioase pentru el. (7).
Era fara indoiala ca Tobia era satisfacut de asta, sa vada ca el are sub stapinirea lui
ceea ce trebuie sa-I apartina Domnului si celor care ii slujesc Lui; dar cel mai important
liucru era ca el era nervul central al Ierusalimului, un loc ideal pentru a putea influenta
poporul.
Persoana responsabila pentru asta era Eliasib.
Eliasib i-a dat lui Tobia o camera in Casa Domnului, el fiind mare preot.

Eliasib este primul care a fost numit in lista lucratorilor (3:1), si totusi el devine tradator.
Printer rindurile diaconilor, mai marilor din biserica pastorilor trebuie sa fie asa oameni
ca Neemia cu nu ca Eliasib.
Daca noi avem un pastor ca si Eliasim, atunci noi avem problem.
De ce ? Pentru ca unul din rudele sale era casatorit cu Fiica lui sanbalat(13:28), dar
tobia si Sanbalt erau prieteni.
Mai marele proet nu a ascultat de Dumnezeu, in situatia separarii conjugale.
Dumnezeu a interzis cu strictete casatoriile cu paginii.
Si preotul ii da lui Tobia una din camarile templulu.
Ei nu mai aduceau darurile poporului in camara aceea.
Aceste producte erau private ca ceva sfint,(12:47); 5,400 piese – Ezra 1:7-11.
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Astfel asta putea fi privit ca un act de badjocora, sa aduce ceva pacatos, ca Tobia, intro camera sfinta. O persoana de genul lui Tobia nu era lasata sa intre in partea
dinauntru a templului.
In acele zile, Casa Domnului era diferita de bisericile noastre de azi.
Era compusa din camera, care se uniau intre ele – camerele mai mari erau
folosite pentru pastrarea grinelor si vaselor folosite la inchinare.
Vs. 8
Neemia era suparat. El nu putea sa-si creada ochii. ” Mi-a părut foarte rău” (v. 8) .
Raspunsul si reactia lui Neemia au fost puternice.
Iata de ce, Neemia s-a dus si a arunca toate lucrurile lui Tobia afara din camara.
.

Avindu-l pe Tobia in Casa Domnului se poate asemana cu priveslistea unei vulpi in
cotetul gainilor.
“am aruncat afară din cămară ”
Neemia a facut acest lucru pentru ca el era determinat sa nu traiasca cu pacatul in locul
care a fost determinat de la inceput sa fie sfint.
Oamenii lui Dumnezeu trebuie sa vegheze permanent sis a faca fata compromisurilor.
Neemia nu a tolerat pacatul.
Casa lui Dumnezeu a fost infiltrtata – la fel ca si bisericile astazi.
Dumnezeu are nevoie de oameni ca Neemia care vor sugruma si vor arunca
lucrurile care apartin starzii in strada.
Aceslasi scenariu adduce multe problem si in biserici astazi.
Compromiterea si relatiile ei – biserica si-a intins miinele la tot felul de oameni si pacat
si le primeste in ea cu placere.
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Dar noi u trebuie sa imitam lumea pentru ca sa incerc sa-i marturisim ei. “Astazi lumea
a imiteaza atit de multe lucruri din biserica, si biserica imiteaza multe lucruri din ume , si
in final este greusa stii unde te afli ” . . .
Acest episode imi adduce aminte de timpurile cind Isus a curatit Templul. Isus a fost
miniat de “by those who mock God by using sacred space for personal use.”
Camarile erau folosite originar pentru serviciile Domnului.
Neemia nu apierdut mult timp pentru a rededica camara lui Dumnezeu, folosind-o dupa
cu tinta cu care a fost facuta.
Dar Neemia nu s-a oprit acolo – el a tamiiat camara.
Neemia a organizat sfintirea odailor adaugatoare. (vs. 9).

Aceasta ne sugereaza ca pacatul s-a raspindit si inafara camerii lui Tobia.
Principiul 1. Este importanta ca onorurile sa fie date unor lideri spirituali.
Un lideri calificat ca nespiritual poate sa distruga ani de lucru intr-o perioada scurta de
timp.
O simpla decizie facuta de un om spiritual decazut poate duce o multime de oameni
intr-o directive cresita.
Uni se intreaba daca Neemia nu a pregatit alti lideri .
De ce refiorma lui a falimentat atit timp cit el a fost absent?
Un lider trebuie sa pregateasca alti lideri.
II. O alta problema cu care Neemia s-a confruntat este descrisa in verstul10 –
poporul nu sustinea lucrarea Domnului.
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Alta problema care poate aparea.
Levitii care serveau in temple nu erau sustinuti corespunzatori; si ei au trebuiat sa-si
caute un alt lucru, lucriind in cimpie.
V. 11 – In absenta lui Neemia, iudeii nu au indeplinit legamintul care l-au semnat in fata
Domnului cu El, in ceea ce priveste darurile. (vedeti 10:35-40).
Portiunile promise nu veneau si Levitii nu mai puteau sa=si indeplineasca lucrarea.
“Pentruce a fost parasite Casa lui Dumnezeu?” (v. 11)
Neemia s-au reinters la Ierusalim si i-a gasit pe cintareti si Leviti in suburbiile
Ierusalimului. (la tara).

Cei care duceau slujbele traiau din zeciuielile poporului.
“Astfel ne-am hotarit sa nu parasim Casa Dumnezeului nostrum.” a fost raspunsul final
al poorului cind ei au incheiat legamintul cu Dumnezeu. (10:39).
Neglijind zeciuiala oamenii nu mai sustineau Levitii.
Ca rezultat, Levitii au trebuit sa-si abandoneze lucrarea in Casa Domnului pentru a
lucra in cimpie, ca aiba cu ce sa traiasca.
In Neemia 12:44, oamenii isis dadea zeciuiala cu bucurie.
El a chemat adunarea mai marilor din Ierusalim si i-a intrebat de ce au avut grija ca
copii lui Israel sa-l urmeze pe Dumnezeu.
Urmatorul pas pe care l-a facut Neemia, a fost adunarea Levitilor; Neemia spune “i-am
pus iaras in slujba lor.” (13:11).
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Citiva poate se bucurau – pe cind altii erau atit de infuriate ca niste viespi.
Un lider piternic si curajos de multe ori trebuie sa restaureze ce s-a pierdut si sa aduca
trezire in popor.
Oamenii lui Dumnezeu au raspuns corespunzator cind liderii lui Dumnezeu au
inceput sa puna lucrurile in ordine.
Versetul 13 ne arata cum Neemia a pus oamenii care erau considerate demni de
incredere in lucrarile lor.
O buna parte din trezire o ocupa punerea barbatilor credinciosi in conducere.
III. Mai este al treilea pacat care este prezentat inversetele15-22 – problemaa fost
trasformarea Sabatului intr-o sarbatoare seculara.
Noi ttrebuie aici sa intelegem ca sabatul nu a fost si va fi niciodata ziua de duminica.

Neemia se plimba prin oras si el a vazut ca vinzatorii faceau s-au intors la vechile lor
obiceiuri.
Agitatie descrisa in versetele 15 si 16 arata cit de rapid aceasta practica s-a raspindit.
Cind oamenii au inceput sa nu tina sabatul, faptul asta devenea primnul indiciu al
indeferentei lor fata de voia lui Dumnezeu, in alte arii din viata lor la fel.
Vs. 19
Un plan agresiv a luvrat aici!Neemia a avut dreptul sa se enerveze.
El le-a spus sa nu vina in timpoul Sabatului. Simbata este ziua cind ei il onoreaza
pe Dumneze.
Chiar inainte de Sabat, la asfintitul soarelei, Neemia aporuncit ca portile sa fie inchise.
Negustorii au venit cu matfa lor cerzing ca ei vor putea sa o vinda.
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Neemia s-a uitat de pe zid ca sa vada daca negustorii au venit, si ei erau chiar
acolo asteptind ca portile sa fie deschise.
Ei au venit in primul Sabat si au gasit portile inchise, au venit a doua aora si au gasit ca
portile erau tot inchise de Sabat.
Si atunci Neemia le-a spus, “Daca veti mai face inca odata lucrul acesta, voi pune mina
pe voi.”
Ei au stiut ca neemia chiar a avut in vedere ceea ce a spus.
IV. Este si al patrulea pacat pe care Neemia il gaseste – pacatul care priveste
casatoria cu femeile strine.
Cind cuvintul lui Dumnezeu este incalcat, multe lucruri murdare incep sa se petreac
imprejur.
Neemia aavut patru arii specific cu care a trebuie sa lucreze.
Si noi la rindul nostrum nu trebuie sa neglijam ca este o ordine consecutive intre ele.
De la inceput, Templul a fost neglijat, Casa lui Dumnezeu si in ultimul rind noi vedem
familia care este afectata.
In zilele noastre noi observam aceeasi corelatie intre cele doua arii mentionate mai sus.
Cind biserica lui Dumnezeu si-a luat alta directia, famila nu este prea in urma.
Neemia s-a luptat casatoriile mixe.
Mult se vorbeste in Vechiul Testament despre casatoriile mixe, dar Neemia s-a luptat cu
un alt aspect al acestei, coruptia generatiei viitoare, vs. 24.
Limbile vorbite intre copii lui Israel nu era numiaun simpton dar si o amenintare:
Asta insemna o erozie progresiva a identitatii Israelitilor in ce priceste mentalitatea lor,
si in acealasi timp pierderea contactului cu cuvintul lui Dumnezeu, care ii va conduce
efectiv la paganism.
O familie mixa le interzice copiilor sa cresca intr-o casa a credintei si ascultarii.
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O singura generatia care se lasa comrpomisa distruge lucrul facut de secole.
Vs 25
Aceasta problema era majora, una cruciala.
Cind noi citim ca Neemia i-a “mustrat”, asta nu inseamna ca el i-a blestemat, dar el i-a
judecat dupa Cuvintul lui Dumnezeu.
El a folosit cele mai aspre masuri, dare le erau inevitabile.
Asta poate fi vazut ca un mod violent si necalificat pentru un om al lui Dumnezeu.
Dar totusi cind noi interpretam actiunile lui Neemia in comparative cu intoria lui Israel,
noi observam ca ele erau mia mult decit necesare.
El stia ca Dumnezeu nu va tolera niciodata acest pacatul.
Daca El nu a tolerat asta in viata lui Solomon, si stim ca El a judact tot Israelul pentru
asta, Neemia a stiut bine ca Dumnezeu nu va tolera asta acum.
Neemia a spus o predica, amintindu-le oamenilor ca Solomon , odata unul dintre cei
mai mari imparati ai lui Israel, a fost ruinat de casatoriile pe care le-a avut cu femeile
straine. vs. 26e (Neemia 13:26e; I Kings 11:4-8).
Noi suntem atit de atenti, atit de generosi, atit de gingasi, atit de catici. Prea multe de
astea! Noua ne este frica de lupta, confruntare.
Vietile noastre merg mai deprate, acoperite de compromisuri si toletartii.
Deseori in mijlocul unei probleme care este complicata si complexa , noua ne este frica
sa spunei persoanei date adevarul.
Aceasta nelegiure atit de mare (v. 27)
Chiar si familia marelui preot a comis acest pacat. vs. 28.
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Neemia ne aduce aminte ca tolerarea pacatului duce la stagnarea cresterii spiritaule,
care mai apoi duce la indiferenta fata de doctrine; rezultatul final este degradarea
morala si spiritaula.
Daca noi nu suntem atenti, ori feluri de “Tobia” vor patrunde in vietile noastre.
1. Neemia a confruntat pacatul direct in fata. El a privit problema in fata.
Daca noi avem o problema in biserica noastra, in afacerea noastra, in casa noastra –
sau oriunde in viata noastra – noi trebuie sa o condfruntan direct. N-o inconjurati!
De sigur, confruntarea problemie va provoca durere, dar confruntai-o. Incepeti de azi !
2. Neemia a confruntat problema cu seruiozitate.
Daca ochii tai te ispitesc, scoate-i – o operatie serioasa.
Neemia era ferm in ceea ce facea.

Orice crestin care asteapta sa fie respectat trebuie sa fie astfel.
3. Neemia a lucrat/ s-a luptat pentru a schimbare permanenta.
Nu este suficient doar sa condamnam pacatul.
Trebuie sa facut ceva pentru a-l inlocui.
Oridecite ori dumnezeu spune “nu fa asta”, El iediat ne spune “fa asta in loc".
Dumnezeu intotdeauna nivelat pacatul cu ascultarea sau neprihanirea.
4. Toate aceste problem se nasc din aceslasi punct, toate infloresc de la aceeasi sursa.
Cuvintul lui Dumnezeu a fost ifnorat.
Cuvintul lui Dumnezeu este acela care pune in ordine toate lucrurile.
Este unica si suficienta rugula in tot ce tine de credinta.
Dezvaluirea intotdeauna preceda solutia.
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Niciodata nu veti putea solution o probema pe care n-ati definit-o.
In al doilea rind, o remarca cinstita trebuie sa se potriveasca cu o convingere curajoasa.
Neemia asculta de Dumnezeu si a chemat o natiune intreaga inapoi la Dumnezeu.
Noi am inceput prin faptul ca l-am numit pe Neemia, om al rugaciunii, si noi finisam prin
a demonstra aceasta cofirmare.

De cel putin patru ori, inima lui s-a plecat in rugaciune in fata lui Dumnezeu.(v. 14), (v.
22), (v. 29 & 31)
Eu cred ca faptul ca ultimul portret al lui Neemia este rugaciunea lui este semnifivativ.
Ce model minunat al unui lider!
El era un om al cinstei, convigerii si devotamnetului.
Lumea noastra este plina de oameni fricosi si confuzi.
Turmele fara pastor asteapta vocea care ii va incuraja, o motiv pentru ca sa poata sa
creada, unmodel pe care sa-l poata urma.
Ei cautau pe cineva sa vina si sa-i linisteasca, sa le larifice neintelegerile, sa-i
imbarbateze.
Ei cautau un lider.
Istoria copiilor lui Dumnezeu ne descopera un adevar dureros: dedicarea cu tota inima
si din toata inima eset de multe ori caracterizata prin periode de timp scurte.
Vs. 30
Acest verset sumeaza contrubutia majora a lui Neemia, in ce priveste starea spirituala a
poporului sau.
Toti strainii au fost indepartati de la posture inalte si priveligiate; toti preotii si Levitii s-au
intors la lucrarea lor de baza.
Cititi Maleahi.

