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Rezumatul Studiului 2 - Neemia 
 
A  Neemia în Persia: 
 Veştile 

— După ce Artaxerxe a ordonat oprirea reconstruirii Ierusalimului (Ezra 4), aceea cetatea a 
fost distrusă de către duşmanii lor; zidurile au rămas dărâmate şi porţile arse de foc. 

— Reacţia imediată a lui Neemia a fost de a se ruga şi a posti pentru popor şi pentru 
cetatea Ierusalim, cerându-I lui Dumnezeu să intervină. 

 Rugăciunea. 
— Cartea Neemia ne arată că acesta era un om al rugăciunii (2:4; 4:4-5, 9; 5:19; 6:14; 

13:14, 29). 
— Punctul cheie al acestei rugăciuni este să-ţi aminteşti promisiunile lui Dumnezeu şi să le 

revendici. 
— Domnului îi place să ne audă revendicând promisiunile Lui. El este dornic să le 

împlinească în vieţile noastre (Luca 11:13). 
 Cererea. 

— La 4 luni după rugăciunea lui Neemia, momentul potrivit s-a ivit şi Dumnezeu i-a îngăduit 
să vorbească cu Artaxerxe în legătură cu petiţia sa (444 î.Hr.). 

— Împăratul era îngrijorat de tristeţea paharnicul său. Neemia a făcut apel la emoţiile 
împăratului. El a cerut permisiunea să reconstruiască zidurile Ierusalimului. 

— Artaxerxe a fost mişcat de Dumnezeu. El l-a numit pe Neemia guvernator al Ierusalimului 
şi a autorizat reconstrucţia. 

B  Neemia în Ierusalim: 
 Autoritatea lui. 

— Împăratul i-a desemnat lui Neemia o gardă personală şi i-a dat scrisori pentru dregătorii 
acelei regiuni. Lui Asaf i s-a poruncit să-i dea lui Neemia toate materialele necesare 
pentru reconstruirea zidurilor. 

— Sanbalat (guvernatorul Samariei), Tobia (guvernatorul lui Amon) şi Gheşem 
(guvernatorul Edomului şi al Moabului) s-au înfuriat când au aflat că Neemia vine să 
ajute poporul iudeu. Aceştia au vrut să zădărnicească lucrările lui Neemia de la început. 

 Planul lui. 
— Neemia nu s-a încrezut doar în mica sa armată, şi-a pus de asemenea şi o armură 

specială: promisiunile lui Dumnezeu şi asigurarea că făcea lucrul Domnului. El avansa cu 
precauţie: 
(1) A revizuit situaţia actuală. 
(2) A planificat lucrarea ce trebuia făcută. 
(3) A adunat pe lideri şi le-a împărtăşit planul său. 
(4) A încurajat pe toată lumea să muncească. 
(5) A cerut dedicare 

— Noi trebuie să-L includem pe Dumnezeu în planurile şi conversaţiile noastre când 
gestionăm proiecte şi când suntem în contact cu lumea. Întotdeauna să folosim cuvinte 
înălţătoare şi care încurajează. 
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Aceasta a fost rugăciunea lui Neemia (Neemia 1:5-11): 
 
 

 

A Doamne, tu eşti mare şi plin de îndurare (v. 5) 

B  Ascultă rugăciunea robului tău (v. 6) 

C   Mărturisesc că am păcătuit (v. 6-7) 

D    Aminteşte-Ţi promisiunea Ta (v. 8-9) 

C’   Tu ne-ai răscumpărat (v. 10) 

B’  Ascultă rugăciunea robului tău (v. 11) 

A’ Doamne, dă-ne prosperitate şi har (v. 11) 


