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Introducere

Versete călăuzitoare: 1 Corinteni 10.11; Romani 15.4

1 Corinteni 10.11: Şi toate acestea li se întâmplau ca pilde
şi au fost scrise pentru avertizarea noastră, peste care au
ajuns sfârşiturile veacurilor.

Romani 15.4: Deoarece toate câte au fost scrise mai
înainte au fost scrise spre învăţătura noastră, pentru ca, prin
răbdarea şi prin încurajarea Scripturilor, să avem speranţă.

Introducere la cartea Neemia

Într-un anumit sens cartea Neemia este ultima carte a Vechiului
Testament. Cel puţin ea încheie descrierea istorică şi
cronologică a lui Israel. Este posibil ca cele relatate în cartea
profetică Maleahi să se desfăşoare într-un timp ulterior, însă nu
este sigur. Unii comentatori sunt de părere că Maleahi a rostit
profeţiile lui deja în timpul lui Ezra.

Cu câţiva ani înainte de apariţia publică a lui Neemia, profetul
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Zaharia a profeţit şi a întrebat: „Căci cine dispreţuieşte ziua
lucrurilor mici?” (Zaharia 4.10). Când a apărut Neemia era o
astfel de „zi a lucrurilor mici”. Nu mai aveau loc minuni mari ca
în timpul profetului Ilie sau al profetului Elisei. Nu, era timpul
„puterii mici” şi al „lucrurilor mici”. Şi noi nu mai trăim astăzi în
timpul începuturilor creştinismului, când aveau loc minuni şi
când printr-o predică 3000 de oameni au venit la credinţă. În
scrisoarea deschisă adresată bisericii din Filadelfia se spune
despre credincioşi: „… pentru că ai puţină putere şi ai păzit
Cuvântul Meu şi nu ai tăgăduit Numele Meu” (Apocalipsa 3.8).
Sper că suntem din aceia ca Neemia, care poartă Cuvântul lui
Dumnezeu în inimile lor şi preţuiesc Numele Domnului mai mult
decât orice altceva. Deci cartea este foarte interesantă şi
pentru creştini, deoarece şi ei trăiesc la sfârşitul unei epoci sau
cel puţin într-o epocă care merge în întâmpinarea sfârşitului ei.
Aceasta face cartea Neemia să fie dublu interesantă. Este cu
mult mai mult decât numai un document istoric din timpurile
vechi.

Istoria lui Israel este în multe privinţe şi istoria bisericii creştine.
Şi aceasta nu numai pentru că apostolul Pavel scrie cu privire
la istoria poporului Israel: „Şi toate acestea li se întâmplau ca
pilde şi au fost scrise pentru avertizarea noastră, peste care au
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ajuns sfârşiturile veacurilor” (1 Corinteni 10.11; compară cu
Romani 15.4). Istoria poporului Israel pune o oglindă înaintea
noastră a creştinilor.

După ce poporul sub călăuzirea lui Iosua a intrat în ţara
făgăduită, s-a arătat foarte repede necredincioşia poporului.
Moise a poruncit (compară cu Deuteronomul 12), ca ei să caute
în ţara făgăduită locul, pe care Domnul îl va alege, ca să lase
Numele Lui să locuiască acolo. Ajunşi în ţară, timp de patru
sute de ani nimeni nu s-a interesat să caute locul acesta.
Dumnezeu ar fi putut să-i spună imediat lui Moise locul, strada
şi numărul casei, dar El nu a făcut-o. Şi astăzi Dumnezeu caută
slujitori credincioşi, care doresc să contribuie la lucrul pe ogorul
lui Dumnezeu şi la construcţia Lui. Abia David, omul după inima
lui Dumnezeu, se scoală să caute un loc unde Domnul voia să
lase Numele Său să locuiască (compară cu Psalmul 132). Abia
în timpul fiului lui David, Solomon, se construieşte Templul în
Ierusalim şi se sfinţeşte, şi gloria Domnului a umplut casa (în
jurul anului 971 înainte de Hristos). Ea părăseşte Templul
(Ezechiel 10; 11) în timpul domniei ultimului împărat al lui Iuda,
Zedechia (597-586 înainte de Hristos) şi poporul este dus în
captivitatea babiloniană din cauza marii lui necredincioşii.
Ierusalimul împreună cu Templul sunt distruse şi zidurile

Pagina 5 din 145



dărâmate.

Prin providenţa lui Dumnezeu în jurul anului 538 înainte de
Hristos duhul împăratului păgân persan Cirus este trezit (Ezra
1.1,5): „el a dat poruncă în toată împărăţia sa, chiar în scris,
zicând: ‚Aşa spune Cirus, împăratul Persiei: «Domnul
Dumnezeul cerurilor mi-a dat toate împărăţiile pământului şi m-
a rânduit să-I construiesc o casă la Ierusalim, care este în
Iuda»’” (Ezra 1.1,2). Despre construirea din nou a altarului şi a
Templului putem citi în cartea Ezra (în jurul anilor 536-516).
Această primă reîntoarcere a avut loc sub conducerea lui
Zorobabel, care descindea din generaţia împărătească, şi
Iosua, care descindea din generaţia preoţească. Însă şi aici
găsim iarăşi apariţia foarte rapidă a necredincioşiei şi
delăsarea poporului. După construcţia Templului trec aproape
şaizeci de ani până când va reîncepe slujba la Templu prin
reîntoarcerea lui Ezra în oraşul sfânt.

Neemia vine în jurul anului 445 înainte de Hristos, în timp ce
Ezra era guvernator în Ierusalim. Slujba lui Neemia are mai
puţin a face cu Templul şi cu altarul şi cu slujba la Templu, ci
Dumnezeu i-a pus pe inimă să se ocupe cu cetatea Ierusalim şi
zidurile ei, cu porţile, străzile şi casele ei. Lui Neemia îi revenea
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sarcina să se preocupe cu viaţa civilă din Ierusalim.

Putem constata cinci puncte remarcabile în istoria lui Iuda:

1. Captivitatea babiloniană
2. Construirea altarului
3. Construirea Templului
4. Restabilirea serviciului la Templu
5. Construirea zidului în jurul cetăţii Ierusalim

Aceste cinci puncte le regăsim în mod impresionant în istoria
Bisericii. În Apocalipsa 17 şi 18 vorbeşte Noul Testament de
asemenea despre Babilon, şi anume sub forma, că aici este
descrisă curva Babilon. Curva Babilon este o imagine a
Bisericii Catolice şi în sens extins al creştinătăţii decăzute, care
are numele că trăieşte, dar este moartă (Apocalipsa 3.1). Nu
este nevoie de fantezie mare să identifici în Apocalipsa 17
cetatea de pe şapte dealuri cu Roma. În Apocalipsa 18 se
încheie descrierea Babilonului cu cuvintele, că „în ea s-a găsit
sângele profeţilor şi al sfinţilor” (Apocalipsa 18.24). Aceasta ne
face să ne gândim la mulţii martiri care au murit la începutul
Bisericii. Multe secole creştinătatea a fost ţinută în robia unui
sistem îngrozitor, la care afacerea cu indulgenţe era numai un
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exemplu al grozăviei acestei biserici. În afară de aceasta curva
Babilon este descrisă în Apocalipsa 17 cu cuvintele: „Şi femeia
era îmbrăcată cu purpură şi stacojiu, şi împodobită cu aur şi
pietre preţioase şi perle, având în mână şi un pahar de aur, plin
de urâciuni şi de necurăţiile curviei ei” (Apocalipsa 17.4). În
Apocalipsa 17.15,18 este descrisă apoi influenţa ei mondială,
unde şederea curvei este numită „ape”. (Apa în Biblie este
deseori o imagine a naţiunilor şi a popoarelor). În versetul 18 se
spune apoi despre femeie: „Şi femeia, pe care ai văzut-o, este
cetatea cea mare, care are împărăţia peste împăraţii
pământului” (Apocalipsa 17.18). Toate acestea se regăsesc
înainte de toate în Biserica Catolică începând din Evul Mediu
(parţial până astăzi).

Reforma din secolul 16 era începutul eliberării din această
captivitate romană îngrozitoare şi a readus creştinilor Cuvântul
lui Dumnezeu. Următorul pas a fost, că inimile multor creştini au
fost orientate spre altar. Jertfa Domnului a ocupat cu această
ocazie locul central. Masa Domnului a venit tot mai mult în
centru, şi creştinii căutau un loc unde ei puteau serba împreună
Cina în afara zidurilor bisericeşti. Este foarte interesant în
această privinţă că altarul din 1 Corinteni 10 a fost adus în
legătură cu Masa Domnului şi că şi în Vechiul Testament altarul
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este numit în unele locuri „Masa Domnului” (compară cu
Ezechiel 41.22; Maleahi 1.7,12).

Însă nu s-a rămas la „Masa Domnului”, căci după ce a fost
construit altarul sub conducerea lui Zorobabel, s-au îngrijit de
construirea Templului. Aşa a fost şi în creştinătate: după ce
Masa Domnului a fost iarăşi „restabilită”, în continuare s-a
gândit tot mai mult la caracterul casei lui Dumnezeu. Adevărul
referitor la esenţa Adunării lui Dumnezeu a ieşit tot mai clar la
lumină (în mod deosebit în secolul 19). Mulţi au părăsit
bisericile mari, ca să se adune laolaltă simplu şi modest
conform principiilor nou-testamentale (compară cu Faptele
apostolilor 2.42; 1 Corinteni 14; Matei 18.20). S-a citit de
exemplu 1 Corinteni 3.16 şi s-a constatat că şi în timpul actual
este un templu: „Nu ştiţi că voi sunteţi templul lui Dumnezeu şi
că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi?” (1 Corinteni 3.16).

Acestui templu al lui Dumnezeu îi aparţin toţi credincioşii
adevăraţi. Deci noi nu mergem într-un templu, ci noi suntem
împreună templul lui Dumnezeu. Esenţa Adunării (Bisericii) ca
trup al lui Hristos, ca şi casă a lui Dumnezeu, ca templu al lui
Dumnezeu şi ca mireasă a lui Hristos a trecut tot mai mult pe
prim-plan (atunci în secolul 19). S-a gândit din nou împreună,
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unde este locul unde Domnul Isus voia să lase Numele Său să
locuiască. Matei 18.20 a jucat un rol important în această
privinţă: „Pentru că unde sunt doi sau trei adunaţi în Numele
meu, acolo Eu sunt în mijlocul lor.” Slujba în cadrul Adunării şi
în casa lui Dumnezeu a devenit tot mai mult ordonată. Aşa cum
odinioară Ezra a rânduit serviciul la Templu, la fel s-a început
să se gândească împreună „cum trebuie să se poarte cineva în
casa lui Dumnezeu, care este Adunarea Dumnezeului celui viu”
(compară cu 1 Timotei 3.15). Nu funcţiile oficiale, nu preoţii şi
păstorii ordinaţi ar trebui să conducă casa lui Dumnezeu, ci
fiecare credincios ar trebui să se bazeze pe acţiunea Duhului lui
Dumnezeu şi să aştepte prezenţa Domnului înviat. Prin Duhul
Sfânt au fost puşi bătrâni, slujitori şi supraveghetori şi ei au fost
recunoscuţi de poporul lui Dumnezeu (compară cu Faptele
apostolilor 20.28; 1 Tesaloniceni 5.12).

Însă aceia care au redescoperit semnificaţia Mesei Domnului,
care au cunoscut că templul lui Dumnezeu constă din toţi
credincioşii adevăraţi şi care s-au bazat pe acţiunea Duhului lui
Dumnezeu în mijlocul lor şi au trăit prezenţa Domnului, nu s-au
oprit la aceste lucruri, ci s-au preocupat cu semnificaţia
„zidurilor” şi de trăirea vieţii civice în interiorul zidurilor. După ce
altarul şi templul au fost construite şi slujba la templu era
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organizată, trebuia ca viaţa zilnică să fie adusă în concordanţă
cu aceste privilegii mari. În interiorul zidurilor este siguranţă,
este unitate, acolo se trăieşte în adevăratul sens al cuvântului
sub fumul şi influenţa altarului şi a prezenţei lui Dumnezeu.
Creştinii credincioşi nu merg numai duminica la Adunare
(Biserică) sau reprezintă templul lui Dumnezeu numai
duminica, ci ei sunt templul lui Dumnezeu în tot timpul
săptămânii. Comportarea în casa lui Dumnezeu nu se referă
numai la orele de adunare, ci la toată viaţa noastră. Aceasta era
misiunea deosebită a lui Neemia; restabilirea vieţii civile în
Ierusalim (în interiorul zidurilor). Contraimaginea construirii
zidurilor şi a cetăţii Ierusalim în general o găsim în Apocalipsa
21, unde Adunarea (Biserica) este prezentată ca noul Ierusalim
şi unde noi citim de asemenea despre douăsprezece porţi şi
despre un zid.

Observăm deci cât de actuală este Biblia, da, cum Biblia se
interpretează ea însăşi şi că noi nu trebuie să forţăm
interpretarea modelelor din Biblie prin metode exegetice, ci
putem vedea cum Sfânta Scriptură se interpretează singură. În
aceasta constă vitalitatea Cuvântului lui Dumnezeu – nu sunt
simple istorisiri istorice.
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Informaţii de fond generale

Înainte de a ne ocupa de primul capitol având această schiţă
istorică în memorie, prezentăm aici unele informaţii de fond
generale referitoare la cartea Neemia:

Timpul / Istoricitatea

Editarea relatării: aproximativ în anul 430 înainte de Hristos
Timpul activităţii lui Neemia: aproximativ 444-430 înainte de
Hristos.
Timpul domniei lui Artaxerxes: 464-424 înainte de Hristos.
Relatarea începe cu anul al douăzecilea al domniei
împăratului Artaxerxes, anul 444 înainte de Hristos.
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Tabel cronologic (dă click pe imagine pentru format mărit!)
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Documente istorice

Papirusurile Elephantine, care au fost descoperite în anul
1903, confirmă istoricitatea cărţii Neemia, deoarece ele
amintesc pe Sanbalat (Neemia 2.19) şi pe Iohanan (Neemia
6.18; 12.23). Aceste surse ne lasă să ştim că Neemia a
încetat slujba sa ca administrator von Iudeea înainte de anul
408 înainte de Hristos (din Die Ryrie-Studienbibel).

Persoana lui Neemia

Ca paharnic al împăratului Artaxerxes I Neemia avea atât o
poziţie de răspundere (el trebuia să constate, că vinul pe
care-l bea împăratul nu era otrăvit), cât şi o poziţie cu multă
trecere, căci un slujitor demn de o astfel de încredere era
deseori un sfătuitor apropiat. După ce a auzit că zidurile
Ierusalimului nu au fost reconstruite, şi el a primit
permisiunea de la împărat să călătorească la Ierusalim şi să
înlăture situaţia dezagreabilă, el a dovedit aptitudinile lui
inegalabile de conducător şi organizator. După 52 de zile
era terminată reconstrucţia zidurilor. Ca administrator în
Iudeea, Neemia a dovedit modestie, integritate, dragoste de
ţară, energie, teamă de Dumnezeu şi altruism. După 12 ani
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în această poziţie el a fost din nou pentru scurt timp la
curtea împăratului Artaxerxes (Neemia 1.1; 13.6) şi după
aceea s-a reîntors în Iudeea, unde a chemat poporul la
pocăinţă. Multe pasaje din această carte sunt probabil din
jurnalul personal al lui Neemia, căci relatarea este fără ocol
şi foarte plină de viaţă. Mai multe detalii despre legătura
între această carte şi cartea Ezra se găsesc în introducerea
la cartea Ezra (din Die Ryrie-Studienbibel).

„Sunt trei feluri de oameni în lume: din aceia care nu ştiu ce are
loc; din aceia care privesc ce are loc şi din aceia care poartă
grijă să aibă loc ceva.”

Neemia = Domnul mângâie
Neemia, paharnic al împăratului Persiei (Artaxerxes)
(Neemia 1.11; 2.1)
Tirşata (guvernator) (Neemia 8.9; 5.14; 10.1); Neemia
dovedeşte calităţi de conducător
Neemia întruchipează viaţa civilă (nu era preot ca Ezra; nu
era Zorobabel, care întruchipa împărăţia – cap al poporului);
Neemia era un „normal”
Neemia scrie propria istorie
Neemia avea o relaţie strânsă cu Dumnezeu:
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„Şi am postit şi m-am rugat înaintea Dumnezeului cerurilor”
(Neemia 1.4).
„M-am rugat Dumnezeului cerurilor” (Neemia 2.4; Neemia
stătea înaintea împăratului!)
„Şi împăratul mi le-a dăruit, pentru că mâna cea bună a
Dumnezeului meu era peste mine” (Neemia 2.8).
„Şi n-am spus nimănui ce pusese Dumnezeul meu în inima
mea” (Neemia 2.12).
„Şi le-am spus despre mâna Dumnezeului meu, care fusese
bună peste mine” (Neemia 2.18).
„Dumnezeul cerurilor, El ne va face să reuşim; şi noi, robii
Săi, …” (Neemia 2.20).
„Auzi, Dumnezeul nostru, pentru că suntem dispreţuiţi”
(Neemia 4.4).
„Dar ne-am rugat Dumnezeului nostru şi am pus strajă
împotriva lor, zi şi noapte” (Neemia 4.9)
„Dumnezeul nostru Se va lupta pentru noi” (Neemia 4.20).
„Nu trebuie să umblaţi în temere de Dumnezeul nostru …?”
(Neemia 5.9; compară cu Neemia 10.32-39; 13.4).
„Şi acum, Dumnezeule, întăreşte-mi mâinile!” (Neemia 6.9).
„Dar eu n-am făcut aşa, pentru că mă temeam de
Dumnezeu” (Neemia 5.15).
„Şi am cunoscut că nu-l trimisese Dumnezeu” (Neemia
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6.12).
„Pentru ce este părăsită casa lui Dumnezeu?” (Neemia
13.11).
„Adu-Ţi aminte de mine, Dumnezeul meu, pentru aceasta, şi
nu şterge faptele mele evlavioase pe care le-am făcut pentru
casa Dumnezeului meu şi pentru cele de păzit ale ei!”
(Neemia 13.14; compară cu Neemia 5.19).

Fundalul cărţii Neemia

Captivitatea babiloniană se terminase
Aproximativ 49.000 de israeliţi s-au întors înapoi la Ierusalim
(cartea Ezra)
Altarul, templul şi serviciul la templu erau ridicate, respectiv
rânduită (cartea Ezra)
Zidurile, casele şi străzile erau încă în cea mai mare parte a
lor dărâmături şi cenuşă
Neemia era paharnic la împăratul Persiei şi trăia în palatul
Susa (Neemia 1.1)
Distanţa Susa-Ierusalim (aproximativ 1300 km linie aeriană)
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Poziţia geografică

Tradus de la: Nehemia - ein treuer Dienstknecht Gottes

Traducere: Ion Simionescu
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Neemia 1

Versete călăuzitoare: Neemia 1

Introducere

Neemia notează în această carte propria istorie. El nu era din
casă împărătească, aşa cum era Zorobabel, şi el nu era nici
preot, ca Iosua, sau un cărturar, ca Ezra. Neemia este în
adevăratul sens al cuvântului un „normal”, unul ca tine şi ca
mine. De aceea misiunea lui principală nu este în domeniul
altarului sau al templului, ci în domeniul vieţii zilnice şi civile în
Ierusalim. Şi pentru că Neemia era un om aşa de normal, ne va
fi uşor să transpunem istoria lui la viaţa noastră. Neemia avea o
poziţie frumoasă la curtea împăratului: el era paharnic la
împăratul Artaxerxes (Neemia 1.11b). Un paharnic este un om
de încredere al împăratului, care avea misiunea degustătorului
şi se ocupa de interesele împăratului; mai târziu împăratul l-a
făcut pe Neemia guvernator al Iudeii (Neemia 5.14).

Însuşirile lui Neemia 
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De altfel acesta este întotdeauna felul de a proceda al lui
Dumnezeu, că te confirmi prin ceea ce eşti. Domnul Isus spune
într-o parabolă:

Matei 25.21: Ai fost credincios peste puţine, te voi pune
peste multe.
Luca 16.19: Cine este credincios în foarte puţin este
credincios şi în mult.

Neemia avea însă şi alte însuşiri de valoare, care ne pot sluji ca
model:

Era interesat

Dacă vrei să fi un conlucrător al lui Dumnezeu credincios,
atunci interesează-te de aproapele tău şi de Adunare
(Biserică). Despre Neemia se spune:

Neemia 1.2: Şi i-am întrebat despre iudeii care scăpaseră,
care mai rămăseseră din captivitate, şi despre Ierusalim.

Neemia a întrebat, el s-a interesat de aproapele lui (iudeii) şi de
chestiunea lui Dumnezeu: cetatea Lui sfântă Ierusalim, cetatea
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Marelui Împărat. Cu ce ne preocupăm noi în timpul liber? Avem
noi în vedere pe fraţii noştri şi pe surorile noastre de credinţă?
Ne mai interesăm de chestiunea lui Dumnezeu? Ce înseamnă
noul Ierusalim pentru tine (aşa este numită Adunarea în starea
veşnică [compară cu Apocalipsa 21]), Adunarea sau Biserica
lui Dumnezeu pe pământ? Mai întrebăm noi unde este locul
unde Domnul a vrut să lase Numele Său să locuiască? Ai tu
duhul lui Neemia?

Purtarea durerii

Când Neemia a auzit de starea jalnică a Ierusalimului, aceasta i-
a străpuns inima:

Neemia 1.3,4: Şi ei mi-au zis: „Cei care au rămas, care au
scăpat din captivitate acolo, în provincie, sunt în mare necaz
şi în ruşine; şi zidul Ierusalimului este dărâmat şi porţile lui
sunt arse cu foc”. Şi a fost aşa: când am auzit cuvintele
acestea, m-am aşezat şi am plâns şi am jelit câteva zile …

Neemia avea Duhul lui Hristos. Cât de des Domnul Isus a fost
„cuprins de milă”, când a văzut ce pagubă a produs păcatul în
om (compară cu Marcu 1.41). Pe Neemia l-a durut aşa de mult,
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că el s-a aşezat şi a plâns şi „a jelit câteva zile” (Neemia 1.4)
starea Ierusalimului.

Dacă avem cu adevărat ochii deschişi pentru chestiunea lui
Dumnezeu, atunci nu vom vorbi de rău o activitate de
evanghelizare după alta, ci ne vom aşeza şi vom plânge pentru
că creştinătatea (şi prin aceasta şi fiecare din noi) a eşuat
foarte mult. Toate propovăduirile evanghelistice nu vor avea
nici un rezultat, dacă nu mai întrebăm care sunt interesele lui
Dumnezeu şi ce este cu adevărat important pentru El. Mulţi
sunt aşa de convinşi că evanghelizarea este singura lucrare
care interesează pe Dumnezeu în timpul de acum, că ei nici
măcar nu sunt gata să se plece pe genunchi, să citească
Cuvântul lui Dumnezeu şi să întrebe cu adevărat sinceri pe
Domnul: „Doamne, arată-mi din Cuvântul Tău ce este cu
adevărat important pentru Tine.”

Dacă avem pe inimă lucrarea lui Dumnezeu, atunci desigur
vom face şi evanghelizare, însă în primul rând este vorba de
locuinţa lui Dumnezeu şi de felul cum putem să-I aducem laudă,
preamărire şi adorare. Glorificarea lui Dumnezeu trebuie să
aibă prioritate întotdeauna şi în orice timp, altfel slujba noastră
pentru Dumnezeu se degradează la umanism pur. Şi fiind în
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această părtăşie cu Dumnezeu invităm pe oameni să se predea
acestui Dumnezeu mare, să se plece de bună voie înaintea Lui,
înainte ca să fie constrânşi cândva s-o facă (compară cu
Filipeni 2).

De altfel în acest caz nu este vorba că în timpul unei ore
duminica dimineaţa sau în timpul unei prelegeri sau a unei
întruniri de tineret avem parte de o revărsare emoţională de
simţăminte. Neemia a plâns şi a jelit multe zile. Probabil am
plâns multe zile, atunci când am primit o veste rea, că un om
iubit a plecat dintre noi, sau când am primit ştirea despre o
boală nevindecabilă. Probabil mulţi dintre noi niciodată încă nu
au trăit ce înseamnă să plângi multe zile la rând. Şi noi putem
presupune, că întristarea lui Neemia a durat aproape patru luni
(compară Neemia 1.1; 2.1; acesta este timpul dintre luna
Chişleu şi luna Nisan). În orice caz Neemia nu a plâns pentru
că trebuia să îndure o lovitură personală, ci pentru că
Ierusalimul, cetatea sfântă, era în dărâmături şi cenuşă!

Rugăciune şi post

Neemia 1.4: Şi am postit şi m-am rugat înainte
Dumnezeului cerurilor.
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Neemia este un om al rugăciunii, găsim aceasta confirmat
mereu în toată cartea. Sunt perle veritabile, pe care noi le
putem găsi mereu în cartea Neemia, când vedem cum a trăit
omul acesta cu Dumnezeu (compară cu Neemia 2.4,8,1218,20;
4.4,9,20; 5.9,15; 6.9,12; 13.11,14). Dacă vrem să ne
preocupăm pe orizontală cu problemele oamenilor, atunci
trebuie mai întâi ca relaţia noastră pe verticală cu Dumnezeu să
fie în ordine.

Pe lângă aceasta citim în versetul 4 că Neemia a postit. Robii
slujitori credincioşi ai lui Dumnezeu au învăţat să renunţe.
Înfrânarea este un rod al Duhului (Galateni 5), este ceva pe
care Duhul lui Dumnezeu îl poate lucra în noi. Atunci noi nu
renunţăm la lucruri lumeşti sau chiar la lucruri rele - aceasta ar
trebui oricum să fie clar pentru creştin -, ci atunci renunţăm la
lucruri pe care Dumnezeu în fond le-a dat probabil ca
binecuvântare pentru om. La Pavel a mers aşa de departe, că
el a renunţat la căsătorire, cu toate că ea a fost instaurată de
Dumnezeu spre binecuvântare.

Teamă sfântă şi conştienţa vinovăţiei

Neemia 1.5: Te rog, Doamne, Dumnezeul cerurilor,
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Dumnezeul cel mare şi înfricoşător …

În versetul 5 citim apoi, că un conlucrător credincios al lui
Dumnezeu este cineva care laudă pe Dumnezeu cu reverenţă,
dar care a învăţat şi să mărturisească propria vină şi să se facă
una cu vina altora: „am păcătuit împotriva Ta; şi eu şi casa
tatălui meu am păcătuit. Am lucrat foarte rău” (Neemia 1.6,7).
Cum stau lucrurile la noi? Când auzim despre păcatul unui
frate, ne ridicăm deasupra? Gândim atunci în taină: „Aceasta
mie nu putea să mi se întâmple!”?

Cunoaşterea Cuvântului lui Dumnezeu

O ultimă însuşire a lui Neemia în acest capitol este aceea, că el
cunoştea bine Cuvântul lui Dumnezeu. Rugăciunea lui este de
aceea foarte inteligentă, pentru că el aminteşte lui Dumnezeu
de ceea ce El Însuşi a făgăduit (Neemia 1.8-10). El aminteşte
lui Dumnezeu cuvintele care au fost notate prin Moise:

Neemia 1.8: Adu-Ţi aminte, Te rog, de cuvântul pe care l-ai
poruncit lui Moise.

Vrei tu să fi un rob slujitor de folos al lui Dumnezeu? Atunci
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trebuie să cunoşti Cuvântul lui Dumnezeu. Psalmul 1 exprimă
aceasta în felul următor:

„Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi şi nu
stă pe calea păcătoşilor şi nu se aşază pe scaunul celor

batjocoritori; ci plăcerea lui este în legea Domnului şi
cugetă la legea Lui zi şi noapte.” (Psalmul 1.1,2).

Tradus de la: Nehemia - ein treuer Dienstknecht Gottes (1)

Traducere: Ion Simionescu
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Neemia 2

Versete călăuzitoare: Neemia 2

Răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunea lui
Neemia

Neemia 2.1-3: Şi a fost aşa: în luna Nisan, în anul al
douăzecilea al împăratului Artaxerxes, era vin înaintea lui; şi
am luat vinul şi l-am dat împăratului. Şi nu fusesem trist
înaintea lui niciodată. Şi împăratul mi-a zis: „Pentru ce este
tristă faţa ta, deşi nu eşti bolnav? Aceasta nu este decât
întristare de inimă“. Atunci m-am temut foarte mult. Şi am
zis împăratului: „Trăiască împăratul pentru totdeauna! Cum
să nu fie tristă faţa mea, când cetatea, locul mormintelor
părinţilor mei, este pustiită şi porţile ei sunt arse de foc?“

În capitolul 2 citim răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunea lui
Neemia din capitolul 1. Răspunsul lui Dumnezeu la rugăciune
nu a venit imediat, ci abia după patru luni (1.1
Chişleu/noiembrie sau decembrie → 2.1 Nisan/Martie).
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Dumnezeu l-a călăuzit pe Neemia în linişte, ca să-l pregătească
pentru misiunea lui. Principiul acesta îl găsim mereu în
Cuvântul lui Dumnezeu. Iosif a trebuit să fie pregătit în
singurătatea închisorii pentru misiunea lui, Moise a fost pregătit
40 de ani în pustie, Ilie a fost condus într-un loc singuratic şi a
fost hrănit de corbi, şi Pavel a fost 14 ani în Arabia (Galateni
1.17; 2.1), înainte să înceapă slujba publică.

Deseori Dumnezeu împlineşte rugăciunile noastre într-un fel la
care nu ne-am aşteptat. De fapt la curtea împăratului toate
zilele erau la fel. Împăratul a observat întristarea de pe faţa lui
Neemia şi l-a întrebat care sunt problemele lui. Cine spune că
noi creştinii trebuie să mergem permanent cu zâmbetul pe
buze, ca să putem fi o mărturie pentru Dumnezeu?

Trăieşte în dependenţă de Dumnezeu

În versetul 4 se descopere o altă însuşire de caracter frumoasă
a unui conlucrător credincios al lui Dumnezeu. Neemia este
sincer şi deschis. El nu spune simplu: „Ah, nu contează - totul
este în ordine”, ci ia în considerare faptul că împăratul ar putea
să-l mustre, căci înaintea unui împărat nu se vine după dorinţă
(compară cu Daniel 1).
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Împăratul îl întreabă:

Neemia 2.4a: Ce ceri?

Iarăşi o situaţie necrezut de frumoasă, unde noi putem învăţa
mult de la Neemia „normal”. Neemia nu aşteaptă nimic de la
împărat, ci totul de la Dumnezeu. Se spune:

Neemia 2.4b: Astfel m-am rugat Dumnezeului cerurilor.

Pentru împărat părea că Neemia se aşteaptă la ceva din partea
lui, însă în realitate Neemia aştepta totul de la Dumnezeul său.
Şi Dumnezeu dă, şi de cele mai multe ori mai mult decât cerem
şi înţelegem noi. Ce împlinire frumoasă a rugăciunii! Numai
cine se roagă mult, poate face astfel de experienţe ca Neemia.

Neemia era un om al credinţei. Raţiunea lui ar fi trebuit să-i
spună, că este o absurditate să roage pe împărat să-l lase să
se mute în cetatea părinţilor lui - probabil de aceea el nu
numeşte numele cetăţii -, căci această cetate a fost distrusă
cândva de un alt împărat al Babilonului; deci pentru ce ar trebui
Artaxerxes să-i permită să reclădească această cetate? Dar
ceea ce la oameni pare imposibil, este posibil la Dumnezeu. De
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aceea Neemia se adresează cu credinţă deplină „Dumnezeului
cerurilor” şi Dumnezeu răspunde imediat la strigătul mut al
inimii robului Său.

Politicos, modest şi smerit

Neemia arată aici nu numai părtăşia lui cu Dumnezeu, ci
totodată el este politicos, modest şi smerit faţă de împărat.

Neemia 2.5,7: şi am zis împăratului: „Dacă este bine
împăratului [dacă împăratul consideră că este bine] şi dacă
robul tău a căpătat bunăvoinţă înaintea ta, atunci trimite-mă
în Iuda, la cetatea mormintelor părinţilor mei, ca s-o
reconstruiesc. …” Şi am zis împăratului: „Dacă binevoieşte
împăratul [dacă împăratul consideră că este bine] …”

Neemia spune de două ori: „dacă împăratul consideră că este
bine” - un semn al politeţii şi al modestiei. În afară de aceasta el
spune: „dacă robul tău” - un semn al atitudinii lui smerite faţă de
împărat.

Este important ca noi ca şi conlucrători în Împărăţia lui
Dumnezeu să mergem pe căile noastre în dependenţă de
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Dumnezeu şi să fim politicoşi, modeşti şi smeriţi faţă de cei din
jur. Atunci vom avea şi reuşită pe cale.

Neemia 2.6-8: Şi împăratul (fiind şi împărăteasa aşezată
lângă el) mi-a zis: „Cât de lungă va fi călătoria ta? Şi când te
vei întoarce?“ Şi împăratul a binevoit să mă trimită şi i-am
hotărât un timp. Şi am zis împăratului: „Dacă binevoieşte
împăratul să mi se dea scrisori către guvernatorii de dincolo
de râu, ca să mă conducă până voi ajunge în Iuda, şi o
scrisoare către Asaf, păzitorul pădurii împăratului, ca să-mi
dea lemne să fac grinzi pentru porţile cetățuii care ţine de
casă şi pentru zidul cetăţii şi pentru casa în care voi intra“.
Şi împăratul mi le-a dăruit, pentru că mâna cea bună a
Dumnezeului meu era peste mine.

Neemia a primit de la împărat tot ce îi trebuia. Aceste versete
arată de asemenea, că Neemia a folosit bine timpul de
pregătire şi s-a pregătit conştiincios pentru misiunea lui. El ştia
ce pericole sunt pe cale şi a încheiat relaţii cu Asaf, păzitorul
pădurii împăratului, ca să aibă material de construcţie în
Ierusalim.

Nu întotdeauna în lucrare sunt îndepărtate imediat toate
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obstacolele, cu toate acestea Dumnezeu va păstra pe slujitorii
Săi şi va fi de partea lor. La Neemia aceasta se face cunoscut
prin aceea că împăratul l-a echipat cu tot ce avea el nevoie
pentru călătoria sa.

Creează-ţi o privire de ansamblu

Neemia 2.11,12: Şi am venit la Ierusalim şi am fost acolo
trei zile. Şi m-am sculat noaptea, eu şi câţiva bărbaţi cu
mine; (şi n-am spus nimănui ce pusese Dumnezeul meu în
inima mea ca să fac pentru Ierusalim) şi nu era alt animal cu
mine decât animalul pe care călăream.

La început Neemia nu a făcut nimic cunoscut din ceea ce voia
să facă pentru Ierusalim (Neemia 2.12). El a vrut mai întâi să-şi
formeze o privire de ansamblu concretă. În versetul 11 citim că
el a fost trei zile în Ierusalim ca să-şi formeze o impresie despre
dimensiunea pustiirii.

Noi trebuie să reţinem această învăţătură. În slujba pentru
Dumnezeu nu trebuie întotdeauna să „trâmbiţăm” imediat ceea
ce noi am trăit în ascuns cu Dumnezeu. Un rob slujitor
credincios ar trebui să fie chibzuit şi cu mintea clară (1 Timotei
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3.2,8) şi să nu ia în grabă decizii sau să tragă concluzii grăbite.

Când suntem confruntaţi cu o problemă suntem obligaţi să ne
formăm o impresie exactă; va trebui de exemplu să discutăm cu
diverse grupe şi nu să vânăm ceva unilateral şi să luăm decizii
grăbite. Dacă doreşti să faci o slujbă tinerilor, atunci trebuie să
te preocupi cu nevoile şi problemele lor, şi aşa mai departe.

Dacă ai o inimă pentru evanghelizare, atunci trebuie să te
preocupi foarte intens cu subiectul; la fel dacă de exemplu
Dumnezeu îţi pune pe inimă tema asistenţei spirituale. Atunci
trebuie mai întâi să ne retragem şi să ne pregătim pentru
această slujbă. Stăm apoi de vorbă cu slujitori cu experienţă în
Împărăţia lui Dumnezeu şi ne familiarizăm cu tema. Numai
mândria spune: „Am Duhul Sfânt, nu am nevoie de darurile pe
care Domnul le-a putut folosi cu succes în lucrarea Sa”. Nu!
Efeseni 4 ne învaţă foarte clar că noi avem nevoie de darurile,
pe care Domnul le-a dat pentru zidirea spirituală a trupului, şi
anume cu scopul „pentru desăvârşirea sfinţilor” (Efeseni 4.12)
sau exprimat altfel: „pentru maturizarea credincioşilor”. Tu nu
poţi deveni matur spiritual, dacă neglijezi darurile pe care le-a
dat Domnul Isus.
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Impulsionează şi pe alţii

Rezultatul felului deosebit al lui Neemia îl vedem apoi în
versetele 17 şi 18:

Neemia 2.17,18: Şi le-am zis: „Vedeţi starea cea rea în
care ne aflăm, cum Ierusalimul este pustiit şi porţile lui sunt
arse de foc; veniţi şi să reconstruim zidul Ierusalimului, ca
să nu mai fim de batjocură“. Şi le-am spus despre mâna
Dumnezeului meu, care fusese bună peste mine şi, de
asemenea, de cuvintele împăratului pe care le spusese
către mine. Şi ei au zis: „Să ne ridicăm şi să reconstruim!“
Şi şi-au întărit mâinile pentru bine.

Neemia se duce la cei care purtau responsabilitatea în Iuda şi
le prezintă ceea ce Dumnezeu i-a pus în inimă. Răspunsul la
cererea: „veniţi şi să reconstruim zidul Ierusalimului!” nu s-a
lăsat aşteptat: „Să ne ridicăm şi să reconstruim!“, au răspuns
iudeii. Evident cei cu responsabilitate şi-au dat seama că
Dumnezeu l-a trimis pe acest Neemia şi voia să-l folosească;
aceasta este cu atât mai uimitor cu cât Neemia nu era nici
preot, nici cărturar şi nici o persoană cu vază. El nu avea nici o
funcţie cu autoritate, dar el avea autoritate morală - nu depinde
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de o funcţie, ci de faptul că puterea lui Dumnezeu inundă pe
robul slujitor. Vrei şi tu să fi un astfel de canal al puterii lui
Dumnezeu? Atunci urmăreşte ca fraţii tăi şi surorile tale să
simtă că mâna bună a lui Dumnezeu este cu tine şi că toate
progresele tale devin vizibile în viaţa spirituală.

Un rob slujitor al lui Dumnezeu nu poate niciodată să-şi
revendice autoritatea, alţii trebuie să poată recunoaşte în
vorbirea şi în faptele lui că mâna bună a lui Dumnezeu este cu
el, şi numai atunci el va avea şi autoritate morală. Apostolul
Pavel scrie prietenului şi fratelui lui Timotei: „Ocupă-te cu
acestea, fii în totul în ele, pentru ca înaintarea ta să fie arătată
tuturor” (1 Timotei 4.15).

Dacă viaţa noastră nu este în concordanţă cu vorbirea noastră,
atunci niciodată nu vom putea să-i impulsionăm pe ceilalţi.
Neemia a fost numai trei zile în Ierusalim, probabil în cadrul
vizitei a vorbit cu unul sau cu altul; sau probabil a fost observat
numai ca unul care se interesa de cetatea Ierusalim.

În ultimele două versete ni se aminteşte că vrăjmaşul nu este
departe, atunci când are loc undeva lucrarea lui Dumnezeu.
Însă cu privire la vrăjmaşii lui Neemia vom reveni în capitolele
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4-6.

Tradus de la: Nehemia - ein treuer Dienstknecht Gottes (2)

Traducere: Ion Simionescu
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Neemia 3

Versete călăuzitoare: Neemia 3

Acum ne vom ocupa cu construirea zidului şi a porţilor. Vom
vedea diferite feluri de slujbe şi persoane diferite în lucrare. În
afară de aceasta vom găsi participări diferite în lucrare, dar şi
nepăsări. Însă acest capitol va arăta în principal armonia mare
în lucrare, căci fiecare clădea la locul lui.

Mai întâi trebuie să ne fie clar, de ce zidul şi porţile sunt aşa de
importante.

Semnificaţia zidului

Ce funcţie are un zid? Ezechiel 42.20 ne dă răspunsul: „Avea
un zis de jur-împrejur … ca să facă o despărţire între ce era
sfânt şi nu era sfânt.”

Tot ce este înăuntru ar trebui să fie pus deoparte în mod
deosebit pentru Dumnezeu, şi tot ce era în afară drept urmare
nu era pentru Dumnezeu. În sens negativ, tot răul ar trebui să
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fie ţinut departe de cetate, şi în sens pozitiv tot ce era în
interiorul zidului avea voie să trăiască sub fumul jertfei plăcute
lui Dumnezeu şi în prezenţa lui Dumnezeu. Căci zilnic se înălţa
de pe altar mirosul bine plăcut al jertfei de ardere de tot.

Aşa ar trebui să fie şi cu noi. Noi ar trebui nu numai să vorbim
despre despărţirea de rău, ceea ce desigur este corect şi
important, dar dacă nu este mai mult, atunci suntem numai
farisei. Noi trebuie să învăţăm că domiciliul nostru permanent
este în prezenţa lui Dumnezeu. Când venim laolaltă ca Adunare
(Biserică), trăim în mod deosebit prezenţa Domnului Isus, însă
aceasta nu înseamnă că domiciliul nostru de luni şi până
sâmbătă nu ar fi în casa lui Dumnezeu. Apostolul Pavel scrie
tânărului Timotei: „… ca să şti cum trebuie să se poarte cineva
în casa lui Dumnezeu, care este Adunarea Dumnezeului celui
viu, stâlp şi temelie a adevărului” (1 Timotei 3.15).

Când părăsim orele de adunare, atunci nu mergem, vorbind
simbolic, afară din casa lui Dumnezeu. Dimpotrivă, căci
credincioşii din timpul de acum constituie casa lui Dumnezeu,
ar trebui să ne organizăm viaţa aşa fel, că trăim permanent
conştienţi fiind de prezenţa lui Dumnezeu – aceasta este
adevărata evlavie, care în epistola întâi către Timotei are o
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semnificaţie aşa de mare.

În cetate stă altarul şi fumul jertfei arderii de tot zilnice, care se
ridica de pe altar, putea fi văzut în orice moment. La fel şi noi
trăim sub fumul plăcutei jertfe a lui Hristos.

Zidul este şi un semn pentru unitate şi părtăşie. În interiorul
acestui zid se află o unitate administrativă de sine stătătoare,
cu porunci şi rânduieli proprii. La fel este şi în Adunare: „Nu-i
judecaţi voi pe cei dinăuntru? Dar pe cei de afară îi judecă
Dumnezeu” (1 Corinteni 5.12,13). În afară de aceasta zidul
înseamnă şi siguranţă şi protecţie faţă de vrăjmaşi. În primul
rând ar trebui protejat Locul Preasfânt al lui Dumnezeu.

Semnificaţia porţilor

Şi funcţia porţilor o găsim descrisă în Biblie. Şi aici este o parte
pozitivă şi o parte negativă. Porţile pot fi deschise, ca să se
permită intrarea binelui sau pentru a ţine răul afară, respectiv
pentru a-l da afară:

2 Cronici 23.19: Şi a pus pe uşieri la porţile casei
Domnului, ca să nu intre nici un om necurat prin vreun lucru.
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Isaia 26.2: Deschideţi porţile şi va intra naţiunea cea
dreaptă, care păzeşte credincioşia!

Construirea zidului şi a porţilor

Neemia 3.1: Şi marele preot Eliaşib şi fraţii săi, preoţii, s-au
ridicat şi au reconstruit Poarta Oilor. Au sfinţit-o şi i-au pus
uşile; şi au sfinţit zidul până la Turnul Meea, până la Turnul
lui Hananaeel.

În Neemia 3 găsim aproximativ 45 de grupe, care erau
pregătite să ajute la construirea zidului. Fiecare nume a fost
notat şi nu ar trebui să fie dat uitării. Aşa este întotdeauna,
atunci când ne implicăm în interesele lui Dumnezeu: „Pentru că
Dumnezeu nu este nedrept, ca să uite lucrarea voastră şi
dragostea pe care aţi arătat-o pentru Numele Său” (Evrei 6.10).

Găsim aici oameni la lucru din toate straturile sociale:

Marele preot şi preoţii (Neemia 3.1)
Argintari şi făcători de mir (Neemia 3.8)
Femei (Neemia 3.12)
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Leviţi (Neemia 3.17)
Păzitori şi veghetori (Neemia 3.29)
Negustori (Neemia 3.32)

Nimănui nu i-a fost ruşine şi fiecare a pus mâna la lucru. La fel
ar trebui să fie şi în Adunare („Când vă strângeţi, fiecare dintre
voi are …”; 1 Corinteni 14.26). Fiecare ar trebui să aibă o
misiune. Nu fiecare a construit la acelaşi lucru, dar toţi
împreună au construit la aceeaşi chestiune. Ei au lucrat unul
lângă altul. La fel ar trebui să lucrăm şi noi în Adunare, mână în
mână. Ar trebui să ne sprijinim reciproc, ştiind: noi lucrăm la
aceeaşi chestiune. Cât de des însă fiecare fierbe supa lui
proprie în Adunare, în loc să se meargă împreună în lucrare?

Se pare că nu erau nici conflicte între generaţii, căci în Neemia
3.12 citim:

Neemia 3.12: Şi lângă el a reparat Şalum, fiul lui Haloheş,
căpetenia peste jumătate din ţinutul Ierusalimului, el şi fiicele
lui.

Cât de binefăcătoare sunt adunările în care bătrânii lucrează
împreună cu tinerii. Moise a avut în vedere deja la ieşirea din
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Egipt, ca tinerii să nu fie despărţiţi de bătrâni. În timpul nostru
trebuie să luăm seama ca generaţiile în vârstă să-şi ţină inima
caldă pentru tineri şi ca generaţiile mai tinere să fie
mulţumitoare pentru bătrâni.

Este normal în slujba pentru Domnul ca unul să lucreze ceva
mai mult iar altul ceva mai puţin, însă fiecare după posibilităţi,
înzestrare şi aptitudini. Noi trebuie să acceptăm că în privinţa
aceasta pot fi diferenţe foarte mari.

În Neemia 3.20 citim că Baruc a lucrat cu sârguinţă. Se pare că
Hanun şi locuitorii din Zanoah au construit o bucată deosebit de
lungă (Neemia 3.13), şi cei din Tecoa au prelungit o altă bucată
(Neemia 3.27); fiecare după darurile şi aptitudinile pe care le-a
primit în dar de la Dumnezeu.

Ţi-ai găsit deja slujba ta în cadrul Adunării (Bisericii)? Sau eşti
ca mai-marii din Tecoa, despre care se spune în Neemia 3.5 că
nu şi-au pus umărul la lucrarea Domnului? Eşti tu prea mândru,
ca să contribui? Sau eşti prea fin, ca să-ţi murdăreşti mâinile?
Eşti tu de părere, că pentru tine cariera ta este mai importantă
decât lucrarea şi dedicarea pentru Dumnezeu şi casa Sa? Vrei
să intri în istorie ca mai-marii din Tecoa, ca unul care era

Pagina 42 din 145



cunoscut pentru faptul că nu a contribuit la lucrare? Ce umilire
va fi când tu va trebui să apari în felul acesta înaintea scaunului
de judecată al lui Hristos!

Capitolul 3 aminteşte nu numai construirea zidului, ci şi
construirea porţilor. Ne sunt descrise zece porţi şi în continuare
auzim şi despre alte două porţi (Neemia 8.16; 12.39), aşa că în
total ajungem la douăsprezece porţi, aşa cum şi noul Ierusalim
din Apocalipsa 21 va avea un zid şi douăsprezece porţi.

Descrierea porţilor în capitolul 3 este un circuit în jurul zidului, şi
anume în sens invers acelor ceasului. Începe în partea de nord-
est cu poarta oilor şi se termină foarte aproape cu poarta de
control (poarta Mifcad). Poarta oilor este ultima poartă numită
în capitolul 3 (Neemia 3.32), şi în felul acesta se închide
circuitul. Ar trebui să studiem foarte bine aceste porţi şi să
ţinem seama de înţelesul spiritual. Fiecare poartă ne arată un
aspect al vieţii noastre spirituale ca creştini.

Poarta Oilor

Neemia 3.1: Şi marele preot Eliaşib şi fraţii săi, preoţii, s-au
ridicat şi au reconstruit Poarta Oilor. Au sfinţit-o şi i-au pus
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uşile; şi au sfinţit zidul până la Turnul Meea, până la Turnul
lui Hananeel.

Poarta Oilor este prima poartă amintită şi nu este întâmplător
că aceasta a fost reconstruită de marele preot Eliaşib şi ceilalţi
preoţi (Neemia 3.1). Căci prin Poarta Oilor erau conduse oile
spre altarul de jertfă. Poarta Oilor era în apropierea templului în
partea cea mai de nord a cetăţii (compară cu Ioan 5.2). Jertfa
este întotdeauna punctul de pornire sau baza pentru toate
celelalte. Noi toţi am fost făcuţi preoţi şi facem bine dacă noi ca
preoţi nu neglijăm Poarta Oilor. Ea este prima poartă în
enumerare şi cu cea mai mare semnificaţie pentru viaţa noastră
ca creştini.

Fără jertfa lui Isus Hristos nu am putea fi mântuiţi. Însă punctul
nostru de plecare este nu numai recunoaşterea jertfei, ci şi
adorarea lui Dumnezeu. Pe altarul de jertfă trebuia pusă zilnic
jertfa de ardere de tot, în fiecare dimineaţă şi în fiecare seară –
permanent se ridica de pe altar mirosul plăcut al jertfei.
Dumnezeu doreşte ca noi să-I aducem permanent „jertfe de
laudă” (Evrei 13).

Poarta Oilor ne aminteşte de Domnul Isus, care a devenit Oaia

Pagina 44 din 145



pentru jertfa arderii de tot şi Mielul, care liniştit şi mut a fost dus
la tăiere (compară cu Isaia 53).

Aici totul vorbeşte despre Domnul Isus, căci şi Poarta Oilor în
sine este un indiciu spre Domnul Isus, care a spus: „Eu sunt
uşa: Dacă va intra cineva prin Mine, va fi mântuit” (Ioan 10.9).

Mereu mă impresionează, cum Domnul Isus nu numai a devenit
Mielul, ci şi Păstorul cel bun, care Şi-a dat viaţa pentru oi, şi
care mai mult decât atât este „Poarta oilor” (Ioan 10.7), prin
care noi trebuie să mergem, ca să devenim mântuiţi. În final
totul este har, despre care vorbesc cele două turnuri din
Neemia 3.1 – Turnul Meea şi Turnul lui Hananeel. Meea
înseamnă „sută” şi Hananeel înseamnă „Dumnezeu a protejat”.
Numărul o sută stă de cele mai multe ori pentru o chestiune
completă (compară cu Marcu 4.8). Aşa este mântuirea, o sută
de procente harul lui Dumnezeu, şi totodată responsabilitatea
omului este o sută de procente să se întoarcă la Dumnezeu şi
să se pocăiască.

Deci în interiorul zidului sunt din aceia care au ascultat de
glasul Păstorului cel bun şi s-au lăsat mântuiţi. Sunt preoţii,
care trebuie să poarte grijă, ca pe altar să fie oricând o jertfă.
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Jertfa de ardere de tot zilnică, care era pusă pe altar atât seara
cât şi dimineaţa, ne asigură prezenţa lui Dumnezeu în poporul
Său (compară cu Exodul 29). Este aceasta pentru noi
prioritatea cea mai mare? Lucrarea în interior, în templu, este
punctul primordial, şi nu mărturia în afară; aceasta se exprimă
prin poarta a doua. Dacă nu am înţeles aceasta, atunci nu
trebuie să mergem la poarta a doua.

Poarta Peştilor

Neemia 3.3: Şi Poarta Peştilor au reconstruit-o fiii lui
Hasenaa; i-au pus grinzile şi i-au pus uşile, încuietoarele şi
zăvoarele.

Poarta Peştilor se afla mai mult în spre partea de nord-vest a
cetăţii. Este posibil ca această poartă să-şi fi primit numele prin
aceea că negustorii aduceau peştii în cetate prin această
poartă (compară cu Neemia 13.16), căci în apropiere era şi
piaţa de peşti.

În aplicare spirituală nu ne este greu să ne gândim la misiunea
dată de Domnul Isus, că El voia să facă pe ucenicii Lui pescari
de oameni: „Veniţi după Mine şi vă voi face pescari de oameni”
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(Marcu 1.17).

Şi în parabola despre pescuit în Matei 13, ucenicii sunt solicitaţi
să strângă peştii buni în vase. Un pescar bun nu duce la piaţă
tot ce pescuieşte, ci numai acei peşti care sunt buni. Poarta
Peştilor vorbeşte astfel despre faptul că noi aducem peşti buni
(materiale de construcţie bune) la casa lui Dumnezeu.

Conform cu 2 Timotei 2 noi nu numai trebuie să ne depărtăm
de fărădelege şi să ne despărţim de vasele de dezonoare, ci
noi trebuie să căutăm pe aceia care năzuiesc după dreptate,
credinţă, dragoste şi pace şi cheamă pe Domnul dintr-o inimă
curată.

Noi trebuie să menţinem în echilibru aceste două porţi şi să nu
privilegiem pe un în detrimentul celeilalte. Urmarea faptului că
noi am fost mântuiţi şi am fost făcuţi adoratori ai lui Dumnezeu
este, că noi ieşim ca să aducem alţi adoratori la Dumnezeu.
Apostolul Pavel nu a fost mulţumit numai să ducă oamenilor
vestea bună, ci lucrarea lui a fost făcută până când un om a
fost „prezentat desăvârşit în Hristos” (Coloseni 1.28), aceasta
înseamnă, până când el a devenit un creştin matur şi major,
capabil să adore pe Dumnezeu ca Tată.
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Poarta cea Veche

Neemia 3.6: Şi Poarta cea Vece au reparat-o Ioiada, fiul lui
Paseah, şi Meşulam, fiul lui Besodia; ei i-au aşezat grinzile
şi i-au pus uşile şi încuietorile şi zăvoarele.

Această poartă se afla pe partea de vest a cetăţii Ierusalim.
După câte se pare această parte a zidului şi poarta din el
rămăseseră din timpurile de demult, şi s-a construit permanent
pe acelaşi fundament.

Noi nu avem misiunea să construim un zid complet nou, ci să
clădim pe cel existent. Noi înşine am fost zidiţi „pe temelia
apostolilor şi a profeţilor, piatra de ungi fiind Isus Hristos”
(Efeseni 2.20). Unii consideră că nu este necesar să înveţe de
la părinţii Bisericii şi ai credinţei din trecut. Însă aceasta este o
greşeală mare. Căci există atenţionarea stringentă a apostolului
Pavel: „Amintiţi-vă de conducătorii voştri, care v-au vorbit
Cuvântul lui Dumnezeu” (Evrei 13.7).

Nu cunosc pe nimeni care este în lucrarea prin Cuvânt, care să
nu fi învăţat şi să nu fi profitat de la părinţii credinţei din trecut
(compară cu Efeseni 4.11,12).
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Ieremia spune: „Aşa zice Domnul: «Staţi pe căi şi vedeţi şi
întrebaţi de cărările cele vechi, care este calea cea bună; şi
umblaţi pe ea şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre!» Dar
ei au zis: «Nu vrem să umblăm pe ea!»” (Ieremia 6.16).

În Noul Testament suntem mereu solicitaţi în multe locuri, să ne
reîntoarcem la ce era la început (compară cu 1 Ioan 1.1;
2.7,13,14,24; 3.11; 2 Ioan 1,5,6), sau se face referire la
principiile de bază ale începutului (1 Corinteni 14.34; 1 Timotei
2.13). Unii sunt de părere, că tot ce este vechi, este principial
bun, şi tot ce este nou este rău. Însă chiar aşa de simplu nu
sunt lucrurile. Nu tot ce este vechi este şi bun, şi nu tot ce este
nou este prin definiţie rău. Adevărul este per se static, aceasta
înseamnă, adevărul lui Dumnezeu nu se schimbă, şi totuşi el
este în acelaşi timp foarte dinamic, deoarece Cuvântul lui
Dumnezeu este viu, aşa că vechiul Cuvânt al lui Dumnezeu
vorbeşte la fel şi în timpurile moderne.

Poarta Văii

Neemia 3.13: Poarta Văii au reparat-o Hanun şi locuitorii
din Zanoah; ei au reconstruit-o şi i-au pus uşile, încuietorile
şi zăvoarele; şi i-au făcut o mie de coţi de zid până la Poarta
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Gunoiului.

Primele două porţi se ocupă cu lucrarea din interior şi din afară.
Ultima poartă numită ne arată pe ce bază trebuie să aibă loc
lucrarea noastră, şi acum urmează două porţi (Poarta Văii şi
Poarta Gunoiului), care de asemenea aparţin împreună şi ne
arată atitudinea lăuntrică pentru slujire. Interesant este că
aceste două porţi sunt numite împreună deja în capitolul 2,
unde Neemia trebuia să se ocupe cu starea umilitoare a
Ierusalimului.

Ne aflăm aici într-un punct foarte adânc al cetăţii Ierusalim. Şi
desigur nu este întâmplător că slujba lui Neemia a început chiar
aici, atunci când el a venit la Ierusalim ca să-şi facă o impresie
despre starea Ierusalimului. Premisa în lucrarea pentru
Dumnezeu este un duh smerit, o inimă smerită. Mândria şi
aroganţa în lucrarea pentru Dumnezeu fac lucrarea ta să fie
lemn, fân şi paie.

Dacă de exemplu vrei să ajuţi la zidirea sufletească a Adunării
(Bisericii) şi crezi că tu faci toate mai bine decât bătrânii, atunci
tu nu clădeşti având felul de gândire al lui Neemia.
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Dacă noi suntem solicitaţi în epistola către Efesei să păstrăm
unitatea Duhului, atunci imediat după aceasta stă scris: „… cu
toată smerenia şi blândeţea, cu îndelungă-răbdare, îngăduindu-
vă unii pe alţii în dragoste” (Efeseni 4.2). Fie că este vorba de
unitatea Ierusalimului sau de unitatea între creştini, ambele ne
interzic un duh de aroganţă şi mândrie şi ne poruncesc să
avem duhul blândeţii, îndelungii-răbdări şi al smereniei.
Aceasta vrea să ne amintească Poarta Văii.

Poarta Văii ne aminteşte şi de faptul că lumea aceasta este o
„vale a umbrei morţii”. Aşa citim în Psalmul 23.4: „Chiar dacă
aş umbla prin valea umbrei morţii, nu mă tem de nici un rău:
pentru că Tu eşti cu mine; toiagul Tău şi nuiaua Ta mă
mângâie.”

Viaţa ca şi creştin nu este numai soare senin, ci noi trebuie să
mergem şi prin văi întunecate. De cele mai multe ori
credincioşii, care au trecut printr-o astfel de vale, relatează că
ei au trăit în mod deosebit apropierea lui Dumnezeu. Aşa cum
se spune şi în Psalmul 23.4: „Pentru că Tu eşti cu mine.” Cât
de des am trăit deja că o vale întunecată din viaţa noastră a
condus în cele din urmă la binecuvântare: „Trecând prin valea
plângerii ei o fac un izvor; şi ploaia timpurie o acoperă cu
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binecuvântări” (Psalmul 84.6).

Poarta Gunoiului

Neemia 3.14: Şi Poarta Gunoiului a reparat-o Malchiia, fiul
lui Recab, căpetenia peste ţinutul Bet-Hacherem; el a
reconstruit-o şi i-a pus uşile, încuietorile şi zăvoarele.

Poarta Gunoiului era în partea cea mai de sud a cetăţii. Era de
partea opusă a Porţii Oilor. Tot gunoiul din cetate trebuia adus
afară aici. Oricine doreşte să fie un rob slujitor credincios al
Domnului trebuie să cunoască poarta gunoiului în viaţa
personală. Tot ce în noi rezultă încă din carne (din omul firesc),
trebuie să condamnăm; aceasta nu are nici un loc în prezenţa
lui Dumnezeu. Omul vechi a fost răstignit cu Hristos. Însuşirile
omului vechi nu trebuie să se mai vadă, ci Hristos trebuie să se
vadă în mine (compară cu Galateni 2.20).

Poarta Văii vorbea despre intrarea smerită şi modestă şi Poarta
Gunoiului vorbea despre pornirile care vin din carne (din firea
pământească). Cum stau lucrurile cu voia proprie a noastră?
Vrem să slujim Domnului conform condiţiilor puse de noi sau
vrem să ne orientăm după condiţiile puse de El şi în toate să
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întrebăm care este voia Lui? Dacă Valea Văii vorbeşte despre
starea de smerenie, atunci probabil în cazul Porţii Gunoiului ar
trebui să ne gândim la mândria spirituală, egoismul şi
încăpăţânarea care vin din carnea noastră şi care trebuie „duse
afară” (compară cu Filipeni 3, unde Pavel consideră meritele
lui, mândria şi descendenţa lui ca fiind gunoi).

Poarta Fântânii (sau Izvorului)

Neemia 3.15: Şi Poarta Fântânii a reparat-o Şalun, fiul lui
Col-Hoze, căpetenia peste ţinutul Miţpa; el a reconstruit-o şi
a acoperit-o şi i-a pus uşile, încuietorile şi zăvoarele.

Poarta Izvorului se află de asemenea în partea de sud a cetăţii.
Foarte aproape de ea este scăldătoarea Siloam, în care trebuia
să se spele orbul din naştere din Ioan 9. Poarta Izvorului
vorbeşte despre puterea Duhului Sfânt în viaţa noastră. Foarte
aproape de Poarta Izvorului era Izvorul Ghihon. Din acest izvor
ţâşnea apă uneori până la 50.000 litri pe oră. Cuvântul grecesc
pentru „izvor” poate fi tradus şi prin „izvor artezian”. Cuvântul
acesta îl găsim şi în Ioan 4.14: „Dar cine va bea din apa pe care
i-o voi da Eu nicidecum nu va înseta niciodată, ci apa pe care i-
o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa
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eternă.”

Cine bea din acest izvor, „din inima lui vor curge râuri de apă
vie” (Ioan 7.38). Dacă am înlăturat gunoiul din viaţa noastră
prin Poarta Gunoiului, atunci Duhul Sfânt poate lucra liber în
noi: „Dacă trăim prin Duhul, să şi umblăm prin Duhul” (Galateni
5.25).

Apostolul îi îndeamnă pe credincioşii din Efes: „fiţi umpluţi de
Duhul” (Efeseni 5.18). Viaţa nouă din noi nu are nici o putere în
ea însăşi, ci numai în măsura în care noi ne lăsăm umpluţi de
Duhul lui Dumnezeu.

În Ierusalim locuiesc oameni care trăiesc din Izvorul Duhului
Sfânt. Numai despre Poarta Izvorului se spune că ea trebuia
„acoperită”. Este important ca noi să nu întristăm pe Duhul
Sfânt, sau să-L stingem (respectiv să-L amortizăm); noi trebuie
să fim siguri că Izvorul nu este înfundat sau murdărit prin păcat:
„Şi nu-L întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, cu care aţi
fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării” (Efeseni 4.30). „Nu
stingeţi Duhul” (1 Tesaloniceni 5.19).

Poarta Apelor
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Neemia 3.26: Şi netinimii locuiau pe dealul Ofel, până în
dreptul Porţii Apelor spre răsărit şi până la turnul care iese
în afară.

Poarta Apelor este în partea de răsărit a cetăţii. Ea vine după
Poarta Izvorului şi cele două aparţin împreună, aşa cum Poarta
Oilor şi Poarta Peştilor precum şi Poarta Văii şi Poarta
Gunoiului aparţin împreună. Apa vorbeşte în Biblie nu numai
despre Duhul Sfânt, ci şi despre Cuvântul lui Dumnezeu: „…
curăţind-o prin spălarea cu apă, prin Cuvânt” (Efeseni 5.26).

Este foarte interesant şi nu la întâmplare că în cazul Porţii
Apelor nu citim, că aceasta trebuia reparată sau construită, aşa
cum citim în cazul celorlalte porţi. Cine ar putea să
îmbunătăţească ceva la Cuvântul lui Dumnezeu? „Cuvântul
Tău este adevărul” (Ioan 17.17). „Doamne, Cuvântul Tău este
întărit în ceruri pentru totdeauna” (Psalmul 119.89).

Dacă am scos din Izvorul despre care am auzit la Poarta
Izvorului, atunci aceasta ne va conduce tot mai mult la Cuvântul
lui Dumnezeu. Duhul Sfânt nu ne poate călăuzi, dacă noi nu
cunoaştem Cuvântul lui Dumnezeu. Duhul Sfânt poate face
mare în noi numai ceea ce noi am învăţat din Cuvânt. El va face
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pe Hristos tot mai mare pentru noi: „El [Duhul Sfânt] Mă va
glorifica, pentru că va primi din ce este al Meu şi vă va face
cunoscut” (Ioan 16.14).

Poarta Cailor

Neemia 3.28: Deasupra Porţii Cailor au reparat preoţii,
fiecare în dreptul casei lui.

Sunt unele porţi numite după nume de animale. Poarta Oilor a
servit pentru aducerea înăuntru a oilor pentru serviciul de jertfă.
Poarta Peştilor servea pentru aducerea înăuntru a peştilor
respectiv ca pescarii să iese. Prin Poarta Cailor se aduceau caii
de luptă înăuntru. Ea servea împăratului şi luptătorilor lui ca să
iese la luptă (compară cu Deuteronomul 17.16). Viaţa creştină
nu este un program de aventuri cu caracter festiv, ci ea
înseamnă şi luptă, luptă pentru cauza lui Dumnezeu. Calul este
şi simbolul puterii, al curajului, al pregătirii de luptă şi al
perseverenţei. Calul aleargă spre ţintă şi aşa se spune în
epistola către Filipeni (ceea ce înseamnă de altfel „iubitor de
cai”): „Nu că am obţinut deja premiul sau că am ajuns deja
desăvârşit; însă urmăresc, dacă aş putea să-l şi apuc, întrucât
şi eu am fost apucat de Hristos Isus. Fraţilor, eu însumi nu
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consider că l-am apucat; dar una fac: uitându-le pe cele din
urmă şi întinzându-mă spre cele dinainte, alerg drept spre ţintă,
pentru premiul chemării de sus a lui Dumnezeu, în Hristos Isus”
(Filipeni 3.12-14).

Apostolul Pavel putea spune la sfârşitul vieţii sale: „M-am luptat
lupta cea bună, am terminat alergarea” (2 Timotei 4.7), şi ne
cere: „Luptă-te lupta cea bună a credinţei, apucă viaţa eternă,
la care ai fost chemat” (1 Timotei 6.12).

Poarta de Răsărit

Neemia 3.29: După [lângă] ei a reparat Ţadoc, fiul lui Imer,
în dreptul casei lui. Şi după [lângă] el a reparat Şemaia, fiul
lui Şecania, păzitorul Porţii de Răsărit.

Poarta de Răsărit este nu numai în partea de răsărit a cetăţii,
căci răsăritul este şi punctul cardinal al răsăritului soarelui.
Poarta de Răsărit vorbeşte despre revenirea Domnului. Toate
aşteptările lui Israel au fost dintotdeauna spre răsărit. În
ultimele versete ale Vechiului Testament se spune: „Şi vouă,
care vă temeţi de Numele Meu, vă va răsări Soarele dreptăţii cu
vindecarea în aripile Lui; şi veţi ieşi şi veţi zbura ca viţeii de
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îngrăşat” (Maleahi 4.2).

Când în Ezechiel 11.23 gloria lui Dumnezeu a părăsit Templul,
ea s-a aşezat pe munte spre răsărit, pe Muntele Măslinilor: „Şi
gloria Domnului s-a suit din mijlocul cetăţii şi s-a oprit pe
muntele [Muntele Măslinilor] care este pe partea de răsărit a
cetăţii.”

Îngerul a spus mai târziu la înălţarea la cer a Domnului de pe
Muntele Măslinilor (care era în răsărit): „Acest Isus, care a fost
înălţat de la voi în cer, aşa va veni, în felul în care L-aţi văzut
mergând spre cer” (Faptele apostolilor 1.11).

Poarta Inspecţiei / Poarta Mifcad

Neemia 3.31: După el [lângă el] a reparat Malchiia, un fiu al
argintarilor, până la locul netinimilor şi al negustorilor, în
dreptul porţii Mifcad, şi până la suişul unghiului.

La sfârşit stă Poarta Inspecţiei, şi nu este cu totul sigur, dacă
aşa trebuie tradus. Alţii propun, că ea poate fi tradusă şi
verificare sau repartizare (Poarta Mifcad). Ambele redau un
sens. Noi trebuie să veghem asupra lucrurilor descrise mai
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înainte. Noul Testament ne solicită la veghere sporită.
Vrăjmaşul vrea ori să ne înveţe unilateral, ori să ne jefuiască
lucrurile spirituale.

Poarta Inspecţiei vorbeşte şi despre disciplinare şi judecare
(restabilirea dreptului).

Dacă cuvântul Poarta Mifcad ne aminteşte mai mult de un fel
de verificare sau repartizare, atunci ne gândim la scaunul de
judecată al lui Hristos, unde fiecare din noi va primi lauda care i
se cuvine: „Aşa că nu judecaţi nimic înainte de vreme, până va
veni Domnul, care va şi aduce la lumină cele ascunse ale
întunericului şi va arăta sfaturile inimilor; şi atunci fiecare îşi va
avea lauda de la Dumnezeu.” (1 Corinteni 4.5).

Tradus de la: Nehemia - ein treuer Dienstknech Gottes (3)

Traducere: Ion Simionescu
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Neemia 4

Versete călăuzitoare: Neemia 4

Conspiraţia şi lupta din afară

Neemia 4.8: Şi au uneltit toţi împreună să vină să se lupte
împotriva Ierusalimului şi să-i facă stricăciuni.

Natura împotrivii: Acum vrăjmaşul devine mai impertinent.
Vrăjmaşul vine din afară împotriva poporului. El încearcă să
împiedice lucrarea printr-un complot. Cu regret mereu sunt din
aceia în poporul lui Dumnezeu care se lasă uşor descurajaţi;
aşa a fost şi aici.

Neemia 4.10: Şi Iuda zicea: „Puterea purtătorilor de poveri
slăbeşte şi este mult moloz, nu putem să reconstruim zidul.”

Ei priveau numai la poveri şi erau preocupaţi cu dărâmăturile
din jur. Şi nouă ni se întâmplă foarte repede, să privim numai la
împrejurările nefavorabile, aşa cum Petru odinioară a privit la
valuri în loc să privească la Domnul, sau aşa cum cei
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doisprezece cercetaşi din pustie au trebuit să inspecteze ţara şi
cei mai mulţi au fost biruiţi de necredinţă. Şi noi putem repede
gândi, că având în vedere starea rea din creştinătate nu ar mai
trebui să ne preocupăm cu molozul casei lui Dumnezeu, oricum
totul ar fi fără speranţă. Important este că noi salvăm pe unii
oameni de mânia care va veni. – Neemia nu a avut această
atitudine. Credinţa pune întotdeauna pe Dumnezeu între ea şi
împrejurări, oricât de potrivnice ar fi ele; necredinţa dimpotrivă
nu vede altceva decât împrejurările, ele se aşează între ea şi
Dumnezeu.

Remediul: Neemia şi poporul merg la Dumnezeu cu această
nevoie.

Neemia 4.9: Dar ne-am rugat Dumnezeului nostru şi am
pus strajă împotriva lor, zi şi noapte, din cauza lor.

Rugăciunea este fântâna de putere a noastră ascunsă
împotriva oricărui pericol venit din afară, dar şi împotriva
oricărei descurajări venite dinăuntru. Rugăciunea şi vegherea
sunt cele două puncte finale ale întregii armuri a lui Dumnezeu
din Efeseni 6:
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Efeseni 6.18: Rugaţi-vă în orice timp în Duhul, prin orice
rugăciune şi cerere, şi veghind la aceasta cu toată stăruinţa
şi cu cerere pentru toţi sfinţii.

Şi apostolul Petru scrie credincioşilor din diaspora:

1 Petru 5.8: Fiţi treji, vegheaţi! Pentru că vrăjmaşul vostru,
diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte, căutând pe
cine să înghită.

Şi Domnul Isus leagă rugăciunea şi vegherea una cu alta, când
spune:

Matei 26.40: Aşa, n-aţi fost în stare un singur ceas să
vegheaţi împreună cu Mine?

Nu citim pentru ce s-a rugat Neemia, dar dacă ţinem seama de
context, atunci desigur s-a rugat pentru ceea ce numai
Dumnezeu putea face, căci el era gata să corespundă
responsabilităţii lui şi să facă ce stătea în puterea lui.

Neemia nu era naiv, el ştia că El are un Dumnezeu puternic şi
suveran. Dar el ştia şi care era răspunderea lui. Ei au pus strajă
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zi şi noapte. Noi nu ne putem ascunde sub zicale de forma:
„Dumnezeule, Tu trebuie să faci totul, noi nu putem face
absolut nimic.” Desigur, pe de o parte aceasta este foarte
adevărat, căci Domnul spune: „Fără Mine nu puteţi face nimic”
(Ioan 15.5). Şi cu toate acestea Dumnezeu ne cere să facem ce
stă în puterea noastră; numai atunci El vrea să facă numai ceea
ce stă în puterea Lui. Dumnezeu i-a zis odinioară lui Iosua:

Iosua 7.10: Şi Domnul i-a zis lui Iosua: „Ridică-te! Pentru ce
stai culcat astfel pe faţa ta?”

Şi cu toate acestea se spune mai înainte:

Iosua 7.6: Şi Iosua şi-a sfâşiat hainele şia căzut cu faţa la
pământ înaintea chivotului Domnului până seara.

Dumnezeu are nevoie de lucrători, nu de trândavi.

Neemia 4.17: Şi cei care purtau poverile şi cei care
încărcau, cu o mână făceau lucrarea şi cu cealaltă ţineau 

Neemia 4.21: Şi noi munceam în lucrare; şi jumătate din ei
purtau suliţele, din zorii zilei până la ieşirea stelelor.
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După ce s-au rugat au trecut la lucru şi stăteau pregătiţi de
luptă. Ar trebui să începem fiecare zi cu rugăciune şi asemenea
lui Neemia să perseverăm într-o atitudine de rugăciune, dar
apoi ar trebui să ne ridicăm şi să ajutăm la zidirea sufletească a
trupului lui Hristos. În acelaşi timp suntem echipaţi cu toată
armura lui Dumnezeu,

Efeseni 6.13: … ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea şi,
după ce veţi fi învins toate, să staţi în picioare.

Neemia a îmbrăcat toată armura lui Dumnezeu, şi noi suntem
uimiţi cum el a fost în stare

Efeseni 6.16: … să stingă toate săgeţile arzătoare ale celui
rău.

În continuare vom vedea cât de iscusit a putut Neemia să
folosească „sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu”
(Efeseni 6.17). Dumnezeu caută şi astăzi robi slujitori
credincioşi, care sunt capabili să folosească sigur sabia
Duhului, şi care să nu neglijeze părtăşia cu El în rugăciune.

Tradus de la: Nehemia - ein treuer Dienstknecht Gottes (4)
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Traducere: Ion Simionescu
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Neemia 6

Versete călăuzitoare: Neemia 6

Viclenie

Neemia 6.1-3: Şi a fost aşa: când au auzit Sanbalat şi
Tobia şi Gheşem arabul şi ceilalţi vrăjmaşi ai noştri că eu
reconstruiam zidul şi că nu mai rămăsese spărtură în el
(deşi în timpul acela încă nu pusesem uşile la porţi),
Sanbalat şi Gheşem au trimis la mine, spunând: „Vino, să
ne întâlnim împreună în satele din şesul Ono“. Dar ei
gândeau să-mi facă rău. Şi le-am trimis soli, spunând: „Eu
fac o lucrare mare şi nu pot să cobor. De ce să înceteze
lucrarea, lăsând-o şi coborând la voi?“

Natura împotrivirii: Vrăjmaşul îşi schimbă aici forma de luptă.
Când el a văzut că lupta era fără perspectivă de succes din
cauza vegherii şi a pregătirii de luptă a lui Neemia şi a iudeilor,
el a schimbat viclenia luptei şi a spus: „Vino, să ne întâlnim
împreună!” În aceasta era cuprins ceva foarte ispititor.
Deoarece ei nu au putut nimic obţine prin vrăjmăşie vizibilă, au
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trecut la prietenie făţarnică. Vrăjmaşul nu mai avea mult timp,
căci zidul era aproape de terminare şi curând se vor pune
porţile şi atunci va deveni mult mai greu să întreprinzi ceva
împotriva Ierusalimului (Neemia 6.1).

Vrăjmaşul trebuie să recunoască că o întâlnire în interiorul
zidurilor era imposibilă. De aceea el încearcă să atragă pe
Neemia afară din cetate. Noi trebuie să purtăm toată armura lui
Dumnezeu:

Efeseni 6.11: … ca să puteţi sta împotriva uneltirilor
diavolului.

Şi în timpul nostru este o mişcare ecumenică şi o mişcare a
alianţei. Aceste mişcări încearcă să „atragă” pe creştini într-un
alt loc, pentru ca acolo să aibă părtăşie cu creştini cu care
niciodată nu s-ar fi putut practica părtăşia, din cauza învăţăturii
fundamental falsă. În cadrul acestei mişcări nu este vorba în
primul rând de a strânge pe adevăraţii copii ai lui Dumnezeu, ci
să se unească diferite grupe, sisteme şi biserici. Însă aceasta
niciodată nu este gândul Sfintei Scripturi.

S-ar putea ca nu tot ce se face în aceste mişcări să fie rău, şi
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cu toate acestea noi nu suntem chemaţi să activăm acolo
împreună. Când Ioan a spus odată Domnului: „Învăţătorule, noi
am văzut pe cineva scoţând demoni în Numele Tău; şi l-am
oprit, pentru că nu ne urma”, Domnul Isus i-a spus: „Nu-l opriţi”,
însă El nu a spus: „Mergeţi după el.” Nu este treaba noastră să
interzicem astfel de mişcări sau să luptăm împotriva lor.
Deseori se participă chiar din motive şi imbolduri sincere; dar
cu toate acestea nu suntem chemaţi să lucrăm împreună acolo.
Fii un Neemia şi nu asculta de cuvintele: „Vino, să ne întâlnim
împreună în satele din şesul Ono!” – dacă nu putem avea
părtăşie în interiorul zidurilor, atunci nu putem avea nici în afara
lor.

Repetare

În afară de aceasta, duşmanul a pus mâna pe una din armele
lui cele mai iubite: repetarea. El a încercat de patru ori să
atragă pe Neemia afară din Ierusalim. Nu cunoaştem şi noi din
viaţa personală această armă a vrăjmaşului? Probabil prima
dată am fost statornici, eventual şi a doua şi a treia oară; dar de
cât ori nu se întâmplă ca mai devreme sau mai târziu să fim
înfrânţi de vrăjmaş? Să ne gândim la Samson, care timp de
şapte zile a fost încolţit de soţia lui ca să-i dezlege ghicitoarea
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(Judecători 14). Sau la cealaltă soţie a lui, Dalila, care de
asemenea l-a strâmtorat să-i facă cunoscut taina puterii lui; şi în
cele din urmă Samson a ajuns totuşi slab:

Judecători 16.15-17: Şi ea i-a zis: „Cum poţi să spui: «Te
iubesc!», când inima ta nu este cu mine? În aceste trei
rânduri m-ai înşelat şi nu mi-ai spus în ce stă puterea ta cea
mare“. Şi a fost aşa: a stăruit de el cu vorbele ei zilnic şi l-a
silit, aşa că sufletul lui a fost mâhnit până la moarte. Şi şi-a
deschis toată inima şi i-a zis: „N-a trecut brici pe capul meu,
pentru că sunt nazireu al lui Dumnezeu din pântecele mamei
mele; dacă voi fi ras, atunci puterea mea se va depărta de la
mine şi voi slăbi şi voi fi ca orice om“.

Să ne gândim la Domnul nostru, cum El de trei ori a fost ispitit
de diavolul. Care a fost răspunsul Lui scurt şi concis? „Este
scris.” Neemia a rămas statornic în această situaţie. De ce?

Remediul: Neemia avea darul deosebirii duhurilor (compară cu
1 Corinteni 12.10; 1 Ioan 4.1). El era aşa de mult în prezenţa lui
Dumnezeu, că el a putut recunoaşte imediat şiretlicul
vrăjmaşului. Răspunsul era la fel de scurt şi concis ca şi
răspunsul Domnului în pustie, când L-a ispitit diavolul:
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Neemia 6.3: Eu fac o lucrare mare şi nu pot să cobor.

Dacă noi nu putem să venim împreună cu cineva în interiorul
zidurilor, atunci nu putem veni nici în afara lor – noi putem veni
împreună cu creştinii (ca Adunare) numai acolo unde Domnul
Isus doreşte să lase Numele Său să locuiască. Dacă de
exemplu noi ne-am dat seama de multele învăţături rele din
creştinătatea cu numele, atunci niciodată nu ne va veni gândul
să mergem acolo, ca să serbăm un serviciu divin. Pentru
aceasta nu era necesar din partea lui Neemia să facă nici
măcar o rugăciune.

În zilele noastre este înclinarea să se spună: atâta timp cât nu
frângem pâinea împreună putem avea părtăşie şi cu acei
credincioşi a căror umblare nu este în ordine sau chiar trăiesc
în păcate mari. – Aceasta este o părere total nebiblică
(compară cu 1 Corinteni 5; 2 Timotei 2 şi multe altele).

Acuzaţii publice şi false

Neemia 6.5-9: Atunci Sanbalat a trimis la mine pe slujitorul
său, în felul acesta, a cincea oară, cu o scrisoare deschisă
în mâna sa, în care era scris: „S-a auzit între naţiuni, şi
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Gaşmu zice că tu şi iudeii aveţi de gând să vă răsculaţi, de
aceea construieşti tu zidul; şi, potrivit acestor vorbe, tu vei
ajunge împăratul lor. Şi ai pus chiar profeţi ca să strige cu
privire la tine în Ierusalim, zicând: «Este un împărat în Iuda!»
Şi acum se va da de ştire împăratului potrivit cuvintelor
acestora; vino deci acum să ne sfătuim împreună“. Şi am
trimis la el, spunând: „Nu s-au făcut astfel de lucruri cum
spui tu, ci tu le născoceşti chiar din inima ta“. Pentru că toţi
voiau să ne înspăimânte, zicând: „Le vor slăbi mâinile de la
lucrare şi ea nu se va face“. Şi acum, Dumnezeule, întăreşte-
mi mâinile!

Natura împotrivirii: După ce vrăjmaşul a probat de patru ori
atacul anterior, el se foloseşte acum de o formă mai puternică
de viclenie, prin aceea că scrie o scrisoare deschisă şi
discreditează pe Neemia şi lucrarea lui. Câtă nenorocire s-a
produs prin scrisorile deschise, şi cât de des creştini serioşi au
fost învinovăţiţi prin astfel de scrisori de lucruri false; cum s-a
discreditat întreaga Adunare/Biserică prin astfel de scrisori
fatale!

Remediul: Neemia acordă adevărului locul care i se cuvine. Noi
nu trebuie să lăsăm totul să treacă pe lângă noi fără luptă. Dacă
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suntem atacaţi pe nedrept, uneori se poate recomanda să
scriem o prezentare contrară; aceasta ne arată felul de
comportare al lui Neemia. Noi citim şi despre Domnul Isus că El
a tăcut când I s-au adus unele acuzaţii false, dar şi că El a spus
cu privire la o acuzare falsă:

Ioan 18.23: Isus i-a răspuns: „Dacă am vorbit rău,
mărturiseşte despre răul acesta; iar dacă am vorbit bine, de
ce Mă loveşti?”

Este foarte remarcabil, că Neemia spune în acest context: „Şi
acum, Dumnezeule, întăreşte-mi mâinile!” – el merge la
Dumnezeu cu orice nevoie, acesta este caracterul unui rob
slujitor adevărat al lui Dumnezeu. Şi aici ne gândim la Domnul
nostru, care în cel mai mare necaz a căutat faţa lui Dumnezeu
în grădina Eden. Neemia recunoaşte, că puterea lui nicidecum
nu este suficientă împotriva acestui atac. El se sprijină în totul
pe Dumnezeu!

Întărâtat la frică

Neemia 6.10-14: Şi eu am mers la casa lui Şemaia, fiul lui
Delaia, fiul lui Mehetabeel, care se închisese. Şi el a zis: „Să
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ne întâlnim la casa lui Dumnezeu, înăuntrul templului, şi să
închidem uşile templului; pentru că ei vin să te ucidă: da,
noaptea vin să te ucidă“. Şi am zis: „Un om ca mine să
fugă? Şi cine, fiind ca mine, ar putea să intre în templu şi să
trăiască? Nu voi intra!“ Şi am cunoscut că, iată, nu-l
trimisese Dumnezeu; pentru că el rostea profeţia aceasta
împotriva mea; şi Tobia şi Sanbalat îl tocmiseră. Pentru
aceasta era tocmit, ca să mă înspăimânte şi să fac aşa şi să
păcătuiesc, şi să aibă cu ce să-mi scoată nume rău, ca să
mă învinuiască. Adu-Ţi aminte, Dumnezeul meu, de Tobia şi
de Sanbalat, potrivit cu aceste fapte ale lor şi, de asemenea,
de profetesa Noadia şi de ceilalţi profeţi care voiau să mă
înspăimânte.

Natura împotrivirii: Vrăjmaşul încearcă să-i producă teamă şi
groază lui Neemia. Pentru aceasta el nu se dă înapoi să
constrângă un preot pentru scopurile lui.1 Când conducătorii
spirituali ai poporului eşuează, atunci întotdeauna este o
provocare deosebită pentru poporul lui Dumnezeu. Unii arată
foarte spirituali, însă inima lor este departe de o viaţă trăită cu
Dumnezeu. Probabil nu este chiar aşa de rar în timpul nostru,
că unii pot rosti rugăciuni frumoase duminica şi în timpul
săptămânii nu se vede nimic la ei dintr-o viaţă spirituală trăită
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cu Dumnezeu. Domnul Isus a citat odată pe profetul Isaia cu
cuvintele:

Matei 15.8: Poporul acesta Mă onorează cu buzele, dar
inima lui este departe de Mine.

Tobia şi Sanbalat au dat bani preotului Şemaia ca să-i inspire
frică lui Neemia şi să-l provoace la o faptă care ar fi fost pe
placul vrăjmaşului. Pentru Neemia, care nu era din neamul
preoţilor, îi era interzis să se închidă în Templu; numai preoţii
aveau intrare în Templu, şi Neemia ştia aceasta foarte bine.
Evident el cunoştea istoria lui Ozia, care a intrat în Locul
Preasfânt ca să tămâieze şi apoi a fost lovit cu lepră (compară
cu 2 Cronici 26.16-21).

Este îngrozitor dacă trebuie să constatăm că fraţi sau surori, în
care ne-am încrezut mulţi ani, se lasă folosiţi ca unelte ale
vrăjmaşului – pentru început pare să fie foarte linguşitor şi
onorabil, rămâne totuşi minciună şi neadevăr. Atacul a venit
direct din casa lui Dumnezeu, căci nu era vorba numai de
preotul Şemaia, ci şi de profetesa Noadia şi ceilalţi profeţi. Sper
ca noi în zilele noastre să fim aşa de aproape de Domnul ca
Neemia şi recunoaştem viclenia duşmanului. Dacă elemente
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străine ameninţă să pătrundă în adunările noastre, putem noi
atunci recunoaşte: „Aceasta nu este glasul Domnului meu”?

Remediul. Neemia stătea de partea unui Dumnezeu puternic. El
nu era nicidecum îngâmfat, când a spus:

Neemia 6.11a: Un om ca mine să fugă?

Aceasta devine imediat clar, dacă citim cum continuă versetul:

Neemia 6.11b: Şi cine, fiind ca mine, ar putea să intre în
templu şi să trăiască? Nu voi intra!

Pe Neemia îl preocupa lucrarea lui Dumnezeu şi ascultarea faţă
de Dumnezeu. Dumnezeu a încredinţat lui Neemia această
lucrare, şi atunci El va da şi puterea s-o facă, fără să încalce
poruncile clare ale Aceluia care l-a trimis în lucrare.

Neemia era conştient că Dumnezeu era mai tare decât toţi
împotrivitorii. Neemia era un om care cunoştea foarte bine
Cuvântul lui Dumnezeu. În felul acesta a învăţat să
deosebească duhurile. Cu cât cunoaştem mai mult Cuvântul lui
Dumnezeu, cu atât mai bine putem cunoaşte vicleniile
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diavolului. Vom observa imediat, când nu este glasul Domnului,
chiar dacă glasul vine într-o îmbrăcăminte aparent spirituală.

Neemia poseda darul deosebirii duhurilor:

1 Ioan 4.1: Preaiubiţilor, nu credeţi orice duh, ci cercetaţi
duhurile dacă sunt de la Dumnezeu; pentru că mulţi falşi
profeţi au ieşit în lume.

1 Corinteni 12.10: … altuia i s-a dat lucrări de putere; şi
altuia, profeţie; şi altuia, deosebirea duhurilor; şi altuia,
felurite limbi; şi altuia, interpretarea limbilor.

Evrei 5.14: .. iar hrana tare este pentru cei maturi, care,prin
obişnuinţă, au simţurile deprinse să deosebească binele şi
răul.

Cât de des tocmai bătrânii, cărturarii, mari preoţi şi fariseii au
încercat să-L atragă pe Domnul într-o capcană. Cât de mult
trebuie să-L fi îndurerat pe Domnul, să vină la ai Săi şi să vadă,
că ai Lui nu-L voiau.
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Să pui vrăjmaşul într-o lumină bună

Neemia 6.17-19: Şi, în zilele acelea, mai-marii lui Iuda au
trimis multe scrisori lui Tobia şi cele de la Tobia veneau la
ei. Pentru că erau mulţi în Iuda legaţi cu el prin jurământ,
fiindcă era ginere al lui Şecania, fiul lui Arah; şi Iohanan, fiul
său, luase de soţie pe fiica lui Meşulam, fiul lui Berechia. Ba
încă vorbeau înaintea mea şi de binefacerile lui şi-i spuneau
cuvintele mele. Şi Tobia trimitea scrisori ca să mă
înspăimânte.

Natura împotrivirii: O altă mutare de şah preferată de diavolul
este să pună vrăjmaşul într-o lumină bună. Cineva aduce o
învăţătură care strică (de exemplu împăcarea generală) şi i se
duce vestea: „Acesta este un frate foarte iubit, el a făcut foarte
mult bine, el îngrijeşte de săraci şi de cei slabi, el este un
lucrător harnic în Împărăţia lui Dumnezeu” şi aşa mai departe.
Pavel a atenţionat deja destul de devreme de „lupii în piei de
oaie”. În timpul din urmă antihrist va arăta ca un miel, dar va
vorbi ca un balaur (Apocalipsa 13.11). Şi astăzi sunt mulţi care
în exterior arată ca mieluşeii plăcuţi şi totuşi sunt lupi răpitori şi
sunt inspiraţi de balaur (diavolul) şi nu cruţă turma (compară cu
Faptele apostolilor 20.29).
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Remediul: Aici nu citim direct ce a întreprins Neemia împotriva
acestei viclenii a vrăjmaşului. Însă ştim un lucru: El nu s-a lăsat
abătut de la concepţia lui. El a continuat neclintit lucrarea lui
Dumnezeu. Citim aceasta apoi în capitolul 7.

Face parte din particularitatea foarte deosebită a cărţii Neemia,
că vedem pe acest om al lui Dumnezeu mereu în apropierea lui
Dumnezeu; în felul acesta el a rezistat la toate atacurile
vrăjmaşului. Este impresionant cât de bine cunoştea acest
Neemia „normal” Cuvântul lui Dumnezeu. Căci el nu era nici
preot, nici profet, nici cărturar şi nici nu avea o Biblie, pe care s-
o poarte permanent cu el. Pentru noi este aşa de simplu să
citim în Biblie, şi cu toate acestea neglijăm deseori s-o facem.
Sper ca Neemia să ne fie o încurajare mare să citim Biblia în
fiecare zi. Sunt deja alţi oameni ai lui Dumnezeu care au căzut
înaintea vrăjmaşului – să ne gândim la profetul Ilie sau la
apostolul Petru. Dacă deja Domnul Isus nu a cunoscut o altă
armă, decât „Este scris!” – cu cât mai mult noi avem nevoie de
aceasta?

 

Adnotare
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[1] Din Neemia 10.8 putem deduce că Şemaia era preot.

Tradus de la: Nehemia - ein treuer Dienstknecht Gottes (6)

Traducere: Ion Simionescu
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Neemia 7

Versete călăuzitoare: Neemia 7

Fiecare are misiunea lui

Neemia 7.1-3: Şi a fost aşa: după ce s-a construit zidul şi
am aşezat uşile, au fost rânduiţi uşierii şi cântăreţii şi leviţii.
Şi am dat lui Hanani, fratele meu, şi lui Hanania, căpetenia
peste cetăţuie, grija asupra Ierusalimului: pentru că el era
om credincios şi se temea de Dumnezeu mai mult decât alţii.
Şi le-am spus să nu deschidă porţile Ierusalimului până nu
va arde soarele; şi când sunt ei încă acolo, să închidă uşile
şi să le zăvorască şi să pună paznici dintre locuitorii
Ierusalimului, fiecare la straja lui şi fiecare în dreptul casei
lui.

În capitolul acesta este restabilită ordinea în casa lui
Dumnezeu. Neemia rânduieşte pe păzitorii uşilor, pe cântăreţi
şi pe leviţii. Fiecare trebuie să îndeplinească misiunea lui, şi la
fel este şi în Adunarea lui Dumnezeu. Apostolul Pavel scrie
credincioşilor din Corint:
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1 Corinteni 12.28: Şi Dumnezeu a pus pe unii în Adunare:
întâi, apostoli; al doilea, profeţi; al treilea, învăţători; apoi
puteri miraculoase; apoi daruri de vindecări, ajutorări,
cârmuiri, felurite limbi.

Indiferent dacă înaintea ochilor noştri darurile sunt mari sau
sunt cele mai neînsemnate – toate sunt necesare pentru zidirea
sufletească a trupului lui Hristos. Probabil nu ne-am fi aşteptat
la aceasta, dar şi „ajutorarea” este un dar al harului. Pe lângă
aceasta ungerea cu Duhul Sfânt este la fel de necesară,
precum este la vorbirea în limbi sau darea de învăţătură din
Cuvântul lui Dumnezeu.

Într-un parc de maşini uneori sunt maşini uriaşe. Însă mereu
vine cineva cu o lucrare aparent neînsemnată, punând o
picătură de ulei într-un anumit loc al maşinii. Pentru ca în parcul
de maşini lucrurile să funcţioneze aşa cum trebuie, această
lucrare este indispensabilă. La fel şi în Adunare sunt din aceia
care ici şi colo pun o picătură de ulei, uneori oameni cu totul
neluaţi în seamă. Ei vizitează probabil bolnavi, menţin ordinea
şi curăţenia în localul de adunare sau se roagă pentru slujitorii
care stau în prima linie.

Pagina 81 din 145



În versetul 1 sunt amintiţi păzitorii uşii. Ferice de adunarea care
are încă uşieri. Noi avem nevoie de fraţi şi de cei care poartă
răspundere, care au un ochi pentru ce se introduce în Adunare
şi pentru ceea ce trebuie ţinut afară. În mod deosebit când este
vorba de Masa Domnului (sau repertoriul de cântări al
Adunării), este important să ştim că este Masa Domnului şi la
ea pot lua parte numai aceia care sunt un mădular al trupului lui
Hristos, care nu sunt caracterizaţi de o umblare necuviincioasă
sau de învăţătură falsă, sau se arată indiferenţi faţă de aceste
lucruri. Să ne gândim în privinţa aceasta la Pavel în Faptele
apostolilor 9, când nu a fost primit în chip uşuratic în Ierusalim.
Barnaba era un uşier, care s-a preocupat cu chestiunea şi a
prezentat-o apostolilor:

Faptele apostolilor 9.26,27: Şi, ajungând [el, Pavel] la
Ierusalim, încerca să se alăture ucenicilor şi toţi se temeau
de el, necrezând că era ucenic. Dar Barnaba l-a luat şi l-a
adus la apostoli şi le-a istorisit cum pe drum Îl văzuse pe
Domnul şi că El îi vorbise, şi cum în Damasc a vorbit cu
îndrăzneală în Numele lui Isus.

În continuare sunt numiţi cântăreţii. La cine ne putem gândi în
acest caz? Nu este apostolul Pavel un exemplu pentru
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cântăreţii nou-testamentali, când el exclamă în Romani
11.33-36:

Romani 11.33-36: O, adânc al bogăţiilor şi al înţelepciunii şi
al cunoştinţei lui Dumnezeu! Cât de nepătrunse sunt
judecăţile Lui şi de neînţelese căile Lui! Pentru că „cine a
cunoscut gândul Domnului? sau cine a fost sfătuitorul Lui?
sau cine I-a dat Lui întâi, şi să-i fie răsplătit?“ Pentru că din
El şi prin El şi pentru El sunt toate lucrurile. A Lui fie gloria
pentru totdeauna! Amin.

Apostolul Pavel preamăreşte mereu în scrierile sale pe
Dumnezeu şi Tatăl. Să ne gândim şi la preamărirea din Efeseni
1 şi la imnul închinat lui Hristos în Filipeni 2. Sunt între noi astfel
de cântăreţi, care aduc lui Dumnezeu „permanent o jertfă de
laudă” şi se prostern înaintea lui Dumnezeu în adorare? Dacă o
adunare (biserică) este o adunare (biserică) adoratoare se
poate recunoaşte deseori deja din cartea de cântări. Să ne
întrebăm cu îndrăzneală, dacă mai cântăm cântări care au ţelul
de a glorifica pe Dumnezeu. Sau cântăm mai mult cântări în
care în cele din urmă este vorba numai despre binecuvântările
şi privilegiile noastre – cântări prin care în cele din urmă nu
înălţăm pe Domnul nostru, ci sărbătorim întoarcerea noastră la
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Dumnezeu?

În versetul 1 sunt numiţi şi leviţii, şi aceştia sunt aceia care au
fost puşi la dispoziţia preoţilor, ca să-i sprijine pe aceştia în
lucrare. În capitolul 8 aflăm că leviţii au preluat lucrarea de
vestire a Cuvântului lui Dumnezeu:

Neemia 8.7: … leviţii explicau poporului legea.

Aşa sunt astăzi toţi credincioşii o generaţie preoţească, şi
fiecare lucrare a unui învăţător (levit) trebuie să sprijine preoţia
tuturor credincioşilor. Fiecare lucrare doctrinară trebuie să facă
din noi preoţi mai buni.

Versetele Neemia 7.2 şi 3 se referă la doi slujitori deosebiţi cu
nume, care au primit misiunea de păzitori ai uşilor. Aceasta
subliniază necesitatea foarte importantă a slujbei unui uşier şi
în zilele noastre. Slujba de uşier pune baza pentru funcţionarea
unei Adunări (Biserici) biblice.

Dumnezeu caută conlucrători credincioşi

Neemia alege doi bărbaţi credincioşi. Unul din ei, Hanani, a
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purtat pe inimă decăderea Ierusalimului şi a dovedit
disponibilitatea de a merge drumul lung de la Ierusalim la
Neemia la curtea împăratului din Persia; şi celălalt a făcut deja
experienţă în funcţia de conducere , el era căpetenia peste
palat şi era foarte credincios şi temător de Dumnezeu (Neemia
7.1-3).

Dumnezeu caută împreună-lucrători credincioşi şi temători de
Dumnezeu, care au interes pentru ceea ce este important
pentru Dumnezeu. Sunt mulţi care vor să lucreze în Împărăţia
lui Dumnezeu, însă sunt puţini care au cu adevărat simţământul
pentru ceea ce mişcă inima lui Dumnezeu. În lucrare nu este
vorba că noi înşine ne căutăm câmpul de lucru şi procedăm
conform condiţiilor puse de noi, ci că noi ne predăm
necondiţionat lui Dumnezeu.

Apostolul Pavel nu a adunat în jurul lui orice credincioşi, ci pe
aceia care au putut fi găsiţi ca fiind credincioşi. Noi nu mai
putem fi dotaţi cu autoritatea pe care a avut-o Pavel, cu privire
la punerea şi rânduirea de bătrâni şi slujitori, însă întotdeauna
trebuie să luăm seama la lucrarea Duhului, când Duhul Sfânt
pune din aceia (Faptele apostolilor 20.28) care trebuie să stea
în mod deosebit înaintea turmei. Turma face bine să dea
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ascultare cerinţei apostolului, când scrie:

1 Tesaloniceni 5.12: Vă rugăm dar, fraţilor, să
recunoaşteţi pe cei care se ostenesc între voi şi vă conduc
în Domnul şi vă sfătuiesc.

Pavel s-a înconjurat cu mulţi fraţi credincioşi, şi la fel Petru şi
Ioan au ştiut să preţuiască credincioşia în lucrare:

1 Corinteni 4.17: Pentru aceasta vi l-am trimis pe Timotei,
care este copilul meu preaiubit şi credincios în Domnul, care
vă va aminti căile mele care sunt în Hristos, după cum dau
învăţătură pretutindeni, în fiecare adunare.

Efeseni 6.21: Iar ca să ştiţi şi voi cele despre mine, ce fac,
toate vi le va face cunoscutTihic, preaiubitul frate şi slujitor
credincios în Domnul. (compară şi Coloseni 4.7)

Coloseni 4.9: … împreună cu Onisim, credinciosul şi
preaiubitul frate, care este dintre voi. Ei vă vor face cunoscut
toate cele de aici.

1 Timotei 1.12: Mulţumesc Celui care m-a întărit, lui Isus
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Hristos, Domnul nostru, că m-a socotit credincios, punându-
mă în slujbă, pe mine, care mai înainte eram un hulitor şi un
persecutor şi un batjocoritor.

1 Petru 5.12: Prin Silvan, fratele credincios, …

Apocalipsa 2.13: Ştiu unde locuieşti; unde este tronul lui
satan; şi ţii cu tărie Numele Meu şi n-ai tăgăduit credinţa
Mea, chiar în zilele în care Antipa, martorul Meu credincios,
care a fost ucis printre voi, unde locuieşte satan.

2 Timotei 2.2: Şi cele ce ai auzit de la mine înaintea multor
martori încredinţează la oameni de încredere, care să fie
capabili să-i înveţe şi pe alţii.

Neemia a găsit în jurul lui şi pe unii fraţii, pe care el i-a cunoscut
ca fiind credincioşi şi temători de Dumnezeu şi de care era
convins că ei erau interesaţi în primul rând şi în toate de
glorificarea lui Dumnezeu.

Şi despre credincioşii unor adunări (biserici) se spune de două
ori că ei erau „credincioşi” (Efeseni 1.1; Coloseni 1.2). Este
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interesant în acest caz, că erau tocmai acele adunări în care
Pavel a putut vorbi şi despre poziţia cerească a Adunării şi
despre taina lui Hristos.

Vrei şi tu să fi un rob slujitor credincios al Domnului, despre
care se poate mărturisii:

Evrei 3.5: Şi Moise, în adevăr, a fost „credincios în toată
casa Lui”, ca servitor.

Credincioşia se caracterizează în mod deosebit prin aceea că
eşti conştient de sfinţenia casei lui Dumnezeu. Hanani şi
Hanania au preluat slujba de păzitori ai uşi, şi ei trebuiau să
deschidă porţile abia atunci când soarele strălucea fierbinte,
adică, ei trebuiau să fie deplin siguri – ei trebuiau să poarte
grijă, ca nici un element străin să nu intre în cetatea sfântă. Însă
ei trebuiau să fie atenţi şi ca în propriile lor case să nu vină
elemente străine.

Neemia 7.3: … şi să pună paznici dintre locuitorii
Ierusalimului, fiecare la straja lui şi fiecare în dreptul casei
lui.
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Neemia ştia: dacă îi reuşeşte vrăjmaşului ca noi să tolerăm
lucruri ne curate şi rele în casele noastre, atunci acestea îşi vor
găsi intrare mai devreme sau mai târziu şi în casa lui
Dumnezeu.

În zilele noastre asemănarea cu lumea este cu siguranţă
vrăjmaşul cel mai mare. Învăţăturile false pot fi repede
recunoscute, însă asemănarea cu lumea corespunde prea mult
înclinaţiilor noastre naturale, aşa că deseori nici nu remarcăm
sau ne închidem lăuntric să considerăm ceva ca fiind lumesc,
deoarece îl iubim deja.

Tradus de la: Nehemia - ein treuer Dienstknecht Gottes (7)

Traducere: Ion Simionescu
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Neemia 8

Versete călăuzitoare: Neemia 8

Cartea Legii

Neemia 8.1-3: Şi, când a venit luna a şaptea, iar fiii lui
Israel erau în cetăţile lor, tot poporul s-a adunat ca un singur
om în locul deschis care era în dreptul Porţii Apelor; şi i-au
spus cărturarului Ezra să aducă el cartea legii lui Moise, pe
care o poruncise Domnul lui Israel. Şi preotul Ezra a adus
legea înaintea adunării, atât a bărbaţilor cât şi a femeilor şi a
tuturor celor care puteau auzi şi înţelege, în cea dintâi zi a
lunii a şaptea. Şi a citit în ea în faţa locului deschis care era
înaintea Porţii Apelor, de dimineaţă până la amiază, în
prezenţa bărbaţilor şi a femeilor şi a acelora care puteau
înţelege. Şi urechile întregului popor erau atente la cartea
legii.

În capitolul 6 citim că zidurile au fost terminate în timpul record
de 52 de zile şi pentru un timp s-a scăpat de vrăjmaş. Cartea
genealogiei a fost găsită şi mulţi locuiau în cetăţile lor. Vom
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vedea acum cum Cuvântul lui Dumnezeu primeşte locul
cuvenit. Pentru aceasta întreaga comunitate s-a adunat caun
singur om la locul dinaintea Porţii Apelor şi au zis lui Ezra,
cărturarul, să aducă cartea Legii. Aceasta era o mărturie
frumoasă a unităţii. La fel a fost deja la sfinţirea altarului:

Ezra 3.1: Şi când a venit luna a şaptea, şi fiii lui Israel erau
în cetăţi, poporul s-a adunat ca un singur om la Ierusalim.

Şi noi aducem la altarul lui Dumnezeu – Masa Domnului –
„jertfe de laudă”, şi nu ar trebui să pierdem din vedere, că şi noi
prin aceasta exprimăm la fel, că suntem un trup („Pentru că noi,
cei mulţi, suntem o singură pâine, un singur trup, pentru că toţi
luăm parte dintr-o singură pâine” - 1 Corinteni 10.17). Noi stăm
înaintea Domnului „ca un singur om”.

În creştinism sunt nu numai privilegii şi responsabilităţi
personale ci şi privilegii şi responsabilităţi colective. Hristos a
murit, „ca să-i adune într-unul singur pe copiii lui Dumnezeu cei
risipiţi” (Ioan 11.52). Hristos Însuşi este centrul strângerii
noastre laolaltă: „Unde sunt doi sau trei adunaţi în Numele
Meu, acolo Eu sunt în mijlocul lor” (Matei 18.20). Cercul, al
cărui centru este El, cuprinde întreaga Biserică; şi dacă nu
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păstrăm în ochi întreaga Biserică a lui Dumnezeu, atunci
suntem sectanţi. Hristos este Capul Trupului, al Adunării; Este
un singur trup şi un singur Duh (Efeseni 1.22; 4.4), şi creştinii
credincioşi sunt atenţionaţi să păstreze unitatea Duhului, în
legătura păcii (Efeseni 4.1-3).

Israeliţii s-au adunat „ca un singur om”. Desigur ei erau numai o
societate mică, nenorocită, care se întorsese din captivitatea
babiloniană, şi cu toate acestea stăteau pe temelia întregului
popor al lui Dumnezeu. Noi nu putem în timpul nostru să
aducem pe toţi creştinii laolaltă, căci mulţi preferă să rămână în
bisericile şi sistemele lor creştine (în Babilon sau undeva între).
Însă Dumnezeu vedea în mica grămăjoară din Ierusalim pe
Israel ca un singur om, şi dacă noi ne strângem pe fundamentul
unui singur trup, unde realmente fiecare adevărat copil al lui
Dumnezeu este binevenit şi nu se exclude pe sine însuşi printr-
o umblare în necurăţie sau prin învăţături rele, atunci Domnul
făgăduieşte să fie în mijlocul nostru.

Când ne adunăm, ca să auzim Cuvântul lui Dumnezeu, atunci
ar trebui să facem ca toţi să aibă parte de El,

Neemia 8.2: … atât bărbaţilor cât şi femeilor şi tuturor celor
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care puteau auzi şi înţelege.

Probabil uneori nu este posibil altfel, însă este pagubă dacă
paralel cu vestirea Cuvântului şi predica se ţin ore cu copiii. Noi
ar trebui să obişnuim copiii noştri cât se poate de devreme să
fie alături, când Domnul Isus este în mijloc şi doreşte să ne
vorbească prin Cuvântul Său. Fraţii, care contribuie la „slujirea
prin Cuvânt”, trebuie să aibă un ochi şi pentru copii, aşa fel ca
şi ei să aibă sentimentul că aparţin împreună.

Fiecare trezire în poporul lui Dumnezeu este legată cu foame
după Cuvântul lui Dumnezeu.

Neemia 8.3: Şi a citit din ea în faţa locului deschis care era
înaintea Porţii Apelor, de dimineaţă până la amiază.

Mulţi se mişcă deja nerăbdători pe scaunele lor, dacă ora
durează cinci minute mai mult decât normal. Poporul nu a citit
Cuvântul lui Dumnezeu în timpul captivităţii, nu pentru că nu
voia, ci pentru că nu aveau o Biblie. O generaţie întreagă s-a
ridicat, fără să citească scrierile Vechiului Testament. O
întreagă generaţi nu a cunoscut nici măcar cântările Sionului
(compară cu Psalmul 137.1-3).
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Putem înţelege foarte bine foamea după Cuvântul lui
Dumnezeu. Cu regret suntem obişnuiţi aşa de mult să avem o
Biblie şi chiar s-o purtăm în buzunarul pantalonilor, că noi nici
nu mai preţuim aşa cum se cuvine acest privilegiu. Ar trebui cu
atât mai mult în fiecare minut liber să luăm Cuvântul lui
Dumnezeu şi să cercetăm voia lui Dumnezeu şi să „cugetăm zi
şi noapte” la El (compară cu Psalmul 1.2).

Ezra „stătea pe o platformă de lemn” (Ezra 8.4), ca să fie văzut
şi înţeles de toţi: este însă şi un alt motiv, pentru care s-a
aşezat la înălţime:

Neemia 8.5: Şi Ezra a deschis cartea înaintea ochilor
întregului popor, pentru că el era mai sus decât tot poporul;
şi, când a deschis-o, tot poporul s-a ridicat.

Poporul trebuie să vadă şi cartea Legii. Aceasta pune accentul
pe importanţa Cuvântului lui Dumnezeu, şi poporul a reacţionat
prompt, prin aceea că s-au ridicat cu toţii. Nu ar trebui să ne
întrebăm mereu: Ce valoare atribuim noi Cuvântului lui
Dumnezeu? Ne mai bucurăm, când în fiecare dimineaţă luăm
Biblia? Ascultăm noi cu toată reverenţa, când Dumnezeu
doreşte să ne vorbească prin Cuvântul Său?

Pagina 94 din 145



Cărturarul Ezra, dar şi leviţii învăţau poporul şi anume în
această ordine: citeau şi apoi explicau cele citite.

Neemia 8.8: Şi citeau lămurit din cartea Legii lui Dumnezeu
şi îi dădeau înţelesul şi explicau cele citite.

Slujitorii Cuvântului trebuie să cunoască bine textul biblic şi să-l
citească clar. Unii aleargă aşa de repede prin text, ca şi cum nu
ar putea să aştepte până când în sfârşit pot spune ceva din
text. Înainte de orice predică ar trebui mai întâi citit textul, şi
după aceea să fie explicat pe înţeles. Aceasta ar însemna mai
întâi, că fiecare a înţeles în limba lui cele citite. După
captivitatea babiloniană erau mulţi care nu mai erau obişnuiţi să
înţeleagă textul ebraic. Deci sensul textului trebuia mai întâi
tradus. Cu toate acestea şi astăzi slujitorii Cuvântului pot învăţa
din aceasta, să studieze textul biblic aşa fel ca ascultătorii să
meargă acasă după predică şi să nu poată spune: „Ei, şi?”, ci
să spună: „Aşa este!”

Este interesant că ultima trezire din Vechiul Testament stă în
legătură cu (1) reconstruirea porţilor şi zidului şi cu
(2) reintroducerea autorităţii Cuvântului lui Dumnezeu. În
continuare vom vedea şi alte caracteristici ale unei treziri
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lucrate de Dumnezeu: (3) pocăinţa şi separarea de rău. În
afară de aceasta citim în capitolul 10 despre însuşirile de
caracter ale (4) devotamentului şi închinării şi în capitolul 12 ale
(5) recunoştinţei.

Ca şi Neemia, şi noi trăim în ultimele zile, aşa că nu putem
renunţa la aceste elemente, pentru care vrem să primim
aprobarea din partea lui Dumnezeu.

Bucuria în Domnul

Neemia 8.9-12: Şi Neemia, care era Tirşata, şi Ezra,
preotul şi cărturarul, şi leviţii care explicau poporului, au zis
către tot poporul: „Ziua aceasta este sfântă pentru Domnul
Dumnezeul vostru, nu jeliţi, nici nu plângeţi!“ (Pentru că tot
poporul plângea când au auzit cuvintele legii.) Şi le-a zis:
„Mergeţi, mâncaţi ce este gras şi beţi ce este dulce şi
trimiteţi porţii la cei care n-au nimic pregătit; pentru că ziua
aceasta este sfântă pentru Domnul nostru; şi nu vă întristaţi,
pentru că bucuria Domnului este tăria voastră. Şi leviţii au
liniştit tot poporul, zicând: „Tăceţi! pentru că ziua aceasta
este sfântă; nu vă întristaţi!“ Şi tot poporul s-a dus ca să
mănânce şi să bea şi să trimită porţii şi să facă mare
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bucurie, pentru că înţeleseseră cuvintele care li se făcuseră
cunoscute.

Probabil în jurul nostru sunt unele lucruri distrugătoare, şi noi
simţim că multe din jurul nostru zac în dărâmături şi cenuşă. Nu
mai este pentru noi nici o bucurie în acest caz? Apostolul Pavel
scrie credincioşilor din Filipi în împrejurările cele mai grele:
„Bucuraţi-vă întotdeauna în Domnul” (Filipeni 4.4). Noi într-
adevăr nu ne putem bucura întotdeauna de împrejurările
noastre, însă ne putem bucura întotdeauna în Domnul.
Împrejurările vieţii sunt astăzi într-un fel şi mâine altfel, dar
Domnul Isus este „acelaşi, ieri, azi şi în veşnicie”. Credinţa
pune întotdeauna pe Domnul între sine şi împrejurări;
necredinţa nu vede nimic altceva, decât numai împrejurări
vitrege, aşa că acestea stau între ea şi Domnul. Nu
împrejurările sunt cele care ne fac fericiţi sau nefericiţi, ci
atitudinea noastră lăuntrică.

Poporul a citit Cuvântul lui Dumnezeu; după aceea au fost aşa
de îngroziţi, că puteau numai să plângă, căci au simţit profund
cât de mult s-au îndepărtat de acest Cuvânt:

Neemia 8.9b: Pentru că tot poporul plângea când au auzit
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cuvintele Legii.

Dar dacă ei vor face din Domnul locul lor de scăpare, atunci
bucuria în Domnul va fi tăria lor.

Cei întorşi înapoi nu trebuiau să se lase descurajaţi de
decădere şi ruinare. Sub impresia Cuvântului lui Dumnezeu ei
trebuiau să se bucure şi chiar să se gândească şi la aceia, care
aveau mai puţin decât ei (Neemia 8.9-12).

Şi slujitorii au nevoie de învăţătură

Pentru robul slujitor credincios al lui Dumnezeu este nu numai
important să citească clar Cuvântul lui Dumnezeu şi să-I
prezinte sensul, ci este de asemenea necesar ca slujitorul
însuşi să cunoască un loc unde el este învăţat. Aşa găsim la
leviţi în versetul 13:

Neemia 8.13: Şi, a doua zi, capii părinteşti ai întregului
popor, preoţii şi leviţii s-au adunat la cărturarul Ezra, ca să
primească înţelepciune cu privire la cuvintele legii.

Nu demult ei fuseseră aceia care împărţiseră Cuvântul altora;
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aici citim, că şi ei înşişi trebuiau să fie primitori ai Cuvântului.
Fiecare rob slujitor al lui Dumnezeu are nevoie de învăţătură de
la alţi robi slujitori. Darurile au fost date „pentru desăvârşirea
sfinţilor” (Efeseni 4.12), şi este o pierdere mare dacă un
împreună-lucrător al lui Dumnezeu nu se foloseşte de acestea.
Chiar şi despre Domnul Isus se spune profetic în Isaia 50:

Isaia 50.4: El îmi trezeşte dimineaţă după dimineaţă, îmi
trezeşte urechea, ca să ascult ca un ucenic.

Sărbătoarea corturilor

Neemia 8.14-18: Şi au găsit scris în legea pe care o
poruncise Domnul prin Moise că fiii lui Israel trebuie să
locuiască în corturi la sărbătoarea lunii a şaptea şi că
trebuie să dea de ştire şi să strige în toate cetăţile lor şi la
Ierusalim, zicând: „Ieşiţi la munte şi aduceţi ramuri de măslin
şi ramuri de măslin sălbatic şi ramuri de mirt şi ramuri de
palmier şi ramuri de copaci stufoşi, ca să faceţi corturi, după
cum este scris“. Şi poporul a ieşit şi au adus şi şi-au făcut
corturi, fiecare pe acoperişul casei lui şi în curţile lui şi în
curţile casei lui Dumnezeu şi în locul deschis al Porţii Apelor
şi în locul deschis al Porţii lui Efraim. Şi toată adunarea celor
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care se întorseseră din captivitate şi-au făcut corturi şi au
locuit în corturi, pentru că din zilele lui Iosua, fiul lui Nun,
până în ziua aceea, fiii lui Israel nu făcuseră aşa. Şi a fost
foarte mare bucurie. Şi zi de zi, din ziua întâi până în ziua de
pe urmă, s-a citit în cartea legii lui Dumnezeu. Şi au ţinut
sărbătoarea şapte zile; şi a opta zi a fost o adunare de
sărbătoare, după rânduială.

În afară de aceasta ei trebuiau să serbeze sărbătoarea
corturilor şi anume „după cum este scris”. În amintirea
călătoriei prin pustie trebuiau să locuiască în corturi. Trebuia să
fie o aducere aminte de harul mare şi de purtarea de grijă a lui
Dumnezeu, pe care Dumnezeu le-a dovedit permanent
poporului în timpul celor patruzeci de ani de călătorie prin
pustie, dar trebuia să fie şi o privire înainte spre un timp viitor,
când poporul va locui în pace şi armonie în ţară. Aceasta se va
împlini abia în Împărăţia de o mie de ani. Astfel, sărbătoarea
corturilor priveşte înapoi, dar priveşte şi înainte. La fel este şi la
noi cu Cina. Noi ne amintim de lucrarea făcută de Domnul Isus
pe crucea de pe Golgota şi în acelaşi timp facem aceasta
„până vine El” (1 Corinteni 11.26). Paharul vorbeşte despre
sângele noului legământ. Acest legământ nou intră în vigoare
când va veni Domnul Isus să instaureze Împărăţia. De fiecare
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dată când noi mâncăm din pâine şi bem din pahar ne putem
gândi că Domnul Isus va primi drepturile Sale pe pământ, ceea
ce nu I s-au dat la prima Lui venire.

Corturile trebuie să amintească că noi nu avem aici o cetate
stătătoare, suntem în cele din urmă numai străini pe pământ.
Dacă deja pentru credincioşii Vechiului Testament aceasta era
adevărat, cu cât mai mult pentru noi, care avem chiar o
chemare cerească. Cetăţenia noastră este în ceruri (Filipeni 3),
şi destinaţia noastră veşnică este în casa Tatălui (Ioan 14).
Prezenţa noastră pe pământ este ca în cort – aici nu este nimic
statornic, şi noi nu ne căutăm fericirea în lume, ci suntem
mulţumiţi să fim numai străini aici.

Unii se vor da înapoi de la o astfel de viaţă simplă. Lumea are
alte pretenţii la viaţa noastră, şi noi suntem mai mult sau mai
puţin influenţaţi prin aceasta. Cu regret şi noi nu putem înţelege
mult despre chemarea cerească. S-ar putea să ţinem cu tărie
adevărul acesta în memorie, dar el aproape că nu are efecte
asupra vieţii noastre. Cunoaştem noi ceva din bucuria luării în
posesiune a binecuvântărilor cereşti? Putem cel puţin să
enumerăm câteva binecuvântări cereşti?
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Pentru iudeii din zilele lui Neemia, care sărbătoreau din nou
sărbătoarea corturilor, aceasta era „o foarte mare bucurie”
(Neemia 8.17). Şi noi putem fi convinşi, că şi noi vom avea
parte de bucurie mare, dacă umblăm demni de chemarea
noastră.

Citim:

Neemia 8.18: Şi zi de zi, din ziua întâi până în ziua de pe
urmă, s-a citit în cartea legii lui Dumnezeu.

Cercetăm noi zilnic Cuvântul lui Dumnezeu? Cât de mulţi
neglijează aceasta sau o fac de formă! Ne temem că mulţi
adună puţin sau chiar nimic pentru ei înşişi; tot ceea ce ei
primesc, primesc prin alţii în adunări, şi aceasta este o pierdere
de nerecuperat pentru ei. Desigur este o mare binecuvântare,
dacă noi primim Cuvântul lui Dumnezeu sub formă de predică
sau ceva asemănător. Dar nimeni nu va fi într-o stare de inimă
cu adevărat sănătoasă fără exerciţiu şi fără citirea şi studierea
personală a Cuvântului lui Dumnezeu. Aşa cum Israel trebuia în
pustie să adune zilnic mana, la fel trebuie să facem şi noi. Este
ceva sărăcăcios, să serbezi numai din când în când o
sărbătoare: Israel a sărbătorit sărbătoarea şapte zile, şi Ezra le-
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a citit în fiecare zi; şi şa fel şi noi ar trebui în fiecare săptămână
„să ţinem sărbătoarea” zi de zi (compară cu 1 Corinteni 5.8).

Tradus de la: Nehemia - ein treuer Dienstknecht Gottes (8)

Traducere: Ion Simionescu
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Neemia 9

Versete călăuzitoare: Neemia 9

Adevărata pocăinţă

Neemia 9.1-3: Şi, în ziua a douăzeci şi patra a acestei luni,
fiii lui Israel s-au adunat cu post şi în saci şi cu ţărână pe ei.
Şi sămânţa lui Israel s-a despărţit de toţi fiii străinului şi au
stat şi au mărturisit păcatele lor şi nelegiuirile părinţilor lor.
Şi s-au ridicat pe locul lor şi au citit în cartea legii Domnului
Dumnezeului lor, a patra parte din zi; şi altă a patra parte au
mărturisit şi s-au închinat Domnului Dumnezeului lor.

După ce în capitolul 8 Cuvântul lui Dumnezeu a fost introdus
din nou ca autoritate, citim acum ce rezultat are sau ar trebui să
aibă, dacă noi recunoaştem Cuvântul lui Dumnezeu ca
autoritate pentru viaţa noastră.

Poporul lui Dumnezeu şi-a dat seama la citirea Legii cât de mult
s-au îndepărtat ei de Dumnezeu şi de voia Sa. Cei şaptezeci de
ani de captivitate şi-au lăsat urmele. Aproape o generaţie
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întreagă a crescut fără Cuvântul lui Dumnezeu. Surpriza a fost
mare, când ei pentru prima dată au văzut cât de mult s-au
îndepărtat de Cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta i-a făcut să se
pocăiască din toată inima, să se smerească înaintea lui
Dumnezeu în ţărână, să mărturisească vina lor şi să se
despartă de căile rele şi în final să laude şi să preamărească pe
Dumnezeu pentru credincioşia Lui mare, puterea şi tăria Lui.

Faptul că poporul s-a despărţit de „fiii străinului” (Neemia 9.2)
este dovada că înainte se aflau într-o legătură greşită. Din
istoria poporului putem învăţa foarte multe despre caracterul
adevăratei pocăințe.

Smerirea

În primul rând adevărata pocăinţă este caracterizată prin
aceea, că eşti întristat din cauză că te-ai abătut de la Cuvântul
lui Dumnezeu. Adevărata pocăinţă este însoţită şi de smerire
sinceră. Despre aceasta vorbeşte aici postul, hainele în sac şi
ţărâna pe capul lor . Ei erau îngroziţi cât de mult s-au îndepărtat
de gândurile lui Dumnezeu şi cum au dezonorat pe Dumnezeu
prin neascultarea lor. Adevărata smerire se poate recunoaşte şi
prin aceea că nu se înfrumuseţează prin vorbire starea proprie
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rea. Poporul nu a cruţat starea lui proprie, ci a mărturisit-o aşa
cum era ea (compară cu Neemia 9.36,37).

Despărţirea

Când şi-au dat seama de abaterea lor, citim imediat cuvintele:

Neemia 9.2: Şi sămânţa lui Israel s-a despărţit de toţi fiii
străinului.

Adevărata pocăinţă este caracterizată de depărtarea de
fărădelege şi curăţirea pe sine însuşi de vasele spre
dezonoare (compară cu 2 Timotei 2). Cu alte cuvinte: o
pocăinţă la care într-adevăr eşti trist de starea proprie, dar nu
eşti gata să te depărtezi de păcat, nu este o pocăinţă
adevărată.

Adevărata pocăinţă este însoţită întotdeauna de despărţirea şi
îndepărtarea de ceea ce a condus la păcat. Când efesenii în
Faptele apostolilor 19.17,18 şi-au dat seama că vrăjitoria lor
era rea, şi-au mărturisit faptele şi au ars cărţile lor. Aceste cărţi
aveau o valoare de „cincizeci de mii de arginţi” (Faptele
apostolilor 19.19). Urmarea a fost însă:
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Faptele apostolilor 19.20: Astfel, cu putere creştea şi se
întărea Cuvântul Domnului.

Noi nu citim că Cuvântul Domnului creştea prin evanghelizare,
ci prin despărţirea consecventă de rău. Aceasta ar trebui să ne
dea mult de gândit. Putem evangheliza foarte mult, ea va fi
ineficace, dacă viaţa noastră nu este în concordanţă cu mesajul
nostru. Suntem noi gata să analizăm critic pe baza acestor
lucruri consumul nostru de emisiuni la televizor, filme, internet
sau muzică sau orice altceva?

Mărturisirea

În afară de aceasta, la pocăinţa adevărată are loc întotdeauna
şi mărturisirea, şi anume întotdeauna în cadrul cum şi unde a
devenit vina vizibilă în afară. La poporul lui Dumnezeu era
vorba de o vină publică şi comună, şi astfel ea a fost mărturisită
public.

În privinţa aceasta este foarte interesant că au fost mărturisite
şi nelegiuirile părinţilor lor (Neemia 9.2b). Dacă noi ca Biserică
sau Adunare ne-am făcut vinovaţi de ceva – chiar dacă aceasta
a avut loc cu zeci sau sute de ani în urmă -, atunci noi trebuie
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să numim cu numele aceste nelegiuiri şi să le îndepărtăm, cel
puţin atunci când am devenit conştienţi de ele. Indiferenţa, de
care auzim astăzi, prin aceea că se spune: „Ce avem noi a face
cu trecutul părinţilor?”, este total greşită.

Când multe biserici (adunări) în timpul celui de-al doilea război
mondial au făcut o alianţă, care a făcut imposibil pentru un
iudeu mesianic să fie luat în ele, legământul acesta a tăgăduit
în modul cel mai îngrozitor unul din cele mai măreţe adevăruri
ale Noului Testament, şi anume că în Trupul lui Hristos un
credincios iudeu şi un credincios dintre naţiuni sunt una. Cine
astăzi se mai află în acest legământ, ar trebui cel puţin să fie
sigur că propria grupă s-a distanţat de acest rău – cel puţin
atunci când cineva şi-a dat seama de această vină. La fel este
cu multele despărţiri, care au avut loc în poporul lui Dumnezeu,
care nu aveau nici o bază în Cuvântul lui Dumnezeu. Eşecul din
istoria grupării proprii sau a părtăşiei proprii nu trebuie tratat cu
uşurătate. Atitudinea „şterge cu buretele” nu o cunoaşte
Cuvântul lui Dumnezeu.

Dacă nu suntem gata să mărturisim înaintea lui Dumnezeu vina
proprie sau o vină comună (de care suntem conştienţi), nu ne
putem aştepta la iertarea păcatelor noastre. În 1 Ioan 1.9 se
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spune:

1 Ioan 1.9: Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios
şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice
nedreptate.

Îndreptarea spre Cuvântul lui Dumnezeu

Neemia 9.3: Şi s-au ridicat pe locul lor şi au citit în cartea
legii Domnului Dumnezeul lor, a patra parte din zi.

Pocăinţa adevărata este întotdeauna însoţită de îndreptarea
sinceră spre Cuvântul lui Dumnezeu. Eu n-am văzut încă pe
cineva care să se fi pocăit şi care după aceea să nu fi avut din
nou plăcere de Cuvântul lui Dumnezeu ca hrană şi mâncare
pentru viaţa Lui.

După ce a avut loc smerirea înaintea lui Dumnezeu şi
oamenilor, şi a fost mărturisită vina şi a avut loc îndepărtarea
de rău, va avea loc îndreptarea cu bucurie spre Cuvântul lui
Dumnezeu. Noi nu vrem să ne abatem din nou de la Cuvântul
lui Dumnezeu şi să facem un nou păcat; de aceea este necesar
să cunoaştem voia lui Dumnezeu, pe care o găsim scrisă în
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Sfânta Scriptură.

Lauda, mulţumirea şi adorarea

În Neemia 9.5,6 se prezintă un alt aspect al pocăinţei
adevărate:

Neemia 9.5,6: Şi leviţii Iosua şi Cadmiel, Bani, Haşabnia,
Şerebia, Hodiia, Şebania şi Petahia au spus: „Ridicaţi-vă,
binecuvântaţi pe Domnul Dumnezeul vostru din eternitate în
eternitate! Şi să binecuvânteze Numele gloriei Tale, care
este înălţat mai presus de orice binecuvântare şi laudă! Tu
eşti Acelaşi, Doamne, Tu singur; Tu ai făcut cerurile, cerurile
cerurilor şi toată oştirea lor, pământul şi tot ce este pe el,
mările şi tot ce este în ele, şi Tu faci să trăiască toate; şi Ţie
Ţi se închină oştirea cerurilor.

Poporul lui Dumnezeu putea după smerire, mărturisire şi
despărţire să preamărească pe Dumnezeu pentru ceea ce este
El în Sine Însuşi şi pentru ceea ce El a făcut pentru ei ca popor.
Dacă trăim minunea iertării, atunci aceasta ar trebui să ne
conducă la laudă şi mulţumire. Dacă ne-am depărtat de rău,
atunci avem îndrăzneală înaintea lui Dumnezeu. Dar dacă
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lucrurile păcătoase nu au fost îndepărtate, atunci nu avem
îndrăzneală să aducem „neîncetat jertfe de laudă”lui
Dumnezeu.

Rodul pocăinţei adevărate este, că noi cunoaştem pe
Dumnezeu aşa cum este El:

Dumnezeu este neschimbabil: „Tu eşti Acelaşi, Doamne, Tu
singur” (Neemia 9.6).
Dumnezeu este Creatorul: „Tu ai făcut cerurile, … pământul
şi tot ce este pe el” (Neemia 9.6).
Dumnezeu este Cel care ţine în viaţă : „Tu faci să trăiască
toate” (Tu ţii toate acestea în viaţă; Neemia 9.6).
Dumnezeu este atotputernic: „Tu eşti Acelaşi, … care ai ales
pe Avraam” (Neemia 9.7).
Dumnezeu dă făgăduinţe necondiţionate: aducere aminte
de legământul cu Avraam” (Neemia 9.8).
Dumnezeu este credincios: „Ţi-ai împlinit cuvintele Tale”
(Neemia 9.8b).
Dumnezeu va fi recunoscut în căile Lui (Neemia 9.9-15).

Rezultat final
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Noi nu ar trebui să fim mulţumiţi nici cu privire la noi înşine şi
nici cu privire la alţii, când o greşeală este numai recunoscută.
Cât de des au fost regretate greşeli, deoarece greşeala a avut
urmări rele, care au fost regretate, dar fără să fie condamnată
starea inimii, care a condus la această greşeală. Să ţinem
seama la noi înşine de cele cinci principii ale pocăinţei
adevărate, prezentate mai înainte (întristarea, despărţirea,
mărturisirea, dedicarea pentru Cuvântul lui Dumnezeu, lauda şi
mulţumirea), şi să ajutăm pe fraţii noştri şi pe surorile noastre
să practice pocăinţa adevărată, dacă au păcătuit. Aceasta este
ceea ce scrie Pavel:

Galateni 6.1: Fraţilor, chiar dacă va fi căzut un om în vreo
greşeală, voi, cei spirituali, îndreptaţi pe unul ca acesta cu
duhul blândeţii, fiind atent la tine însuţi, ca să nu fii ispitit şi
tu.

2 Corinteni 7.9,10: Acum mă bucur, nu pentru că aţi fost
întristaţi, ci pentru că aţi fost întristaţi spre pocăinţă; pentru
că aţi fost întristaţi potrivit lui Dumnezeu, pentru ca în nimic
să nu fiţi păgubiţi de noi. Pentru că întristarea potrivit lui
Dumnezeu lucrează pocăinţă spre mântuire, de care nu-ţi
pare rău; dar întristarea lumii lucrează moarte.
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Este foarte important, că în umblarea noastră practică
Dumnezeu ne face răspunzători numai pentru ceea ce ştim sau
am putea şti, dacă ţinem seama de Cuvântul lui Dumnezeu. În
capitolul 8 poporul nu a văzut încă eşecul lui, şi de aceea era
posibil să se bucure în Domnul. Dar când prin citirea Cuvântului
şi-au dat seama de abaterea lor, au trebuit să se pocăiască,
căci altfel nu ar mai fi fost posibilă bucuria în Domnul. Cu cât
cunoaştem mai mult abaterea noastră de la Cuvântul lui
Dumnezeu, cu atât suntem mai mult obligaţi să mărturisim vina
noastră. În măsura în care poporul a cunoscut lucruri din
Cuvânt, ei au mărturisit şi vina lor.

Tradus de la: Nehemia - ein treuer Dienstknecht Gottes (9)

Traducere: Ion Simionescu
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Neemia 10

Versete călăuzitoare: Neemia 10

Un principiu divin

În capitolele 8, 9 şi 10 putem recunoaşte un context comun.
Urmarea recunoaşterii Cuvântului lui Dumnezeu în capitolul 8
era smerirea şi pocăinţa adevărată în capitolul 9, şi astfel
despărţirii de rău în capitolul 9 îi urmează acum îndreptarea
spre bine în capitolul 10.

Neemia 9.38: Şi pentru toate acestea, noi facem un
legământ statornic şi îl scriem; şi căpeteniile noastre, leviţii
noştri şi preoţii noştri îl pecetluiesc.

Neemia 10.28,29: Şi restul poporului, preoţii, leviţii, uşierii,
cântăreţii, netinimii şi toţi cei care s-au despărţit de
popoarele ţărilor pentru legea lui Dumnezeu, soţiile lor, fiii lor
şi fiicele lor, oricine avea cunoştinţă şi pricepere, s-au alipit
de fraţii lor, mai-marii lor, şi s-au legat cu blestem şi cu
jurământ că vor umbla în legea lui Dumnezeu, care a fost
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dată prin mâna lui Moise, robul lui Dumnezeu, şi că vor păzi
şi vor împlini toate poruncile Domnului Dumnezeului nostru
şi judecăţile Lui şi rânduielile Lui;

Este un principiu atât în Vechiul Testament cât şi în Noul
Testament: întotdeauna are loc mai întâi despărţirea de rău, şi
după aceea urmează îndreptarea spre bine. Unele exemple pot
exemplifica aceasta:

Isaia 1.16,17: Spălaţi-vă, curăţiţi-vă; depărtaţi răutatea
faptelor voastre dinaintea ochilor Mei; încetaţi să faceţi răul!
Învăţaţi-vă să faceţi bine; căutaţi judecata dreaptă, faceţi
bucurie celui asuprit, judecaţi drept pe orfan, apăraţi pe
văduvă!

Romani 12.9: Fie-vă groază de rău, lipiţi-vă de bine.

2 Timotei 2: Depărtează-te de fărădelege …; urmăreşte …

Tit 2.12: Harul lui Dumnezeu ne învaţă ca, după ce am
tăgăduit neevlavia şi poftele lumeşti, să trăim cu cumpătare
şi cu dreptate şi cu evlavie în veacul prezent.
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1 Tesaloniceni 1.9: pentru că ei înşişi mărturisesc despre
noi ce intrare am avut la voi şi cum v-aţi întors de la idoli la
Dumnezeu ca să slujiţi Dumnezeului viu şi adevărat.

Se aude exemplul despre un copil mic care mereu se târa spre
priza de curent. Ca să-l îndepărteze de rău, se flutură un balon;
în felul acesta copilul se va depărta de obiectul răului şi se va
îndrepta spre bine. În mod natural aceasta în sine nu este în
totul fals, însă este întotdeauna fals în sens spiritual, dacă din
aceasta se doreşte să se tragă concluzia, că nu trebuie
condamnat răul, ci că trebuie numai să te întorci spre bine. Aşa
cum arată locurile din Biblie citate mai sus, nu este suficient
numai să te îndrepţi spre bine, ci noi trebuie totodată să
condamnăm răul. Nu este suficient numai să pui pe Domnul
Isus înaintea privirii. Drumul divin este să părăseşti drumul rău
şi apoi să cauţi binele, respectiv să-l faci.

În 1 Cronici 12 citim că mulţi oameni au venit la David în
peşteră. Însă înainte ca ei să vină la David, ei se despart
conştient de împăratul rău Saul. Abia după aceea erau în stare
să vină în prezenţa lui David. Însă exemplul acesta ne arată şi
un alt aspect: nu este suficient să părăseşti răul, ci trebuie de
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asemenea să te îndrepţi conştient spre bine.

Evreii trebuiau să părăsească tabăra iudaică după răstignire,
însă ce ar fi fost dacă ei într-adevăr ar fi părăsit tabăra, dar nu s-
ar fi dus la El – la Domnul Isus:

Evrei 13.13: Deci să ieşim la El, afară din tabără, purtând
ocara Lui.

Aceasta ar fi fost în zadar.

Este necesar să învăţăm din nou ce înseamnă să condamni cu
adevărat răul. Căci altfel nu vom fi capabili să facem binele şi
să năzuim după lucrurile divine.

Legământul

După ce poporul a descoperit abaterea lui şi a înlăturat-o, ia
naştere dorinţa de a face un legământ cu Dumnezeu, pentru a
evita în viitor o posibilă abatere. Ceea ce poporul mai trebuie să
înveţe, era: oricât de multe ar fi legămintele, jurămintele sau
făgăduinţele solemne, ele nu ne pot da puterea ca să rămânem
păziţi de abatere. Chiar dacă ştim din istorie, că legământul nu
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ţine mult timp, totuşi era corect şi bine intenţionat ce voiau ei să
facă. Legământul se referea la întreaga relaţie cu Dumnezeu şi
omul. El a fost încheiat cu privire la:

Umblarea lor personală (Neemia 10.28-30)
Atitudinea lor faţă de naţiunile din jur (Neemia 10.28)
Atitudinea lor faţă de Dumnezeu, în respectarea sabatului
(Neemia 10.31)
Atitudinea lor faţă de casa lui Dumnezeu (Neemia 10.31-38)

Reînnoirea legământului cuprindea următoarele domenii:

Nici o căsnicie cu popoarele străine
Onorarea zilei de sabat
Pământul va rămâne neprelucrat în anul al şaptelea şi vor
renunţa la împrumuturi
Cele dintâi roade vor fi aduse la casa Domnului
Nu vor părăsi casa Domnului

Trebuie creştinii astăzi să mai facă un
legământ?

Noi nu ar trebui astăzi să facem astfel de legăminte, juruinţe
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sau făgăduinţe solemne. Aici în cartea Neemia ne aflăm sub
Lege şi într-un timp în care Dumnezeu în punerea la încercare a
omului, dacă el ar fi de restabilit, se adresează cărnii, omului
natural. Însă carnea veche, stricată va arăta numai cât de
stricată este ea în realitate. Deja două capitole mai târziu vom
vedea cum israeliţii au eşuat complet în aceste lucruri.

Noul Testament ne arată introducerea unui om nou. Ca şi
creştini credincioşi noi nu mai stăm sub omul vechi, al cărui cap
era primul om, Adam, ci noi stăm acum sub Capul omului nou şi
de asemenea am primit viaţa omului nou. Este viaţa Domnului
Isus Însuşi. Ar fi complet greşit dacă am încheia un legământ
sau am depune un jurământ, căci toată identitatea noastră este
în Hristos, şi viaţa lui Hristos este fără cusur şi nu are nevoie să
intre într-un legământ, căci ea nu poate păcătui şi nu se poate
abate de la Cuvântul lui Dumnezeu.

Dar dacă totuşi păcătuim, atunci aceasta nu este din cauza
naturii noi, ci este lucrarea cărnii, pe care încă o purtăm. Însă
începând de la convertirea noastră, viaţa noastră este Hristos.
Şi Hristos niciodată nu a trebuit să facă un legământ cu Tatăl
Său. Viaţa Lui este în armonie deplină cu fiinţa lui Dumnezeu
Tatăl, şi viaţa noastră nouă de asemenea nu face un legământ.
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Cine astăzi mai jură Domnului, face o făgăduinţă solemnă sau
doreşte să facă un legământ, este posibil să nu fi cunoscut încă
stricăciunea cărnii sau nu este conştient de urmări. S-ar putea
ca acestea să fie făcute cu sinceritate, însă prin aceasta nu se
stă pe temelia nou-testamentală.

Desigur pentru legământul căsniciei cele spuse nu sunt
valabile. În privinţa aceasta creştinii respectă prescripţiile
autorităţii respective. Dumnezeu ţine foarte serios seama, când
noi facem un legământ – sub orice formă ar fi el. Tocmai cu
privire la legământul căsniciei se spune: „Ce a unit Dumnezeu,
omul să nu despartă” (Matei 19.6; compară cu Ezechiel
17.11-18).

Tradus de la: Nehemia - ein treuer Dienstknecht Gottes (10)

Traducere: Ion Simionescu
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Neemia 11

Versete călăuzitoare: Neemia 11

Locuitorii Ierusalimului

Neemia 11.1,2: Şi căpeteniile poporului locuiau în
Ierusalim; şi restul poporului a aruncat sorţi, ca să aducă pe
unul din zece să locuiască în Ierusalim, cetatea sfântă, iar
nouă părţi în celelalte cetăţi. Şi poporul a binecuvântat pe
toţi oamenii care s-au înfăţişat de bunăvoie să locuiască în
Ierusalim.

Capitolul 11 se leagă direct de Neemia 7.4:

Neemia 7.4: Şi cetatea era întinsă şi mare, dar poporul era
puţin în ea şi nu erau construite case.

Ca să asigure siguranţa şi viaţa în „cetatea sfântă”, era
necesar ca cetatea să fie populată. Pentru un Israelit nu era
neapărat o desfătare să locuiască direct în Ierusalim. Vrăjmaşul
era permanent activ, şi infrastructura era rea. Multe zăceau
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încă în dărâmături şi cenuşă, şi astfel mulţi preferau să
locuiască în afara cetăţii. Aceia care de bună voie s-au pus la
dispoziţie, dar şi aceia care prin sorţi au trebuit să locuiască în
cetate, trebuiau să renunţe la viile lor, la smochinii şi la casele
lor.

În viaţa unui creştin credincios pot fi momente care sunt mai
presus de orice binecuvântare pământească. Pentru prima dată
citim că Ierusalimul este numit „cetatea sfântă” (Neemia
11.1,18). În Noul Testament este numit chiar „cetatea Marelui
Împărat” (Matei 5.35). Realitatea acesta pune accentul pe
faptul cât de importantă era această cetate în ochii lui
Dumnezeu. În timpurile actuale Adunarea lui Dumnezeu ar
trebui să aibă prioritatea cea mai mare, căci ea este Noul
Ierusalim şi cetatea (cerească) sfântă (Apocalipsa 21).

S-ar putea ca în Adunarea lui Dumnezeu unele lucruri să fie
distruse şi multe se află în decădere, ca atunci în Ierusalim. Dar
să nu rămânem la aceasta, ci să privim Adunarea lui
Dumnezeu din perspectiva veşnică:

Domnul Isus promite:
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Matei 16.18: Şi porţile Locuinţei morţilor nu o [Adunarea]
vor învinge.

El Îşi va prezenta odată Biserica glorificată, şi ea va fi deplin
curată şi fără pete şi fără zbârcitură:

Efeseni 5.27: … ca să-Şi prezinte Lui Însuşi Adunarea
glorioasă, neavând pată sau zbârcitură sau ceva de felul
acesta, ci ca să fie sfântă şi fără cusur.

Să ne întrebăm dacă şi noi suntem de asemenea gata să
renunţăm la privilegiile pământeşti în folosul slujirii Bisericii
(Adunării)? Oricine se pune de bună voie în slujba Bisericii, se
poate aştepta în împrejurări normale ca să fie binecuvântat de
restul poporului (Neemia 11.2).

Locuitorii din câmpiile lui Israel

Începând cu versetul 20 citim despre împărţirea restului
poporului lui Dumnezeu, care trebuia să locuiască în toate
cetăţile lui Iuda, fiecare în moştenirea sa.

Neemia 11.20-22: Şi restul lui Israel, preoţii, leviţii, erau în
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toate cetăţile lui Iuda, fiecare în moştenirea sa. Şi netinimii
locuiau în Ofel; şi Ţiha şi Ghişpa erau peste netinimi. Şi
supraveghetorul leviţilor în Ierusalim era Uzi, fiul lui Bani, fiul
lui Haşabia, fiul lui Matania, fiul lui Mica, dintre fiii lui Asaf,
cântăreţii, pentru slujba casei lui Dumnezeu.

Zidurile aveau misiunea „să facă o despărţire între ce era sfânt
şi nu era sfânt” (Ezechiel 42.20). Însă aceasta nu însemna că
tot ce era în afara zidurilor era automat rău. Nu însemna că tot
ce era în interiorul zidului era pus în mod deosebit pentru
Dumnezeu şi sfinţit. Niciodată n-a fost conform gândurilor lui
Dumnezeu să despice poporul sau să excludă pe toţi aceia
care locuiau în afara Ierusalimului.

În timpurile de mai târziu poporul din interiorul zidurilor a avut
efectiv această pretenţie exclusivistă. Urmarea a fost, că gloria
lui Dumnezeu a părăsit Templul (compară cu Ezechiel
11.15,23). Este întotdeauna nevoie de precauţie, când o grupă
de creştini are pretenţia că numai ea posedă prezenţa lui
Dumnezeu. Comentatorul Hamilton Smith scrie:

Înţelegerea corectă a acestei părţi din cartea Neemia este
de cea mai mare importanţă pentru aceia care au fost
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eliberaţi din sistemele omeneşti, ca să încerce încă o dată
să păstreze cum se cuvine principiile casei lui Dumnezeu.
Cine ia în seamă lecţiile istoriei acestei rămăşiţe va fi păzit
de unele curse, în care se cade aşa de uşor. Noi ar trebui să
înţelegem cu adevărat că fără despărţire este imposibil să
se păstreze sfinţenia casei lui Dumnezeu. Dar ar trebui să
recunoaştem foarte clar şi pericolul grav, care constă în
abuzarea de adevărul incontestabil al despărţirii, ca să se
constituie o grupă deosebită, care exclude pe mulţi
apartenenţi ai poporului lui Dumnezeu, care tăgăduiesc
drepturile Domnului şi în cele din urmă pierd adevărul
propriu-zis despre casa lui Dumnezeu, care ar fi păstrat
printr-o despărţire adevărată de rău (tradus din lucrarea
Lasst uns die Mauer Jerusalems aufbauen!, editura Beröa-
Verlag, pag. 78).

Tradus de la: Nehemia - ein treuer Dienstknecht Gottes (11)

Traducere: Ion Simionescu

Pagina 125 din 145

~/nehemia-ein-treuer-dienstknecht-gottes-11-a10351.html


Neemia 12

Versete călăuzitoare: Neemia 12

Sfinţirea zidurilor

În Ezra 3 a fost sfinţit altarul, în Ezra 6 a fost sfinţit Templul şi
acum sunt sfinţite zidurile.

Neemia 12.27: La sfinţirea zidurilor Ierusalimului, au
chemat pe leviţi din toate locurile lor şi i-au adus la
Ierusalim, ca să ţină sfinţirea cu bucurie, cu laude şi cu
cântări, în sunet de chimvale, lire şi harpe.

Zidurile au fost construite în timpul record de 52 de zile,
atacurile vrăjmaşului au fost zădărnicite (cel puţin pentru un
timp), ordinea în casa lui Dumnezeu a fost restabilită,
autoritatea Cuvântului lui Dumnezeu a fost introdusă, abaterea
poporului a fost condamnată ca fiind păcat şi printr-un
legământ s-a făcut un început nou. Astfel poporul lui Dumnezeu
putea sfinţii zidurile cu bucurie mare şi cântări de laudă.
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Două coruri au fost aşezate pe zid, să cânte cântări de
mulţumire, la care o procesiune mergea spre dreapta, iar altă
procesiune mergea spre stânga. În felul acesta toţi participanţii
puteau să-şi formeze o imagine de ansamblu asupra locului pe
care Dumnezeu l-a ales ca să lase Numele Său să locuiască
acolo. Aceasta va mări preţuirea acestui loc şi starea de
mulţumire.

Cunoaştem noi perechea acestui loc în timpul nostru? Domnul
Isus a făgăduit, să fie în mijloc acolo unde doi sau trei sunt
adunaţi în Numele Său. Biserica corespunde, aşa cum am
văzut mai înainte, acestei cetăţi Ierusalim, aşa cum în
Apocalipsa 21 ea este numită Noul Ierusalim. Şi noi ar trebui să
mergem odată în jurul acestei cetăţi şi să ne punem sub
impresia făcută de planul veşnic al lui Dumnezeu cu privire la
Biserica Sa.

Dacă până acum am avut ochi numai pentru decăderea şi
ruinarea Bisericii, atunci ar trebui să începem să mergem în
jurul cetăţii şi să admirăm adevărata frumuseţe a cetăţii. Să ne
amintim că, cu toată decăderea, Neemia vorbeşte despre
„cetatea sfântă” (şi că în Noul Testament se vorbeşte chiar
despre „cetatea marelui Împărat”), şi aceasta într-un timp în
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care în Israel era întuneric mare.

Dacă noi vedem Adunarea/Biserica cu ochii lui Dumnezeu,
atunci aceasta nu ne va conduce niciodată la mulţumire de
sine, la îngâmfare sau la o formă falsă de glorificare a Bisericii,
ci va servi să ne prosternăm în adorare:

Efeseni 3.21: A Lui fie gloria în Adunarea în Hristos Isus,
pentru toate generaţiile veacului viitor! Amin.

Unii merg săptămână după săptămână la Adunare şi nu au
înţeles încă cum vede Dumnezeu Adunarea şi ce înseamnă ea
pentru Domnul nostru. Ai văzut tu o dată bastioanele şi ai
admirat palatele, ai văzut tu grădina Împăratului şi scăldătoarea
Siloam? Ce ai înţeles din acestea în inima ta, că tu ai intrare
liberă în Locul Preasfânt, ca să te apropii de Dumnezeu cu
laudă, mulţumire şi închinare? A fost Biserica pentru tine până
acum numai un fel de societate de evanghelizare şi de
misiune?

Această sfinţire a zidurilor poate fi pentru noi o încurajare mare
chiar şi în timpurile decăderii şi marii slăbiciuni. Mersul în jurul
Ierusalimului a condus ca ei să vadă că Dumnezeu le-a pregătit
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o bucurie foarte mare (Neemia 12.43). Chiar dacă împrejurările
sunt nefavorabile – aşa cum erau odinioară la Pavel, când a
scris credincioşilor din Filipi -, totuşi noi ne putem „bucura
întotdeauna în Domnul” (compară cu Filipeni 4.4).

Felul de gândire al lui Neemia

Este mai mult decât o notiţă pe marginea paginii, dacă luăm
seama că Neemia a luat şi aici o atitudine smerită.

Neemia 12.31,36,38: Şi am suit pe căpeteniile lui Iuda pe
zid şi am rânduit două mari coruri [textual: coruri care
aduceau mulţumiri] şi procesiuni, unul în dreapta, pe zidul
dinspre Poarta Gunoiului … şi cărturarul Ezra era înaintea
lor. … Şi al doilea cor [textual: cor care aducea mulţumiri] a
pornit în cealaltă direcţie – şi eu şi jumătate din popor era, în
urma lor – pe zidul de dincolo de Turnul Cuptoarelor, până la
Zidul cel lat, …

Primul cor [textual: cor care aducea mulţumiri] era condus de
Ezra, cărturarul (Neemia 12.36), şi în corul al doilea [textual: cor
care aducea mulţumiri] Neemia a ocupat ultimul loc (Neemia
12.38). Nu ne-am fi putut aştepta, ca Neemia să meargă
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înaintea lor, aşa cum a mers Ezra? El este şi rămâne un rob
slujitor al lui Dumnezeu, care ştie să ocupe locul de jos.

Preţuirea preoţilor şi leviţilor

În versetele 44 şi 45 citim cum şi leviţii şi preoţii au fost bine
îngrijiţi:

Neemia 12.44,45: Şi, în ziua aceea, au fost rânduiţi oameni
peste cămările vistieriilor pentru darurile ridicate, pentru cele
dintâi roade şi pentru zeciuieli, ca să adune în ele din
ogoarele cetăţilor părţile hotărâte de lege pentru preoţi şi
leviţi, pentru că Iuda se bucura de preoţii şi de leviţii care
stăteau acolo. Şi ei şi cântăreţii şi uşierii ţineau slujba
Dumnezeului lor şi slujba curăţirii după porunca lui David şi
a lui Solomon, fiul său.

Dacă preţuim mult casa lui Dumnezeu, atunci aceasta se va
arăta în aceea că robii slujitori ai lui Dumnezeu vor fi dotaţi cu
ce au nevoie. Ai avut tu vreodată bucurie, că Domnul Isus a dat
daruri Bisericii Sale?

Tradus de la: Nehemia - ein treuer Dienstknecht Gottes (12)
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Traducere: Ion Simionescu
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Neemia 13

Versete călăuzitoare: Neemia 13

Neemia, un om al credinţei

Capitolul 13 ne prezintă diverse grupe din poporul lui
Dumnezeu, care toate au eşuat:

Preoţii susţineau interesele vrăjmaşilor (Neemia 13.4).
Căpeteniile au neglijat casa lui Dumnezeu (Neemia 13.11).
Mai-marii au fost primii care au neglijat sabatul (Neemia
13.17).
Poporul a intrat în legături nesfinte (Neemia 13.23).

Însă un bărbat se împotrivea acestei supraputeri a eşecului în
tot poporul lui Dumnezeu. Un bărbat în puterea lui Dumnezeu a
stat împotriva răului compact: Neemia. Este clar că această
putere niciodată nu putea să vină din el însuşi, ci că era mâna
bună a lui Dumnezeu, care întărea pe robul Său slujitor. În
capitolul 6 au trebuit chiar şi vrăjmaşii lui să recunoască că aici
mâna lui Dumnezeu era la lucru:
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Neemia 6.16: Şi a fost aşa; când au auzit toţi vrăjmaşii
noştri, toate naţiunile care erau în jurul nostru s-au temut; şi
au scăzut foarte mult în ochii lor şi au cunoscut călucrarea
aceasta era făcută de la Dumnezeul nostru.

Neemia avea râvnă atât împotriva răului, cât şi pentru bine. El a
intervenit energic şi a acţionat riguros cu răul. Şi despre
Neemia se putea spune:

Psalmul 69.9: Pentru că râvna pentru casa Ta m-a mistuit
(Ioan 2.17).

Nu pentru prima dată observăm în această carte cum Neemia
se aseamănă cu Domnul Isus, când El Însuşi a făcut „bici din
frânghii” şi a alungat din Templu pe toţi care au făcut din casa
Tatălui o peşteră de tâlhari (compară cu Ioan 2.15).

Noi avem nevoie de energia Duhului la fel cum avem nevoie de
dragoste şi har: În Ezra vedem mai mult dragostea şi harul, în
Neemia vedem energia Duhului; la fel vedem la Pavel energia şi
la Ioan blândeţea. Sau să ne gândim la intervenţia energică a
lui Luther pentru adevăr şi moderarea la Melanchton. Numai la
Hristos ambele aspecte erau în armonie desăvârşită unul cu
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altul.

Legături false

Neemia 13.1-3: În ziua aceea s-a citit în cartea lui Moise în
auzul poporului; şi s-a găsit scris în ea că amonitul şi
moabitul nu trebuie să intre niciodată în adunarea lui
Dumnezeu, pentru că n-au întâmpinat pe fiii lui Israel cu
pâine şi cu apă şi au tocmit pe Balaam împotriva lor, ca să-i
blesteme; dar Dumnezeul nostru a schimbat blestemul în
binecuvântare. Şi a fost aşa: cum au auzit legea, au
despărţit din Israel tot amestecul de popor.

Nu se mai poate reconstrui când a avut loc acest „în ziua
aceea” (Neemia 13.1). Ştim din Neemia 13.6, că Neemia a
lucrat doisprezece ani în Ierusalim şi probabil după aceea s-a
întors probabil la curtea împărătească. În timpul intermediar s-a
continuat cu citirea Cuvântului lui Dumnezeu, şi astfel poporul a
citit locul din Deuteronomul 23.3:

Deuteronomul 23.3: Un amonit sau moabit să nu intre în
adunarea Domnului şi nici a zecea generaţie să nu intre în
adunarea Domnului, în vecie.
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În primele versete din Neemia 13 este vorba de ascultare
credinţei, simplă, faţă de Cuvântul lui Dumnezeu. Unele lucruri
din Cuvântul lui Dumnezeu sunt foarte uşor de înţeles, însă
deseori sunt greu de practicat, deoarece multe sunt puternic
împotriva înclinaţiilor noastre naturale. Unii creştini credincioşi
se chinuie mulţi ani cu aceleaşi întrebări. Deseori problema în
acest caz nu este din cauză că nu ar fi un răspuns la aceste
întrebări, ci pentru că nu se vrea să se facă ce oferă Dumnezeu
ca rezolvare. În orice caz poporul lui Dumnezeu de atunci a
înaintat în ascultarea credinţei şi a separat poporul care se
amestecase

În privinţa aceasta nu ar trebui să ne mire prea mult faptul că
poporul s-a amestecat cu amoniţii şi cu moabiţii. Citim în
capitolul 9 şi în capitolul 10 că s-au despărţit deja de„fiii
străinilor” şi de „popoarele ţărilor“. Însă Amon şi Moab erau într-
un fel popoare frăţeşti. Ele descindeau de pe linia lui Lot, o rudă
a patriarhului Avraam. Trebuie spus, că aici este vorba nu
numai de amoniţi şi moabiţi, ci de israeliţii care s-au unit cu
aceste două popoare şi s-au căsătorit. Aici este vorba de un
popor amestecat.

Putem transpune aceasta la aceia care într-adevăr s-au
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despărţit de bisericile mari şi de sistemele din creştinătate, dar
cu toate acestea doresc să întreţină contacte de prietenie cu
ele. Să ne gândim numai la alianţă şi la mişcarea ecumenică.
Aici are loc o amestecare şi în numele unităţii, o amestecare de
care noi trebuie să ne ţinem despărţiţi. În privinţa aceasta nu
este vorba de „păstrarea unităţii Duhului” sau de unitatea
copiilor lui Dumnezeu, ci aici sunt amestecate şi unite diferite
sisteme creştine, diferite grupări şi biserici în detrimentul
unităţii.

Este remarcabil, că nimănui din popor nu i-a venit ideea să
spună: ceea ce s-a petrecut cu amoniţii şi moabiţii a avut loc
foarte demult în urmă, noi nu vrem să fim mai papi decât papa.
Mulţi din timpul nostru preferă mai bine să învăluie mantaua
tăcerii peste anumite probleme sau să folosească buretele
mare de şters. Istoria cu Amon şi Moab a avut loc cu aproape o
mie de ani în urmă; trebuie aduse la ordinea zilei aceste istorii
străvechi? – Din fericire poporul lui Dumnezeu nu a argumentat
în felul acesta, ci au luat pe Dumnezeu pe Cuvânt. Din aceasta
putem învăţa mult.

Este relativ uşor să te desparţi de „fiii străinului” (Neemia 9.2) şi
de „popoarele ţărilor” (Neemia 10.28), în contrast cu aceia care
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au aceeaşi mărturisire şi aparent aceeaşi descendenţă (fără
însă să posede credinţa). Aceştia îşi revendică dreptul să
lucreze împreună în lucrare, şi sub mantaua acoperitoare a
mărturiei creştine înşeală pe alţii.

Eşecul conducătorilor

Neemia 13.4-9: Şi, înainte de aceasta, preotul Eliaşib, care
era peste cămările casei Dumnezeului nostru, rudă cu
Tobia, făcuse pentru el o cameră mare, unde înainte erau
puse darurile de mâncare, tămâia şi vasele şi zeciuiala de
grâu, de must şi de untdelemn, care erau poruncite pentru
leviţi şi cântăreţi şi uşieri, şi darurile ridicate ale preoţilor. Şi
în timpul acesta eu nu eram în Ierusalim; pentru că în anul al
treizeci şi doilea al lui Artaxerxes, împăratul Babilonului, am
venit la împărat şi după câteva zile am obţinut de la împărat
învoire şi am venit la Ierusalim şi am văzut răul pe care-l
făcuse Eliaşib, făcându-i o cameră lui Tobia în curţile casei
lui Dumnezeu. Şi m-a mâhnit mult şi am aruncat afară din
cameră toate obiectele casei lui Tobia. Şi am poruncit şi au
curăţit camerele; şi am adus din nou acolo vasele casei lui
Dumnezeu, darurile de mâncare şi tămâia.
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Venim acum la conducerea spirituală din zilele acelea. În timpul
absenţei lui Neemia, Eliaşib a făcut o cameră vrăjmaşului
poporului lui Dumnezeu în casa lui Dumnezeu. Deja în capitolul
3 observăm că Eliaşib era singurul care a uitat să pună
încuietorile şi zăvoarele la poartă (cel puţin nu se relatează
despre el că le-ar fi pus). Acesta era un indiciu venit foarte
devreme referitor la slăbiciunea lui Eliaşib. În continuare citim
apoi că el era o rudă a lui Tobia. Relaţiile de rudenie au produs
mult necaz şi în istoria bisericii creştine, deoarece lipsea
puterea pentru despărţirea consecventă.

Aşa cum sunt conducătorii spirituali, aşa este şi poporul lui
Dumnezeu. Putem citi aceasta clar în istoria lui Israel. Dacă era
un împărat bun, atunci şi poporului îi mergea bine; dacă era un
împărat rău, aceasta conducea la decădere şi idolatrie. Dacă în
Adunare sunt robi slujitori credincioşi ai lui Dumnezeu, atunci în
cele mai multe cazuri şi cu Biserica merge bine. Dacă luăm un
loc de răspundere în Biserică, în cercurile de familie sau în ora
de tineret, atunci ar trebui să fim un exemplu bun. Suntem noi
încă conştienţi că binele şi comportarea unei biserici ar putea
depinde de modelul pe care-l oferim noi?

Am văzut deja în capitolul 5 cum Neemia a trăit exemplar şi de
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asemenea era gata să renunţe la confortul care i se cuvenea,
ca să zicem aşa, de drept. Şi noi ar trebui să fim gata să
renunţăm la lucruri care în sine probabil nu sunt interzise. Dacă
un conducător al grupei de tineri merge probabil o dată pe
stadionul de fotbal, ceilalţi trag concluzia din aceasta, că
aceasta nu ar fi chiar aşa de rău, şi merg regulat pe stadion, ca
să numim numai un exemplu. De cele mai multe ori este aşa, că
cei care poartă responsabilitatea cunosc încă anumite limite,
însă generaţia care urmează nu le mai cunoaşte. Exemplul lui
Eliaşib vrea să ne fie o atenţionare, ca să nu ne arătăm
uşuratici sau chiar indiferenţi faţă de rău, ci să dăm un exemplu
bun.

Zidurile Ierusalimului ar trebui „să facă despărţire între ce este
sfânt şi ce este nu este sfânt”. Aceasta înseamnă nu numai
„sfinţenia se cuvine casei Tale, Doamne, pentru totdeauna”
(Psalmul 93.5), ci şi că zidurile vorbesc despre disciplinare în
casa lui Dumnezeu. Dacă o biserică nu mai are putere să
exercite disciplinarea în biserică şi să trateze răul în mod demn
de Dumnezeu (compară cu 1 Corinteni 5; 2 Tesaloniceni 3, şi
alte locuri), mai devreme sau mai târziu ea va pierde sfeşnicul
din mijlocul ei (compară cu Apocalipsa 2.5).
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Neglijarea casei lui Dumnezeu

Neemia 13.10,11: Şi am aflat că părţile leviţilor nu li se
dăduseră şi că leviţii şi cântăreţii care făceau slujba fugiseră
fiecare la ogorul lui. Şi am mustrat pe căpetenii şi le-am
spus: „Pentru ce este părăsită casa lui Dumnezeu?“ Şi i-am
adunat şi i-am pus la locul lor.

Dacă oferim vrăjmaşului loc în casa lui Dumnezeu, atunci
urmarea este, că se va neglija casa lui Dumnezeu; aşa s-au
dus preoţii şi leviţii înapoi la locul lor şi câmpul lor. În capitolul
12 era încă bucurie mare la sfinţirea zidurilor şi preoţilor şi
leviţilor li s-a dat o parte, şi scut timp mai târziu ei au părăsit
iarăşi zidul vechi.

Proverbul lumesc „peştele se strică începând de la cap” se
confirmă aici în mod trist. Preotul Eliaşib era caracterizat prin
lipsă de credincioşie şi lipsă de sfinţenie, şi la fel stăteau
lucrurile referitoare la credincioşia poporului, care a eşuat în a
da preoţilor şi leviţilor partea lor. De altfel Neemia nu întreabă:
„De ce au fost neglijaţi preoţii şi leviţii?”, ci: „Pentru ce este
părăsită casa lui Dumnezeu?“
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Dacă nu ţinem duşmanul riguros înaintea uşii, atunci biserica
va avea de suferit. Cum stau lucrurile astăzi în biserică? De ce
este aşa puţină putere? De ce orele noastre de închinare sunt
deseori aşa de searbăde şi lipsite de putere? Unde sunt
Neemia zilelor noastre, care tratează serios cu răul şi nu
ascund totul sub mantaua „dragoste”? Noi nu trebuie să
evanghelizăm în afară, dacă înăuntru suntem o societate de
creştini fără viaţă şi fără putere. Vrei tu să aduni pe noii
convertiţi în biserică, unde moartea este în oală? Fă lucrarea ta
mai întâi înăuntru, după aceea poţi ieşi afară şi invita oamenii
să vină acolo unde ei pot simţi intens pe Dumnezeu.

Profanarea sabatului

Neemia 13.15: În zilele acelea am văzut în Iuda pe unii care
călcau în teascuri în sabat şi aduceau snopi şi-i încărcau pe
măgari şi, de asemenea, vin, struguri şi smochine şi orice fel
de poveri, şi le aduceau la Ierusalim în ziua sabatului; şi am
mărturisit împotriva lor în ziua când vindeau alimente.

Neemia este de compătimit! Cu câtă plăcere s-ar fi aşezat în
linişte, ca să savureze binecuvântările lui – căci în cele din
urmă el era în concediu în Ierusalim! Însă slujba lui Neemia era
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fără întrerupere; el nu a cedat, şi pretutindeni unde apăreau
probleme noi, el a ajutat. Cu siguranţă aceasta nu i-a adus
întotdeauna aprobare. Aceia care doresc să poarte grijă de
disciplinare şi ordine în casa lui Dumnezeu nu sunt întotdeauna
binevăzuţi. Ei sunt supărători şi deranjează „pacea”. Neemia nu
s-a dat înapoi de la o astfel de luptă, atâta timp cât era sigur că
luptă luptele Domnului. Neemia nu s-a dat înapoi nici măcar
dinaintea  loviturilor:

Neemia 13.25: Şi i-am mustrat şi i-am blestemat şi am
bătut pe unii dintre ei şi le-am smuls părul şi i-am pus să jure
pe Dumnezeu: „Să nu daţi pe fiicele voastre fiilor lor şi să nu
luaţi din fiicele lor pentru fiii voştri sau pentru voi înşivă.”

Acum Neemia este confruntat cu un alt necaz. În capitolul 10
poporul tocmai s-a obligat cu jurământ să ţină sabatul, şi deja
două capitole după aceea citim despre căderea în vechile
obiceiuri şi păcate.

Desigur noi nu avem astăzi nici o poruncă pentru ţinerea
sabatului, dar ce preţuire facem noi zilei Domnului (duminica)?
Pentru creştini nu este nici o poruncă să trăiască în mod
deosebit o zi din săptămână, dar cu puţină înţelegere spirituală
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a Cuvântului lui Dumnezeu nu ne va fi greu să descoperim care
este „voia lui Dumnezeu, cea bună şi plăcută şi desăvârşită”
(Romani 12.2) cu privire la ziua Domnului.

Încă o dată: legături false

Neemia 13.23-25: În zilele acelea am mai văzut că iudeii
luaseră de soţii femei asdodite, amonite şi moabite. Şi
jumătate din fiii lor vorbeau limba asdodiană şi nu ştiau să
vorbească limba iudaică, ci vorbeau după limba unui popor
sau a altuia. Şi i-am mustrat şi i-am blestemat şi am bătut pe
unii dintre ei şi le-am smuls părul şi i-am pus să jure pe
Dumnezeu: „Să nu daţi pe fiicele voastre fiilor lor şi să nu
luaţi dintre fiicele lor pentru fiii voştri sau pentru voi înşivă.

Iudeii şi-au luat ca soţii femei amonite, moabite şi asdodite
(popoare ale filistenilor). Învăţăm aici o lege spirituală normală:
Cel care stă sus din punct de vedere spiritual va fi tras tot mai
jos printr-o relaţie nepotrivită (compară cu 2 Corinteni 6.14-15).
Întotdeauna este aşa, şi niciodată nu este invers. De ce citim că
copiii vorbeau numai limba asdodită? De ce nu stă scris aici, că
ei au învăţat şi limba ebraică, respectiv o vorbeau? Dacă noi ca
părinţi nu citim Biblia împreună cu copiii şi nu ne rugăm
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împreună cu ei, atunci nu trebuie să ne mirăm că mai târziu ei
înţeleg numai limba lumii.

Suntem noi conştienţi, că este un efort mare să creştem copiii
în disciplina şi sub mustrarea Domnului (compară cu Efeseni
6.4)? Copiii noştri sunt astăzi mai mult ca oricând expuşi
principiilor lumii şi duhului timpului. Şcolile şi universităţile au
influenţă mare asupra gândirii copiilor noştri. Aproape că nu
este un credincios care să poată scăpa complet de lumea mas-
media. Aici este nevoie de mare atenţie din partea părinţilor, ca
să nu ne creştem copiii în asemănarea cu lumea (compară cu
Romani 12.1-4).

Încheiere

Pentru un timp scurt s-a putut opri răul, dar deja puţin mai
târziu vedem că poporul a căzut în aceleaşi păcate şi parţial a
făcut păcate şi mai grave. Despre aceasta relatează de
exemplu profetul Maleahi.

Care este speranţa noastră, având în vedere această stare
mizerabilă? Vechiul Testament se termină cu indicarea spre
venirea Domnului Isus ca Soare al dreptăţii şi cu mântuire în
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aripile Lui. Aceasta este şi speranţa noastră!

Misiunea ta şi a mea este să contribuim cu ceva la oprirea
decăderii şi prăbuşirii din generaţia ta şi asemenea lui Neemia
să fim robi slujitori credincioşi ai lui Dumnezeu. Cu siguranţă
Neemia va auzi odată cuvintele:

Matei 25.21: Bine, rob bun şi credincios, intră în bucuria
Domnului tău.

Şi tu?

Tradus de la: Nehemia - ein treuer Dienstknecht Gottes (13)

Traducere: Ion Simionescu
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