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 NOTE DE STUDIU 

EZRA 
  

SchiŃa cărŃii 
J.Vernon McGee 

 
  

CĂRłILE PERIOADEI POST-CAPTIVITATE  
CărŃile perioadei de după captivitate consemnează întoarcerea la Ierusalim şi refacerea cetăŃii după 
70 de ani de captivitate babiloniană conform prezicerii lui Ieremia. Şase cărŃi fac parte din această 
serie. Ele sunt împărŃite în două grupe: 

- cărŃi istorice: Ezra, Neemia şi Estera; 
- cărŃi profetice: Hagai, Zaharia, Maleahi. 
Deşi cartea Ezra este o continuare a cărŃilor istorice începute cu Iosua, ar fi mai folositor să 

studiem cărŃile din perioada premergătoare captivităŃii şi din perioada captivităŃii înainte de a începe 
studiul cărŃii lui Ezra. Între aceste cărŃi se numără cărŃile profeŃilor mari, cărŃile profeŃilor mici, cu 
excepŃia ultimelor trei cărŃi ale Vechiului Testament. Noi vom urma însă ordinea canonului 
Scripturii. 

 
EZRA 

AUTORUL : Ezra 
 El este unul din personajele care nu au avut parte de o recunoaştere cuvenită a meritelor 
sale. El era un descendent al marelui preot Hilchia (Ezra 7:1), care a găsit o copie a Legii în timpul 
domniei lui Iosia (2 Cronici 34:14). Ezra nu a putut sluji ca preot în captivitate, dar şi-a dedicat 
timpul studiului Cuvântului lui Dumnezeu – el era un cărturar iscusit al Legii lui Moise (Ezra 7:6). 
Ezra a fost iniŃiatorul trezirii spirituale şi al reformelor. Trezirea a început cu citirea Cuvântului lui 
Dumnezeu de către Ezra (Neemia 8). De asemenea, el a fost, probabil, autorul cărŃilor 1 şi 2 Cronici 
şi al Psalmului 119 care preamăreşte Cuvântul lui Dumnezeu. El a organizat sinagoga, a fondat 
ordinul cărturarilor, a ajutat la formarea canonului Scripturii şi a aranjat în ordine Psalmii. 
 Să-i acordăm lui Ezra meritul cuvenit pentru că a fost primul care a început o trezire 
spirituală prin studiul Bibliei. Nu este oare acesta programul lui Dumnezeu pentru trezire spirituală? 
TEMA: 
 Cuvântul Domnului – există 11 referiri directa la acesta – 1:1; 3:2; 6:14; 6:18; 7:6, 10, 14, 
26; 9:4; 10:3, 5. 
 Locul Cuvântului lui Dumnezeu în viaŃa poporului Său – religioasă, socială, comercială şi 
politică. 
EXPRESIE CHEIE: “se temeau de cuvintele Dumnezeului lui Israel” (Ezra 9:4; 10:3).  
 “Am văzut deja că această perioadă de captivitate nu i-a adus pe evrei la pocăinŃă şi la 
refacerea spirituală a naŃiunii. Aşa cum vom vedea citind cartea Ezra, când împăratul Persiei, Cir, a 
dat captivilor permisiunea de a se întoarce la Ierusalim şi de a zidi templul, abia dacă s-au adunat 50 
000 de persoane - dintre care mulŃi erau preoŃi şi leviŃi - care au profitat de acest privilegiu.”
 Dr. James M. Gray 
SCHIłA: 
I. Întoarcerea din Babilon sub conducerea lui Zorobabel – capitolele 1-6  

(Aproximativ 50 000 de persoane) 
1. Refacerea Templului prin decretul lui Cir – capitolul 1 
2. Întoarcerea sub Zorobabel – capitolul 2 
3. Reconstruirea Templului – capitolul 3 
4. Întârzierea reconstruirii din cauza împotrivirii – capitolul 4 (decretul lui Artaxerxes) 
5. Reluarea lucrărilor de zidire a Templului – capitolele 5 şi 6 (decretul lui Darius) 
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II. Întoarcerea din Babilon sub conducerea lui Ezra – capitolele 7-10 (circa 2 000 de oameni s-
au întors) 
1. Întoarcerea sub conducerea lui Ezra – capitolele 7 şi 8 
2. Reforma sub Ezra – capitolele 9 şi 10. 

CărŃile profeŃilor Hagai şi Zaharia (Ezra 5:1) ar trebui citite şi studiate o dată cu această carte a lui 
Ezra pentru că cele trei cărŃi au fost scrise în lumina acestei teme a reconstruirii templului şi au fost 
date pentru încurajarea poporului în lucrarea de zidire. 
COMENTARIU: 
I. Întoarcerea din Babilon sub conducerea lui Zorobabel – capitolele 1-6  

(Aproximativ 50 000 de persoane) 
Capitolul 1 - Refacerea Templului prin decretul lui Cir 
v. 1 “Cir, împăratul Persiei” a fost unul din cei mai luminaŃi conducători ai lumii antice. El a fost 
subiectul unei profeŃii. El a fost numit înainte de a se naşte, de fapt, cu aproape două sute de ani 
înainte de a deveni împăratul Persiei.  

Eu zic despre Cir: “El este păstorul Meu şi el va împlini toată voia Mea; el va zice despre 

Ierusalim: “Să fie zidit iarăşi!” Şi despre Templu: “Să i se spune temeliile!” [Isaia 44:28] 
Aşa vorbeşte Domnul către unsul Său, către Cir, pe care-l Ńine de mână, ca să doboare 

neamurile înaintea lui şi să dezlege brâul împăraŃilor, să-i deschidă porŃile, ca să nu se mai 

închidă [Isaia 45:1]. 
El este un prototip al lui Hristos. 
 Daniel se afla la curtea lui Cir şi este evident că el l-a condus pe împărat la cunoaşterea 
Dumnezeului cel viu şi adevărat. În timpul domniei lui Cir a dat Daniel câteva dintre marile sale 
profeŃii printre care se numără şi profeŃia referitoare la cele 70 de săptămâni referitoare la poporul 
Israel. Decretul lui Cir nu este punctul de plecare al celor 70 de săptămâni pentru că poporul nu se 
întorsese încă în Ńară (vezi notele de la Neemia). 
v. 2-4  “Domnul, Dumnezeul cerurilor” nu este un nume al lui Dumnezeu neobişnuit pentru Ezra, 
Neemia şi Daniel. După căderea Ierusalimului, după distrugerea cetăŃii, Dumnezeu nu va mai fi 
identificat cu Templul ca fiind Cel care îşi are sălaşul între heruvimi. Slava lui Dumnezeu se 
depărtase; “I-Cabod” fusese scris pe blazonul lui Israel. Ezechiel a avut viziunea depărtării slavei 
lui Dumnezeu (vezi Ezechiel 9-11). De aceea, în cărŃile care urmează perioadei de captivitate, 
Domnul este “Domnul, Dumnezeul cerurilor”.  
 Cir a acordat evreilor permisiunea de a: 

(1) se întoarce în Ńară; 
(2) reconstrui cetatea Ierusalimului; 
(3) reconstrui Templul.  

v. 5-6 Foarte puŃini s-au folosit de această ocazie (vezi Ezra 2:64, 65). Cei mai mulŃi captivi sunt 
bine aşezaŃi şi satisfăcuŃi de situaŃia lor din Babilon. Ei îşi liniştesc conştiinŃa dăruind cu 
generozitate diverse lucruri pentru cei care se întorc în Ńară.  
v. 7-11 Trebuie remarcată generozitatea lui Cir. El returnează vasele de aur luate din Templu de 
NebucadneŃar. 
Capitolul 2 – Întoarcerea sub conducerea lui Zorobabel 
v. 1-35 Se acordă o atenŃie deosebită conducătorilor celor care se întorc.  
v. 36-39 Aceştia sunt preoŃii care s-au întors. Totalul lor este de 4 289. 
v. 40-54 Aceştia sunt leviŃii care s-au întors. Totalul lor este de 341. Vedem astfel că mult mai mulŃi 
leviŃi decât preoŃi au rămas în Babilon. 
v. 55-60 Aceasta este lista fiilor robilor lui Solomon. Robii lui proveneau pe vremea aceea din toate 
cele 12 seminŃii (vezi 1 Samuel 8:11-16). Este evident că s-au întors câŃiva din fiecare seminŃie. 
v. 61-63 CâŃiva dintre cei întorşi nu pot da o declaraŃie clară cu privire la genealogia lor. Din 
această cauză, ei sunt excluşi din casta preoŃilor. Această secŃiune relevă valoarea şi accentul 
deosebit pus pe genealogii. Acest fapt dă o greutate şi o importanŃă deosebite acurateŃei genealogiei 
prezentată la începutul Noului Testament, în Evanghelia după Matei. Duşmanii lui Isus Hristos nu 
au negat, nu au pus sub semnul întrebării această genealogie. Ei au pus sub semnul întrebării 
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naşterea şi învierea Sa, dar nu şi descendenŃa sa pământească. Noul Testament depinde de 
acurateŃea acestei genealogii şi ne descoperă faptul că El este singurul care împlineşte profeŃiile 
Vechiului Testament cu referire la David şi la împărăŃia lui. 
v. 64, 65 Numărul total al celor care se întorc la Ierusalim sub conducerea lui Zorobabel: 
 CongregaŃia, în total………………………… 42 360 
 Robii şi roabele ……………………………..   7 337 
 CântăreŃi (femei şi bărbaŃi) …………………      200 
        TOTAL:       49 897 
v. 66-70 Ei au adus cu ei turmele lor de animale şi au dăruit cu generozitate pentru reconstruirea 
Templului.  
Capitolul 3 – Reconstruirea Templului începe 
v. 2 Ei nu se întorc numai în Ńară, ci şi la “Legea lui Moise”. 
v. 3-6 Sunt puse din nou în funcŃiune jertfele şi sărbătorile. 
v. 7-9 Se fac pregătiri pentru reconstruirea Templului. 
v. 10-13 Temelia este pusă cu un amestec surprinzător de cântece de laudă şi lacrimi de jale (vezi 
notele de la Hagai pentru o explicaŃie asupra acestei reacŃii contradictorii faŃă de lucrarea de zidire a 
Templului). 
Capitolul 4 – Întârzierea lucrărilor de zidire a Templului din cauza opoziŃiei vrăjmaşilor. 
v. 1, 2 Prima încercare a duşmanilor de a întrerupe construirea Templului este oferta acestora de a fi 
aliaŃii lucrătorilor. 
v. 3 Oferta aceasta este respinsă total.  
v. 4, 5 Vrăjmaşii încearcă din nou să oprească lucrările prin diferite mijloace. 
v. 6-10 Cel de-al treilea pas în această încercare este scrisoarea trimisă lui Artaxerxe cu acuzaŃii 
false. 
v. 11-16 Este dat conŃinutul scrisorii. (ObservaŃi felul în care văd ei Ierusalimul – v.12 – cu 
imaginea dată de Dumnezeu în Psalmul 87.) 
v. 17-24 Duşmanii trimit scrisoarea lui Artaxerxe şi el dă un răspuns care duce la încetarea 
lucrărilor. Această stare de lucruri durează până la vremea lui Dariu, împăratul Persiei. 
Capitolele 5-6 – Reluarea lucrărilor de zidire a Templului. 
v. 1-6 Hagai şi Zaharia îi încurajează pe copiii lui Israel să reia lucrările de zidire a Templului. 
Dregătorii trimit o scrisoare împăratului Dariu. 
v. 7-17 Dariu acordă permisiunea de reluare a lucrărilor de zidire a Templului. De asemenea, Dariu 
dă înapoi vasele pe care le luase NebucadneŃar din Templul iniŃial.  
Capitolul 6 
v. 1-12 Dariu dă un decret care confirmă primul decret al lui Cir. 
v. 13, 14 Templul este construit din nou sub inspiraŃia lui Hagai şi Zaharia. Dumnezeu este aici 
Dumnezeul lui Israel (nu Iuda). Aceasta înseamnă că, în acele momente, erau prezenŃi la Ierusalim 
reprezentanŃi ai tuturor seminŃiilor lui Israel.   
v. 16 Cei care s-au întors sunt identificaŃi aici ca fiind “copiii lui Israel”. 
v. 17 Aici limbajul este şi mai clar: “tot Israelul”. 
v. 18 Accentul este pus din nou pe Cuvântul lui Dumnezeu. (Vezi şi v. 14.) 
v. 19-22 Paştele se sărbătoreşte din nou; la fel şi sărbătoarea azimilor.  
II. ÎNTOARCEREA DIN BABILON SUB CONDUCEREA LUI EZRA – Cap. 7-10 
Capitolele 7-8 – Întoarcerea sub Ezra 
Capitolul 7 
v. 1 Artaxerxe este acelaşi conducător cu cel menŃionat în Neemia 2:1 (vezi notele de la Neemia). 
v. 2-5 Ezra este un descendent din Aaron. 
v. 6 Ezra este un student al Legii lui Moise. 
v. 7 Acesta se întâmpla în cel de-al şaptelea an al domniei lui Artaxerxe. Neemia a venit mai târziu, 
în cel de-al 20-lea an al domniei lui Artaxerxe. 
v. 10 Aceasta este cea de-a 6-a referire la legea Domnului sau Cuvântul lui Dumnezeu. Ezra se 
pregătea să-i înveŃe pe oameni Cuvântul lui Dumnezeu.  
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v. 14 a 7-a referire la legea lui Dumnezeu. 
v. 26 a 8-a referire la legea lui Dumnezeu.  
v. 27, 28 Ezra îşi exprimă recunoştinŃa faŃă de Dumnezeu şi faŃă de Artaxerxe pentru darurile, 
generozitatea şi bunătatea sa. 
Capitolul 8 
v. 1-14 Lista celor care s-au întors cu Ezra – 1 496 de bărbaŃi. 
v. 15-19 Sunt adăugaŃi douăzeci de preoŃi pe listă.  
v. 20 S-au întors şi 220 de slujitori ai Templului care erau în slujba leviŃilor. În total, 1 736 de 
persoane se întorc cu Ezra. 
v. 21 Ezra convoacă o adunare de rugăciune şi post pentru ca să ceară protecŃia lui Dumnezeu în 
cursul călătoriei. 
v. 22 El mărturiseşte că i-a fost ruşine să-i ceară împăratului soldaŃi de pază, Ńinând seama de faptul 
că se lăudase înaintea lui cu faptul că Dumnezeu îi va conduce la Ierusalim.  
v. 23 Dumnezeu ascultă şi le îndeplineşte rugămintea. Ezra face această călătorie fără să fie nevoie 
de prezenŃa unei gărzi. Mai târziu, Neemia a avut o protecŃie amplă când a călătorit spre Ierusalim.  
v. 24-30 Valorile sunt încredinŃate preoŃilor. 
v. 31-34 Ezra sfârşeşte cu bine călătoria spre Ierusalim şi toate lucrurile de preŃ sunt predate în bune 
condiŃii. 
v. 35 Cei întorşi aduc jertfe de ispăşire şi arderi de tot. 
v. 36 Ezra prezintă dregătorilor împăratului scrisorile de acreditare de la împărat. 
Capitolele 9 şi 10 – Reformele sub conducerea lui Ezra 
Capitolul 9 – Rugăciunea lui Ezra este una din cele mai frumoase rugăciuni din Biblie. ComparaŃi-
o cu rugăciunile din Neemia 9 şi Daniel 9. 
v. 1, 2 Lui Ezra i se aduce la cunoştinŃă starea deosebit de rea a poporului. Căsătoriile cu membrii 
popoarelor păgâne din vecinătate, cu popoare vrăjmaşe lui Dumnezeu şi lui Israel, a dus la 
angajarea copiilor lui Israel în practicile abominabile ale acestor popoare. Lipsa separării clare 
dintre ei şi celelalte popoare a dus la imoralitate şi idolatrie. RămăşiŃa care s-a întors este într-o stare 
tristă, sordidă şi jalnică. 
v. 3 Ezra se implică emoŃional; el îşi smulge părul de pe cap şi din barbă. 
v. 4 Cea de-a 9-a referire la Cuvântul lui Dumnezeu. MulŃi alŃii care cred Cuvântul lui Dumnezeu i 
se alătură lui Ezra în jalea sa. 
v. 5-15 În timp ce mărturiseşte păcatele poporului său, Ezra se identifică cu acest popor. ObservaŃi 
folosirea pronumelui personal la persoana I plural. El recunoaşte harul lui Dumnezeu şi Îl imploră 
pe Dumnezeu. 
Capitolul 10 – Separarea de păgâni este cerută şi menŃinută 
v. 3 Cea de-a 10-a referire la Cuvântul lui Dumnezeu. Ezra citeşte, studiază şi respectă Cuvântul lui 
Dumnezeu, dar, mai presus de acestea, îl şi pune în practică.  
v. 5 Cea de-a 11-a referire la Cuvântul lui Dumnezeu. 
v. 6 Ezra continuă să plângă pentru poporul său. 
v. 7-19 RămăşiŃa care s-a întors se adună la Ierusalim şi toŃi promit că vor renunŃa la soŃiile lor 
străine. 
v. 20-43 Aceasta este lista celor care au făcut acest lucru. 
v. 44 Acest lucru provoacă multe greutăŃi multor bărbaŃi pentru că au copii cu aceste femei. Acesta 
este un exemplu al preŃului extraordinar de mare pe care îl are omul de plătit pentru păcat.   
 
 


