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Cu Dumnezeul meu, sar peste zid  
Textul de bază: Neemia 1:1-5 şi11; şi 2:1-6 şi 11-20 

 

Întroducere 
 

• Dumnezeu motivează pe oamenii care trăiesc fără speranţă 
• Există prea mulţi oameni în lumea aceasta cărora le e frică de viitor 
• Dumnezeu Le poate ajuta 
 

Dumnezeu are o inimă largă pentru cei slabi 
 

• Oamenii aceştia nu-I sunt egali 
• El acordă oamenilor săraci şi fără speranţă o atenţie deosebită 
• Contrariul atitudinei noastre pământeşti 
• Noi ne simţim atraşi de cei puternici şi de cei cu success 
• Când Şi-a ales Dumnezeu poporul, Şi-a ales un popor mic şi slab 

Deuteronom 7:6-7 
Căci tu eşti un popor sfânt pentru Domnul, Dumnezeul tău; Domnul 
Dumnezeul tău te-a ales, ca să fii un popor al Lui dintre toate popoarele de 
pe faţa pământului. Nu doar pentrucă întreceţi la număr pe toate celelalte 
popoare S-a alipit Domnul de voi şi v-a ales, căci voi sunteţi cel mai mic 
dintre toate popoarele. 

• Şi Profetul Ezechiel descrie alegerea poporului astfel: 
Ezechiel 16:4-6 
La naştere, în ziua când te-ai născut, buricul nu ţi s-a tăiat, n-ai fost 
scăldată în apă, ca să fii curăţită, nici n-ai fost frecată cu sare, şi nici n-ai 
fost înfăşată în scutece. Ochiul nimănui nu s-a îndurat de tine, ca să-ţi facă 
măcar unul din aceste lucruri, din milă pentru tine; ci ai fost aruncată pe 
câmp, aşa de scârbă le era de tine, în ziua naşterii tale. Atunci Eu am trecut 
pe lângă tine, te-am văzut tăvălită în sângele tău, şi am zis: ,,Trăieşte chiar 
şi în sângele tău!” Da, ţi-am zis: ,,Trăieşte chiar şi în sângele tău!” 

• Dumnezeu are milă de cei săraci şi nevoiaşi 
• Isus era nevoit să răspundă odată celor închipuiţi ca puternici şi tari: 
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Marcu 2:17 
Isus, când a auzit acest lucru, le-a zis: ,,Nu cei sănătoşi au trebuinţă de 
doftor, ci cei bolnavi. Eu am venit să chem la pocăinţă nu pe cei 
neprihăniţi, ci pe cei păcătoşi.” 

• Şi Apostolul Pavel a crezut de cuvinţă să avertizeze biserica din Corint 
1 Corinteni 1:26-27 
De pildă, fraţilor, uitaţi-vă la voi cari aţi fost chemaţi: printre voi nu sunt 
mulţi înţelepţi în felul lumii, nici mulţi puternici, nici mulţi de neam ales. 
Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii, ca să facă de ruşine pe 
cele înţelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii, ca să facă de 
ruşine pe cele tari. 

• Aşa este Dumnezeu în Mila şi în Îndurarea Sa 
• Dacă nu mai vezi un mal în viaţa ta 
• Dacă viitorul te îngrijorează şi ziua de mâine promite umbre  
• Atuncia eşti bine primit de Dumnezeul tău 

Psalmii 34.19 
De multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană, dar Domnul îl scapă 
totdeauna din ea. 

• Dumnezeul tău vrea să fie în apropierea ta 
• El vrea şi El este singurul care te poate ridica în picioare 
 

Dumnezeu îţi dă o speranţă nouă 
 

• Poporul Irael era dezamăgit. Nu au avut nici o perspectivă. 
• 90 de ani au trecut şi viaţa lor nu s-a înbunătăţit 
• Le-a mers chiar mai rău ca înainte 
• Şi în aceasta situaţe tristă Îl trimite Dumnezeu pe Profetul Neemia 
• Dintr-o dată, speranţa în popor a reînviat şi deznădejdea a dat drumul la curaj 
Motivarea a venit printr-un singur om 
• Dumnezeu a trimis un singur om la poporul Său 
• Aşa este Dumnezeu. El împuterniceşte un mesager pentru realizarea planului 
• Şi printr-un singur om a pus în mişcare un popor întreg 
• El a chemat poporul la baza credinţei în Dumnezeul viu şi Atotputernic 

Deuteronom 4:13 
Şi Domnul v-a vorbit din mijlocul focului; voi aţi auzit sunetul cuvintelor 
Lui, dar n-aţi văzut nici un chip, ci aţi auzit doar un glas. El Şi-a vestit 
legământul Său, pe care v-a poruncit să-l păziţi, cele zece porunci; şi le-a 
scris pe două table de piatră. În vremea aceea, Domnul mi-a poruncit să vă 
învăţ legi şi porunci, ca să le împliniţi în ţara pe care o veţi lua în 
stăpânire.  
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• Şi atunci i-a transmis mesajul lui Dumnezeu 
Neemia 2:17-18 
Le-am zis atunci: ,,Vedeţi starea nenorocită în care suntem! Ierusalimul 
este dărâmat, şi porţile sunt arse de foc. Veniţi să zidim iarăş zidul 
Ierusalimului, şi să nu mai fim de ocară!” Şi le-am istorisit cum mâna cea 
bună a Dumnezeului meu fusese peste mine, şi ce cuvinte îmi spusese 
împăratul. Ei au zis: ,,Să ne sculăm, şi să zidim!” Şi s-au întărit în această 
hotărâre bună. 

• În timpul de atunci, Dumnezeu S-a folosit de mesajeri aleşi care propovăduiau 
poporului Său mesajul primit 

• Astăzi avem pe Isus Cristos, care este Intermediarul nostru între noi şi Tatăl 
nostru Ceresc 

• Şi totuşi mai întrebiunţează Domnul oameni devotaţi pentru a transmite 
mesajele cereşti în lumea aceasta 

• Dacă nu ar fi aşa atunci nu ar exista centre misionare în ţările care nu-L cunosc 
pe Dumnezeul Viu şi nici Staţii Sanitare în Africa 

• Întrebarea pentru noi rămâne: suntem şi noi un astfel de mesager? 
• În versetele următoare vedem că şi atunci erau unii împotrivă 

Neemia 2:19-20 
Sanbalat, Horonitul, Tobia, slujitorul Amonit, şi Gheşem, Arabul, fiind 
înştiinţaţi, şi-au bătut joc de noi şi ne-au dispreţuit. Ei au zis: ,,Ce faceţi voi 
acolo? Vă răsculaţi împotriva împăratului?”  Şi eu le-am răspuns: 
,,Dumnezeul cerurilor ne va da izbânda. Noi, robii Săi, ne vom scula şi vom 
zidi; dar voi, n-aveţi nici parte, nici drept, nici aducere aminte în 
Ierusalim.” 
 

Neemia motivează poporul prin fapte 
 

Neemia avea un ţel 
• Scopul lui Neemia era să ridice un zid de protecţie în jurul Ierusalimului 
• Neemia stia că oraşul e în primejdie 
• Locatarii nu puteau trăi în linişte şi în siguranţă faţă de atacurile dujmănoase 
• Dacă vrem să se pocăiască cineva, care motiv îi spunem? 
• Îi promitem o viaţă mai ordinată şi păzită în lumesa aceasta? 
• Sau o viaţă fără dureri şi năcaz? 
• Sau vrem din toată inimă ca să se împace cu Dumnezeu prin Domnul nostru 

Isus Cristos? 
• Numai un ţel concret şi bine formulat mobilizează schimbarea unui omul  
• Toate promisiunile îndoielnice duc la pierzare 
• Dacă ţelul e greşit atunci şi drumul parcurs dar şi direcţia e greşită 
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Neemia avea un plan 
• Pentru a efectua o sarcină trebuie să ai un plan bine gândit 

Neemia 2:7-8 
Apoi am zis împăratului: ,,Dacă găseşte împăratul cu cale, să mi se dea 
scrisori pentru dregătorii de dincolo de Râu, ca să mă lase să trec şi să 
intru în Iuda, şi o scrisoare pentru Asaf, păzitorul pădurii împăratului, ca 
să-mi dea lemne să fac grinzi pentru porţile cetăţuiei de lângă casă, pentru 
zidul cetăţii, şi pentru casa în care voi locui.” Împăratul mi-a dat aceste 
scrisori, căci mâna cea bună a Dumnezeului meu era peste mine. 

• Neemia a ştiut ce vrea şi din cauza aceasta a vizitat locul acţiunii 
• A cercetat starea zidurilor şi a calculate posibilităţiile de refacere 
• Neemia şi-a făcut un plan, cum să ajungă la ţelul dorit 
• Întrebarea pentru noi: Ne facem noi gânduri atunci când Domnul ne dă o 

sarcină deosebită? 
• Sau spunem aşa cum spun mulţi dintre noi: “Domnul ne va ajuta- şi gata!” 
• Neemia nu a pretins dela Dumnezeu ca să facă lucul lui, ci el şi-a făcut gânduri 
Neemia avea un trecut binecuvântat 
• Este foarte important dacă ne reamintim de conducerea binecuvântată a vieţii 

noastre sub conducerea lui Dumnezeu 
• Neemia nu a intrat ca un mesager în Ierusalum cu pretenţia, ca toată lumea 

trebuie să-l asculte 
• Nici funcţia lui onorabilă a jucat un rol 
• Neemia le povestea despre conducerea binecuvântată sub Mâna lui Dumnezeu 

Neemia 2:18 
Şi le-am istorisit cum mâna cea bună a Dumnezeului meu fusese peste mine, 
şi ce cuvinte îmi spusese împăratul. Ei au zis: ,,Să ne sculăm, şi să zidim!” 
Şi s-au întărit în această hotărîre bună. 

• Şi în versetul 20 mai sublinează încă odată promisiunea Dumnezeiească 
Neemia 2:20 
Şi eu le-am răspuns: ,,Dumnezeul cerurilor ne va da izbânda. Noi, robii 
Săi, ne vom scula şi vom zidi”. 

Noi avem mai multe motive ca să începem lucrarea 
• Propovăduiţi voia Domnului maideparte! 

Ioan 15:15 
Nu vă mai numesc robi, pentrucă robul nu ştie ce face stăpânul său; ci v-
am numit prieteni, pentrucă v-am făcut cunoscut tot ce am auzit dela Tatăl 
Meu. 
2 Samuel 22:30 
Cu Dumnezeul meu sar peste zid.              

                                            Amin 


