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Luptați pentru credința Evangheliei (1) 

Dacă sunteți batjocoriți 
Textul de bază: Neemia 4:1-6 

 

Gânduri de introducere 
 

• În următoarele predici din această serie va apărea de mai multe ori expresia 
„luptați ...” 

Explicația cuvântului „lupta ți ...” 
• Încăierare, bătaie între două (sau mai multe) persoane (de obicei fără folosirea 

armelor), care caută să se învingă una pe alta (sau unele pe altele). 
• Luptă corp la corp, fără arme și fără vicleșuguri.  
• Lupte clasice (sau greco-romane) sau lupte libere ,  
• Ciocnire armată între două forțe inamice; bătălie.  
• Luptă de clasă desfășurată pe plan economic, politic și ideologic între clase cu 

interese fundamental opuse.  
• Străduința depusă de cineva pentru a combate o idee, o concepție, o deprindere 
• Apostolul Pavel vorbește în Epistolele lui de anumite condiții ale unui creștin 

Filipeni 1:27 
Purtaţi-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Cristos, pentru ca, fie că voi 
veni să vă văd, fie că voi rămâne departe de voi, să aud despre voi că 
rămâneţi tari în acelaşi duh şi că luptaţi cu un suflet pentru credinţa 
Evangheliei 

• Pavel cere: același Duh și un suflet 
• Dacă vrem să facem ceva în comun trebuie să avem același duh 
• Una din condiții o descrie astfel: 

2 Timotei 4:7 
M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credinţa. 

• Este o mare primejdie să ne lăsăm manevrați într-o direcție greșită 
• Păcălelile satanice sunt așa de istețe încât loviturile noastre de apărare dau în 

gol 
1 Corinteni 9:26 
Eu deci alerg, dar nu ca şi cum n-aş şti încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, 
dar nu ca unul care loveşte în vânt. 
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• Apostolul Pavel îi reamintește lui Timotei care este scopul acestei lupte 
1 Timotei 6:12 
Luptă-te lupta cea bună a credinţei; apucă viaţa veşnică, la care ai fost 
chemat şi pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor 
martori. 

• În următoarele Duminici, studiind viața lui Neemia, o să ne ocupăm de patru 
metode șirete ale satanei pe care le practică și astăzi   

 

Poporul Israel în primejdie 
 

• 722 î.Cr. Deportarea celor 10 neamuri israeliene din Samaria 
• După 136 de ani, 586 î.Cr. deportarea lor în Babilonia. Zidurile de apărare ale 

orașului Ierusalim au fost distruse 
• Răspunsul lui Dumnezeu pentru neascultarea poporului  

Ieremia 25:11 
Toată ţara aceasta va fi o paragină, un pustiu, şi neamurile acestea vor fi 
supuse împăratului Babilonului timp de şaptezeci de ani. 

• Pentru 70 de ani nu se pot întoarce  
• 538 – prima reîntoarcere spre Iudeea  
• 537 – 516 Reconstruirea templului 
• 525 – a doua reîntoarcere spre Iuda 
• 444 – 433 Reconstruirea orașului Ierusalim 

Neemia 1:2-3 
A venit Hanani, unul din fraţii mei, şi câţiva oameni din Iuda. I-am întrebat 
despre iudeii scăpaţi care mai rămăseseră din robie şi despre Ierusalim. Ei 
mi-au răspuns: „Cei ce au mai rămas din robie sunt acolo în ţară, în cea mai 
mare nenorocire şi ocară; zidurile Ierusalimului sunt dărâmate, şi porţile sunt 
arse de foc.” 

• Orașul era fără apărare 
• Ziua era atacată de dușmani, iar noaptea luați prizonieri 
• Neemia a fost foarte tulburat din cauza acestor știri 
• El a cerut aprobarea regelui Persian de a reconstrui zidurile de apărare ale 

orașului Ierusalim și a primit-o 
 

Când batjocora ne lovește din plin 
 

• Când au auzit popoarele înconjurătoare că Ierusalimul își întărește sistemul de 
apărare, nu au fost încântați 

• Le era frică de un Ierusalim puternic 
Neemia 4:1-3 
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Când a auzit Sanbalat, că noi refacem zidurile Ierusalimului, s-a mâniat şi 
s-a tulburat tare şi a batjocorit pe Iudei; Şi de faţă cu fraţii săi şi de faţă cu 
ostaşii samarineni a zis: «Ce fac aceşti Iudei neputincioşi? Se poate oare să li 
se îngăduie aceasta? Se poate oare să aducă jertfe? Se poate oare să li se 
îngăduie aceasta? Se poate oare să dezgroape pietrele din movilele de moloz 
şi încă arse? Iar Tobie Amonitul de lângă el a zis: «Lasă-i să zidească, 
fiindcă are să vină o vulpe şi are să le strice zidul lor cel de piatră! 

• Dacă Neemia ar fi luat în serios această batjocoră, - ca o amenințare - ar fi 
trebuit să înceteze imediat lucrările 

• Astfel de batjocori pot produce în viața unui creștin momente de nesiguranță și 
de îndoială 

• Și acolo unde eram siguri de credința noastră, deodată ajungem să ne punem 
întrebări îndoielnice. „Oare e într-adevăr așa? etc.” 

• Lucrul acesta ni se poate întâmpla când vrem să acționăm pentru Domnul, dar 
și când e vorba să dăm o mărturie unui prieten sau unui vecin 

• Și din cauza acestor îndoieli, abandonăm realizarea scopurilor care am vrut să 
le realizăm pentru Domnul 

• Îndoiala ne face nesiguri: “și așa nu vom reuși”; “ și așa nu suntem capabili”, 
“o să râdă lumea de noi …” 

Isaia 66:5 
Ascultaţi cuvântul Domnului, voi care vă temeţi de cuvântul Lui: „Iată ce zic 
fraţii voştri care vă urăsc şi vă izgonesc din pricina Numelui Meu: „Să-Şi 
arate Domnul slava, ca să vă vedem bucuria!” – Dar ei vor rămâne de 
ruşine!” 
 

Cum putem evita o lovitură distrugătoare 
 

• Una din cele mai bune sisteme de apărare este: să fii pregătit 
• O întrebare personală: Te-ai pregătit sufletește pentru astfel de atacuri, sau te-a 

prins satana „pe picior greşit”? 
• Un maistru, a invitat doi ucenici la masă. La începutul mesei, el a mulțumit 

Domnului pentru mâncare. Unul din ucenici l-a întrebat dacă toți din casă 
mulțumesc lui Dumnezeu pentru cele primite. Maistru a răspuns: „Nu! Cei doi 
porci din grajd nu mulțumesc niciodată!” 

Proverbele (Pildele) 22:10 
Izgoneşte pe batjocoritor, şi cearta se va sfârşi, neînţelegerile şi ocările vor 
înceta.  

• Cuvântul „izgonește” sau „A sili pe cineva să plece; a da afară; a alunga, a 
goni” cere o activitate personală de la noi 
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• Numai o distanțare vizibilă față de astfel de oameni poate aduce o 
binecuvântare. Un „Doamne ajută” nu ajunge 

• Ca și copii ai lui Dumnezeu nu putem interzice atacurile satanice, dar putem să 
le facem față sau chiar să ne ferim de ele. 

• Avionul Air Force One a Președintelui din USA are un sistem de apărare 
foarte bine gândit. Dacă se constată un atac inopinat, el lansează zeci de 
rachete mici, tare fierbinţi, care duc racheta distrugătoare în eroare la căutarea 
țintei. Ei nu pot evita un atac, dar pot evita o lovitură distrugătoare 

Isaia 51:7 
Ascultaţi-Mă, voi care cunoaşteţi neprihănirea, popor care ai în inimă legea 
Mea! Nu te teme de ocara oamenilor şi nu tremura de ocările lor. 

• Neemia, care a văzut acest atac satanic, s-a adresat întâi lui Dumnezeu: 
Neemia 4:4-5 
„Ascultă, Dumnezeul nostru, cum suntem batjocoriţi! Fă să cadă ocările lor 
asupra capului lor şi dă-i pradă pe un pământ unde să fie robi. Nu le ierta 
fărădelegea, şi păcatul lor să nu fie şters dinaintea Ta; căci au necăjit pe cei 
ce zidesc.” 

• Pentru ce a acționat Neemia așa de aspru? „Căci au jignit pe cei ce zidesc”, 
adică pe cei care lucrează sub ocrotirea Ta, Doamne 

• Și Apostolul Pavel a ştiut care era motivul batjocorilor primite 
2 Timotei 1:12 
Şi din pricina aceasta sufăr aceste lucruri; dar nu mi-e ruşine, căci ştiu în 
cine am crezut. Şi sunt încredinţat că El are putere să păzească ce I-am 
încredinţat până în ziua aceea. 

• Pavel ne reamintește că nu o victorie momentană contează, ci cea definitivă 
Psalmii 73:16-17 
M-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep, dar zadarnică mi-a fost truda, 
până ce am intrat în Sfântul Locaş al lui Dumnezeu şi am luat seama la 
soarta de la urmă a celor răi. 

• Dacă unui pianist i se spune că nu poate să difere între clapele albe și cele 
negre, atunci nu are altceva de făcut decât să demonstreze la pian contrariul 

• Noi putem arăta prezența lui Dumnezeu în acţiunile noastre pământești. Știind 
că în viitor EL va învinge. 

Neemia 4:6 
Am zidit zidul, care a fost isprăvit pretutindeni până la jumătate din 
înălţimea lui. Şi poporul lucra cu inimă. 
Evrei 12:2 

Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică la Isus, 
care, pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a dis-preţuit 
ruşinea, şi şade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu. 

Amin 


