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Luptați pentru credința Evangheliei (2) 

Luptă împotriva violenței 
Textul de bază: Neemia 4:7-23 

 

Recapitulare: 
 
• 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. 

• Suntem în anii 444 – 433 Reconstruirea orașului Ierusalim 
• Când au auzit popoarele înconjurătoare, că Ierusalimul își întărește sistemul de 

apărare nu au fost încântați 
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 nu era intimidat de batjocurile celor din jur 
• El le-a spus clar pe ce credință se bazează ducându-și la indeplinire planul 
 

Dușmănia de atunci și dușmănia de astăzi 
 

• Toate popoarele înconjurătoare poporului Iudeu erau împotriva lor 
Neemia 4:7 
Dar Sanbalat, Tobia, arabii, amoniţii şi asdodienii s-au supărat foarte tare 
când au auzit că dregerea zidurilor înainta şi că spărturile începeau să se 
astupe. 

• Dar starea lor de opoziție i-a unit 
Neemia 4:8 
S-au unit toţi împreună ca să vină împotriva Ierusalimului şi să-i facă 
stricăciuni. 
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• În textul original a Bibliei scrie: „S-au jurat împotriva poporului Iudeu” 
• Țelul lor era distrugerea și nimicirea lor 

Neemia 4:11 
Şi vrăjmaşii noştri ziceau: „Nu vor şti şi nu vor vedea nimic până vom ajunge 
în mijlocul lor; îi vom ucide şi vom face astfel să înceteze lucrarea.” 

 

Prima măsură luată de Neemia era Rugăciunea 
Neemia 4:9 
Ne-am rugat Dumnezeului nostru şi am pus o strajă zi şi noapte ca să ne 
apere împotriva loviturilor lor. 

• Neemia a fost foarte îngrijorat aflând intențiile celor din jur 
• Dar Dumnezeu a făcut ca poporul Israel să fie din timp avertizat 
• Neemia a luat două măsuri de apărare: a vorbit cu Domnul și a pus o strajă 
• Neemia nu a încercat întâi cu straja și dacă nu ar fi ajuns, atunci ar fi apelat și 

la Dumnezeu 
• Neemia a știut că fără ajutorul lui Dumnezeu nu va supraviețui 
 

A doua măsură de apărare era straja 
Neemia 4:9 
Ne-am rugat Dumnezeului nostru şi am pus o strajă zi şi noapte ca să ne 
apere împotriva loviturilor lor. 

• Neemia știa că și poporul trebuia să acționeze 
• „Cine vrea să conducă poporul lui Dumnezeu trebuie să aibă și calitatea să 

decidă” 
• Apărarea împotriva duşmanului nu era ceva temporar sau ceva trecător. Era 

ceva special pregătit pentru viteji si oameni destoinici. 
• „Ziua și noaptea” înseamnă „non-stop, tot timpul” 
• Ei erau răspunzători pentru „pacea” de care aproapele lor avea nevoie. 
• Întrebare pentru noi: Cum acționăm noi în primejdie? 
• Cum îl păzim pe aproapele nostru? 
 

A treia măsură: Neemia se referă la legile în vigoare 
Neemia 2:20 
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 se referă la promisiunile primite de Dumnezeul poporului Israel 
• Pentru poporul Israel aceste promisiuni erau legile în vigoare 
• Și popoarele din jurul lor cunoșteau aceste legi - și se temeau de ele 
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• Pentru noi, cei din secolul al XXI, Dumnezeu cere o mai mare cunoștință 
a drepturilor noastre pe acest pământ 

• Dar nu este de vorba de legile făcute de om, ci de cele date de Dumnezeu 
• Prin Sfânta Scriptură avem un ghid excepţional la-ndemână 
• Biserica Domnului este astăzi ca o insulă în mijlocul duşmanilor 

Efeseni 6:12-13 
De fapt, lupta noastră nu este împotriva oamenilor, ci împotriva forţelor 
demonice exercitate de autorităţile spirituale care stăpânesc lumea acestui 
secol întunecat. Este vorba despre spiritele rele care există în locurile cereşti. 
Având în vedere această realitate, să luaţi toată armura pe care o oferă 
Dumnezeu, ca să puteţi rezista în acea zi rea; şi după ce veţi fi învins totul, să 
puteţi rămâne în picioare. 

• Satana așteaptă cu mare răbdare tocmai aceste momente de slăbiciune 
1 Petru 5:8 
Să aveţi vigilenţa unor oameni disciplinaţi; pentru că diavolul care vă este 
duşman, umblă în jurul vostru răcnind ca un leu şi urmăreşte (permanent) să 
înghită pe cineva. 

• Chiar și cei care stau în fruntea bisericii sunt atacați de duşman 
• Și nu toate atacurile sunt vizibile pentru cei din jur 

2 Corinteni 7:5 
Când am ajuns în Macedonia, nu am avut posibilitatea să stăm liniştiţi; ci a 
trebuit să suportăm tot felul de adversităţi. Unele erau confruntări care 
veneau din exteriorul nostru, iar altele s-au manifestat sub forma tensiunilor 
interioare provocate de (anumite) temeri. 
2 Corinteni 2:11 
ca să nu lăsăm pe Satana să aibă un câştig de la noi; căci nu suntem în 
neştiinţă despre planurile lui. 
 

Lupta de atunci și lupta de azi 
 

• Neemia încurajează poporul Iudeu și le reamintește de Gloria poporului sub 
conducerea Dumnezeului viu 

Neemia 4:14 
M-am uitat şi, sculându-mă, am zis mai marilor, dregătorilor şi celuilalt 
popor: „Nu vă temeţi de ei! Aduceţi-vă aminte de Domnul cel mare şi 
înfricoşat şi luptaţi pentru fraţii voştri, pentru fiii voştri şi fetele voastre, 
pentru nevestele voastre şi pentru casele voastre!” 

• Primul predicator Baptist german Oncken (26.1.1800 – 2.1.1884) a fost 
chemat la primaria orașului Hamburg unde i-a fost interzis să mai țină 
servicii creștine baptiste în oraș, cu cuvintele:„Cât timp îmi pot mișca acest 
deget mic, atâta timp voi subjuga activitatea Dumneavoastră!” Oncken i-a 
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răspuns: „Atât timp cât mâna tare a lui Dumnezeu mă ține în viață am să 
predic Evanghelia lui Cristos în acest oraș și nu am să mă speriu de acest deget 
mic!” 

Efeseni 6:13-19 
Având în vedere această realitate, să luaţi toată armura pe care o oferă 
Dumnezeu, ca să puteţi rezista în acea zi rea; şi după ce veţi fi învins totul, să 
puteţi rămâne în picioare. Deci fiţi pregătiţi folosind adevărul ca pe o centură 
şi utilizaţi dreptatea ca apărătoare a pieptului. Pasiunea pentru proclamarea 
Veştii Bune a păcii, să fie „încălţămintea” voastră spirituală. În toate 
situaţiile, folosiţi-vă credinţa ca scut. Cu ea veţi putea să opriţi efectul 
săgeţilor aprinse ale celui rău. Să folosiţi salvarea de care beneficiaţi ca pe un 
coif; iar sabia voastră să fie Cuvântul lui Dumnezeu, care este opera 
Spiritului Sfânt. Inspirat de El, să vă rugaţi mereu, prezentând cererile 
voastre în tot felul de rugăciuni. Şi să practicaţi permanent rugăciunea pentru 
toţi sfinţii. În acelaşi timp, să vă rugaţi şi pentru mine; pentru ca atunci când 
vorbesc, să fiu inspirat şi să am curajul de a comunica misterul Veştii Bune. 
1 Petru 5:7 
Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuşi îngrijeşte de 
voi. 
1 Petru 5:6 
Smeriţi-vă, dar, sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la vremea Lui, El 
să vă înalţe. 

• Cea mai eficace metodă de a învinge atacurile satanice: 
Evrei 10:24-25 
Să fim atenţi unii la alţii ca să ne încurajăm reciproc la dragoste şi la fapte 
bune. Să nu renunţăm la întrunirile noastre, aşa cum este obiceiul unora; ci 
(atunci când ne adunăm), să ne încurajăm unii pe alţii, având în vedere 
faptul că acea Zi se apropie 

• O metodă personală a lui Ezechia este și astăzi valabilă: 
2 Împărați 19:14 
Ezechia a luat scrisoarea din mâna solilor şi a citit-o. Apoi s-a suit la Casa 
Domnului şi a întins-o înaintea Domnului 

• Arma cea mai bună de apărare a unui creștin este Biblia și cunoașterea ei 
Evrei 4:12 
Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor decât orice sabie 
cu două tăişuri: pătrunde până acolo că desparte sufletul şi duhul, 
încheieturile şi măduva, judecă simţirile şi gândurile inimii. 
1 Corinteni 16:13 
Fiţi vigilenţi! Rămâneţi fermi în credinţă! Fiţi curajoşi! Fiţi puternici! 

 
Amin 

 


