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Luptați pentru credința Evangheliei (3)

Ispite religioase provocate de conspiratori
Textul de bază: Neemia 5:1-13

Situația locală:
•
•
•
•

Poporul lui Dumnezeu era în primejdie
Popoarele înconjurătoare erau împotriva unui stat independent Iudeu
Zidurile de apărare ale orașului nu erau încă terminate
Deodată se crează o stare de nemulțumire în popor: Unii exploatează pe alții
numai ca să facă un mai mare câștig și să se îmbogăţească

Nemulțumirea poporului strigă până-n cer
• Poporul se plângea, fiecare cu nemulțumirea lui
Neemia 5:2-4

Unii ziceau: „Noi, fiii noştri şi fetele noastre suntem mulţi; să ni se dea grâu
ca să mâncăm şi să trăim.” Alţii ziceau: „Punem zălog ogoarele, viile şi casele
noastre, ca să avem grâu în timpul foametei.” Alţii ziceau: „Am împrumutat
argint punând zălog ogoarele şi viile noastre pentru birul împăratului.
• Dar nu tot poporul era sărac. Unii au avut mai mult decât le trebuia
• Și nu numai atâta. Ei exploatau pe cei săraci din poporul lor, numai ca să aibe
un și mai mare câștig
Neemia 5:5

•
•
•
•

Şi totuşi carnea noastră este ca şi carnea fraţilor noştri, copiii noştri sunt ca şi
copiii lor; şi iată, supunem la robie pe fiii noştri şi pe fetele noastre, şi multe
din fetele noastre au şi fost supuse la robie; suntem fără putere, căci ogoarele
şi viile noastre sunt ale altora.”
Este important ca poporul să deschidă gura când are probleme
Și într-o biserică e la fel. Conducerea bisericii nu știe totul
Așa au făcut și primii creștini în Ierusalim, când văduvele grecești au fost
aproape uitate
Poporul credea că Neemia știe de situația lor, dar el n-a știut
Neemia 5:6
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M-am supărat foarte tare când le-am auzit plângerile şi cuvintele acestea.
• Neemia știa că Dumnezeu v-a pedepsi poporul pentru o astfel de atitudine
• Neemia nu a măturat aceste reclamații sub covor ci a acționat
Neemia 5.7-8

Am hotărât să mustru pe cei mari şi pe dregători, şi le-am zis: „Ce! Voi
împrumutaţi cu camătă fraţilor voştri?” Şi am strâns în jurul meu o mare
mulţime şi le-am zis: „Noi am răscumpărat, după puterea noastră, pe fraţii
noştri iudei vânduţi neamurilor; şi voi să vindeţi pe fraţii voştri? Şi încă nouă
să ne fie vânduţi?” Ei au tăcut, neavând ce să răspundă.
• Neemia a știut că cei bogați au avut mai mult decât le trebuia
• Prin bunăstarea lor au pierdut legătura cu realitatea zilnică
Neemia 5:9

•
•
•
•
•
•
•

Apoi am zis: „Ce faceţi voi nu este bine. N-ar trebui să umblaţi în frica
Dumnezeului nostru, ca să nu fiţi de ocara neamurilor vrăjmaşe nouă?
O situație în care și astăzi se află unii creștini
Cele mai bune dovezi le găsim în orașele noastre
Nu sunt clădirile cele mai monumentale și cele mai scumpe bisericile
creștine?
Și așa nu a fost numai în trecut, ci este și în prezent
Gigantomania vizibilă a palatelor noastre creștine produce pentru cei din
jurul nostru o invidie și o opoziție spirituală
O întrebare: pentru ce trebuie să fie făcută o curte de intrare la o biserică
numai din marmoră?
Sau: Pentru ce trebuie să avem noi casă și generația viitoare plătește
ratele?
1 Timotei 6:10

Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor; şi unii, care au umblat
după ea, au rătăcit de la credinţă şi s-au străpuns singuri cu o mulţime de
chinuri.
Deuteronomul 15:4, 7 și 11

Totuşi la tine să nu fie niciun sărac, căci Domnul te va binecuvânta în ţara
pe care ţi-o va da de moştenire Domnul Dumnezeul tău. Dacă va fi la tine
vreun sărac dintre fraţii tăi, în vreuna din cetăţile tale, în ţara pe care ţi-o dă
Domnul Dumnezeul tău, să nu-ţi împietreşti inima şi să nu-ţi închizi mâna
înaintea fratelui tău celui lipsit. Întotdeauna vor fi săraci în ţară; de aceea îţi
dau porunca aceasta: „Să-ţi deschizi mâna faţă de fratele tău, faţă de sărac
şi faţă de cel lipsit din ţara ta.”
Proverbe 3:27-28

Nu opri o binefacere celui ce are nevoie de ea, când poţi s-o faci. Nu zice
aproapelui tău: „Du-te şi vino iarăşi; îţi voi da mâine!” când ai de unde să
dai.
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Atacurile celor din jur nu încetează
• După terminarea zidului de apărare, mai lipseau numai porțile
• Duşmanii poporului Israel și-au dat seama că acuma este ultima posibilitate de
nimicire sau învingere a poporului Israel
• Dar forțat nu merge
• Din cauza aceasta au venit cu viclenie: prin laudă, apreciere dar și prin
defaimă mincinoasă au vrut să submineze autoritatea lui Neemia
Neemia 6:5-7

Mi-au făcut în patru rânduri aceeaşi cerere, şi le-am dat acelaşi răspuns.
Sanbalat mi-a trimis solia aceasta a cincea oară prin slujitorul său, care
ţinea în mână o scrisoare deschisă. În ea era scris: „Se răspândeşte zvonul
printre popoare, şi Gaşmu spune că tu şi iudeii aveţi de gând să vă răsculaţi
şi că în acest scop zideşti zidul. Se zice că tu vei ajunge împăratul lor şi că ai
pus chiar proroci ca să te numească la Ierusalim împărat al lui Iuda. Şi
acum lucrurile acestea vor ajunge la cunoştinţa împăratului. Vino, dar, şi să
ne sfătuim împreună.”
• Chiar și profetul Ieremia ne avertizează
Ieremia 12:6

Căci chiar fraţii tăi şi casa tatălui tău te vând, ei înşişi strigă în gura mare
după tine. Nu-i crede când îţi vor spune vorbe prietenoase.

Dezvoltarea aceasta o vedem și în bisericile noastre
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dintr-o mână de creștini se formează o biserică noutestamentală locală
La început sunt batjocoriți, defăimaţi chiar și criticați
Dar Domnul e mare și Le binecuvântează
De odată aceasta Biserică face parte din viața socială a localității
Bisericile mari din localitate nu o mai poate trata cu indiferența
Și de odată începi ei cu oferte foarte dubioase
„Dacă ne recunoașteți pe noi, atunci vă recunoaștem pe voi”
Pastorii fac schimb de amvon, „doar suntem toți frați”
Și onoare și stima aceasta este începutul distrugerii Evangheliei lui Isus
De odată nu mai poți (nu este dorit) să predici despre adevărul biblice, greșit
interpretate în bisericile mondiale
• De odată nu mai este Isus Cristos mijlocul propovăduirii, ci un oarecare
program social umanitar sau o altă actualitate
• Colaboratorii bisericii locale devin neliniştiţi și se apucă de discuții

Ispita de afară atacă suveranitatea Duhului Sfânt
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•
•
•
•

Neemia a fost atacat pe două nivele
Nivelul de ispită prin cuvinte lingușitoare care înviorează inima
Și nivelul de atac prin nimicirea adevărului
De astfel de atacuri avertizează apostolul Pavel și biserica din Efes
Faptele Apostolilor 20:28-30

Luaţi seama, dar, la voi înşivă şi la toată turma peste care v-a pus Duhul
Sfânt episcopia, ca să păstoriţi Biserica Domnului, pe care a câştigat-o cu
însuşi sângele Său. Ştiu bine că, după plecarea mea, se vor vârî între voi lupi
răpitori, care nu vor cruţa turma; şi se vor scula din mijlocul vostru oameni
care vor învăţa lucruri stricăcioase, ca să tragă pe ucenici de partea lor.
• Acolo unde Duhul Sfânt nu mai conduce biserica, acolo atacă duşmanul
• Dar Apostolul Pavel avertizează biserica și de de atacurile altor religii
Faptele Apostolilor 20:19

Am slujit Domnului cu toată smerenia, cu multe lacrimi şi în mijlocul
încercărilor pe care mi le ridicau uneltirile iudeilor.

Ispitele satanice sunt în totdeauna morale și materiale, mână în
mână
• Acolo unde Duhul Sfânt numai are ce zice, acolo începe diavolul să se
extindă
• Și dacă nu mai mărturisim cele făcute de Isus în inimile noastre, atunci
cine să le mai vestească celor neştiutori?
Faptele Apostolilor 5:32

Pe acest Isus, Dumnezeu L-a înălţat cu puterea Lui şi L-a făcut Domn şi
Mântuitor, ca să dea lui Israel pocăinţa şi iertarea păcatelor. Noi suntem
martori ai acestor lucruri, ca şi Duhul Sfânt pe care L-a dat Dumnezeu celor
ce ascultă de El.
• Primejdia bisericii noutestamentale este, că își pierde adevărul evanghelic
a Sfintei scripturi
• Și se lasă ispitit de ofertele înconjurătoare religios împachetate
Psalmi 55:21-22

Gura lor este dulce ca smântâna, dar în inimă poartă războiul: cuvintele lor
sunt mai alunecoase decât untdelemnul, dar, când ies ele din gură, sunt nişte
săbii.Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului, şi El te va sprijini. El nu va
lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit.
Amin
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