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Luptați pentru credința Evangheliei (4) 

Luptați pentru o răsplată 
Textul de bază: Neemia 5:14-19 

 

Situația locală: 
 

• Ce diferență de gândire între Neemia și noi 
• El numără ne jenat faptele realizate pentru Dumnezeul său 
• Iar noi ne gândim într-o astfel de situație imediat la vorbele Domnului 

Matei 6:2-4 
Tu, dar, când faci milostenie, nu suna cu trâmbiţa înaintea ta, cum fac 
făţarnicii, în sinagogi şi în uliţe, pentru ca să fie slăviţi de oameni. Adevărat 
vă spun că şi-au luat răsplata. Ci tu, când faci milostenie, să nu ştie stânga 
ta ce face dreapta, pentru ca milostenia ta să fie făcută în ascuns; şi Tatăl 
tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti. 

• Haideți să analizăm puțin cele două direcții de gândire 
 

O modestie greșită nu este după Voia lui Dumnezeu 
 

• Lumea susține: ”Lauda de sine, nu miroasă bine” 
• Gândirea aceasta se manifestă și în bisericile noastre 
• Dacă ne laudă altcineva, atunci da, dar noi ? 
• Un muzician a spus odată: „Eu mă laud, că sunt modest” 
• Dar care era scopul laudei de sine a lui Neemia? 

Neemia 5:14 
Din ziua când m-a pus împăratul dregător peste ei în ţara lui Iuda, de la al 
douăzecilea an până la al treizeci şi doilea an al împăratului Artaxerxe, timp 
de doisprezece ani, nici eu, nici fraţii mei n-am trăit din veniturile cuvenite 
dregătorului. 

• Oare a fost și Neemia un fățarnic, care a vrut să fie slăvit de oameni? 
• Nu ! Două gânduri stau la baza acestor cuvinte citite: 
• 1. O inimă plină de mulțumire față de Binecuvântările lui Dumnezeu în viața 

lui 
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• Mărturia Lui era: Doamne, toată bunăstarea mea vine dela Tine 
• Tu ești acela, care m-ai binecuvântat cu această bunăstare 
• 2. O mărturie, că nu vrea să se îmbogățească prin a sluji pe Dumnezeu 
• Misionarii noștrii în secolul nostru nu au avere sau bunăstare 
• Nici casă sau apartament propriu nici ceva de moștenit pentru copii lor 
• Ei slujesc Domnului din daruri benevole ale copiilor lui Dumnezeu 
• Iar când intră în pensie trebuie să înceapă dela început, chiar și cu mobilă 

Matei 19:27 
Atunci Petru a luat cuvântul şi I-a zis: „Iată că noi am lăsat tot şi Te-am 
urmat; ce răsplată vom avea?” 

• Isus n-a mustrat pe Petru pentru această întrebare, ci a condus gândurile lui în 
direcția esențială: 

Matei 19:28-29 
Isus le-a răspuns: „Adevărat vă spun că atunci când va sta Fiul omului pe 
scaunul de domnie al măririi Sale, la înnoirea tuturor lucrurilor, voi, care M-
aţi urmat, veţi şedea şi voi pe douăsprezece scaune de domnie şi veţi judeca 
pe cele douăsprezece seminţii ale lui Israel. Şi oricine a lăsat case, sau fraţi, 
sau surori, sau tată, sau mamă, sau nevastă, sau feciori, sau holde, pentru 
Numele Meu, va primi însutit şi va moşteni viaţa veşnică. 

• Apostolul Pavel subliniază necesitatea unei astfel de jertfe 
1 Corinteni 4:11-12 
Până în clipa aceasta suferim de foame şi de sete, suntem goi, chinuiţi, 
umblăm din loc în loc, ne ostenim şi lucrăm cu mâinile noastre; când suntem 
ocărâţi, binecuvântăm; când suntem prigoniţi, răbdăm; 

• Dar Lauda și Gloria pentru această Binecuvântare primește în ori ce situație 
Domnul nostru Isus Cristos 

1 Corinteni 15:10 
Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Şi harul Lui faţă de mine n-a fost 
zadarnic; ba încă am lucrat mai mult decât toţi: totuşi nu eu, ci harul lui 
Dumnezeu care este în mine. 

• Neemia încă nu a cunoscut pe Isus Cristos nici Jertfa Lui de pe Golgota 
• Dar a ştiut că Dumnezeul Veșnic este un Dumnezeu drept și va răsplăti toată 

osteneala de pe acest pământ 
• El repetă de două ori „adu-Ți aminte, Dumnezeule!” 

Neemia 5:19 
Adu-Ţi aminte de mine, spre bine, Dumnezeule, pentru tot ce am făcut 
pentru poporul acesta! 

 
Neemia 13:29-31 
Adu-Ţi aminte de ei, Dumnezeule, căci au spurcat preoţia şi legământul 
încheiat de preoţi şi leviţi. I-am curăţat de orice străin şi am pus rânduială 
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în tot ce trebuiau să păzească preoţii şi leviţii, fiecare în slujba lui, în ce 
privea atât darul lemnelor la vremuri hotărâte, cât şi cele dintâi roade. 
Adu-Ţi aminte de mine spre bine, Dumnezeule! 
 

O anumită mândrie ne stă bine 
 

• Felul nostru de trai oglindește convingerea și priorităţile inimii noastre 
• Un sportive este interesat să fie privit și admirat ca sportive 
• Un pianist la fel. Aplauzele publicului îl iniţiază la și mai mari succese 
• Astfel, opinia publică judecă asupra capacității și asupra succesului  
• Dacă Biblia spune  

Matei 6:21 
Pentru că unde este comoara voastră, (bogăția voastră, cel mai scump din 
viață) acolo va fi şi inima voastră 

• Atunci avem tot dreptul, chiar și obligația să-o spunem mai departe 
• Dar Biblia ne spune și cum să transmitem bucuria aceasta în lume 

Matei 5:11-12 
Ferice va fi de voi când, din pricina Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni 
şi vor spune tot felul de lucruri rele şi neadevărate împotriva voastră!  
Bucuraţi-vă şi înveseliţi-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri; 
căci tot aşa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. 

• Bucuria și veselia aceasta nu rezultă din prigonirile noastre pe acest pământ,  
• ci pentru promisiunea primită de Domnul, că ne așteaptă cu o mare răsplată 
• Și bucuria aceasta trebuie spusă mai departe 
• Este o mare greșeală, dacă ascundem și ținem secret acest adevăr 
• Acest adevăr nu provine dela noi 
• Biblia ne învață într-un mod extraordinar de clar baza credinței noastre 
• Iată câteva versete esențiale – versete de Bază: 

Evrei 11:6 
Şi, fără credinţă, este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de 
Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută. 
 
Marcu 9:41 
Şi oricine vă va da de băut un pahar cu apă, în Numele Meu, pentru că 
sunteţi ucenici ai lui Hristos, adevărat vă spun că nu-şi va pierde 
răsplata. 
 
1 Corinteni 15:58 
De aceea, preaiubiţii mei fraţi, fiţi tari, neclintiţi, sporiţi totdeauna în lucrul 
Domnului, căci ştiţi că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. 
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Isus Cristos este bucuria vieții noastre 
 

• Neemia încă nu a cunoscut jertfa Domnului nostru Isus Cristos 
• Dar el cunoștea Bunătatea lui Dumnezeu 
• El a muncit și sa silit pentru El 
• Dar Neemia a socotit și cu o răsplată pentru veșnicie 
• El cunoștea promisiunea pe car a făcut-o Dumnezeu lui Avram 

Geneza 15:1 
După aceste întâmplări, cuvântul Domnului a vorbit lui Avram într-o vedenie 
şi a zis: „Avrame, nu te teme; Eu sunt scutul tău şi răsplata ta cea foarte 
mare.” 

• Așa a fost și Neemia convins, că va primi o răsplată 
Neemia 13:14 
Adu-Ţi aminte de mine, Dumnezeule, pentru aceste lucruri şi nu uita faptele 
mele evlavioase făcute pentru Casa Dumnezeului meu şi pentru lucrurile care 
trebuie păzite în ea! 

• Pentru noi, care credem în cele făptuite de Isus Cristos este mai ușor 
• Noi ne putem baza pe Cuvântul Sfânt, tradu în sute de limbi pe globul acesta 
• Și noi știm, că nici un cuvânt din această carte nu v-a fi pierdut, indiferent de 

traducere, explicaţie sau limbă 
Matei 6:19-20 
Nu vă strângeţi comori pe pământ, unde le mănâncă moliile şi rugina şi unde 
le sapă şi le fură hoţii; ci strângeţi-vă comori în cer, unde nu le mănâncă 
moliile şi rugina şi unde hoţii nu le sapă, nici nu le fură. 
Matei 19:29 
Şi oricine a lăsat case, sau fraţi, sau surori, sau tată, sau mamă, sau nevastă, 
sau feciori, sau holde, pentru Numele Meu, va primi însutit şi va moşteni 
viaţa veşnică. 
 

Viața veșnică  -  cel mai scump cadou  
 
Apocalipsa 3:5-6 
Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi şterge nicidecum 
numele din Cartea vieţii şi voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui Meu şi 
înaintea îngerilor Lui.” Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul.” 
Apocalipsa 22:12 
„Iată, Eu vin curând; şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după 
fapta lui. Eu sunt Alfa şi Omega, Cel Dintâi şi Cel de pe Urmă, Începutul şi 
Sfârşitul.” 

Amin 
 


