
Trăind Inadins - Biruind în Adversitate

Buna, tuturor. Ma bucur sa va intalnesc. Sper ca va bucurati de seria actuala de predici, 
Traind Inadins, citind si aprofundand cartea Neemia. Am intitulat mesajul de azi, Biruind In 
Adversitate, pentru ca dupa cum am auzit in pasajul de azi, Neemia si oamenii lui Dumnezeu 
reconstruiesc zidurile Ierusalimului, dupa ce au fost distruse de Regele Nebucadnetar cu ani 
in urma. 
 
Luptand si perseverand in pofida obstacolelor este un lucru de admirat. Ne place cand vedem 
oameni reusind sa isi atinga un anumit scop in fata adversitatii, in loc de a se da batuti. 

Cand biruim adversitatea pentru a implini scopul lui Dumnezeu in viata noastra, suntem plini 
de bucurie si Dumnezeu isi primeste gloria cuvenita. Toti avem un scop dat de Dumnezeu.  
Poate iti amintesti seria de predici de anul trecut, Orice Faci, bazata pe Coloseni 3:17 NTRL , 
“Tot ceea ce faceţi, cu vorba sau cu fapta, să faceţi în Numele Domnului Isus, mulţumind, prin 
El, lui Dumnezeu Tatăl.” – deci, orice faci, de Luni pana Duminica, nu doar viata de Duminica, 
dar umblarea ta zilnica cu Dumnezeu, viata ta zilnica, cariera ta. Sau, ar putea fi vorba despre 
un scop mai specific, o idee ce ai primit-o de la Dumnezeu, un proiect sau o lucrare de la 
Dumnezeu. Sau poate chiar si mai specific, poate incerci sa reconstruiesti ceva ce e stricat, 
poate o noua cariera dupa ce ai pierdut-o pe cea veche, sau o noua relatie dupa ce ai suferit 
despartire, sau poate vrei sa-ti reconstruiesti viata in urma unei tragedii suferite. Indiferent de 
ceea ce vrei sa reconstruiesti, vei intampina opozitie. 

In textul biblic de azi, il vedem pe Neemia continuand sa isi traiasca scopul, reconstruind 
zidurile Ierusalimului, dar in timp ce face asta, intalneste opozitie din partea altora. Cred ca 
putem invata mult din acest pasaj, pentru a fi ajutati in a birui opozitia pe care o intalnim in fata 
implinirii scopului Domnului in viata noastra.

Trei lucruri pe care le putem face sa biruim opozitia:

1) Biruim prin a cauta ajutorul lui Dumnezeu

In timp ce Neemia urmareste scopul dat de Dumnezeu de a reconstrui zidurile, ii vedem pe 
acesti doi barbati, un guvernator Samaritean si asistentul lui, Tobi, care vin si se opun muncii 
lui Neemia.
Când Sanbalat a auzit că reconstruim zidul, s-a mâniat şi s-a supărat foarte tare. I-a batjocorit 
pe iudei, 2 zicând rudelor sale şi oştirii Samariei:
– Ce fac amărâţii aceştia de iudei? Vor reface ei zidul? Vor aduce ei jertfe? Vor isprăvi ei 
vreodată? Vor da ei viaţă unor pietre acoperite de grămezi de moloz şi arse de foc?
3 Amonitul Tobia, care era în preajma lui, a zis:
– Şi chiar dacă zidesc, până şi o vulpe, dacă se va sui pe el, le va putea dărâma zidul lor de 
piatră!



8 S-au aliat cu toţii ca să vină să lupte împotriva Ierusalimului şi să-i facă stricăciuni.
 (Neemia 4:1-3 si vs 8 NTRL)

Prima data, isi bat joc de ei.

Dupa aceea, se ridica la lupta impotriva lor si le provoaca probleme.

Batjocura, critica, minciuna, lupta, provocare – toti le intampinam cand facem bine.

Primul lucru de mentionat aici este ca toate acestea nu sunt un semn ca ceea ce faci nu e 
pentru Dumnezeu, ci poate chiar dimpotriva. Al doilea lucru de considerat este atitudinea 
noastra in fata acestor provocari. Care este atitudinea ta? Chiar simpla nedreptate in 
tratamentul pe care il primim ne poate face sa luptam inapoi cu aceeasi atitudine negativa si 
distrugatoare. 

(Povestea colegului Darren). As fi vrut sa fi raspuns cu aceeasi moneda. Dar realitatea e ca 
a raspunde cu aceeasi moneda in astfel de situatii nu face decat sa escaladeze lucrurile – de 
exemplu, ganditi-va la argumentele de pe platformele de socializare online.

Daca renuntam, ne gandim ca oamenii ar scapa fara sa fie trasi la raspundere pentru 
nedreptatea lor, ca ne lasam tratati ca un pres. 

Vedem ca reactia lui Neemia este sa se roage, sa il caute pe Dumnezeu. 
- Dupa batjocura – vs 4: “Asculta-ne, Dumnezeul nostru” (Neemia 4:4 NTRL)
- Dupa provocare – vs 9: “Dar noi ne-am rugat Dumnezeului nostru” (Neemia 4:9 NTRL)
Asta nu inseamna ca doar trebuie sa renuntam si sa ne dam batuti, nu, trebuie sa urmam 
exemplul lui Neemia si sa aducem totul inaintea lui Dumnezeu. Nu ar trebui sa spunem 
primul lucru care ne vine in mine, dar nici nu trebuie sa nu spunem nimic. Trebuie sa aducem 
totul inaintea lui Dumnezeu si sa cautam ajutorul Lui. Deseori consideram rugaciunea ultima 
noastra resursa. Neemia o trateaza ca pe prima resursa. Poate atunci cand Il cautam pe 
Dumnezeu, El ne va arata de ce persoana respectiva este suparata pe noi, poate El o sa o 
ajute sa se calmeze sau o sa ne calmeze pe noi. 

2) Biruim prin a tine aproape

Foarte des cand intalnim opozitie in fata incercarii noastre de a implini planul Domnului, 
ne blocam pentru ca incercam sa facem totul de unii singuri. Toata cartea lui Neemia ne 
dovedeste valoarea muncii in echipa si in acest pasaj specific se vorbeste despre cum munca 
in echipa ne ajuta sa biruim opozitia.

(Povestea lui Jack si Isaac)

Vedem oamenii biruind prin a pastra unitatea si a ramane impreuna si asta se poate face prin 
trei metode: prin a fi oameni sinceri, prin a fi oameni care protejeaza si prin a fi oameni care 
incurajeaza. 

Haideti sa fim sinceri. 

12 Iudeii care locuiau în preajma lor au venit de zece ori şi ne-au înştiinţat despre toate 
locurile prin care aceştia urmau să vină împotriva noastră. (Neemia 4:12 NTRL)



De fiecare data cand intalnesti opozitie, e bine sa iti impartasesti temerile cu cineva – si 
observati ca ei (in textul citit) au impartasit cu persoana potrivita. Uneori nu impartasim din 
cauza ca suntem prea retrasi sau mandri, dar daca vrem sa biruim prin a ramane impreuna, 
atunci ar trebui sa avem incredere unii in altii. 

2 Purtaţi-vă poverile unii altora şi veţi împlini astfel legea lui Cristos! (Galateni 6:2 NTRL)

Haideti sa fim proactivi. 

13 Prin urmare, i-am pus pe unii din popor de-a lungul porţiunii mai joase a zidului, în locurile 
libere din spatele lui, aşezându-i, potrivit clanurilor lor, cu săbiile, suliţele şi arcurile în mâini. 
(Neemia 4:13)

Muncind impreuna pentru a-i proteja pe cei mai slabi, pe cei care sunt expusi. Din cand in 
cand diferiti oamenii se vor gasi la punctele de jos ale zidurilor (munca, relatii, tragedie in 
familie) – nu inseamna ca ei sunt slabi, ci doar ca sunt vulnerabili in acel moment iar noi 
trebuie sa fim gata sa ii protejam. 

Haideti sa fim incurajatori.

14 După ce m-am uitat la toate acestea, m-am ridicat şi le-am zis nobililor, dregătorilor şi 
celorlalţi din popor astfel: „Nu vă temeţi de ei! Aduceţi-vă aminte de Stăpânul, Cel Care este 
mare şi înfricoşător, şi luptaţi pentru rudele voastre, pentru fiii voştri, pentru fiicele voastre, 
pentru soţiile voastre şi pentru casele voastre.“ (Neemia 4:14 NTRL)

Daca vrem sa biruim prin a tine aproape, trebuie sa ne incurajam unii pe altii, la fel cum 
Neemia face cu oamenii lui. El le aminteste ca Dumnezeu este cu ei si le aminteste pentru ce 
trebuie sa se lupte. ‘A incuraja’ inseamna literalmente a inspira pe cineva cu curaj. 

3) Biruim prin devotament fata de cauza pentru care luptam

Dupa ce alte incercari nu functioneaza, Sanbalat si altii care i s-au alaturat recurg la conspiratii 
in incercarea lor de a distruge scopul lui Neemia si al oamenilor lui. Ei spun: 

2 Atunci Sanbalat şi Gheşem mi-au trimis următorul mesaj: „Hai să ne întâlnim într-unul din 
satele[a] din valea Ono!“ Aveau însă de gând să-mi facă rău. (Neemia 6:2 NTRL)

Incercand batjocura, lupta, provocarea si crearea problemelor, acum ei incearca conspiratia. 
Mai tarziu, Neemia clarifica faptul ca el e constient ca incearca sa il pacaleasca, dar oricum 
pentru el nu conteaza – el stie care e scopul si cauza pentru care munceste si nu o sa lase pe 
nimeni sa il distraga. 

3 Le-am trimis mesageri cu următorul răspuns: „Am o mare lucrare de făcut şi nu pot să vin. 
De ce să se oprească lucrul cât timp lipsesc ca să vin la voi?“
4 Au trimis acelaşi mesaj de patru ori şi le-am răspuns la fel. (Neemia 6:3-4 NTRL)
15 Zidul a fost isprăvit în a douăzeci şi cincea zi a lunii Elul[a], în cincizeci şi două de zile.  
(Neemia 6:15 NTRL)

Este o poveste despre Yogi Berra, nu personajul din desene animate, dar jucatorul din echipa 
de baseball New York Yankees – stiti, omul din spatele celui care loveste mingea. In poveste, 
un om pe nume Hank Aaron, tocmai se pregatise sa loveasca si in timp ce s-a ridicat, Yogi 



a incercat sa il distraga prin a-i spune: “Henry, tii bata gresit. Ar trebui sa o tii in asa fel incat 
sa vezi marca inregistrata a batei.” Arron nu a raspuns, refuzand sa fie distras – devotement 
pentru cauza – incercare de a lovi mingea cat de tare posibil. Cand i-a venit randul, a dat cu 
mingea in afara parcului. Alergand din capat in capat al terenului, a atins placa langa Yogi 
Berra si i-a spus: “ Nu am venit aici sa citesc.”

Imi place mult povestea asta. El a stiut exact care e scopul lui, si era determinat sa nu lase pe 
nimeni sa-l distraga. Devotament pentru cauza… 

Cand urmaresti scopul Domnului in viata ta, in timp ce auzi acea voce care incearca sa te 
distraga, spunandu-ti ca faci ceva gresit, aminteste-ti ca acel om nu e in echipa ta si pastreaza 
un devotament pentru cauza ta. Il ai pe Dumnezeu de partea ta, care te iubeste si o echipa 
minunata care te iubeste de asemenea. Nu renunta. Loveste mingea si continua sa alergi!

Doamne, renunt la viata mea traita fara Tine. Cred in Tine. Iarta-ma pentru tot ceea ce am 
facut rau. Vino in viata mea, umple-ma cu Duhul Sfant, da-mi un scop nou in Tine si ajuta-ma 
sa biruiesc. Amin. 

Daca ai spus aceasta rugaciune pentru prima data, ma bucur foarte mult pentru tine. Ne-ar 
face mare placere sa te ajutam sa faci pasi in a-L cunoaste pe Isus mai mult. Un link o sa 
apara pe ecran – te incurajez sa mergi pe acel link cat de curand posibil si cineva din echipa 
noastra o sa ia legatura cu tine curand. 


