
Traind inadins - Construind Impreuna

Buna. E bine sa fim din nou impreuna la biserica si azi.
Saptamana trecuta am inceput o noua serie de predici „Traind inadins”. Iar azi ne vom 
concentra sa aflam ce inseamna sa traim inadins, impreuna.

Uitandu-ne la Cuvantul lui Dumnezeu vom considera impreuna acest adevar: O cheie a trairii 
inadins e comunitatea – sa construim impreuna.

Ma intreb daca in casa voastra pe perioada izolarii v-ati apucat de unele proiecte de reparatii 
si intretinere a casei? Sunt convinsa ca unii din voi va uitati cu mandrie la noul tapet de pe 
perete, noua veranda din gradina sau noul gard.

Vreti sa vedeti de ce ne-am apucat noi?
 

Sau asta

 
Glumesc. Casa noastra nu arata chiar asa – nu mi-am lasat sotul atarnat de tavan. Construind 
impreuna e o experienta mult mai pozitiva si are potentialul sa aduca bucurie.

Azi revenim la santierul din Ierusalimul anului 445 inainte de Cristos.

Context: Atunci cand soldatii babilonieni au marsaluit asupra Ierusalimului cu aproximativ 
150 de ani in urma, au lasat in urma un oras distrus. Templul Domnului era in flacari, zidurile 
lui puternice distruse, lucrarile de fatada arse si majoritatea cetatenilor orasului luati ca 
prizonieri ai unui regim brutal. In mod tragic, comunitatea pe care o randuise Dumnezeu s-a 
dizolvat. Cetatenii orasului au lasat la o parte ceea ce Dumnezeu avuse ca scop pentru ei. In 
consecinta, s-au lasat vulnerabili si deschisi atacului.

Chiar asa, Dumnezeul promisiunilor are inima inclinata intotdeauna spre rascumparare. Asta e 
El. Dumnezeul care spune „reconstruiti ruinile antice si locurile de mult devastate”.

Dumnezeu a pus planul Lui de rascumparare pentru comunitate in inima lui Neemia: 
acest plan a fost mult mai mare decat o simpla reconstructie a zidurilor. Era vorba despre 
reconstructia unei comunitati, a oamenilor, a celor a caror existenta se centra in jurului voii lui 
Dumnezeu.
Povestea lui Neemia ne aminteste de povestea centrala a Bibliei: Dumnezeu aduce oameni 
impreuna. Ce vreau sa spun cu asta, El ia daramaturile noastre, ne rascumpara, ne rezideste, 
ne primeste in comunitatea harului Sau iar apoi ne trimite sa facem o diferenta. Sa fim la 



randul nostru oameni care rascumpara, reconstruiesc, cei care ne jucam rolul in transformarea 
societatii, a oamenilor, a comunitatii careia ii apartinem.

Azi ne vom uita la cateva din principiile pe care Neemia le-a aplicat pentru a ne ajuta sa 
crestem in comunitate si sa implinim in felul asta planurile lui Dumnezeu pentru noi.

1. Construim impreuna – nu singuri

Dupa ce a primit permisiune de la rege, Neemia a ajuns la Ierusalim pregatit sa faca un bilant 
al nevoilor.
‘Am ieșit noaptea pe Poarta Văii și m am îndreptat înspre Izvorul Balaurului și înspre Poarta 
Gunoiului, uitându mă cu atenție la zidurile Ierusalimului, care fuseseră dărâmate, și la porțile 
lui care fuseseră mistuite de foc.’ Neemia 2:13

‘Atunci le am zis: – Vedeți starea nenorocită în care ne aflăm! Ierusalimul este în ruine, iar 
porțile lui sunt mistuite de foc. Haideți să reconstruim zidul Ierusalimului, ca să nu mai fim de 
rușine!’ Neemia 2:17

‘Eu le am răspuns și le am zis: – Dumnezeul cerurilor, El ne va ajuta să reușim. Noi, robii Lui, 
vom începe să rezidim. Cât despre voi, nu aveți nici moștenire, nici drepturi și nici amintire în 
Ierusalim.’ Neemia 2:20

Se pare ca Neemia a inteles: nu poti sa fii o comunitate de unul singur.
Nu si-a facut un tricou pe care sa scrie „Singurul super-erou” strigand de pe acoperisuri „uitati-
va la mine cum reconstruiesc eu Ierusalimul”.

Ci el s-a apucat de treaba in a reconstrui comunitatea.
- a strans pe ceilalti in jurul sau
- i-a ajutat sa inteleaga viziunea lui, responsabilitatea lor si inimile lor au fost miscate atunci 
cand au inspectat zidurile impreuna
- Au fost miscati de chemarea de a reconstrui pentru ca au putut vedea inima lui Dumnezeu si 
pentru un viitor mai bun
In timp ce stateam impreuna in puterea noptii, acest grup mic de oameni a fost miscat de ce 
au vazut si au facut juruinte ca vor repara ceea ce e stricat. Vor reconstrui aceasta comunitate 
insa nu oricum ci centrata in jurul lui Dumnezeu.

Daca vrei sa mergi repede, du-te singur; daca vrei sa ajungi departe, cauta companie.
Proverb african

Ar fi simplu sa credem ca in izolare viata s-a oprit in loc si nu mai putem face multe lucruri in 
comunitate. Insa Dumnezeu isi implineste lucrarea Lui si cu siguranta. Sunt multe cai prin care 
sa lucram impreuna cu ceilalti si alaturi de El.

Sa va citesc o poveste superba pe care am auzit-o saptamana asta: Chiar inainte de izolare 
Dumnezeu i-a dat unuia dintre pastorii nostri un cuvant foarte clar „iesi la plimbare” in timp 
ce citea Biblia. A simtit ca Dumnezeu ii cere sa se plimbe in unele zone din Peterborough, sa 
se roage si sa asculte in caz ca Domnul voia sa ii arate ceva in plimbarile lui. Curand si-a dat 
seama ca acelasi cuvant ar putea sa fie potrivit si altora asa ca a inceput sa invite si pe altii in 
plimbarile lui. Apoi a aparut izolarea. Dar asta nu l-a oprit, a impartasit ce a auzit de la Domnul 
cu un alt pastor. Acesta a simtit aceeasi chemare si a inceput sa impartaseasca si el cu altii. 
Apoi s-au rugat impreuna. Au format doua echipe de mai putin de 6 oameni si au respectat 
restrictiile de distantare sociala. Au stabilit un traseu si au pornit cu harta. S-au plimbat pe 



strazi si s-au rugat cerand Domnului sa le arate inima Lui pentru zona unde erau. S-au rugat 
in jurul scolilor, pentru copii pentru profesori, s-au rugat pentru binecuvantare peste parinti. 
Asa au descoperit impreuna scop in izolare impreuna, pentru Domnul.

Asadar in acest sezon haideti sa identificam scopurile pe care le are pentru noi si sa construim 
pentru a le atinge impreuna.

2. Construim impreuna – adu-ti pasiunile cu tine

 In capitolul 3 incepe munca la reconstructia Ierusalimului:

‘O altă parte a zidului și Turnul Cuptoarelor au fost restaurate de Malchia, fiul lui Harim și de 
Hașub, fiul lui Pahat-Moab. ‘ Neemia 3:11

Preotul a inceput lucrarea la Poarta Oilor, bineinteles. Aceasta a fost poarta cea mai aproape 
de Templu. In fiecare zi lucram la ziduri si la porti, partea careia i s-a dat cea mai multa 
atentie. Cata intelepciune e in tactica de a construi mai intai lucrurile cele mai importante. Nu 
ar fi putut sa se apuce de nimic altceva atat timp cat  zidurile de aparare stateau daramate.

Amintindu-ne din nou pentru un moment de proiectele noastre de reconditionare si amenajare 
a locuintelor cu siguranta un motiv pentru care ne-a apucat pe toti dorul de a decora a 
constituit faptul ca am petrecut mult mai mult timp acasa uitandu-ne la pereti. 
Daca acest lucru este adevarat pentru casele noastre cu cat mai mult de adevarat pentru 
oameni. Nu putem sa trecem nepasatori pe langa daramanturile societatii pe langa inimile 
frante din jurul nostru si sa nu vrem sa aducem alinare si vindecare
- Ce vezi in fiecare zi in comunitatea ta, ce stii ca e nepotrivit?
- Poate trebuie sa te intrebi de ce dai voie unor tensiuni in relatiile apropiate sa creasca 
si sa se agraveze precum gaurile in ziduri?
- Cand te uiti la lumea asta ce te misca incat sa te podideasca lacrimile?
- Daca nu poti sa te gandesti la ceva acum, cere-i Domnului sa iti arate gaurile care 
trebuie astupate. Sunt chiar sub nasul tau.

Daca le vedem atunci trebuie sa ne folosim darurile pe care le-am primit de la Domnul pentru 
a fii parte din rezolvare.

Am vorbit cu o doamna din biserica care imi spunea cu lacrimi in ochi cat e de miscata de 
cei ce se afla in inchisoare. „Trec pe langa puscarie in fiecare zi in drum spre munca. Nu ma 
pot opri din a ma gandi la suferinta lor si nu pot sa nu ma rog pentru ei.” Asa ca am intrebat-o 
„Ce crezi ca vrea Domnul sa iti spuna?” „Nu m-am gandit ca ar trebui neaparat sa fac ceva” 
mi-a raspuns ea. Insa atunci cand am spus „ce ai sa faci cu ce Domnul a pus pe inima ta?” i-a 
cazut fisa si a inceput sa exclame: „Da, Domnul mi-a dat aceasta povara pe inima pentru ca El 
ma cheama. Chiar pe mine. Chiar eu am ceva de facut!”.

Atunci cand Domnul ne capteaza atentia asupra unor lucruri e bine sa ascultam cu atentie. 
S-ar putea sa fie ca Domnul vrea sa ne foloseasca, a pus in noi o pasiune pentru ceva si 
aceasta s-ar putea sa fie exact ce ai nevoie pentru a-ti implini chemarea.

Insa urmeaza un pas vital: gaseste-ti oamenii. Oamenii care impartasesc aceasi pasiune cu 
tine. Rugati-va impreuna, cautati voia Domnului si construiti impreuna.
Haideti sa construim impreuna dar sa ne aducem si pasiunile cu noi.

3. Construind impreuna – imaginea de ansamblu e mult mai mare



Haideti sa ne intoarcem la poarta oilor. Aceasta arie era reconditionata de preoti. Prin aceasta 
poarta oile erau aduse pentru a fi sacrificate in templu pentru iertarea pacatelor. In timp ce 
ei reconditionau zidul habar nu aveau ca peste 500 de ani, Mielul lui Dumnezeu care ridica 
pacatul lumii va trece prin aceasta poarta. Aici s-a luptat in gradina Ghetsimani Isus inainte 
de a merge la cruce. Deschizand prin cruce calea spre iertare si viata vesnica si schimband 
destinul omenirii ca rezultat.

Atunci cand spunem DA, la a consturi impreuna unii cu altii si in parteneriat cu Dumnezeu, 
lucram la ceva mult mai mare decat noi sau ce putem noi cuprinde.

‘Dar, așa cum este scris: „Lucruri pe care ochiul nu le a văzut și urechea nu le a auzit, iar 
la inima omului nu s au suit – așa sunt lucrurile pe care le a pregătit Dumnezeu celor ce L 
iubesc.“ ‘ 1 Corinteni 2:9

Atunci cand Domnul ne cere sa facem un pas si noi spunem da, pasim in interiorul unui plan 
mult mai mare decat ce vedem. El foloseste darurile noastre pentru ca Imparatia Lui sa fie 
instaurata aici pe pamant asa cum e in ceruri. Asadar construim impreuna pentru ca imaginea 
de ansamblu e mult mai mare.

4. Construind impreuna – conectati

In toata aceasta relatare gasim o lunga lista de nume, punctuare de o fraza „alaturi de ei”
„alaturi de ei” inseamna „mana in mana”, de aici deriva si zicala noastra „mai multe maini fac 
munca usoara”.

Imaginati-va un cerc de oameni fara sfarsit lucrand din mana in mana, in a caror grija e orasul 
nostru. 

Mai mult decat constructia zidurilor se implineau planurile lui Dumnezeu prin ce faceau ei, 
pentru ca ei construiau o comunitate a copiilor Domnului prin faptul ca munceau impreuna.

Pentru multi dintre ei aceasta urma sa fie casa lor pentru totdeauna, o comunitate cu piata 
si copii jucandu-se pe strazi. Inchinandu-se lui Dumnezeu impreuna, Cel care a facut 
restaurarea posibila.

In timp ce munceau impreuna, trecand impreuna peste provocari, motivandu-se unul pe altul, 
visand impreuna la momentul cand vor termina lucrarea, stiind ca Domnul e de partea lor, 
ceva mult mai adanc se construia, nu  doar ziduri din piatra si porti. O comunitate a harului 
reconstruita in timp ce oamenii se reconectau la voia lui Dumnezeu.

Aceasta comunitate a harului a fost formata din multe maini:

o Oameni cu o varietate larga de ocupatii: fierari si producatori de miresme – asa dar nu 
constructori profesionisti ci oameni care au inteles voia Domnului si s-au alaturat lucrarii)
o Oameni de pe o arie geografica larga: oameni din Ierihon, tekoa – oameni din 8 locuri 
din afara Ierusalimului, unii din ei si-au lasat familiile si au calatorit 30 de mile pe jos pentru a 
lua parte
o Oameni care au fost dispusi sa faca munca de jos: ‘Malchia, fiul lui Recab, 
conducătorul ținutului Bet Hacherem, a restaurat Poarta Gunoiului. El a rezidit o și i a pus 
porțile, încuietorile și zăvoarele. ‘ Neemia 3:14



Oameni care aveau alte roluri in viata de zi cu zi, din zone diferite, insa era o chemare 
deasupra chemarilor individuale si anume aceea de a construi impreuna o comunitate a 
harului, construind impreuna ziduri dar dand onoare lui Dumnezeu.

Aceasta este imaginea trupului lui Cristos – suntem o familie insa din contexte si lumi complet 
diferite, cu inzestrari si talente unice, insa construind impreuna o comunitate a harului cu Isus  
in centru.

Acel vechi templu din Vechiul Testament a fost acum inlocuit de templul Duhului Sfant – pietre 
vii zidite impreuna in Cristos.

Am simtit nevoia sa va amintesc in mod special acum cand nu avem ocazia sa ne vedem cum 
o faceam inainte: noi suntem trupul lui Cristos. In mod supranatural uniti in Cristos. Duhul Lui 
locuieste in noi la fel de mult precum inainte de izolare. Biserica e plina de viata si Domnul 
este cu noi. Asadar nu suntem singuri.

Precum in trecut in istorie cand Biserica nu s-a putut intalni in persoana, impreuna, cu o voce 
trebuie sa ne rugam si sa cautam fata Lui, sa IL intrebam care sunt planurile Lui si sa acordam 
toata atentia pentru a construi cat mai creativ impreuna ca familie a lui Dumnezeu.
 
Isus a spus: ‘Iar Eu îți spun că tu ești Petru și pe această stâncă Îmi voi zidi Biserica , iar 
porțile Locuinței Morților n o vor birui.’ Matei 16:18

Haideti sa ramanem conectati. Un verset care merita amintit in acest context: 

‘Apoi următoarea parte a fost restaurată de tekoaniți. Nobilii lor însă nu au pus umărul la 
lucrarea stăpânilor lor.’ Neemia 3:5

Nu stim de ce acesti oameni au ales sa stea departe. Insa stim ce se intampla cu oamenii 
care se izoleaza. E un loc periculos unde putem sa devenim critici, distantandu-ne de ceilalti si 
ne putem gasi lucrand potrivnic voii lui Dumnezeu.
Nu te gasi in afara, pe margine, stand la distanta.
Acum e momentul ca relatiile noastre sa fie mai profunde si sa crestem impreuna cum nu am 
facut-o niciodata inainte.

Noi Trupui lui Cristos putem face pasi practici in aceasta privinta:

Roaga-l pe Domnul sa iti arate fata cuiva despre care El stie ca are nevoie de tine. 
Fii sigur sa iei legatura cu ei saptamana asta
• Suna
• Iesiti la o plimbare impreuna respectand regulile de distantare
• Rugati-va impreuna si unul pentru altul
• Ofera ajutor 

Daca nu poti sa te gandesti la nimeni inseamna ca ai nevoie sa te conectezi
• Intra intr-un Grup de casa
• Inscrie-te la Alpha
• I-a legatura cu cineva din echipa pastorala – ne-ar face mare placere sa povestim cu tine 

si sa te ajutam sa te conectezi
• Ajuta prin a-i sluji pe ceilalti – puteti gasi detalii despre cum sa faceti asta pe site-ul nostru

Nu suntem singuri, ci facem parte din comunitatea Domnului, Trupul lui Cristos. Asadar haideti 



sa ne impulsionam sa crestem in unitate in acest sezon, sa ne traim scopul glorios pe care il 
are pentru noi ca si trup, toti impreuna.

Pentru cei care priviti azi si ati privit probabil prin ferestrele bisericii, intrebandu-va despre 
Dumnezeu, despre Biserica, cum ar arata viata ta daca ai face parte si tu din aceasta 
comunitate. Domnul te cheama pe nume chiar acum. Isus te indeamna „Vino mai aproape, 
vreau sa te intalnesc, vreau sa vin in viata ta si sa traiesc alaturi de tine. Vreau sa cunosti  si 
familia mea. O sa ii iubesti sunt minunati!”

Daca asta esti tu, te rog sa te rogi impreuna cu mine:

Multumesc Tata ca ma iubesti. Tu ai un scop pentru viata mea si vrei sa ma primesti in familia 
Ta. Iti multumesc Isus ca ti-ai dat viata pentru mine. Te rog sa ma ierti pentru ca mi-am trait 
viata fara Tine si pentru toate regretele si greselile mele. Te rog vino in viata mea, curata-mi 
inima si innoieste-o. Umple-ma cu prezenta Ta iubitoare chiar azi. Amin

Daca ai rostit aceasta rugaciunea ne-ar face mare placere sa vorbim cu tine. Decizia pe care 
ai luat-o azi e monumentala si vrem sa te prezentam unor oameni care pot sa te ajute pe 
acest nou drum. Te rog sa ne anunti ca ai luat aceasta decizie folosind link-ul de pe ecran. E 
placerea mea sa iti urez bun-venit in familia Domnului.

Pentru noi toti acum haideti sa ne unim in inchinare si sa declaram impreuna ca Domnul este 
cu noi. 


