
Seria de predici: Traind inadins
Cum sa traim inadins?

Bun-venit la prima parte a serii noastre noi de predici: Traind inadins. Reflectand la 
sezonul de relaxare a masurilor de izolare in care ne gasim cu siguranta pot observa 
unele avantaje: putem iesi din casa cu mai multa usurinta, putem sa vedem prietenii 
si familia (cu unele restrictii), putem sa ne tundem parul cum se cuvine si bineinteles 
fotbalul e din nou la televizor. Haideti baietii de la City! Insa mult mai important e 
faptul ca vedem o scadere a infectiilor si a celor care isi pierd viata din cauza acestui 
virus. Chiar si asa continuam sa ne confruntam cu nesiguranta si provocari: sunt 
orase inchise in izolare, transporturile inca sunt perturbate, teama unui al doilea val, 
prospectul crizei economice, inabilitatea de a ne intalni ca biserici in felul in care am 
vrea. Suntem bombardati in fiecare zi cu stiri care indica ca oricum va arata viata 
dupa COVID, ea inca se lasa asteptata. Aceasta asteptare indelungata ne poate face 
sa pierdem perspectiva si concentrarea, ne oboseste si aduce descurajare.

Unul din lucrurile care m-a ajutat sa merg mai departe e ca in mijlocul acestei situatii 
stiu ca sunt iubit de Dumnezeu, ca El m-a creat, m-a chemat si mi-a dat o misiune 
care nu se schimba indiferent de sezonul in care sunt (inclusiv cel in care ne gasim). 
Asadar asta ma ajuta sa traiesc inadins, imi da un motiv sa ma trezesc dimineata si 
sa merg mai departe. Ma ajuta sa identific pe ce sa ma concentrez si aduce bucurie 
in viata mea alungand nesiguranta, dezamagirea si oboseala. Rugaciunea mea e ca 
in acest sezon sa descoperi sau sa redescoperi clar misiunea vietii tale.

Pentru a ne ajuta sa ne uitam la acest subiect o sa privim impreuna un caracter al 
Vechiului Testament numit Neemia.

Numele acestui caracter inseamna „Mangaierea Domnului” – practic numele lui 
reprezinta misiunea pe care a avut-o acest om. El a adus mangaiere si restaurare 
intr-o vreme de criza si devastare. Neemia e inspiratia de care avem nevoie la randul 
nostru sa fim oameni ai mangaierii si ai restaurarii in aceste vremuri fara precendet 
pe care le traim.

Uitandu-ne la Neemia o sa incepem azi prin a invata 4 principii legat de cum putem 
traii inadins. Primul principiu...

1. Fii credincios in ce faci, acum
E important sa nu asteptam pentru locul de munca ideal sau pentru sezonul ideal, 
sau pentru circumstantele ideale pentru a fii credincios in ceea ce facem. Nu, tu si eu 
suntem chemati sa fim credinciosi chiar acum, acolo unde suntem.



Vedeti, Neemia a fost, asa cum tocmai am auzit, un evreu care traia in exil, ca strain 
la curtea regelui Persiei. Chiar si asa, in aceasta situatie mai mult decat nefavorabila, 
in mod deliberat si clar el a luat o decizie in a ramane credincios. De unde stim 
asta? Datorita rolului care i-a fost dat la curte – a fost paharnicul regelui. Nu doar 
ca alegea vinul cel mai bun pe care sa-l serveasca regelui, gusta vinul pentru a se 
asigura ca nu este otravit, si era unul dintre sfatuitorii si oamenii de incredere ai 
regelui. Trebuie sa fi avut ceva deosebit acest om (de incredere, diligent, placut, 
un bun ascultator, integru) pentru ca strain exilat sa primeasca aceasta pozitie. El 
a fost ceea ce noi numim in KingsGate „Ambasador al Imparatiei” – traind voia lui 
Dumnezeu pentru el intr-un loc strain.

Sunt multe lucruri pe care le putem invata din asta. Poate nu te consideri deloc 
intr-o situatie ideala pentru a fii diferit, insa ca si Neemia, esti chemat sa fii 
credincios si sa Il slujesti pe Dumnezeu acum. Fii un Ambasador al Imparatiei Lui si 
slujeste-L cu credinciosie pe Regele Regilor. Fa asta acasa in familia ta, la locul de 
munca in comunitatea ta. Nu astepta pentru locul de munca ideal, nu astepta ca 
circumstantele sa se shimbe, ci fii credincios in ce faci acum. Prin aceasta, precum 
Neemia, il onorezi pe Dumnezeu si construiesti o platforma de pe care El sa te 
foloseasca. Asta te va pozitiona sa fii promovat asa cum si Neemia a fost, pentru a 
fii un martor al lui Cristos si pentru a primi o rasplata vesnica.
Asta te va pozitiona in al doilea rand...

2. Conformeaza-te prioritatilor lui Dumnezeu
Adevarul e ca noi toti suntem chemati sa traim pentru o cauza care e dincolo de noi. 
Ce o sa descoperim atunci cand ne conectam prioritatilor lui Dumnezeu e ca sunt 
nenumarate oportunitati in jurul nostru pentru a face bine si pentru a-i ajuta pe altii, 
inclusiv si poate in special in vremuri de criza.

Asta a facut si Neemia. In timp ce el slujea cu credinciosie in slujba lui de paharnic 
primeste vizita unor compatrioti din Iudeea. El este activ interesat de situatia 
evreilor ramasi acolo si a orasului Ierusalim. Observati ca el are initiativa. Nu e 
multumit doar sa isi faca slujba, traind in confortul pozitiei pe care o avea la curte. 
Nu, el e ingrijorat si interesat de oamenii lui Dumnezeu, de orasul Domnului, de 
gloria Domnului. Raportul pe care il primeste de la emisari este sumbru. Locuitorii 
orasului sunt in mare deznadejde, zidurile sunt daramate si portile arse. O imagine 
dezolanta. Raspunsul lui Neemia:

‘Când am auzit aceste lucruri, m am așezat jos, am plâns și am bocit câteva zile.’
Neemia 1:4

Ce se intampla aici? Pare ca Neemia se conformeaza  prioritatilor lui Dumnezeu – 
se conecteaza misiunii mai adanci pe care Dumnezeu o are pentru viata lui. Acest 
raport il misca profund pe Neemia.

Cred ca povestea lui Neemia si cartea Neemia numita dupa el, are un mesaj foarte 
relevant pentru noi azi in situatia cu care ne confruntam. Peste tot in jurul nostru par 
sa se darame ziduri. Probleme individuale, nationale si globale au fost exacerbate de 
efectele distructive si devastatoare ale covid-19. Putem sa fim depresati in legatura 
cu asta, putem renunta, putem sa ne ascundem capul in nisip, sau putem sa ne 
conformam  prioritatilor lui Dumnezeu si sa vedem acest timp ca o oportunitate 
pentru a fii ceea ce Dumnezeu ne vrea sa fim in mijlocul provocarii.



Asadar te rog permite-mi sa te intreb: ce, dincolo de viata ta, job-ul tau, cariera sau 
confortul tau, te misca in legatura cu cei din jur? Poate porti povoara halului in care 
natiunea noastra a ajuns moral si spiritual si tanjesti dupa trezire. Mai aproape de 
casa – poate porti povoara familiei, a prietenilor, colegilor, vecinilor care nu-l cunosc 
pe Domnul tanjind sa ii vezi salvati. Poate porti povara saraciei ca plaga sociala 
globala. Poate povara ta e in legatura cu injustitia precum rasismul sau traficul 
uman. Poate povara ta e sa vezi unitate in Biserica si lupti pentru asta, pentru cei 
care sunt slabi sau raniti in Biserica. Toate acestea sunt cauze foarte bune.

Intrebarea e cum putem stii care din acestea de exmplu e cu adevarat prioritar 
pentru Dumnezeu acum si nu e doar o noua influenta a trendurilor setate de retelele 
sociale? Care sunt lucrurile la care Dumnezeu m-a chemat sa ma concentrez acum 
– chemarea mea unica? Si chiar daca in cele din urma as afla asta, cand si cum 
as putea sa ma apuc de treaba? Al treilea principiu pe care il putem invata de la 
Neemia pentru a trai inadins:

3. Modeleaza-ti scopurile in rugaciune
Neemia a fost un om al rugaciunii. In mod remarcabil avem pastrate in cartea lui 9 
din rugaciunile sale. Asadar primul raspuns atunci cand aude vestea emisarilor e sa 
se roage

‘...Am postit și m am rugat Dumnezeului cerurilor.’ Neemia 1:4

O sa observati ca rugaciunea lui a fost pentru mai multe zile. Daca ne uitam 
cu atentie au fost 4 luni de pauza intre momentul in care aude vestea 
zidurilor daramate si momentul cand se prezinta in fata regelui pentru a-i cere 
binecuvantarea peste dorinta lui de a recladi zidurile Ierusalimului. Ce a facut 
in aceste 4 luni? A postit si s-a rugat – smerindu-se si intorcandu-si inima catre 
Dumnezeu. Incepe prin a-L lauda pe Dumnezeu, continua prin a marturisi pacatele 
poporului sau, ii aminteste Domnului de promisiunile Sale din Cuvant, si incheie prin 
a cere succes in misiunea lui.

E atat de important ca inainte de a incepe orice lucru sa ne rugam. De ce sa facem 
asta? Pentru ca prin rugaciune Dumnezeu ne modeleaza si ne schimba. Dealungul 
anilor am invatat lectia asta pe propria piele. Imi amintesc in mod special in 
perioada mea de la inceput cum primeam o povara sau o viziune de la Dumnezeu 
si imediat ma apucam sa spun oamenilor despre sau ma apucam sa o pun in opera. 
IMEDIAT! Au fost putine momentele cand aceasta abordare a functionat. De cele 
mai multe ori s-a dovedit ca aveam o problema de temporizare si maturizare. 
Cateodata porneam la imboldul propriilor emotii sau pasiuni si nu sub ungerea care 
vine de la Domnul. Aceasta este un pericol imens. Mai degraba pune-te la rugaciune. 
Nu doar odata ci ca o practica zilnica. In timp ce ne rugam El ne modeleaza si 
modeleaza voia Lui in viata noastra – purificandu-ne si corectand motivatia noastra. 
In al doilea rand prin rugaciune Domnul schimba situatii iar Neemia a stiut asta. El e 
clar ca a stiut din felul cum a inclus in rugaciunea sa ce avea Domnul sa faca prin el 
insa Neemia a stiut ca are nevoie de intelepciune, favoare, usi deschise. Uite cum se 
roaga el:

‘Oh, Stăpâne, Te rog, să ia aminte urechea Ta la rugăciunea robului Tău și la 
rugăciunea robilor Tăi care și găsesc plăcerea în a se teme de Numele Tău. Te rog, fă 
să reușească robul Tău astăzi! Fă să capăt îndurare înaintea acestui om!“ Pe atunci 
eram paharnicul împăratului.’ Neemia 1:11



Asta e o rugaciune superba pe care o putem face si noi azi. Doamne da-ne trecere, 
vrem sa reusim, sa capatam indurare. 

Inainte de a actiona roaga-te, insa asta nu inseamna ca ne rugam si asteptam pentru 
totdeauna... asta ne conduce la cel de al patrulea si ultimul principiu pentru a trai o 
viata inadins:

4. Actioneaza cu curaj si smerenie
Atunci cand timpul a fost potrivit, Neemia, cu curaj si proactivitate a profitat 
de oportunitatea  ce ii statea in fata. Chiar si cu riscul de a merge sa-l abordeze 
pe rege cand acest lucru era interzis, cu un plan bine stabilit, cu mult timp de 
gandire inainte. Ceea ce primeste este exact ce a cerut: este liber sa mearga sa 
reconstruiasca zidurile Ierusalimului.

Observati cu cat curaj si smerenie abordeaza el problema. In primul rand curajul de 
a-l aborda pe rege. Apoi lasa ca empatia si intristarea lui sa fie vazute de rege desi 
in prezenta regelui trebui sa fii vesel tot timpul, asta e si motivul pentru care atunci 
cand regele il intreaba de ce e trist lui Neemia ii e teama:

‘Împăratul mi a zis: – De ce ai fața așa tristă? Nu ești bolnav; deci nu poate fi decât o 
întristare a inimii! Atunci m am temut foarte tare’ Neemia 2:2

Insa el nu lasa ca teama sa-l opreasca, in schimb impartaseste deschis durearea lui 
in privinta devastarii Ierusalimului antic. Vedem din felul in care prezinta ceea ce ar 
fi nevoie cat timp a petrecut pentru a se pregati: scrisorile de acreditare pentru a-i 
deschide drumul; proviziile de care ar fi nevoie, etc. In acelasi timp e si incredibil 
de smerit. Isi prezinta cazul clar si onorabil. In acelasi timp e onorabil fata de 
Dumnezeu: „...m-am rugat Dumnezeului cerurilor, iar apoi i-am zis imparatului: (...)” 
Neemia 2:4-5

Imi place asa de mult ordinea: roaga-te si apoi actioneaza. Minunata concluzia: 
smerit, rabdator insa totodata proactiv. 

‘...Împăratul mi a dat tot ce am cerut, fiindcă mâna cea bună a Dumnezeului meu era 
peste mine.’ Neemia 2:8

Neemia isi incepe misiunea cu scrisorile de recomandare ale regelui si cu trupele lui 
militare pentru protectie. Inca e paharnicul regelui insa el a fost dispus sa isi alinieze 
prioritatile dupa ce avea Domnul de facut si asta la inclus in planurile marete ale lui 
Dumnezeu.

Pentru noi, in acelasi fel trebuie sa actionam cu curaj si smerenie proactiva. In loc sa 
devenim pasivi in acest sezon, mai bine haideti sa ascultam de indemnurile Lui. I-a 
telefonul si suna, trimite un text, trimite un email, actioneaza! Nu procrastina. Pune 
lucrurile in miscare stiind ca Dumnezeu e cel ce va deschide usile pentru tine.
Haideti sa sumarizam cum putem trai o viata inadins? Fi credincios in ce faci 
acum, Conformeaza te promisiunilor Domnului, Modeleaza-ti scopul in rugaciune, 
Actioneaza cu curaj si smerenie.

Inainte sa ne rugam vreau sa impartasesc cu voi ceva ce pe mine m-a ajutat foarte 
practic sa traiesc inadins: sa am o declaratie a motivului existentei mele. Ce am 
descoperit e ca daca stiu scopul vietii mele, il am mereu cu mine, l-am memorat. 



Daca ma rog si reflectez asupra lui in mod regulat, indiferent de sezoanele vietii, 
incluzandu-l pe acesta cu toate provocarile aditionale pe care le aduce raman 
concentrat si clar. Am inceput sa scriu aceasta declaratie acum 7 ani. A fost 
modificata putin dealungul anilor insa o stiu pe de rost. Vreau sa impartasesc 
aceasta declaratie cu voi cu scopul de a te incuraja sa faci si tu o declaratie ce 
reflecta scopul vietii tale. 

Scopul vietii tale va arata diferit de al meu, pentru ca tu esti unic, insa vor fi si 
similaritati. Sunt cateva elemente care nu pot lipsi: identinatea ta; umblarea ta cu 
Domnul; relatiile; darurile tale; pasiunile tale; valorile tale si mostenirea pe care vrei 
sa o lasi la capatul vietii. Asadar de ce nu incepi azi. Poate folosesti timpul pe care il 
ai acum pentru a considera in rugaciune care e scopul tau unic in viata. Impartaseste 
ce ai descoperit cu familia, prietenii, cei din Grupul tau de casa. Daca au nevoie de 
ajutor cu asta te incurajez, o resursa pe care am produs-o acum vreo doi ani: un mic 
tratat numit „Descopera-ti destinul”. Acesta e disponibil pe site-ul nostru si are rolul 
de a te ajuta sa descoperi lucruri despre tine, care e scopul vietii tale asa cum l-ai 
primit de la Dumnezeu. 

Chiar acum insa vreau sa te invit sa iti pregatesti inima. Vreau sa ma rog si sa iti dau 
si tie o oportunitate sa te rogi. Indiferent ca nu-L cunosti pe Dumnezeu dar vrei sa iti 
incepi calatoria cu El pentru a descoperi motivul pentru care ai fost creat sau daca 
esti urmas al Lui de ani de zile va incurajez sa ne rugam impreuna. 

Doamne Tata, iti multumesc ca ai un scop special pentru viata mea. Ma daruiesc Tie. 
Iarta-ma pentru egoismul meu si rascumpara-mi greselile. Vino in viata mea, umple-
ma de Duhul Tau si condu-ma in destinul pe care l-ai pregatit pentru mine, in numele 
lui Isus. Amin.


