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HAIDEØI SÅ ZIDIM

INTRODUCERE

Copiii lui Israel au petrecut µaptezeci de ani de captivitate în Babilon µi s-au
întors la Ierusalim în timpul domniei împåratului Cir (2 Cronici 36:22; Ezra
1:1-11). Când s-au întors, au descoperit cå cetatea Ierusalimului µi porøile ei
erau arse iar zidurile erau dårâmate. Aceste veµti despre starea Ierusalimului
i-au fost transmise lui Neemia de niµte iudei (Neemia 1:2-3). Când a aflat
despre starea Ierusalimului µi a poporului lui Dumnezeu, el a început så se
roage cu lacrimi µi så posteascå. I-a adus aminte lui Dumnezeu de promisiunea
Lui fåcutå copiilor lui Israel (Levitic 26:40-45). El a început prin a-µi mårturisi
propriile lui påcate, påcatele casei tatålui lui µi påcatele poporului lui
Dumnezeu.

Starea multor credincioµi din zilele noastre este foarte asemånåtoare cu
cea a copiilor lui Israel din zilele lui Neemia. Existå o tristå nerodire printre ei
deoarece nu au dat locul care se cuvine lui Dumnezeu, Cuvântului Lui µi Casei
Lui în vieøile lor (1 Corinteni 3:1-6). Numai când ne smerim înaintea lui
Dumnezeu µi ne întoarcem la El cu o adevåratå pocåinøå µi Îl cinstim din toatå
inima, putem så obøinem binecuvântårile Lui bogate. Când ståm plini de
cutremur înaintea lui Dumnezeu µi ne mårturisim påcatele, El ne ascultå ru-
gåciunile, ne iartå påcatele µi ne binecuvânteazå. Crezând în promisiunea lui
Dumnezeu din 2 Cronici 7:14, Neemia a început så se roage cu lacrimi µi så
posteascå timp de câteva zile. Acelaµi principiu se aplicå µi credincioµilor.
Când se smeresc, îµi mårturisesc påcatele µi se roagå lui Dumnezeu, numai
atunci pot så redobândeascå dragostea lor dintâi pentru El. Iar Dumnezeu începe
så lucreze în ei, turnând asupra lor duhul de rugåciune µi mijlocire (Neemia
1:5-8). Vedem, aµadar, cå numai smerindu-ne, mårturisindu-ne greµelile µi
punându-ne în rânduialå cu Dumnezeu, pot vieøile noastre så fie pe deplin
roditoare. Obøinem din nou binecuvântarea lui Dumnezeu de care ne-am
bucurat odinioarå.
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CAPITOLUL 1

ÎNTÅRIØI-VÅ MÂINILE

a) Pregåtirea conducåtorului

Mai întâi, Dumnezeu a început så lucreze în viaøa lui Neemia µi, prin el,
muløi aløii încå au fost treziøi pentru lucrarea Domnului. În istoria poporului
lui Dumnezeu, vedem cå, mereu µi mereu, Dumnezeu a ridicat câte un slujitor
credincios sau o råmåµiøå a poporului Lui pentru a reîncepe lucrarea Lui.
Domnul a fåcut întotdeauna lucruri mari pentru poporul Lui datoritå
credincioµiei câtorva. Dumnezeu doreµte ca fiecare dintre noi så facem parte
din råmåµiøa prin a cårei credincioµie µi mijlocire El intenøioneazå så Îµi ducå
la îndeplinire planul µi scopul Lui divine.

Neemia s-a întristat foarte mult din cauzå cå cetatea Ierusalimului zåcea
pustiitå µi porøile ei erau arse de foc (Neemia 2:3). Tot astfel, aceia care sunt
adânc preocupaøi de lucrarea lui Dumnezeu nu pot så nu se întristeze când våd
starea de slåbiciune, de anemie spiritualå în vieøile poporului lui Dumnezeu.
În zilele noastre, în multe pårøi ale lumii nu gåsim printre credincioµi altceva
decât slåbiciune µi copilårie spiritualå. Potrivit promisiunilor lui Dumnezeu,
marea Lui putere ne stå la dispoziøie, vieøile noastre pot fi din belµug roditoare
dacå suntem preocupaøi de starea tristå a poporului lui Dumnezeu µi dacå
suntem gata så acøionåm potrivit dorinøei Lui (Ioan 14:12; Apocalipsa 1:18).
Noi avem un Mântuitor viu care este acelaµi ieri, azi µi în veci (Evrei 13:8).
Când nu ascultåm pe deplin de Cuvântul lui Dumnezeu, vieøile noastre devin
aride iar noi experimentåm eµecuri, înfrângeri µi imaturitate spiritualå.

Când copiii lui Israel au fost în Babilon, se pårea cå nu existå absolut nici
o speranøå cu privire la întoarcerea lor la Ierusalim, pentru cå erau robi µi, de
asemenea, puøini la numår. Dar Dumnezeu µi-a øinut promisiunea pe care o
fåcuse slujitorului Lui, Ieremia. Astfel, prin intermediul unui împårat pågân,
numit Cir, li s-a dat µansa så se întoarcå (2 Cronici 36:22). Dupå ce împåratul
Cir a dat acea proclamaøie, ei au început så se întoarcå la Ierusalim. Lucrurile
care erau imposibile au devenit posibile.

b) Încredere µi ascultare

Cu toate cå împåratul Cir dåduse o proclamaøie deschiså în care se stipula
cå toøi iudeii care doreau så se întoarcå puteau s-o facå, totuµi muløi au råmas
acolo deoarece nu au crezut. La fel µi în cazul nostru, dacå noi nu credem µi nu
ne øinem de promisiunile lui Dumnezeu, El nu poate så lucreze în noi µi prin
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noi. În calitatea noastrå de credincioµi, trebuie så råmânem tari în credinøa în
promisiunile lui Dumnezeu µi så ne øinem de ele pentru rezolvarea nevoilor
noastre. Sunt muløi care spun cå ei cred în Biblie, dar nu se supun celor scrise
în ea. Ei sunt înclinaøi mai degrabå så urmeze obiceiuri, ritualuri µi practici
omeneµti. Pe de o parte, ei mårturisesc cå se încred în Dumnezeu, dar, pe de
altå parte, când ajung în nevoie de bani, încep så cerµeascå. Îøi vine så zâmbeµti
când pe vezi unii oameni care conduc campanii de vindecare µi spun cå se
încred în Dumnezeu cå va da vindecare prin intermediul lor. Totuµi, este ciudat
cå atunci când se pune problema finanøelor lor, ei nu mai dau dovadå de aceeaµi
credinøå, ci, la acest punct, privesc la om dupå ajutor financiar. Dumnezeul
care poate så vindece nu ar putea så le asigure µi banii necesari pentru toate
nevoile lor? Ei eµueazå în a urma Cuvântul lui Dumnezeu în mod absolut.
Numai ascultând de El µi de Cuvântul Lui în mod absolut putem så-L vedem
pe Dumnezeu lucrând pentru noi. Potrivit cu Ioan 15:7, noi trebuie så råmânem
în Domnul Isus Cristos, menøinându-ne pe noi înµine sub autoritatea Lui.
Ascultând de El în fiecare amånunt, noi trebuie så fim guvernaøi µi cålåuziøi de
El în fiecare pas al vieøii noastre. Trebuie så ascultåm de El în toate privinøele,
numai atunci vom putea vedea împlinirea promisiunii Lui - „cereøi orice veøi
vrea µi vi se va da“ (Ioan 15:7). Neemia, aµadar, a crezut µi apoi a ascultat, iar
Dumnezeu, de partea Lui, a început så lucreze în numele lui.

c) Viaøa de rugåciune

Muløi oameni fac mare caz de credinøa lor în Domnul Isus Cristos, dar
când apar problemele, încep så se plângå. Într-un mod subtil fac aluzii la nevoile
lor financiare; uneori, chiar µi în rugåciunile lor, se roagå cu glas tare despre
acestea. Dar în cazul lui Neemia nu gåsim nimic de acest fel. El nu a fåcut nici
o cerere împåratului, cu toate cå el era cel mai de vazå dintre slujitorii lui µi
avea µansa så i se råspundå în mod favorabil. El s-a rugat mai întâi cåtre
Dumnezeul cerului, înainte de a-µi exprima cererea în faøa împåratului
påmântesc. S-a rugat ca Dumnezeu så-i dea înøelepciune ca så-µi formuleze
cererea într-un mod adecvat. În felul acesta, el a depins de Dumnezeu în privinøa
fiecårui cuvânt ce trebuia så îl rosteascå înaintea împåratului; împåratul a putut
astfel så vadå cå el era un om al lui Dumnezeu µi cuvintele pe care le-a spus
erau cuvintele lui Dumnezeu.

Neemia a cerut împåratului doar permisiunea de a pleca, în exact acelaµi
mod în care angajaøii guvernului depun o cerere pentru a pleca atunci când au
nevoie (Neemia 2:5). În acea vreme el era într-o nevoie disperatå dupå o mare
sumå de bani pentru lucrarea care îi ståtea în faøå. Ar fi putut så cearå de la
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împårat ajutor financiar, iar împåratul, fiind aµa de mare, l-ar fi putut ajuta pe
loc. Dar Neemia nu a vrut så depindå de banii împåratului pentru lucrarea lui
Dumnezeu. Ωi vedem cå împåratul nu numai cå a fost încântat så îi dea per-
misiunea så meargå la Ierusalim (versetul 6), ci a µi trimis împreunå cu el niµte
conducåtori ai armatei lui µi niµte cålåreøi ca pazå pe drum (versetul 9). Vedem,
aµadar, cå atunci când ne aµezåm pe genunchi cu orice povarå, nu numai cå
avem privilegiul de a fi cålåuziøi µi guvernaøi de El, ci, de asemenea, gåsim tot
de ce avem nevoie pentru siguranøa noastrå µi pentru izbândå. Deci, Neemia a
ajuns la Ierusalim, pregåtit pentru lucrarea ce-i ståtea în faøå.

CAPITOLUL 2

LUPTA ÎMPREUNÅ

a) Cercetarea locului

Înainte ca Neemia så înceapå så zideascå zidul dårâmat, s-a dus så vadå cu
ochii lui zidurile dårâmate µi porøile arse de foc. Înainte de a rezidi Casa lui
Dumnezeu, noi trebuie mai întâi så aflåm cauza nerodirii.

În zilele noastre, sunt în multe locuri credincioµi µi lideri creµtini care se
roagå pentru trezire µi înviorare în rândul poporului lui Dumnezeu, fårå så se
preocupe îndeajuns så afle cauza nerodirii lor. Doar prin folosirea unor expresii
încetåøenite în rugåciune, de genul „am påcåtuit“ µi aµa mai departe, nu-L
vom vedea pe Dumnezeu lucrând în mijlocul poporului Såu. Ei cred cå µi-au
atins obiectivul rugându-se µi apoi uitând totul legat de aceasta. Întocmai cum
un pacient nu poate fi vindecat dacå se duce la doctor µi nu face altceva decât
så îi spunå acestuia cå nu se simte bine, tot astfel asemenea credincioµi nu se
pot aµtepta la o trezire dacå se roagå numai, dar nu fac nimic mai mult. Dacå
pacientul nu îi spune doctorului în detaliu necazurile lui, doctorul nu îl poate
consulta, nici nu poate så îi punå un diagnostic µi så îi dea tratamentul co-
respunzåtor. Starea zidurilor Ierusalimului se datora påcatelor copiilor lui Is-
rael. Acest lucru nu a fost privit cu toatå seriozitatea. Timp de muløi ani,
Dumnezeu, din dragoste, a continuat så îi atenøioneze prin prorocii Lui, dar ei
au ståruit în neascultare faøå de Dumnezeu, afiµând o indiferenøå grosolanå în
faøa atenøionårilor repetate. Dupå ce le-a dat suficiente µanse, în cele din urmå
Dumnezeu l-a trimis pe Nebucadneøar, împåratul Babilonului, care le-a nimicit
cetatea: i-a dårâmat zidurile µi i-a ars porøile.

Ωi în zilele noastre putem întâlni situaøii similare; existå nerodire printre
credincioµi, deoarece ei insistå în a urma obiceiuri, practici, ritualuri µi
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ceremonii omeneµti în loc de a asculta de Cuvântul Lui. Ei nu våd în acestea
rådåcina problemei.

Când cineva vrea så zideascå o construcøie solidå, mai întâi trebuie så punå
o fundaøie solidå. În sens spiritual, vedem cå Domnul nostru a spus, de asemenea,
cå dacå ne zidim casa pe stâncå, nu va fi dårâmatå de vânt, furtunå sau ape
mari. Domnul Isus Cristos Însuµi este stânca noastrå. Noi trebuie så zidim pe
El, care este stânca; procedeul nostru de zidire trebuie så fie în concordanøå cu
învåøåturile Lui, cu instrucøiunile Lui, cu voia Lui cereascå, planul Lui ceresc,
înøelepciunea µi puterea Lui cereµti. În Efeseni 2:20 citim: „fiind zidiøi pe temelia
apostolilor µi prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Cristos“. Aµa
trebuie noi, credincioµii, så zidim o caså spiritualå, pe o temelie spiritualå
puternicå. Muløi oameni uitå aceastå primå lege µi încearcå a zidi Casa lui
Dumnezeu pe nisip, pe lucruri care nu au aprobarea lui Dumnezeu. Din aceastå
cauzå vedem pretutindeni dårâmåturi. Dumnezeu ne avertizeazå foarte solemn
în Evrei 12:26 cå o så clatine tot ce are origine µi practicå omeneascå,
denominaøiuni înfiinøate de om, µi aµa mai departe. Prin urmare, tot ceea ce
facem trebuie så fie întemeiat pe Cuvântul lui Dumnezeu dacå vrem ca lucrarea
noastrå så aducå rod µi så reziste la proba forøelor oponente.

b) Confruntarea cu realitatea

Când Neemia a våzut starea tristå a cetåøii, i-a informat µi pe aløii (Neemia
2:17). Muløi au venit så-l ajute când a început lucrarea. El le-a spus, de asemenea,
cå mâna lui Dumnezeu era peste el (versetul 18). Ωi în zilele noastre avem
nevoie de oameni ca Neemia, despre care så se poatå spune: „Cu adevårat,
mâna lui Dumnezeu este peste acest om“. Când poporul a våzut cå mâna lui
Dumnezeu era peste Neemia, i s-a alåturat în lucrarea lui Dumnezeu. Dar când
Sanbalat Horonitul, Tobia Amonitul µi Gheµem Arabul au auzit despre aceasta,
au râs de ei, i-au batjocorit µi i-au dispreøuit. Vedem astfel cå atunci când vrem
så fim pårtaµi la lucrarea lui Dumnezeu, ne expunem la ridicularizare µi
împotrivire din partea vråjmaµilor lui Dumnezeu. Aceasta este prima armå pe
care o foloseµte vråjmaµul ca så ne descurajeze µi så ne înspåimânte. Pe vremea
lui Neemia, aceµtia trei erau cei mai influenøi oameni din cetate. În fiecare øarå
întâlnim oameni ca Sanbalat µi Tobia, care se opun cu putere lucrårii lui
Dumnezeu. Asemenea oameni reuµesc så ne împiedice så-L urmåm pe Domnul
dacå nu ne rugåm îndeajuns pentru putere de la Dumnezeu. Dacå noi ne asumåm
vreo lucrare pentru El, ei se distreazå pe socoteala noastrå, ca så ne descurajeze.
Neemia a învins toate aceste obstacole prin rugåciune. El nu s-a uitat la ocårile
lor, ci µi-a øinut gândurile îndreptate asupra lui Dumnezeu. De aceea a putut el
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så spunå cu mare încredere: „Dumnezeul cerurilor ne va da izbânda. Noi, robii
Såi, ne vom scula µi vom zidi“ (Neemia 2:20). Aceia care nu sunt nåscuøi din
nou µi au o gândire lumeascå pot så parå a fi foarte isteøi, dar nu au nici o parte
în lucrarea lui Dumnezeu deoarece nu au fost chemaøi de El. Muløi oameni
ascultå de Dumnezeu, dar când apar greutåøi, ei se încred mai mult în cåutarea
favorii oamenilor bogaøi, în loc så se încreadå în Dumnezeu. Poporul lui
Dumnezeu nu trebuie så depindå de oameni lumeµti, necredincioµi, în nici o
împrejurare. Cu ajutorul rugåciunii µi al unei ascultåri desåvârµite de Dumnezeu,
noi putem, într-un mod cât se poate de categoric, så-l înfrângem pe vråjmaµul
care încearcå så ne obstrucøioneze µi så ne înfricoµeze atunci când ståm cu
hotårâre de partea lucrårii lui Dumnezeu. Aµadar, într-o dependenøå de
Dumnezeu, prin rugåciune, Neemia nu numai cå a stat neclintit în faøa îm-
potrivirii vråjmaµului, dar l-a µi înfrânt.

Am våzut din Cuvântul lui Dumnezeu cå nerodirea noastrå spiritualå poate fi
învinså numai printr-o ascultare de Cuvântul Lui. Zidurile dårâmate ale Ierusalimului
µi porøile arse aratå starea decåzutå a poporului lui Dumnezeu de aståzi din întreaga
lume. Dumnezeu a trimis muløi proroci ca så îi atenøioneze pe copiii lui Israel, dar
aceµtia nu au luat aminte, nici nu au ascultat de Dumnezeu pe deplin, ci au continuat
så se råzvråteascå împotriva Lui pânå ce El a trebuit så îi pedepseascå. Potrivit
atenøionårii fåcutå de Dumnezeu cu mult timp înainte, El l-a fåcut pe împåratul
Babilonului, Nebucadneøar, så cucereascå Ierusalimul µi så ducå în robie tot poporul.
Zidurile Ierusalimului au fost dårâmate µi porøile arse. Dumnezeu le-a spus, prin
prorocii Lui, cå, dupå µaptezeci de ani, o så-i aducå înapoi la Ierusalim, µi aµa a µi
fåcut. Apoi ei au rezidit zidurile dårâmate µi porøile arse, devenind astfel împreunå
lucråtori cu Dumnezeu. În acelaµi mod, µi noi, care suntem credincioµi, am devenit
împreunå lucråtori cu Domnul Isus Cristos de îndatå ce Dumnezeu ne-a împåcat cu
Sine prin Domnul Isus Cristos, întocmai cum a fåcut µi în cazul copiilor lui Israel
dupå µaptezeci de ani de robie.

Dintre multele nume date nouå, credincioµilor, unul este cel de „lucråtori
împreunå cu Dumnezeu“ (1 Corinteni 3:9). Acelaµi lucru gåsim µi în 2 Corinteni
6:1: „Ca unii care lucråm împreunå cu Dumnezeu, vå sfåtuim så faceøi aµa ca så nu
fi primit în zadar harul lui Dumnezeu“. Dacå ar fi vrut, Dumnezeu ar fi putut folosi
aløi oameni la rezidirea zidurilor Ierusalimului, sau ar fi putut folosi pe acelaµi împårat
Cir care så îµi trimitå armata cu materiale pentru rezidirea zidurilor Ierusalimului;
sau ar fi putut folosi pe împåratul Artaxerxe µi oamenii lui pentru a rezidi într-un
interval de timp foarte scurt. Dar El nu a fåcut nimic din toate acestea deoarece a
vrut så rezerve acest privilegiu µi aceastå responsabilitate în exclusivitate poporului
Lui. Numai aceia care sunt cu adevårat nåscuøi din nou µi au primit darul vieøii
veµnice au acest privilegiu de a fi pårtaµi la zidirea Casei lui Dumnezeu.
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Noi înså nu am fost mântuiøi pentru a zidi o denominaøiune sau o grupare.
Noi suntem chemaøi dupå Numele Lui, ca så zidim locaµul lui Dumnezeu, o
Caså cereascå. Potrivit cu Efeseni 2:22, noi, credincioµii, suntem aduµi împreunå
pentru a deveni Locaµul veµnic al lui Dumnezeu, Templul lui Dumnezeu. Acest
templu nu este fåcut din cåråmizi, pietre, lut sau lemn. El este un locaµ spiritual,
veµnic, µi privilegiul µi cinstea de a-l zidi nu aparøin nicidecum oamenilor lumeµti.
Acest privilegiu nu este dat nici chiar îngerilor, ci este dat în exclusivitate acelora
care sunt cumpåraøi cu sângele scump al Domnului Isus Cristos.

c) Învingând situaøia existentå

1. Întårindu-se în Domnul

Dupå ce Neemia a ajuns la Ierusalim µi a våzut starea zidurilor
dårâmate µi a porøilor arse, el a mers µi a spus µi celorlaløi oameni despre
aceasta µi s-a pregåtit pentru rezidire. Neemia µtia cå Dumnezeu l-a trimis
µi cå El va deschide calea pentru lucrare. El a avut, aµadar, credinøa fermå
cå Dumnezeu îl va ajuta. Fårå µovåire, s-a pus pe treabå µi a împårøit
poporului lucrarea într-un asemenea mod, încât toøi puteau så participe la
aceastå slujbå dificilå. Zidurile Ierusalimului erau foarte groase µi înalte,
µi era nevoie de lucråtori bine experimentaøi µi instruiøi. Ele erau acum
într-o stare aµa de rea, încât rezidirea lor era o sarcinå foarte grea. Tot
astfel µi aståzi, când vedem starea neroditoare a poporului µi începem så
ne gândim cum am putea s-o îmbunåtåøim, s-ar putea så ni se parå ceva
imposibil. Muløi spun, descurajaøi: „N-ar trebui så ne mai batem capul cu
starea poporului. La urma urmei, nu tråim în zilele apostolilor“. Aløii
cred cå trebuie så meargå înainte µi så lucreze în funcøie de vremuri. Dar
Dumnezeu nu este fericit cu o asemenea stare a poporului Lui. Dacå eµti
gata så-L asculøi µi så-L urmezi, El îøi va da putere µi har în plus. Nu
trebuie så uitåm cå, în ciuda tuturor limitelor µi handicapurilor noastre
omeneµti, Dumnezeu ne poate folosi în chip minunat dacå suntem gata så
ne încredem în El µi så-L ascultåm.

2. Dorinøa de a lucra

Neemia a împårøit întregul zid în mai multe porøiuni, potrivit rânduielii
divine. Nimeni nu s-a plâns de locul dat, nu l-a refuzat µi nu a cerut så i se dea
un colø sau o parte anume a zidului, dupå cum îi plåcea lui. Unor oameni le
place så-µi aleagå lucrarea în funcøie de preferinøele lor µi spun cå pot så facå
numai o anumitå slujbå, nu altele. De exemplu, în timpul Adunårii sfinte
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(conferinøa noastrå de opt zile din India), unii spun cå pot numai så spele vasele,
nu pot face alte lucråri. Gåsim chiar µi printre slujitorii lui Dumnezeu pe muløi
care vor så slujeascå lui Dumnezeu dupå cum le place lor µi în felul acesta
refuzå så se integreze planului µi rânduielii lui Dumnezeu. De exemplu, dacå
au muløi copii, vor så fie într-un loc unde sunt µcoli bune, case frumoase în care
så locuiascå, µi aµa mai departe. Ei nu sunt muløumiøi så meargå oriunde îi
trimite Dumnezeu, ci vor så råmânå acolo unde soøiile lor vor så stea. Unele
soøii pot manipula mintea soøilor lor foarte uµor. Cineva a amintit unei soøii cå
soøul este capul casei. La aceasta, ea a replicat cå, într-adevår, µi ea crede cå
soøul este capul, dar ea este gâtul care întoarce capul. Acest lucru nu este în
conformitate cu Cuvântul lui Dumnezeu. De aceea citim cå Neemia, sub
cålåuzirea lui Dumnezeu, a împårøit întreaga lucrare între copiii lui Israel, bogaøi
sau såraci, tineri sau båtrâni. El nu a luat în seamå alte consideraøii, ci numai
cålåuzirea lui Dumnezeu. Ωtim cå rânduiala µi planul lui Dumnezeu sunt
întotdeauna cele mai bune. Dacå sunt greutåøi, El Însuµi ne va da puterea de a
le învinge; dacå sunt piedici, El Însuµi le va îndepårta µi dacå sunt situaøii
imposibile, El Însuµi le va face faøå. Tot poporul, cu o inimå întreagå, s-a pus
pe lucru µi a continuat så zideascå fiecare porøiunea de zid care îi fusese
încredinøatå. Au lucrat cu bucurie µi credincioµie. Nici unul dintre ei nu a cârtit
sau spus: „Nu pot så fac lucrarea asta“. De exemplu, vedem în Neemia 3:3 cå
fiecare lucrare însuµitå de ei a fost realizatå în întregime.

Acesta este un mare secret pentru viaøa credinciosului. Tot ce facem, trebuie
så facem din toatå inima, ca pentru El (Coloseni 3:23). În calitatea noastrå de
credincioµi în Domnul Isus Cristos, indiferent ce slujbå ni se încredinøeazå,
acaså sau în altå parte, nu trebuie så eµuåm în a o face din toatå inima.

La un spital era o asistentå credincioaså care era foarte conµtiincioaså în
lucrul ei. Dupå câtva timp a fost mutatå la o altå secøie µi acolo, ca de obicei,
ea a început så-µi vadå de îndatoririle ei din toatå inima µi cu conµtiinciozitate,
µi a menøinut totul din secøie în ordine µi curat. Våzând acestea, un pacient a
întrebat-o cine urma så inspecteze secøia. Ea a råspuns: „Nimeni“. Pacientul a
continuat så o întrebe cå atunci de ce munceµte aµa de mult, remarcând cå
asistentele care lucraserå în acea secøie înainte de venirea ei nu fuseserå aµa de
credincioase µi serioase în îndeplinirea îndatoririlor lor. La aceasta, asistenta a
replicat cå ea nu lucra ca så placå vreunei fiinøe omeneµti, ci ca så placå numai
Domnului Isus Cristos care era Mântuitorul ei.

Noi trebuie så învåøåm så acceptåm de bunåvoie orice fel de slujbå pe care
Domnul ne-ar încredinøa-o. Când m-am dat în slujba Domnului, în anul 1932,
am promis Domnului cå nu voi avea preferinøe cu privire la tipul de lucrare,
de hranå, condiøii de climå sau orice altceva, µi cå sunt gata så merg oriunde
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må va trimite El. Eu am crezut cå El nu må va påråsi µi aceasta mi-a fost
îndeajuns. El merge înaintea noastrå, în urma noastrå, cu noi µi ne då putere
pentru orice gen de lucrare pe care ne-o asumåm s-o împlinim, atâta timp cât
aceasta este în conformitate cu planul µi voia Lui desåvârµite.

Printre cei care au venit så-l ajute pe Neemia la rezidirea zidurilor Ierusalimului
au fost câøiva care nu erau calificaøi ca tâmplari sau zidari, dar au acceptat lucrarea
numai pentru cå era de la Dumnezeu. Drept urmare, Dumnezeu Însuµi le-a dat
îndemânarea µi cunoµtinøele necesare pentru lucrare. Pe de altå parte, au fost unii
care nu au lucrat cu tragere de inimå. Putem vedea din Neemia 3:5 cå, deµi fruntaµii
nu au refuzat fåøiµ så lucreze, totuµi nu au lucrat din toatå inima.

În timpul strângerilor de la Adunarea sfântå de aici din India, când cerem
voluntari pentru diferite slujbe, unii vin µi lucreazå foarte fericiøi în primele zile,
dar, pe måsurå ce trec zilele, îµi pierd interesul, uitând faptul cå noi trebuie så ne
facem pe deplin partea în orice lucrare ce ne este încredinøatå în Casa lui Dumnezeu.

3. Bucuria de a fi pårtaµ la lucrare

În capitolul trei din cartea lui Neemia gåsim cå tuturor li s-a dat så facå
câte o lucrare importantå, indiferent de statutul lor, fie cå erau preoøi, nobili,
negustori sau argintari (Neemia 3:8, 31-32). Deµi Ωalum, fiul lui Haloheµ, era
mai mare peste jumåtate din øinutul Ierusalimului (versetul 12), totuµi, el µi
fetele lui au venit så îµi facå partea lor în lucrare. Marele preot Eliaµib µi fraøii
lui µi-au asumat o parte importantå din lucrarea Domnului (versetul 1).

În zilele noastre, vedem chiar µi printre slujitorii lui Dumnezeu cå muløi
nu vor så-µi asume o lucrare grea, care cere mult efort; aµteaptå så li se arate
respect sau o consideraøie specialå, ca µi cum ar fi, într-un anume sens, superiori
celorlaløi sau deosebiøi faøå de ei. Noi, cu toøii, trebuie så ne aducem o contribuøie
la lucrarea lui Dumnezeu, indiferent cine suntem µi din ce mediu provenim.
Lecøia pe care o avem de învåøat de aici este disponibilitatea de a sluji Lui µi
de a råmâne în rânduiala divinå. În Casa lui Dumnezeu nu putem så avem
preferinøe, ci trebuie så facem numai voia lui Dumnezeu, rânduiala Lui, porunca
Lui µi planul Lui fiind øinta noastrå. Dacå poporul nu ar fi ascultat de Neemia,
zidurile Ierusalimului nu s-ar fi zidit. Datoritå supunerii lor în faøa autoritåøii
lui, în ciuda împotrivirii vråjmaµilor, ei au înaintat cu lucrarea pânå ce au
terminat-o. Acest lucru a fost posibil pentru Neemia numai pentru cå poporul
nu l-a deranjat cu cereri pentru acordarea de concesii sau atenøie specialå.

Domnul Isus este Neemia al nostru ceresc. El are planul desåvârµit pentru
zidirea noului Ierusalim. Dacå noi urmåm cu toøii rânduiala µi planul lui
Dumnezeu în Casa Lui µi råmânem sub autoritatea Domnului nostru Isus Cristos
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µi facem totul ca pentru El, atunci vom avea cinstea de a vedea viaøa curgând
prin noi înspre diferite pårøi din lume când mergem încoace µi încolo trudind în
calitate de împreunå lucråtori ai Lui. Domnul øine evidenøa a ceea ce facem µi
cum facem. Så învåøåm så ne folosim de secretul de a lua parte din toatå inima
la lucrarea lui Dumnezeu, în conformitate cu planul µi rânduiala Lui. Vom fi
atunci surprinµi så vedem cå Dumnezeu ne va da putere, har µi înøelepciune în
plus pentru orice lucrare avem de fåcut. De asemenea, ne vom bucura de
existenøa unitåøii spirituale µi a dragostei în mijlocul nostru (Ioan 13:35).

4. Rugåciunea pentru îndepårtarea vråjmaµilor

Am våzut deja cå zidurile dårâmate µi porøile arse ale Ierusalimului vorbesc de
vieøile neroditoare ale multor copii ai lui Dumnezeu din întreaga lume. Am våzut,
de asemenea, cå aceastå stare a fost rezultatul råzvråtirii µi al påcatului copiilor lui
Israel. Chiar µi în zilele noastre putem vedea multå nerodire în rândul poporului
lui Dumnezeu din cauza påcatului µi a neascultårii lor de Dumnezeu. Dar
Dumnezeul harului a folosit întotdeauna o råmåµiøå pentru a aduce viaøå nouå în
mijlocul copiilor Lui, ca ei så se poatå bucura din plin de mântuirea Lui. Dumnezeu
s-a folosit de Neemia µi împreunå lucråtorii lui pentru a rezidi zidurile dårâmate µi
porøile arse ale Ierusalimului. Aceia care vor så asculte de Dumnezeu µi så facå
parte din aceastå råmåµiøå trebuie så se aµtepte la orice fel de împotrivire, ridiculizare
sau batjocuri, întocmai cum µi Neemia µi ajutoarele lui au avut de întâmpinat µi au
învins multå împotrivire µi persecuøie. Sanbalat a fost batjocoritorul µi persecutorul
principal (Neemia 4:1). El a avut µi un tovaråµ, pe nume Tobia (versetul 3). Aceµti
oameni, Sanbalat µi Tobia, erau cei mai puternici µi cei mai influenøi oameni ai
locului. Ωi noi, în calitatea noastrå de slujitori ai lui Dumnezeu, ne vom lovi de
împotrivirea oamenilor puternici µi influenøi, aµa-numiøii lideri creµtini.

În anul 1941 am avut de înfruntat o împotrivire venind din partea liderilor
diferitelor denominaøiuni din oraµul Madras. Sanbalat µi Tobia ar fi putut så-µi
foloseascå poziøia lor înaltå în avantajul zidirii zidului Ierusalimului, dar ei au
procedat tocmai invers, s-au folosit de poziøia lor privilegiatå pentru a împiedica
lucrarea lui Dumnezeu µi a deveni duµmanii slujitorilor Lui. Pavel spune în Filipeni
2:21: „... toøi umblå dupå foloasele lor“. Chiar la începutul lucrårii Domnului în
Madras, El ne-a prevenit µi ne-a învåøat cum så ståm în faøa unui asemenea gen de
împotrivire. Astfel, înainte de a trece în „Iehovah Shammah“ din Madras, câøiva
dintre noi am avut pe inimå, ca o povarå, så ne rugåm toatå noaptea. Am µtiut
dinainte cå urma så ne confruntåm cu multå persecuøie µi atacuri din partea
vråjmaµului. În acelaµi timp, am µtiut cå, dacå nu ne vom ruga cu perseverenøå, nu
vom putea så råmânem pe poziøie. Am hotårât, aµadar, så mergem pe un deal din
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apropiere, într-un loc numit Pallavaram, pentru a petrece toatå noaptea în rugåciune.
Eram cam 25-30 la numår. Când ne-am dus acolo, am descoperit pe deal multe
morminte vechi, iar locul era plin de scorpioni µi miriapode. Dupå ce am petrecut
un timp cu Cuvântul, am început så ne rugåm. Aceµti scorpioni µi miriapode erau
atraµi de lanternele strålucitoare pe care le luaseråm cu noi. Îi ucideam când vedeam
cå se apropie de noi. A fost o experienøå neobiµnuitå: pe de o parte, am continuat
så ne rugåm toatå noaptea, iar pe de altå parte, am continuat så ucidem scorpioni µi
miriapode. Dimineaøa devreme am våzut cum soarele råsårea deasupra oraµului
Madras. Atunci Domnul ne-a vorbit într-un mod clar µi deschis cå vom avea de
înfruntat împotrivire µi persecuøie foarte aspre din partea oamenilor, care vor fi tot
aµa de dureroase µi veninoase ca µi înøepåturile scorpionilor µi miriapodelor. Domnul,
de asemenea, ne-a îmbårbåtat spunându-ne så nu ne temem de ei pentru cå, µi dacå
acei oameni vor încerca så ne facå råu, nu vor reuµi, cåci, aµa cum am fost în stare
så învingem scorpionii µi miriapodele, la fel vom fi în stare så învingem pe aceia
care ne vor persecuta µi ni se vor împotrivi. Ceea ce Domnul ne-a vorbit prin
intermediul scorpionilor µi al miriapodelor s-a dovedit adevårat în experienøele
din anii care au urmat. Aµadar, rugåciunea noastrå perseverentå s-a dovedit a fi un
mare ajutor µi îmbårbåtare.

Noi nu putem så-l învingem pe duµman prin înøelepciunea, priceperea,
talentele, darurile noastre sau prin puterea noastrå. Acum putem så mårturisim
cå Domnul µi-a øinut promisiunea cu credincioµie în decursul celor 31 de ani
care au trecut. Cu cât oamenii au încercat mai mult så se opunå lucrårii lui
Dumnezeu, cu atât noi am fost binecuvântaøi mai mult. În primul rând, ei au
folosit armele batjocurii µi ale ridiculizårii, aµa cum am remarcat în Neemia
4:1. Acestea sunt niµte arme des întâlnite pe care vråjmaµul le foloseµte pentru
a împiedica lucrarea lui Dumnezeu. Diavolul s-a folosit adeseori de lideri în
acest scop, sperând cå batjocura µi ridiculizarea venite din partea oamenilor
de vazå se vor dovedi mai eficiente în a cauza stricåciuni lucrårii lui Dumnezeu.

Sanbalat µi Tobia nu numai cå deøineau poziøii importante în Ierusalim, ci
aveau µi o groazå de bani. Ei erau aµa de mândri de poziøia, påmântul, autoritatea
µi banii lor, încât nu s-au temut så îi ridiculizeze pe aceia care voiau så asculte de
Dumnezeu µi så-I slujeascå. Am våzut cum s-a întâmplat acelaµi gen de lucruri în
ultimii ani. Aceia care aveau funcøii de råspundere în µcoli, spitale µi alte instituøii,
µi aveau muløi bani, erau plini de sine din cauza puterii conferite de poziøia lor
înaltå. Ei au început så îi ridiculizeze pe cei care doreau så depunå mårturie prin
apa botezului. Spuneau: „Cine te va îngropa? Cine se va cåsåtori cu tine? Cine îøi
va da o slujbå? Cine te va hråni?“ µi aµa mai departe. Diavolul a utilizat aceeaµi
armå de-a lungul veacurilor împotriva slujitorilor lui Dumnezeu care au vrut så
asculte de El µi så Îi slujeascå. Noi înså Îi muløumim µi Îi aducem laude Lui
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Dumnezeu pentru arma noastrå puternicå µi eficace care este îndeajuns de puternicå
pentru a-l înfrânge pe vråjmaµ. Dacå vrem så ascultåm întru totul de Dumnezeu,
µi noi trebuie så fim gata så întâmpinåm tot felul de batjocuri µi persecuøie. Când
Neemia µi ajutoarele sale au fost atacate de vråjmaµ, au început så se roage. Cu cât
erau mai mult atacaøi de vråjmaµ, cu atât se rugau mai mult. La fel, nici noi nu am
fost descurajaøi de atacurile vråjmaµului, ci am continuat så ne rugåm µi så cåutåm
ajutorul lui Dumnezeu. Am experimentat cå oamenii care la început ne-au batjocorit,
acum ne implorå så mergem µi så-i ajutåm, så ne rugåm pentru ei sau så øinem
campanii de evanghelizare în zona lor. Dacå suportåm cu råbdare toate batjocurile,
la vremea potrivitå Domnul ne va ajuta µi ne va face canale de binecuvântare
pentru aceia care iniøial au râs de noi. Datoria noastrå este doar de a råmâne
credincioµi viziunii cereµti µi de a continua så ne rugåm.

În Neemia 4:6 citim cå ei erau într-un gând de a lucra în unitate, ca un singur
om. Au înaintat cu lucrarea, în timp ce Dumnezeu continua så le arate cum så
procedeze. În unele cazuri, vedem cå vråjmaµul aduce ceartå µi neînøelegeri între
credincioµi ca så împiedice lucrarea lui Dumnezeu. Pentru a menøine unitatea în
duh în mijlocul nostru, trebuie så ne rugåm mult.

Când Sanbalat µi Tobia nu au putut opri lucrarea lui Dumnezeu prin
batjocuri µi ocåri, s-au supårat µi mai tare µi au început så utilizeze forøa. S-au
înøeles så lupte împotriva lui Neemia µi a tovaråµilor lui. Au crezut cå prin
ameninøåri µi forøå vor putea så opreascå lucrarea lui Dumnezeu. Ωi noi am
trecut prin experienøe similare în decursul multor ani. Dar µi noi beneficiem
de aceeaµi armå, µi anume de rugåciune, pentru a-l înfrânge pe vråjmaµ (Neemia
4:9). De aceea am avut acea povarå pe inima noastrå de a iniøia rugåciuni de
„o noapte întreagå“ µi alte perioade pentru rugåciune în adunare; luptând cu
ståruinøå în rugåciune, am fost în stare så-l înfrângem pe vråjmaµ.

Vråjmaµul poate så stârneascå o opoziøie înverµunatå împotriva lui Dumnezeu
µi a slujitorilor lui Dumnezeu. Numai luptând cu ståruinøå în rugåciune, putem cu
siguranøå så înfrângem atacul vråjmaµului. Îl vedem pe Domnul Isus Însuµi
rugându-se pentru Simon Petru în Luca 22:31-32. Domnul a zis: „Simone, Simone,
Satan v-a cerut så vå cearnå ca grâul. Dar Eu m-am rugat pentru tine, ca så nu se
piardå credinøa ta; µi, dupå ce te vei întoarce la Dumnezeu, så întåreµti pe fraøii
tåi“.

5. Îndepårtarea dårâmåturilor

Neemia 4:10. Din cauzå cå pereøii erau arµi, multe dårâmåturi zåceau
împråµtiate peste tot. Deci, pentru a putea zidi un zid puternic, era nevoie så
îndepårteze mai întâi toate dårâmåturile. Aceste dårâmåturi vorbesc despre
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obiceiuri, tradiøii µi practici omeneµti. Dacå vrem ca lucrarea lui Dumnezeu så
fie puternicå, trebuie så îndepårtåm tot acest moloz (Marcu 7:1-13).

În multe locuri se poate vedea cum capii bisericilor denominaøionale ignorå
Cuvântul lui Dumnezeu µi se øin de obiceiuri, ritualuri µi practici omeneµti pe
care le-au primit de la predecesorii lor, µi nu de la Dumnezeu.

Într-o zi, zece asemenea oameni, care påreau a fi respectabili µi temåtori
de Dumnezeu, au venit la mine µi mi-au spus foarte politicos cå apreciau ceea
ce Domnul fåcea prin intermediul strângerilor noastre, dar aveau douå lucruri
împotriva mea. Unul era: Practicam eu µi al doilea botez? iar celålalt: De ce
aveam strângeri separate duminica, când µi ei aveau propriul lor serviciu
religios? Eu le-am cerut, pe un ton politicos, så-mi arate un singur verset sau
måcar o jumåtate de verset din Biblie unde se vorbeµte despre botezul copiilor
mici µi, de asemenea, le-am explicat înøelesul cuvântului botez. La aceasta,
unul dintre pastorii conducåtori a spus cå înµiµi stråmoµii lor temåtori de
Dumnezeu µi-au botezat copiii, timp de secole, µi m-a întrebat dacå se putea
ca aceµtia så fi greµit. Le-am spus atunci cå µi bunicul meu fusese un om bun
µi temåtor de Dumnezeu, µi i-am întrebat dacå trebuie så ascult de Biblie sau
de cuvintele bunicului meu. Mi-au spus cå nu au venit pregåtiøi så råspundå
întrebårilor mele. Le-am cerut, aµadar, så binevoiascå så fixeze ei ziua, locul
µi ora µi så invite pe oricâøi pastori vor, dar eu voi merge singur. Am pus înså
condiøia ca så-µi aducå toøi Bibliile, astfel încât tot ce vor spune så fie susøinut
cu versete din Scripturå. Cu toøii au fost de acord, au fixat locul, ziua µi ora µi
au promis så vinå, dar nici pânå în ziua de azi nu s-au prezentat.

Referitor la strângerea de închinare, le-am spus cå noi nu facem membri
µi nu strângem semnåturi, nu mergem încoace µi încolo invitându-i pe oameni
så vinå la strângerile noastre, nici nu cåutåm så-i atragem cu unele câµtiguri
materiale, cum ar fi laptele praf. Dar când oamenii vin din proprie iniøiativå,
cu dorinøa de a se închina Domnului în Casa Lui, noi nu putem så-i oprim.
Le-am mai spus µi cå noi avem dreptul de a ne închina lui Dumnezeu în modul
în care El ni l-a aråtat în Biblie, unde este limpede cå El ne-a iertat påcatele µi
ne-a spålat prin sângele Lui scump. Le-am cerut så îmi spunå dacå, la vreo
strângere, am vorbit ceva ce nu era conform cu Scriptura.

În general, strângerile noastre de închinare dureazå destul de mult. Într-o
duminicå, unul dintre pastorii conducåtori a venit la strângerea noastrå de
închinare în jurul orei unu dupå masa. Întrucât închinarea noastrå a durat destul
de mult, el a ieµit afarå de câteva ori, a revenit mereu µi s-a aµezat. La sfârµit
mi-a spus cå venise cu multe întrebåri µi cå Domnul îi vorbise µi îi råspunsese la
toate, una dupå una, în timpul serviciului de închinare. Chiar ne-a invitat la o
campanie de evanghelizare în zona lui µi ne-a promis så facå pregåtirile necesare.
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Dumnezeu îi cheamå, dintre copiii Lui, pe unii så fie pastori, pe aløii
evangheliµti, µi aµa mai departe. Când El îi cheamå, îi µi numeµte µi îi pregåteµte
pentru o anumitå slujbå. Am våzut în unele adunåri cå cei care øineau cu tot
dinadinsul så aibå o poziøie au adus foarte mult gunoi sub formå de diviziuni,
partide µi lupte. Dacå acest gunoi nu este îndepårtat, lucrarea lui Dumnezeu
nu poate fi realizatå conform Cuvântului lui Dumnezeu µi planului Såu ceresc.

Neemia 4:19b: „Lucrarea este mare µi întinså, µi noi suntem risipiøi pe zid,
departe unii de aløii“. Când lucrarea Domnului se extinde, nu putem så ne
adunåm pentru pårtåµie de câte ori ne-ar place. Aceastå slåbiciune då loc
gunoiului indiferenøei unii faøå de aløii. Pentru a elimina aceastå dificultate,
trebuie så facem un efort în plus ca så ne adunåm pentru pårtåµie. Strângerile
Adunårii sfinte, µi alte strângeri speciale, sunt cu scopul de a veni împreunå
pentru pårtåµie µi de a depåµi, în acest mod, dificultåøile din perioadele de
separare.

CAPITOLUL 3

DUMNEZEU VA FACE SÅ PROSPERE LUCRAREA

a) Såraci µi totuµi prosperi

Am våzut deja cå atunci când copiii lui Israel au început så rezideascå zidurile
µi porøile arse ale Ierusalimului, s-au lovit de multå împotrivire din partea
vråjmaµului lor. Acum vedem cå au trebuit så se confrunte cu probleme menite
så împiedice lucrarea lui Dumnezeu µi ascultarea lor deplinå faøå de El. Din
cauza lipsei de dragoste între ei, au apårut multe probleme. În acea vreme a fost
o foamete în øarå. Datoritå såråciei ce a urmat, au trebuit så-µi ipotecheze viile,
casele µi påmânturile (Neemia 5:3-4). Au fost unii iudei care au început så
perceapå dobândå sau camåtå. Este datoria noastrå, a credincioµilor, de a ajuta
pe cei care sunt în nevoie. Dacå nu facem aceasta, împiedicåm lucrarea lui
Dumnezeu. Fiind copiii Lui, noi nu putem så cerµim bani sau hranå (Psalmul
34:10; 37:25). Credincioµii care nu se pot încrede în Dumnezeu µi care au obiceiul
de a cerµi ajutor µi bani råmân cerµetori pe tot restul vieøii lor. Aceia care sunt în
lipså trebuie så înveøe så se roage pentru nevoile lor. Aceia care au mai mult
decât le trebuie au datoria de a se ruga µi de a-i afla pe aceia care au nevoie de
ajutorul lor. Dacå aceasta se face dupå cålåuzirea lui Dumnezeu, multe nevoi
pot fi satisfåcute µi nu existå riscul de a arunca banii pe geam.

Cu câøiva ani în urmå s-a întâmplat cå am stat la o familie såracå ai cårei
membri erau credincioµi buni. În acea perioadå, ståpânul casei råmåsese fårå
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serviciu. Într-o zi nu a fost deloc mâncare în caså, nici måcar o bucatå de pâine.
Dar toøi, inclusiv copiii, au început så se roage fårå så cârteascå câtuµi de puøin.
Ei erau convinµi cå Dumnezeu va purta de grijå de nevoile lor µi nu va trebui så
cerµeascå. Pe când se rugau ei, am auzit un zgomot puternic la uµå. Am crezut
cå cineva a lovit în ea cu o piatrå mare. Dar când au deschis uµa, au descoperit
o sacoµå mare ce conøinea pâine, legume µi alte produse alimentare suficiente
pentru întreaga familie. Dacå noi, credincioµii, începem så cerµim, lui Dumnezeu
nu-I va plåcea aceasta µi noi vom continua så råmânem niµte cerµetori.

Prima lecøie pe care am învåøat-o de la  Domnul la începutul vieøii mele de
creµtin a fost aceea de a nu spune nimånui nimic despre nevoile mele, nici
prin cuvinte, nici prin vreo aluzie, ci numai Domnului. A fost o perioadå când
nu am avut mâncare zile la rând µi, parcå pentru a se adåuga dificultåøilor
mele, trebuia så parcurg pe jos distanøe lungi.

Într-o zi eram foarte flåmând µi atunci m-am gândit în mine însumi: „Mi-e
tare foame. Nu pot så cerµesc sau så cer cuiva de mâncare. Dacå voi merge la
prietenul meu la vremea mesei, el må va pofti în mod sigur så månânc împreunå
cu el. Eu voi spune: ‚Nu, muløumesc‘. Dacå må va mai ruga încå o datå, îi voi
spune încå o datå: ‚Nu, muløumesc‘, dar dacå må va ruga µi a treia oarå, voi
consimøi så månânc împreunå cu el“. Cu asemenea gânduri în minte, am mers
la el µi s-a întâmplat exact aµa cum prevåzusem µi astfel am avut posibilitatea
så månânc. Dupå câteva såptåmâni am avut din nou aceeaµi ispitå. Eram foarte
flåmând µi m-am gândit så merg iaråµi la prietenul meu cu speranøa de a repeta
experienøa anterioarå. Må aflam în drum spre casa lui, în jurul orei 13:30, când
Domnul m-a mustrat, zicând: „Unde îøi este credinøa?“ Eu am replicat: „Doamne,
nu intenøionez så cer sau så cerµesc mâncare. Numai dacå el va insista, dupå
ce-l voi fi refuzat de douå ori, voi mânca“. La aceasta, Domnul m-a întrebat:
„Care este motivul pentru care mergi în casa prietenului tåu?“ Am fost fåcut de
ruµine. Îndatå am cerut Domnului så må ierte. I-am promis cå nu voi mai merge
la nimeni cu nici o nevoie de-a mea, pentru cå El îmi este îndeajuns (Psalmul
23:1). În felul acesta, Domnul mi-a dat o credinøå puternicå.

A mai fost o altå ocazie când a trebuit så merg fårå mâncare o zi
întreagå. La miezul nopøii, un bårbat a venit µi a båtut la uµa mea, trezindu-
må. Apoi mi-a spus: „Frate! Te rog iartå-må cå vin la tine la ora asta
târzie din noapte. Adormisem µi am avut un vis. În vis am våzut pe cineva
cerându-mi så merg µi så te chem la maså. M-am sculat deci, m-am dus în
bucåtårie µi am descoperit cå mai råmåsese o farfurie de orez gåtit. Te
rog, spune-mi, ai mâncat azi?“ Nu am putut så îi råspund cu o minciunå,
aµa cå i-am spus cå nu mâncasem nimic în ziua aceea. M-a dus imediat
acaså la el, atunci, la miezul nopøii, µi mi-a dat så månânc. Asemenea
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lucruri nu se petrec la întâmplare. Nu spuneøi: „Cazul tåu este diferit“.
Dacå ne încredem în Dumnezeu pe deplin, El îµi va dovedi credincioµia.

Cu o altå ocazie, douåzeci µi cinci dintre noi am mers într-o campanie de
evanghelizare. În acea vreme ne fåceam singuri mâncare. Când a venit
duminica, aceia dintre noi care aveau sarcina de a face mâncare au vrut så
råmânå µi så gåteascå. Eu le-am spus cå Domnul voia ca toøi så mergem la
serviciul de închinare. Ei au spus: „Ce vom face cu masa de prânz?“ Le-am
spus cå Domnul va purta de grijå. Ne-am dus, aµadar, cu toøii la strângerea de
închinare. Dupå strângere, ståteam cu toøii într-o staøie de autobuz. Am våzut
un bårbat, pe care-l cunoµteam, apropiindu-se de noi cu un coµ foarte mare.
L-am întrebat ce fåcea. Mi-a spus cå fusese la o nuntå unde a råmas multå
mâncare. Gazdele au spus cå oricine poate så ia din mâncarea råmaså. El s-a
gândit cå, deµi nu avea familie, putea så ia mâncarea ca så o ducå la vecinii µi
prietenii lui. Dar când ne-a våzut, a simøit cå trebuie så ne-o dea nouå, µi astfel
ne-a låsat acel coµ plin cu mâncare. Era mâncare bunå µi suficientå pentru noi
toøi. Dumnezeu, deci, se va îngriji de toate nevoile noastre atâta timp cât noi
ne facem partea noastrå de a ne încrede în el.

Într-o dimineaøå devreme, în timp ce må rugam, Domnul mi-a spus så vizitez
pe o våduvå ce avea mare nevoie de 5 rupii. El mi-a spus så-i dau eu acei bani.
M-am ridicat, am scotocit prin buzunare, dar nu am gåsit nimic. Domnul con-
tinua så-mi spunå: „Du-te µi då-i“. Atunci m-a îmbråcat, mi-am luat Biblia µi
am ieµit fårå a avea vreun ban la mine. Ciudat, în timp ce mergeam am observat
o bancnotå de 5 rupii pe drum. Ridicând-o, am întrebat cu glas tare dacå a
pierdut cineva o bancnotå de 5 rupii. Dupå ce am întrebat de trei ori, fårå ca
cineva s-o reclame, am luat bancnota, m-am dus la casa våduvei µi i-am dat
banii. Ea a început så plângå µi mi-a spus cå în noaptea precedentå îl våzuse în
vis pe soøul ei care îi spunea så nu se îngrijoreze µi cå fratele Bakht Singh va
veni µi îi va da 5 rupii. De asemenea, a mai spus cå Domnul må trimisese
tocmai când ea se gândea la mine. Asemenea lucruri nu se petrec la întâmplare.

Noi trebuie så îi ajutåm pe cei aflaøi în nevoie dupå cum ne då µi ne
cålåuzeµte Domnul. Trebuie så ne rugåm µi så cerem Domnului så ne arate pe
cei care duc lipså de hranå sau de haine sau de bani. În acest mod putem så îi
ajutåm µi så îi îmbårbåtåm pe tovaråµii noµtri de credinøå såraci, pe våduve µi
pe orfani. Sunt muløi credincioµi care au bani suficienøi, ba chiar mai mult
decât suficienøi, pentru a-i cheltui pentru cei aflaøi în nevoie, dar nu le då prin
gând så facå aceasta. Acest fel de egocentrism face ca inimile lor så fie pline
de cârtiri, urå µi gelozie. În Fapte 6:1-6 citim cå adunarea de la început a
rezolvat problemele numind niµte bårbaøi vorbiøi de bine, plini de Duhul Sfânt
µi de înøelepciune. În zilele noastre vedem cå unii oameni dornici de putere µi
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autoritate râvnesc så fie diaconi sau båtrâni. Asemenea oameni nu manifestå
dragoste sau grijå faøå de credincioµii såraci. Tot ceea ce vor este doar så aibå
întâietate. Numai aceia care sunt spirituali µi sunt pregåtiøi de Dumnezeu pot
deveni påstori. În Fapte 11 vedem cå a fost o foamete în întreaga Iudee µi
credincioµii din Antiohia au trimis ajutoare prin Pavel µi Barnaba.

Când Pavel µi Barnaba au ajuns la Ierusalim, i-au gåsit pe credincioµi
rugându-se. În acea vreme aceµtia treceau printr-o foamete µi persecuøie se-
vere. Pavel µi Barnaba au fost surprinµi så îi vadå rugându-se cu credinøå, în
loc så fie îngrijoraøi din cauza necazurilor. Luaserå cu ei bani µi provizii pentru
ajutorarea sfinøilor din Ierusalim aflaøi în nevoie, dar µi ei au primit ceva în
schimb, µi anume o nouå dorinøå aprinså pentru rugåciune. Astfel, ei au dus
mari binecuvântåri în Antiohia de la Ierusalim (Fapte 13:1-3). Ajutându-i pe
aløii, împårøind cu aløii ceea ce avem, primim o viziune cereascå. În calitatea
noastrå de credincioµi, noi trebuie så învåøåm så ne rugåm zilnic µi în mod
concret pentru a-i afla pe cei care sunt în nevoie. De asemenea, toøi båtrânii µi
påstorii trebuie så înveøe acelaµi secret spiritual.

În Neemia 5:14-15, Neemia spune cå nu a acceptat nici un dar de la popor
pe tot parcursul celor 12 ani. Nu a acceptat nici hranå, nici bani, cu toate cå era
guvernator. Din punct de vedere omenesc, ar fi fost cât se poate de nimerit ca
el så accepte daruri, dupå cum µi aløii care fuseserå în acea poziøie înaintea lui
depinseserå într-o måsurå mare de popor în privinøa mâncårii µi a båuturii. Ei
au lucrat pentru bani, nume µi faimå, dar Neemia a lucrat cu fricå de Dumnezeu.

Ωi printre slujitorii lui Dumnezeu întâlnim pe unii care sunt guvernaøi
de bani µi de dorinøa dupå confort. Ei au pe inimå så viziteze numai acele
case de unde pot primi daruri. Dacå descoperå cå adunarea lor nu îngrijeµte
de nevoile lor, îi mustrå necontenit pe credincioµi în mesajele lor,
acuzându-i cå nu µtiu så-L cinsteascå pe Domnul cu lucrurile lor materiale.
Asemenea slujitori ai lui Dumnezeu nu au învåøat så se încreadå în
Dumnezeu pentru nevoile lor, iar rezultatul este cå råmân sterpi din punct
de vedere spiritual. Dacå noi Îl slujim pe Dumnezeu cu credincioµie µi
depindem de El pentru toate nevoile noastre, fårå cea mai micå
nemuløumire sau îndoialå, numai atunci slujirea noastrå va fi pe deplin
roditoare. Muløi slujitori ai lui Dumnezeu spun cå tråiesc prin credinøå.
Dar, în realitate, ei tråiesc prin credinøa în aløii. Trebuie deci så îi
atenøionåm pe slujitorii lui Dumnezeu så nu slujeascå lui Dumnezeu pentru
bani, mâncare sau confort. Ei trebuie så facå totul ca pentru El. Dacå
vom învåøa så depindem de El, vom vedea cum, la vremea potrivitå, El
va împlini toate nevoile noastre. Dumnezeu nu eµueazå niciodatå în a ne
purta de grijå într-un mod minunat, dar El are metodele Lui de a ne învåøa
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µi de a ne måri credinøa. Dacå slujitorii lui Dumnezeu nu pot tråi µi
demonstra o viaøå de credinøå, ei nu vor putea fi exemple pentru ceilaløi
credincioµi. Când slujitorii lui Dumnezeu devin cerµetori, lucrarea lui
Dumnezeu are mult de suferit. Dacå nu pot tråi o viaøå de credinøå, este
mult mai bine pentru ei så se retragå, cåci fac mai mult råu decât bine
lucrårii lui Dumnezeu. Asemenea oameni nu meritå så fie slujitorii lui
Dumnezeu, cåci ei aduc doar ocarå Numelui Lui. Dumnezeul nostru este
un Dumnezeu iubitor µi credincios. Prin slujirea noastrå µi printr-o viaøå
de credinøå noi trebuie så fim în stare de a aduce bucurie µi satisfacøie
inimii Lui.

b) Biruitori în necazuri

Când Sanbalat, Tobia µi Gheµem au auzit cå Neemia a reuµit pânå la urmå
så zideascå zidurile Ierusalimului, au vrut så îi facå råu lui Neemia însuµi.
Când vråjmaµul eµueazå în a împiedica lucrarea lui Dumnezeu µi când vede cå
lucrarea lui Dumnezeu înainteazå, urmåtoarea lui armå este de a aduce necaz
asupra slujitorilor Lui. Pe tot parcursul slujirii noastre pentru Domnul, a trebuit
så ne confruntåm adeseori cu tot felul de lupte. Noi, care suntem în slujba Lui,
trebuie så fim gata pentru tot felul de lupte în fiecare zi.

În Neemia 6:2-3 Sanbalat µi Tobia au încercat så-l sustragå pe Neemia de la
responsabilitatea lui de a termina zidul. În acelaµi mod, când noi, copiii lui
Dumnezeu, suntem angrenaøi în lucrarea Lui, oameni lumeµti ne oferå funcøii lumeµti
dintr-o motivaøie rea, ca så ne øinå departe de lucrarea Lui. Uneori ei oferå
credincioµilor poziøii de cinste, astfel încât aceµtia så fie atraµi de slava de sine. În
unele locuri am våzut cå atunci când cineva de curând nåscut din nou manifestå un
interes mare pentru lucrurile lui Dumnezeu, liderii din bisericile denominaøionale
îl invitå så-µi asume o poziøie de responsabilitate, precum cea de preµedinte sau de
båtrân. Este cât se poate de nescriptural så investeµti cu calitatea de båtrân în adunare
pe cineva de curând nåscut din nou. Potrivit cu 1 Timotei 3:1-10 µi Tit 1:6-9, nimeni
nu trebuie fåcut båtrân pânå nu este pus la probå µi încercat. Aceasta este o altå
modalitate prin care diavolul îi amågeµte pe cei de curând nåscuøi din nou µi îi
împiedicå så creascå în harul µi cunoaµterea Domnului Isus Cristos. Când cineva
de curând nåscut din nou manifestå râvnå pentru Cuvântul lui Dumnezeu µi doreµte
creµtere spiritualå, pastorii din bisericile denominaøionale îl invitå så meargå µi så
vorbeascå în bisericile lor. Treptat, µi în aløii ia naµtere dorinøa de a deveni populari,
µi astfel muløi oameni buni sunt înµelaøi µi duµi în råtåcire µi urmåresc cu ambiøie
poziøii înalte. În general, aceia care sunt plini de ambiøii sunt cei care cauzeazå
multe probleme. Cei din jur våd cå viaøa de familie a acestor oameni nu este un
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exemplu. Copiii lor sunt råzvråtiøi. Asemenea oameni nu au nici o dorinøå aprinså
dupå rugåciune. Dar vor så fie båtrâni µi, dacå nu li se då aceastå µanså, încep så
creeze probleme printr-o propagandå falså.

În Neemia 6:5-6 citim cå aceµti bårbaøi, Sanbalat µi Tobia, au continuat så
îl necåjeascå pe Neemia. Când toate planurile µi procedeele lor de hårøuire a
lui Neemia s-au dovedit ineficace, atunci, în mod subtil, ei i-au trimis o scrisoare
deschiså cu tot felul de acuzaøii false împotriva lui. Ωi în zilele noastre gåsim
cå unii oameni scriu scrisori murdare împotriva slujitorilor µi a poporului lui
Dumnezeu. Cu un cuget vinovat, ei recurg la minciuna de a amplifica chestiuni
care nu au nici un suport. Dar arma noastrå cea mai eficientå este rugåciunea
µi încredinøarea problemei în mâna Domnului nostru care nu ne înµalå niciodatå.

c) Rugåciunea - armå puternicå

În Neemia 6:8-9, din cauza acuzaøiilor false µi ticåloase, a intrat frica în inima
slujitorului lui Dumnezeu, dar el a strigat imediat cåtre Domnul, rugându-L så-i
întåreascå mâinile. Ωi noi am avut experienøe similare, dar am våzut cum au
fost nimicite planurile vråjmaµului atunci când, fiind atacaøi puternic, am alergat
la Domnul în rugåciune. Când oamenii ne acuzå pe nedrept, nu trebuie så ne
pierdem timpul în discuøii contradictorii cu ei pentru a ne apåra. Numai
rugåciunea ståruitoare poate înfrânge toatå îndemânarea µi isteøimea
vråjmaµului în încercårile lui de a ne face råu. Vråjmaµul ajunge complet fårå
putere atunci când, fiind atacaøi de el, noi ne refugiem în sanctuarul rugåciunii.

Din Neemia 6:10-12 vedem cå, atunci când lui Sanbalat µi Tobia nu le-au
reuµit planurile µi încercårile lor iniøiale, au conceput un alt µiretlic. L-au plåtit
pe Ωemaia, unul dintre colaboratorii lui Neemia, så îi dea lui Neemia un sfat
råu, ca så îl inducå în eroare. În versetul 10 citim cå acest Ωemaia îl sfåtuieµte
pe Neemia så se ascundå în templu ca så-µi scape viaøa. Dacå Neemia ar fi
acceptat sfatul lui µi s-ar fi ascuns în templu, ar fi dat loc la vorbe rele µi la
ocarå împotriva lui.

Vråjmaµul foloseµte aceeaµi armå împotriva credincioµilor µi în zilele
noastre. El se foloseµte adeseori de prietenii noµtri µi de rudele noastre apropiate
cu o gândire lumeascå ca så ne dea sfaturi rele pentru a ne împiedica în lucrarea
noastrå pentru Domnul. În acest fel µi-au pierdut muløi credincioµi credinøa în
Dumnezeu. Noi, credincioµii, nu trebuie så ascultåm de sfaturile prietenilor
sau rudelor lumeµti. Când avem la îndemânå voia µi sfatul ceresc al lui
Dumnezeu prin rugåciune, sfatul prietenilor µi rudelor noastre lumeµti trebuie
aruncat imediat la coµ. Potrivit cu Matei 12:46-50, numai acei credincioµi
care fac voia lui Dumnezeu sunt fraøii µi surorile Domnului. În lucrarea lui
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Dumnezeu nu trebuie så fim cålåuziøi de sfatul prietenilor µi rudelor noastre
lumeµti. Am våzut muløi slujitori ai lui Dumnezeu care au eµuat în aceastå
privinøå. Când au nevoie de bani pentru lucrarea lui Dumnezeu, de exemplu
så cumpere o bucatå de påmânt sau så construiascå o salå, în loc de a se încrede
în Dumnezeu, ei fac uz de înøelepciunea lumeascå µi apeleazå la prietenii lor
din lume pentru ajutor financiar. Ei cred cå nu este nimic råu în a împrumuta
bani de la cineva atâta timp cât poøi så îi dai înapoi, deoarece sunt folosiøi
pentru lucrarea Domnului. Fårå så-µi dea seama, asemenea metode lumeµti de
a procura bani rezultå invariabil în lipså de rod.

Neemia înså µi-a dat seama cå Ωemaia i-a dat un sfat råu. De multe ori,
oameni care pretind a fi slujitori ai lui Dumnezeu creazå o teamå inutilå în
inimile altor credincioµi. Ei spun cå Dumnezeu le-a vorbit pentru a-i preveni
pe aløii cu privire la anumite chestiuni µi astfel aduc nefericire µi îndoieli în
inimile µi casele multora. Så luåm învåøåturå din Cuvântul lui Dumnezeu de a
nu ne låsa niciodatå înµelaøi de asemenea oameni rafinaøi. Cuvântul lui
Dumnezeu ne este dat pentru învåøåtura µi cålåuzirea noastrå zilnice.

CONCLUZIE

Când zidul s-a terminat (Neemia 6:15-16), popoarele pågâne, inclusiv
vråjmaµii, au trebuit så recunoascå faptul cå lucrarea era a lui Dumnezeu.
Dacå noi ne rugåm µi suntem credincioµi în lucrarea pe care Domnul ne-a
încredinøat-o µi continuåm så perseveråm în ciuda tuturor atacurilor vråjmaµului,
întocmai ca µi în cazul lui Neemia, Domnul ne poate folosi la refacerea vieøilor
zdrobite, a familiilor destråmate µi chiar a adunårilor dezmembrate.

Când o asemenea lucrare se face prin noi, chiar µi vråjmaµii noµtri våd
aceasta µi nu pot decât så mårturiseascå, pentru slava lui Dumnezeu, cå este
lucrarea Lui.


