
Cum să facem să avem de la Domnul o călătorie fericită !? Betel, 28 Dec.2015 
     Ezra 8:21-23,31 
După ce robia babiloniană se sfârşeşte, parte din poporul evreu se întoarce în ţara 
lui în 3 etape: 
1.Sub Zorobabel în anul 536 aprox.50.000 de oameni 
2.Sub Ezra în anul 458 aprox.2000 de oameni 
3.Neemia singur. 
Deci vedem 2000 de oameni gata să plece într-o călătorie de aprox.1500 de km 
care avea să dureze cam 3,5 luni. Avem de-a face cu un popor de robi, chiar aşa 
sunt numiţi în câteva rânduri,fiii robiei. 
De ce o numeau fericită, este pentru că scăpaseră din robie, pentru că erau cu 
familiile lor, pentru că se duceau înapoi în ţara lor şi mai presus de toate cum 
spuneam joi erau binecuvantaţi pentru că Dumnezeu era cu ei, îi însoţea pe drum. 
 Fraţilor, vă întreb este călătoria dvs.fericită? De ce da, de ce nu? 
La vremea aceea era foarte riscant să pleci cu o gloată aşa mare de foşti robi după 
tine.Ezra îşi ia o mare răspundere pe umerii lui. Erau mulţi tâlhari pe drum, fiare 
sălbatice, multe pericole, iar ei mergeau pe jos. Cum aţi privi azi o astfel de 
călătorie? 
Cum priviţi în viitor la călătoria ce ne stă înainte? Se dau ceasurile la zero, şi o 
luăm de la capăt. După ce merg o bucată de drum ajung la râul Ahava (râu 
mare).Acolo Ezra opreşte poporul pentru că trebuia să facă ceva înainte de a pleca 
în această călătorie. Ce oprire frumoasă ! Psalm 46:10’’opriţi-vă şi să ştiţi că Eu 
sunt Dumnezeu’’. 
*au recunoscut suveranitatea Lui Dumnezeu, în mod personal, individual şi public. 
-în viaţă există o succesiune de opriri – cugetări, meditaţie. De obicei graba strică 
treaba, de aceea este nevoie de oprire. Psalmi 4.4’’Cutremuraţi-vă şi nu păcătuiţi; 
spuneţi lucrul acesta când staţi în pat, apoi tăceţi’’(oprire). 
În ebraică Selah înseamnă oprire, a socoti, dar şi stânca (Hristos).Te opreşti în 
viaţă din diferite motive: fie să te bucuri, fie să plângi, pentru că ai experimentat 
ceva grav. 
‘’Cine cugetă la Cuvântul Domnului găseşte fericirea, şi cine se încrede în Domnul 
este fericit.’’ Prov.16.20 
-ne-am oprit când ne-am pocăit. Cei ce se pocăiesc îşi încep călătoria. Diferitele 
etape din viaţă încep şi se opresc. De obicei tinerii nu se prea opresc să se 
gândească, ei sunt cu viteză. 
Ezra face un gest deosebit: opreşte poporul pentru a face ceva foarte important. 
Vrea să ia ochii poporului de la el şi să le îndrepte ochii spre Dumnezeu. Vrea să 
încredinţeze poporul de acest mare adevăr – Dumnezeu este cu noi. 
 



*Smerenia cu post şi rugăciune înainte de a pleca în această călătorie fericită. 
Necunoscutul le sta în faţă, nu ştiau la ce să se aştepte. Ştim câte probleme au avut. 
La acest râu au stat 3 zile (8:15) în pregătiri materiale şi spirituale. 
 
* Încredere totală în Dumnezeu. Când se spune totală se referă la noi, la copiii 
noştrii, la bunurile noastre, la tot ce este al nostru. 
 
*Putere de mărturie (8.22). Ezra îşi dă seama că lăudându-se atât de mult cu 
Dumnezeul lui implica ceva. Acel împărat l-a crezut pe Ezra. Cum să mai ceară 
acum ajutor, când Domnul era ajutorul lui? Priviţi cum îL prezintă pe Dumnezeu, 
Ezra în v.22.Ce ne învaţă următorul text despre puterea de mărturie: 
 
   Romani 13:11-14 
A.Aspecte exterioare. Împrejurările în care ne aflăm nu ne ajută să creştem 
spiritual, ba dimpotrivă. Împrejurările în care ne aflăm: 
-amestecă firescul cu duhovnicescul, aduc gânduri străine, înv.străine, lasă sufletul 
gol, adorm conştiinţa. 
Există aici un avertisment plin de dragoste:’’acum mântuirea este mai aproape de 
noi decât atunci când am crezut’’. Aici este proslăvire, adică mai e un pic şi vine 
Domnul. Cu cât ziua creşte, noaptea se micşorează pentru copiii Domnului. Pentru 
lume este exact pe dos: scade lumina, creşte întunericul. 
În slavă nu va fi noapte: Apoc.22:5. Noaptea aproape a trecut – ce încurajare ! Hai 
că mai este un pic, rezistaţi, va trece, vine ziua. 
 
B.Aspecte lăuntrice.Să ne dezbrăcăm de această haină grea a păcatului, mai ales 
acum de sărbători. Să ne îmbrăcăm cu armele luminii. La o asemenea luptă ne 
trebuie arme nu jucării, arme de apărare personală împotriva păcatului. Să trăim în 
acest întuneric ca în timpul zilei – frumos ! 
Nu – în chefuri (f.la modă acest păcat). 
Nu – în curvii, Nu – în certuri şi pizmă; ci 
-îmbrăcaţi-vă în Domnul Isus 
-nu purtaţi grijă de firea pământească, ca să-i treziţi poftele ! 
1 Ioan 1:28. Să nu rămânem de ruşine la venirea Domnului ?!  
 
Ce să facem ca să avem o plecare bună: ce a făcut Ezra. Ce să facem ca să 
continuăm bine: să ne oprim şi să ne analizăm viaţa. Dacă după Craciun e nevoie 
să ne purificăm trupul, trebuie să ne curăţim sufletele, mintea de ceea ce am 
privit,auzit, pipăit.1Ioan 3:3. Pentru anul următor trebuie să ne facem planuri 
conforme cu Sfânta Scriptură. Cum să facem să evanghelizăm Giurgiu? 
Fraţilor, dacă noi adormim pe cale, ce să mai spunem de cei din lume? 



Cum atrag eu atenţia celor din jur prin viaţa mea? 
 
Dragii noştrii, cu fiecare clipă trecută ne apropiem tot mai mult de clipa întâlnirii 
cu Domnul nostru.La revenirea Lui El se aşteaptă să găsească o Biserică curată, 
pură sfântă, lucrătoare. Cum este călătoria dvs.? Este ea una fericită? 
Geneza 25:8’’Avraam şi-a dat duhul şi a murit după o bătrâneţe fericită..’’ 


