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Doamne, de ce nu-mi răspunzi?
Textul de bază: Psalmii 66:1-20

Câteva definiţii
În Statele Unite, o biserică era în construcţie. Într-o zi, spre surpriza tuturor,
primăria cerea să se facă mai multe locuri de parcare pentru biserică. În spatele
Bisericii terenul se întindea mai mulți zeci de metrii la deal. Pastorul bisericii a
anunţat biserica zicând: „Cine crede că Dumnezeu poate să rezolve această
problemă, să vină miercuri la rugăciune”. În următoarea zi o persoană de la o
intreprindere mare s-a prezentat la pastorul bisericii cu propunerea să cumpere
acel deal pentru-că au nevoie de material de umplutură pe şantierul lor.
Pastorul a spus imediat „da” şi intreprinderea – pe lângă o sumă de bani – i-a
asfaltat şi locurile de parcare.
În majoritatea cazurilor suntem noi acei care împiedicăm suveranitatea lui
Dumnezeu când e vorba de îndeplinirea rugăciunilor noastre
Noi nu credem în puterea Lui, care depăşeşte închipuirea noastră
Dar Biblia ne promite că ne dă înţelepciunea necesară, dacă nu mai putem
Iacov 1:5

Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară dela Dumnezeu,
care dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată.

Predica mea n-ar fi cu nimic de folos fără ajutorul lui Dumnezeu
Dumnezeu vrea să dea la toţi cei care vin cu o inimă curată la El, înțelepciunea
Si El nu-ţi va face reproşuri ( Cum, de 30 de ani eşti pocăit şi nu ştii?)
Iacov 1:6-8Dar s-o ceară cu credinţă, fără să se îndoiască deloc: pentrucă cine se
îndoieşte, seamănă cu valul mării, turburat şi împins de vânt încoace şi
încolo. Un astfel de om să nu se aştepte să primească ceva dela Domnul,
căci este un om nehotărât şi nestatornic în toate căile sale.
Cine se îndoieşte pune întrebări: Oare, fără Dumnezeu n-ar fi mers?
De fapt îndoiala noastră are ceva cu motivul rugăciunii
Să fim sinceri, ce motiv ne îndeamnă să ne rugăm la Dumnezeu?

Primul motiv: Onoarea şi bunăstarea mea
Un pastor era în vizită la o familie. Mama a pus fetiţa să recite o rugăciune.
Fetiţa, fără mare bucurie a recitat câteva rugăciuni mici, învăţate pederost.
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Pastorul a văzut că mama a vrut să se mândrească cu fata şi i-a spus: “Am
auzit acum cum se roagă fetiţa, dar tu ca mamă, cum te rogi?”
Şi între noi se poate întâmpla aşa ceva
După o rugăciune în public, cu cuvinte alese şi fraze bine formulate
Imediat putem avea admiraţia celor din jur
Dar Biblia ne spune altceva:
Matei 6:5

Când vă rugaţi, să nu fiţi ca făţarnicii, cărora le place să se roage stând în
picioare în sinagogi şi la colţurile uliţelor, pentruca să fie văzuţi de oameni.
Adevărat vă spun, că şi-au luat răsplata.
Răsplata le-a fost dată pe acest pământ: onoarea pe care au căutat-o
Dar rugăciunea nu a ajuns până la Tatăl din Cer
Matei 6:6

Ci tu, când te rogi, intră în odăiţa ta, încuie-ţi uşa, şi roagă-te Tatălui tău,
care este în ascuns; şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti.

Isus nu este împotriva rugăciunilor în comun, dar El este împotriva
manipulării lor ca mijloc de avantaj personal
Există religii care întrebuinţează rugăciunea ca un fel de răsplată
Pentru un anumit păcat trebuie să te rogi o rugăciune de X ori .... şi atunci
urmează o listă a rugăciunilor gata formulate
Matei 6:7

Când vă rugaţi, să nu bolborosiţi aceleaşi vorbe, ca păgânii, cărora li se pare
că, dacă spun o mulţime de vorbe, vor fi ascultaţi.

Un alt motiv poate să fie viaţa sau boala ta
Isus vrea ca să venim cu toate problemele noastre la El
1 Petru 5:7

Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuş îngrijeşte de
voi.
Ceea ce promite Domnul, va îndeplini
2 Împăraţi 20:3 (Ezechia vorbeşte cu Dumnezeu)

,,Doamne, adu-Ţi aminte că am umblat înaintea Feţei Tale cu credincioşie
şi curăţie de inimă, şi am făcut ce este bine înaintea Ta!” Şi Ezechia a vărsat
multe lacrămi.
Şi Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea şi i-a adăugat încă 15 ani de viaţă
Noi suntem în primejdia să manipulăm rugăciunile noastre ca la un automat
Sus introduci moneta, de data aceasta rugăciunea, şi jos trebuie să iasă rezultatul
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Iacov 4:2-3

Voi poftiţi, şi nu aveţi; ucideţi, pizmuiţi, şi nu izbutiţi să căpătaţi; vă certaţi,
şi vă luptaţi; şi nu aveţi, pentrucă nu cereţi. Sau cereţi şi nu căpătaţi,
pentrucă cereţi rău, cu gând să risipiţi în plăcerile voastre.
Oare ceri de la Dumnezeu ca să-ţi dea o bucătărie nouă, un televizor mai mare
sau o maşină mai luxoasă?
Apostolul Pavel ne învaţă ca să nu ne rugăm pentru o viaţă mai luxoasă
1 Timotei 6:8-9

Dacă avem, dar, cu ce să ne hrănim şi cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de
ajuns. Cei ce vor să se îmbogăţească, dimpotrivă, cad în ispită, în laţ şi în
multe pofte nesăbuite şi vătămătoare, cari cufundă pe oameni în prăpăd, şi
pierzare.
Cine limitează cerinţele sale pentru cele 30 – 80 de ani pe acest pământ, nu va
primi multe răspunsuri de la Dumnezeul cel Veşnic
Pentru că inima noastră este legată de cele pământeşti
Şi colaborarea noastră cu lumea este pentru toţi vizibilă
Iacov 4:4

Nu ştiţi că prietenia lumii este vrăjmăşie cu Dumnezeu? Aşa că cine vrea să
fie prieten cu lumea se face vrăjmaş cu Dumnezeu.

Cel mai bun motiv este: un viitor sub conducerea lui
Dumnezeu
Ţelul vieţii trebuie să fie „Împăcarea cu Dumnezeu”
Îndeplinirea acestui ţel trebuie să aibă prioritate în rugăciunea noastră
Trebuie să fie mult mai important decât bunăstarea pe acest pământ
1 Petru 1:9

Pentrucă veţi dobândi, ca sfârşit al credinţei voastre, mântuirea sufletelor
voastre.
Împăratul Solomon a primit de la Dumnezeu, la începutul domniei sale,
posibilitatea de a-şi exprima o dorinţă
1 Împăraţi 3:5 şi 9

La Gabaon, Domnul S- a arătat în vis lui Solomon noaptea, şi Dumnezeu i-a
zis: ,,Cere ce vrei să-ţi dau.”
Dă dar robului Tău o inimă pricepută, ca să judece pe poporul Tău, să
deosebească binele de rău! Căci cine ar putea să judece pe poporul Tău, pe
poporul acesta aşa de mare la număr!”
Solomon nu a cerut bogăţie, ci îndeplinirea voinţei lui Dumnezeu
1 Împăraţi 3: 10-14
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Cererea aceasta a lui Solomon a plăcut Domnului. Şi Dumnezeu a zis:
,,Fiindcă lucrul acesta îl ceri, fiindcă nu ceri pentru tine nici viaţă lungă,
nici bogăţii, nici moartea vrăjmaşilor tăi, ci ceri pricepere, ca să faci
dreptate, voi face după cuvântul tău. Îţi voi da o inimă înţeleaptă şi
pricepută, aşa cum n-a fost nimeni înaintea ta şi nu se va scula nimeni
niciodată ca tine. Mai mult, îţi voi da şi ce n-ai cerut: bogăţii şi slavă, aşa
încât în tot timpul vieţii tale nu va fi niciun împărat ca tine. Şi dacă vei
umbla în căile Mele, păzind legile şi poruncile Mele, cum a făcut David,
tatăl tău, îţi voi lungi zilele.
Şi Domnul nostru Isus a putut să aleagă
Matei 26:39a

Apoi a mers puţin mai înainte, a căzut cu faţa la pământ, şi S-a rugat,
zicând: ,,Tată, dacă este cu putinţă, depărtează dela Mine paharul acesta!”
Dar a adăugat imediat:
Matei 26:39b

„Totuş nu cum voiesc Eu, ci cum voieşti Tu.”
Şi în viaţa noastră trebuie să domnească Voia lui Dumnezeu
Toate dorinţele noastre trebuie să se încadreze în voinţa Tatălui
Evrei 12:2

Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică la
Isus, care, pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a
dispreţuit ruşinea, şi şade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu.
1 Ioan 5:14

Îndrăzneala, pe care o avem la El, este că, dacă cerem ceva după voia Lui,
ne ascultă.
Şi Isus spune ucenicilor nimic altceva decât:
Ioan 15:16

Nu voi M-aţi ales pe Mine; ci Eu v-am ales pe voi; şi v-am rânduit să
mergeţi şi să aduceţi roadă, şi roada voastră să rămână, pentru ca orice veţi
cere dela Tatăl, în Numele Meu, să vă dea.
Ioan 15:7

Dacă rămâneţi în Mine, şi dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereţi orice
veţi vrea, şi vi se va da.
Ioan 16:24

Până acum n-aţi cerut nimic în Numele Meu: cereţi, şi veţi căpăta, pentruca
bucuria voastră să fie deplină.
Amin
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