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DOAMNE, NU TE AUD! (1/4)

M-ai întrebat tu vreodată?
Textul de bază: Luca 18:1-7

Întroducerea
• Biblia este plină de exemple, care dovedesc că Dumnezeu răspunde la
rugăciunile omului
• Ea dovedeşte astfel, că e vorba de un Dumnezeu viu
• Împăratul Solomon cere la inaugurarea templului următorul lucru
1 Împăraţi 8:41-43a

Când străinul, care nu este din poporul Tău Israel, va veni dintr-o ţară
depărtată, pentru Numele Tău, căci se va şti că Numele Tău este mare,
mâna Ta este tare, şi braţul Tău este întins, când va veni să se roage în
casa aceasta, - ascultă-l din ceruri, din locul locuinţei Tale, şi dă străinului
aceluia tot ce-Ţi va cere, pentru ca toate popoarele pământului să cunoască
Numele Tău, să se teamă de Tine, ca şi poporul Tău Israel.
• Şi Isus încurajează pe ucenicii Săi
Ioan 16:24

•
•
•
•

Până acum n-aţi cerut nimic în Numele Meu: cereţi, şi veţi căpăta, pentru
ca bucuria voastră să fie deplină.
Dar întrebarea este: se poate spune acest verset biblic aşa de uşor?
Oare are versetul citit şi puterea promisă în viaţa mea personală?
Unde sunt atunci răspunsurile rugăciunilor mele, pe care le-am rostit?
Sau ne plângem ca Psalmistul:
Psalmii 44:24

Pentru ce Îţi ascunzi Faţa? Pentru ce uiţi de nenorocirea şi apăsarea
noastră?
• Răspunsul lui Dumnezeu pentru o astfel de întrebare este tot o întrebare, dar
de data această provenită de Dumnezeu

„M-ai întrebat tu vreodată?”
• Sau există motive care împiedecă o legătură directă cu Dumnezeul tău
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• Poate că ele nu sunt vizibile pentru cei din jur, dar Domnul Le ştie

Dumnezeu vrea să aibă părtăşie cu tine
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

În zilele noastre, programul nostru de viaţă este foarte înghesuit şi planificat
Din cauza aceasta ne lipseşte timpul de părtăşie cu Dumnezeu prin Rugăciune
Nu ne rămâne, decât să oftăm sau să strigăm către Dumnezeu în caz de nevoie
Acuma, şi strigătele au locul lor într-o rugăciune, dar de unde să ştie
Dumnezeu dacă dorinţa şi motivul rugăciunii noastre sunt sincere şi curate?
Un exemplu: Dacă Bill Gates, sau Billy Graham sau Regele Spaniei ţi-ar scrie
o scrisoare unde este anexată şi o invitaţie în domiciliul lor particular.
Indiferent când. Ei vor planifică timpul după tine. Nu te-ai simţi şi tu onorat?
Dar în cazul nostru este vorba de Creatorul, de Dumnezeul Atotputernic!
El vrea să audă dela noi cum ne merge şi care sunt problemele noastre
El vrea să aibă părtăşie cu noi şi vrea să cunoască viaţa noastră pe acest
pământ
Şi El vrea să stăm într-o legătură directă şi permanentă cu El
Evrei 4:16

Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm
îndurare şi să găsim har, pentru ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie.
Prin moartea Domnului nostru Isus Cristos pe cruce, El Ne-a deschis o uşă
prin care putem ajunge la scaunul de Domnie a Împăratului Ceresc
Întrebare este şi v-a rămâne întotdeauna: solicităm noi această ofertă primită
prin Domnul nostru Isus Cristos?
Conducătorii binecuvântaţi din Vechiul Testament au zidit acolo unde au
locuit un altar pentru Dumnezeul Ceresc
Noi ştim astăzi că putem sta în legătură cu Domnul, ori unde ne aflăm
Dar totuşi este bine să ne alegem un loc de rugăciune preferat de noi
Daniel 6:10

Când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, a intrat în casa lui, unde
ferestrele odăii de sus erau deschise înspre Ierusalim, şi de trei ori pe zi
îngenunchea, se ruga şi lăuda pe Dumnezeul lui, cum făcea şi mai înainte.
Dar nu-ţi ajută nici un loc preferat, dacă nu-ţi ei şi timp pentru rugăciune
Mai există o altă metodă pentru obţinerea timpului necesar: schimbă denumire
Nu mai vorbi de „rugăciune” ci de „convorbire cu Dumnezeu”
Sau nu-ţi place să vorbeşti cu cei pe care le iubeşti tu?
Nu-ţi place să le spui noutăţile din viaţa ta de toate zilele?
Dacă nu-ţi place, atunci pentru ce cheltui atâţia bani pentru un mobil sau
pentru Internet?
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• Adecă cu prieteni da, dar cu Dumnezeu nu?

Dumnezeu apreciază şi onorează în belşug
• Isus încurajează pe ucenicii Lui la o viaţă de rugăciune
Luca 18:1

Isus le-a spus o pildă, ca să le arate că trebuie să se roage necurmat, şi să
nu se lase.
• Iacov, atunci când s-a luptat cu îngerul lui Dumnezeu a spus că mai bine să fiu
mort decât fără Binecuvântarea Lui Dumnezeu
Geneza 32:24-29

Iacov însă a rămas singur. Atunci un om s-a luptat cu el până în revărsatul
zorilor. Văzând că nu-l poate birui, omul acesta l-a lovit la încheietura
coapsei, aşa că i s-a scrântit încheietura coapsei lui Iacov, pe când se lupta
cu el. Omul acela a zis: ,,Lasă-mă să plec, căci se revarsă zorile.” Dar
Iacov a răspuns: ,,Nu Te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta.”
Omul acela i-a zis: ,,Cum îţi este numele?” ,,Iacov,” a răspuns el. Apoi a
zis: ,,Numele tău nu va mai fi Iacov, ci te vei chema Israel (Cel ce luptă cu
Dumnezeu); căci ai luptat cu Dumnezeu şi cu oameni, şi ai fost biruitor.”
Iacov l-a întrebat: ,,Spune-mi, Te rog, numele Tău.” El a răspuns: ,,Pentru
ce Îmi ceri numele?” Şi l-a binecuvântat acolo.
• Cum suntem noi în rugăciunile noastre?
• Mai suntem insistent?

Dumnezeu aşteaptă strigătele tale
• Există situaţii în viaţa noastră, în care nu avem posibilitatea pentru multe
cuvinte
• În special atunci când ne simţim într-o mare primejdie
2 Cronici 18:30-31

Împăratul Siriei dăduse următoarea poruncă mai marilor peste carăle lui:
,,Să nu vă luptaţi nici cu cel mic nici cu cel mare, ci să vă luptaţi numai cu
împăratul lui Israel.” Când au zărit mai marii carălor pe Iosafat, au zis:
,,Este împăratul lui Israel.” Şi l-au înconjurat ca să lupte cu el. Iosafat a
scos un ţipăt. Domnul l-a ajutat, şi Dumnezeu i-a îndepărtat dela el.
• Ceeace a făcut Dumnezeu cu poporul Lui face şi noi, doar suntem copii Lui
• Dacă nu strigăm, nu primim. Aşa de simplu e.
Psalmii 50:15

Cheamă-Mă în ziua necazului, şi Eu te voi izbăvi, iar tu Mă vei proslăvi!
Exodul 2:23-24
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După multă vreme, împăratul Egiptului a murit; şi copiii lui Israel gemeau
încă din pricina robiei, şi scoteau strigăte deznădăjduite. Strigătele acestea,
pe cari li le smulgea robia, s-au suit până la Dumnezeu. Dumnezeu a auzit
gemetele lor, şi Şi-a adus aminte de legământul Său făcut cu Avraam,
Isaac, şi Iacov.
• Rezultatul strigătelor noastre provoacă o reamintire de promisiunilor

Sorry, ai ales un număr fals – legătură greşită
• Şi în poporul lui Dumnezeu, nu au fost toate strigătele ascultate
• Ieremia se plânge, că poporul lui Dumnezeu are alţi zei
Ieremia 3:23-24a

•
•
•
•
•
•
•

În adevăr, zădarnic se aşteaptă mântuire dela dealuri şi dela mulţimea
munţilor; în adevăr, în Domnul, Dumnezeul nostru, este mântuirea lui
Israel. Idolii, dimpotrivă, au mâncat rodul muncii părinţilor noştri.
Poporul Israel a trebuit să întrerupă prima dată legătura cu idolii străine şi să
se îndrepte spre Dumnezeul Ceresc
De multe ori ne aflăm şi noi într-o astfel de situaţie
Adresa rugăciunilor noastre nu corespunde adevărului biblic
Ne-am construit noi o bază creştină după placul şi după convingerea noastră
Atunci Dumnezeu nu poate ajuta. Atunci nu-L ajung strigătele noastre.
Numai strigătele curăţite prin Duhul Sfânt, prin Sângele Domnului nostru Isus
Cristos, numai ele pot ajunge şi la un Dumnezeu Sfânt
Atunci avem şi promisiunea din Partea Domnului
Ioan 14:23

Drept răspuns, Isus i-a zis: ,,Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul
Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni la el, şi vom locui împreună cu
el.
Romani 10:13

Fiindcă ,oricine va chema Numele Domnului, va fi mântuit.`
• Moise a fost încântat de mărimea lui Dumnezeu
Deuteronom 4:7

Care este, în adevăr, neamul acela aşa de mare încât să fi avut pe
dumnezeii lui aşa de aproape cum avem noi pe Domnul, Dumnezeul nostru,
ori de câte ori Îl chemăm?
• Noi avem cine să ne conducă în Rugăciune, şi El ştie şi legătura perfectă:
Romani 8:26

Şi tot astfel şi Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră: căci nu ştim cum
trebuie să ne rugăm. Dar însuşi Duhul mijloceşte pentru noi cu suspine
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negrăite. Şi Cel ce cercetează inimile, ştie care este năzuinţa Duhului;
pentrucă El mijloceşte pentru sfinţi după voia lui Dumnezeu.
Amin
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