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DOAMNE, NU TE AUD! (2/4) 

Ești sigur, că dorințele tale sunt bune 
pentru tine? 

Textul de bază: Ioan 15:14-16 

Întroducerea 
 
• Dumunica trecută am învăţat că pentru o convorbire cu Dumnezeu ne trebuie 

timp  
• Şi totuşi avem impresia că Dumnezeu nu ascultă toate rugăciuniile noastre 
• Chiar şi atunci când ne-am luat foarte mult timp pentru rugăciune 
• Oare se poate, că Dumnezeu să nu ne audă? 
• Sau nu mai este valabilă promisiunea Domnului nostru Isus Cristos spusă 

ucenicilor Săi? 
Matei 21:22 

Tot ce veţi cere cu credinţă, prin rugăciune, veţi primi 
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. 

• Care sunt piedecile, care împiedecă o ascultare a rugăciunilor noastre?  
• Şi dacă se îndeplinesc rugăciunile noastre, atunci nu în totalitate, aşa cum le-

am cerut noi 
 

Îndeplinirea dorinţelor tale împiedică dezvoltarea ta 
 
• Într-un magazin am observat odată o mamă cu un copil. 
• Copilul, descoperind nişte dulciuri în raft vroia să le pună în cărucior 
• Dar mama, totuşi că-l iubea, ia interzis. Pentru ce? 
• Chiar pentru-că-l iubea  
• Eu sunt sigur, că acest copil a primit dulciuri suficiente la timpul potrivit 
• Dar copilul a trebuit să înveţe, că în viaţa de toate zilele nu poţi primi 

întotdeauna totul ce-ţi doreşti 
• A renunţa la o dorinţă este o învăţătură grea de înţeles pentru cel în cauză 
• Dacă nu învăţăm lucrul acesta de copil mic, adecă în timpul creşterii noastre, o 

să avem probleme mari când suntem adulţi 
• Şi lucrul acesta a ştiut mama copilului. 
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• Aici nu era motivul interzicerii că îţi strici dinţii sau altceva 
• Motivul interzicerii era o învăţătură sănătoasă pentru viitorul vieţii 

Evrei 12:7-8   

Suferiţi pedeapsa: Dumnezeu Se poartă cu voi ca şi cu nişte fii. Căci care 

este fiul pe care nu-l pedepseşte tatăl? Dar dacă sunteţi scutiţi de pedeapsă, 

de care toţi au parte, sunteţi nişte feciori din curvie, iar nu fii. 

• Un om binecuvântat a mărturisit odată: 
o „Am cerut dela Dumnezeu putere, dar Mi-a dat slăbiciune ca să devin 

mai milostiv şi mai modest 
o Am cerut dela Dumnezeu putere pentru a putea realiza lucruri mari, 

dar M-a făcut neînsemnat, pentru a putea făptui lucruri bune 
o Am cerut dela Dumnezeu bogăţie pentru a putea trăi o viaţă în belşug, 

dar M-a făcut sărac pentru a putea deveni înţelept 
o Am cerut dela Dumnezeu ca să-mi meargă bine, ca să mă pot bucura 

de viaţă, dar Mi-a dat viaţa sub conducerea Lui 
o Dumnezeu Mi-a îndeplinut rugăciuniile mele – împotriva mea 
o Şi astfel M-a făcut un om binecuvântat 
 

Îndeplinirea dorinţelor tale poate afecta viitorul tău 
 

• Cunosc o mamă care s-a rugat foarte mult pentru un băiat din biserică, ca să-i 
devină ginere 

• Tare mult a vrut, ca fiica ei să se mărite cu el 
• Dar el (şi ea) sau decis pentru alţi parteneri 
• După ani de zile, tânărul aude de rugăciuniile acestei mame şi a comentat cele 

auzit foarte uscat: „Bine că Dumnezeu nu ascultă toate rugăciuniile noastre.”  
Isaia 55:8-9 

,Căci gândurile Mele nu sunt gândurile voastre, şi căile voastre nu sunt 

căile Mele, zice Domnul. ,Ci cât sunt de sus cerurile faţă de pământ, atât 

sunt de sus căile Mele faţă de căile voastre şi gândurile Mele faţă de 

gândurile voastre. 

• Se poate oare, că Dumnezeu are alte planuri, mai bune şi mai mari cu tine? 
• Întreabă-te odată, dacă viziunile tale corăspund cu cele ale Tatălui ceresc? 
 

Îndeplinirea dorinţelor tale e imposibilă 
 
• O fetiţă mică, crescută întro casă credincioasă a învăţat dela cei adulţi, că este 

posibil, să vii cu orice rucăminte la Tatăl Ceresc 
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• Într-o seara, aşa pe ascuns, s-a rugat şi ea: „Doamne, dă-mi ochi aşa de 
albastre cum le are mama. Tu ştii că aşa maro, cum le am eu, nu-mi plac.”  

• Dimineaţa era primul drum spre oglindă. Ce mare era dezamăgirea, că nu-i s-a 
îndeplinit rugăciunea. 

• Care era motivul că nu-i s-a îndeplinit rugămintea? Oare n-ar fi fost de putinţă 
pentru Creatorul universului? 

• Nu. Dar ar fi fost o greşeală pentru fetiţă, pentru-că astăzi vine pentru culoarea 
ochiilori, şi mâine, când e mai mândră poate pentru lungimea picioarelor 

• Şi dacă tu personal nu poţi dormi noaptea, pentru-că vecinul tău a pus muzica 
la maxim, şi tu doreşti ca Dumnezeu să-l lovească odată bine ca să tacă, atunci 
Dumnezeu nu-ţi v-a îndeplini dorinţa 

Luca 9:54-55 

Ucenicii Săi, Iacov şi Ioan, când au văzut lucrul acesta, au zis: ,,Doamne, 

vrei să poruncim să se pogoare foc din cer şi să-i mistuie, cum a făcut 

Ilie?” Isus S-a întors spre ei, i-a certat, şi le-a zis: ,,Nu ştiţi de ce duh 

sunteţi însufleţiţi!” 

• Isus i-a certat pentru astfel de gânduri, pentrucă neîndeplinirea rugăciunilor 
noastre produc în noi câteodată gânduri de ură şi de răzbunare 

• Şi nemulţumirea noastră simte tocmai acela, care este mai aproape de noi 
• Nici Isus nu a îndeplinit toate rugăciunile şi propunerile ucenicilor Săi 

Matei 17:1-8 

După şase zile, Isus a luat cu El pe Petru, Iacov şi Ioan, fratele lui, şi i-a 

dus la o parte pe un munte înalt. El S-a schimbat la faţă înaintea lor; faţa 

Lui a strălucit ca soarele, şi hainele I s-au făcut albe ca lumina. Şi iatăcă li 

s-a arătat Moise şi Ilie, stând de vorbă cu El. Petru a luat cuvântul, şi a zis 

lui Isus: ,,Doamne, este bine să fim aici; dacă vrei, am să fac aici trei 

colibi: una pentru Tine, una pentru Moise şi una pentru Ilie.” Pe când 

vorbea el încă, iată că i-a acoperit un nor luminos cu umbra lui. Şi din nor 

s-a auzit un glas, care zicea: ,,Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care -mi 

găsesc plăcerea Mea: de El să ascultaţi!” Când au auzit, ucenicii au căzut 

cu feţele la pământ, şi s-au înspăimântat foarte tare. Dar Isus S-a apropiat, 

S-a atins de ei, şi le-a zis: ,,Sculaţi-vă, nu vă temeţi!” Ei au ridicat ochii, şi 

n-au văzut pe nimeni, decât pe Isus singur. 

• Ce bine pentru noi, că Isus nu a fost de acord cu propunerea lui Petru 
• Astfel avem o confirmare a Tatălui Ceresc “Acesta este Fiul Meu prea iubit” 
 

Eu sunt Dumnezeul tău. Eu decid: când, cum şi ce 
 
• Într-o duminică dimineaţă eram pe drum spre o biserică.  
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• Nu mai ştiam dacă ajunge benzina până acolo, dar speram 
• Într-adevăr un kilometru înaintea satului s-a oprit motorul.  
• Dar nu era o problemă pentru-că am avut un canistru de rezervă 
• Dar dacă nu, atunci ce făceam? 
• Poate m-aşi fi rugat şi eu: “Doamne ajută-mă. Trimete-mi pe cineva cu ceva 

benzină” şi în gînd mi-aşi fi spus, că dacă Dumnezeu nu mă ajută atunci El e 
devină că ajung prea târziu la Biserică, doar e lucrarea Sa. 

• Nu, aşa nu merge. Nu poţi împinge responsabilitatea pe Dumnzeu pentru o 
lucrare neîndeplinită, pe care ai neglijat-o tu 

 
Există lucruri, care cad în competenţa noastră 
• Nu toate deciziiele lui Dumnezeu ne convin 
• Şi nu toate deciziile lui Dumnezeu înţelegem 
• Dar Dumnezeu are o vedere mult mai mare şi El ştie ce este bun pentru noi 
• Poporul Israel a trebuit să treacă printr-o astfel de durere 

Iosua 1:1-2 

 După moartea lui Moise, robul Domnului, Domnul a zis lui Iosua, fiul lui 

Nun, slujitorul lui Moise: ,,Robul Meu Moise a murit: acum, scoală-te, treci 

Iordanul acesta, tu şi tot poporul acesta, şi intraţi în ţara pe care o dau 

copiilor lui Israel.” 

• Dumnezeu are planul Lui cu noi şi cu biserica Sa 
• Sarcina noastră este ca rugăciunile noastre să nu împiedece realizarea acestor 

planuri sfinte 
• Gândirea noastră trebuie să fie condusă de Duhul Sfânt 
• Şi deodată, sub conducerea Lui şi rugăciunile noastre devin realizabile 

Iuda 1:20-21 

Dar voi, prea iubiţilor, zidiţi-vă sufleteşte pe credinţa voastră prea sfântă, 

rugaţi-vă prin Duhul Sfânt, ţineţi-vă în dragostea lui Dumnezeu, şi aşteptaţi 

îndurarea Domnului nostru Isus Cristos pentru viaţa vecinică. 
1 Ioan 4:16 

Şi noi am cunoscut şi am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu faţă de 

noi. Dumnezeu este dragoste; şi cine rămâne în dragoste, rămâne în 

Dumnezeu, şi Dumnezeu rămâne în el. 

 

                                            Amin 


