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DOAMNE, NU TE AUD! (3/4) 

Ai tu un cuget curat? 
Textul de bază: Isaia 6:1-8 

Întroducere 
 
• Isaia s-a speriat, ştiind că nu poate sta înaintea Sfinţeniei lui Dumnezeu 

Isaia 6:5 
Atunci am zis: ,,Vai de mine! Sunt pierdut, căci sunt un om cu buze 
necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate, şi am văzut 
cu ochii mei pe Împăratul, Domnul oştirilor!” 

• Şi Petru la începu nu I-a crezut, dar prezenţa lui Isus l-a convins 
Luca 5:8 
Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Isus, 
şi I-a zis: ,,Doamne, pleacă dela mine, căci sunt un om păcătos.” 

• Înaintea lui Dumnezeu nu-ţi mai trebuie explicaţii, că eşti păcătos sau nu 
• Îţi dai imediat seama că numai mila şi îndurarea lui Dumnezeu te poate scăpa 
• Isaia a trecut printr-o astfel de situaţie, fiind curăţit de orcie nelegiuire 

Isaia 6:6-7 
Dar unul din serafimi a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână, pe 
care-l luase cu cleştele de pe altar. Mi-a atins gura cu el, şi a zis: ,,Iată, 
atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este 
îndepărtată şi păcatul tău este ispăşit!” 

• Lucrul acesta face Dumnezeu şi astăzi cu toţi acei, care vor să aibă părtăşie cu 
El 

• Pentru aceasta a murit Isus Cristos pe cruce, ca să avem părtăşie cu Tatăl 
• Şi prin botez mărturisim în public această decizie 

1 Petru 3:21 
Icoana aceasta închipuitoare vă mântuieşte acum pe voi, şi anume botezul, 
care nu este o curăţire de întinăciunile trupeşti, ci mărturia unui cuget 
curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea lui Isus Cristos, 
Evrei 9:14  
Cu cât mai mult sângele lui Cristos, care, prin Duhul cel vecinic, Sa adus 
pe Sine însuş jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăţi cugetul vostru de 
faptele moarte, ca să slujiţi Dumnezeului cel viu! 

• Un cuget curat este una din condiţii pentru o legătură cu Tatăl Ceresc 
• Atunci primeşti o relaţie mult mai binecuvântată cu Dumnezeu 
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Romani 8:15 
Şi voi n-aţi primit un duh de robie, ca să mai aveţi frică; ci aţi primit un 
duh de înfiere, care ne face să strigăm: ,,Ava! adică: Tată!” 
Faptele Apostolilor 24:16 
De aceea mă silesc să am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu 
şi înaintea oamenilor. 
 

Doamne, te ador 
 
Dumnezeu vrea să fie singurul Dumnezeu în viaţa ta 
• Şi lucrul acesta se poate numai cu o inimă curată 

Exodul 20:3 
Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine. 

• Contrarul acestei situaţii este că ai alte idoli 
• Idoli sunt toale lucrurile care au în viaţa ta o mai mare importanţă decât Tatăl 

din Cer 
• Într-o astfel de situaţie nu ne v-a asculta Dumnezeu 

Ieremia 7:16 
,,Tu însă nu mijloci pentru poporul acesta, nu înălţa nici cereri, nici 
rugăciuni pentru ei, şi nu stărui pe lângă Mine; căci nu te voi asculta! 

• O părtăşie cu Isus Cristos nu v-a fi posibilă 
Efeseni 5.5 
Căci ştiţi bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere, care 
este un închinător la idoli, n-are parte de moştenire în Împărăţia lui Cristos 
şi a lui Dumnezeu. 
 

Doamne, vreau să trăiesc după Voia Ta 
 
• Dumnezeu, Creatorul universului cunoaşte primejdia unei vieţi în păcat 
• Pentru-că păcatul este singurul lucru care desparte pe omul de Dumnezeu 

Isaia 1:15 
Când vă întindeţi mânile, Îmi întorc ochii dela voi; şi ori cât de mult v-aţi 
ruga, n-ascult: căci mânile vă sunt pline de sânge!” 

• Şi Dumnezeu nu poate asculta pe cei, care trăiesc în nelegiuire 
Isaia 59:1-2 
Nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea Lui 
prea tare ca să audă, ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărţire între 
voi şi Dumnezeul vostru; păcatele voastre vă ascund Faţa Lui şi-L 
împiedecă să v-asculte! 
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• Dumnezeu ureşte pe cei superficiali în credinţă 
• Cei care cred că pot păcăli pe Dumnezeu cu făţarnicia lor 
• Dumnezeu vrea ca să faci ordine în viaţa ta 
• El vrea să accepţi oferta Lui de salvare  

Isaia 1:16-18 
,,Spălaţi-vă deci şi curăţiţi-vă! Luaţi dinaintea ochilor Mei faptele rele pe 
cari le-aţi făcut! Încetaţi să mai faceţi răul!  Învăţaţi-vă să faceţi binele, 
căutaţi dreptatea, ocrotiţi pe cel asuprit, faceţi dreptate orfanului, apăraţi 
pe văduvă!”  ,,Veniţi totuş să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele 
voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada; de vor fi roşii ca 
purpura, se vor face ca lâna. 

• Singura ta posibilitate de salvare este mărturisirea păcatelor tale înaintea 
Crucii lui Isus 

• Şi lucrul acesta poţi face chiar şi azi, chiar acuma 
• Isus îţi întinde mâna Lui de Salvare. 
• Tu nu ai altceva de făcut, decât s-o ei ! 

1 Ioan 1:9 
Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte 
păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire. 

• În momentul acesta, El îţi deschide ochii şi pentu aproapele tău 
Isaia 58:7-9 
Împarte-ţi pâinea cu cel flămând, şi adu în casa ta pe nenorociţii fără 
adăpost; dacă vezi pe un om gol, acopere-l, şi nu întoarce spatele 
semenului tău. Atunci lumina ta va răsări ca zorile, şi vindecarea ta va 
încolţi repede; neprihănirea ta îţi va merge înainte, şi slava Domnului te va 
însoţi. Atunci tu vei chema, şi Domnul va răspunde, vei striga, şi El va zice: 
,Iată-Mă!`  
 

Doamne, sfinţeşte Tu viaţa mea 
 
• Dacă ai un cuget curat, trebuie să te deosebeşti de cei din jur 
• Societate în care trăieşti trebuie să observe că-L iubeşti pe Domnul 
• Orice pată din viaţa ta poate să strice această impresie 

Matei 5:23-24 
Aşa că, dacă îţi aduci darul la altar, şi acolo îţi aduci aminte că fratele tău 
are ceva împotriva ta, lasă-ţi darul acolo înaintea altarului, şi du-te întâi de 
împacă-te cu fratele tău; apoi vino de adu-ţi darul. 

• Sfinţenia mea începe în viaţa mea de familie 
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• Nu pot cere dela Dumnezeu Spijinul şi Binecuvântarea Lui, iar eu stau într-o 
situaţie de ceartă cu soţul sau cu soţia mea 

Maleahi 2:13-14 
Iată acum ce mai faceţi: Acoperiţi cu lacrămi altarul Domnului, cu plânsete 
şi gemete, aşa încît El nu mai caută la darurile de mâncare, şi nu mai poate 
primi nimic din mânile voastre. Şi dacă întrebaţi: ,Pentruce?`... Pentrucă 
Domnul a fost martor între tine şi nevasta din tinereţa ta, căreia acum nu-i 
eşti credincios, măcar că este tovarăşa şi nevasta cu care ai încheiat 
legământ! 

• Prioritatea în această situaţie nu este soţul sau soţia, ci relaţia între ei 
• O astfel de relaţie poate să fie şi între copii sau între copii şi părinţi 
• Cu vecini sau cu colegi la locul de muncă 
• O relaţie dujmănoasă “împiedecă rugăciunile voastre” 

1 Petru 3.7 
Bărbaţilor, purtaţi-vă şi voi, la rândul vostru, cu înţelepciune cu nevestele 
voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele cari vor moşteni 
împreună cu voi harul vieţii, ca să nu fie împiedecate rugăciunile voastre. 

• Apostolul Pavel recunoaşte că lucrul acesta nu este întotdeauna posibil 
• Exista situaţii în care înţelegerea reciprocă nu este posibilă 
• Dar atunci cercetează-te înaintea lui Dumnezeu, dacă nu ai şi tu o parte din 

vină 
Romani 12:18 
Dacă este cu putinţă, întrucât atârnă de voi, trăiţi în pace cu toţi oamenii. 
 

Dumnezeu vrea să asculte rugăcinile noastre 
• Prin moarte Domnului nostru Isus Cristos pe cruce, Dumnezeu a făcut totul 

pentru salvarea noastră 
• A trimes pe Fiul Său pentru-ca noi să primim salvarea 
• Noi nu avem altceva de făcut decât să acceptăm această jertfă 
• Şi să spunem: 

o  „Da Doamne, am nevoie de Tine 
o Îţi deschid uşa inimii mele 
o Te primesc acum ca Mântuitor şi ca Domn 
o Ia viaţa mea în stăpănire 
o Şi fă mă aşa cum doreşti Tu. 
o Doamne, vreau să Te ascult şi să te urmez.” 

Ioan 9:31 
Ştim că Dumnezeu n-ascultă pe păcătoşi; ci, dacă este cineva temător de 
Dumnezeu şi face voia Lui, pe acela îl ascultă. 

                                             Amin 


