
   Dumnezeu vorbeşte poporului Său astăzi !    
    Betel,Giurgiu, 03.11.2013 
 
Ioan 8.47 :’’Cine este din Dumnezeu ascultă cuvintele Lui Dumnezeu; voi de aceea                
n-ascultaţi, pentru că nu sunteţi din Dumnezeu.’’ 
Din Scriptură reiese clar un lucru: Dumnezeu vorbeşte poporului Său. El a vorbit lui Adam şi 
Eva în Eden, de asemenea a vorbit lui Avraam şi celorlaţi patriarhi. Domnul a vorbit la 
judecători, regi, profeţi. Dumnezeu era în Hristos când le vorbea ucenicilor. Dumnezeu a 
vorbit lui Ioan în Apocalipsa, în insula Patmos. Crezi că El îţi poate vorbi şi ţie? Este posibil 
ca Dumnezeu să vorbească cu oamenii? Ţie ţi-a vorbit vreodată? Când? Ce ţi-a spus?  
  Vom vedea câteva texte în care Duhul a vorbit cu oamenii: 
 -Evrei 1.1;    Ioan 14.26;     16:13,14;       Ioan 8.47. 
 
*Dumnezeu vorbeşte cu noi într-un mod unic ! 
Este mult mai important că vorbeşte cu noi, decât cum vorbeşte cu noi. Cu Moise a vorbit 
într-un rug aprins, nouă nu ni se cere să căutăm rugul aprins, ci un mod personal, individual 
unic cu Domnul. 
*Când Dumnezeu vorbea,oamenii erau siguri că este Domnul ! Putea Moise să dovedească 
cuiva că vorbise cu Domnul care era într-un rug? Nu, dar Moise ştia sigur cu cine vorbise. 
Când Ghedeon nu era sigur că Acela era Dumnezeu, Domnul îi dă dovezi, după ce Ghedeon 
aduce o jertfă (Judec.6.21,22) , dar Domnului nu-i place necredinţa. 
*Când Domnul vorbea,oamenii înţelegeau ce spune. De aceea ridica Moise multe întrebări, 
pentru că ştia clar ce-i spunea Domnul. La fel s-a întâmplat şi cu Noe, Avraam, Josif, Daniel. 
Dumnezeu nu folosea ghicitori, ci mesaje clare. Dar suntem noi atenţi la El, oare? 
*Când le vorbea Domnul era momentul întâlnirii cu El. Atunci când ţi-a vorbit El a venit la 
tine să te întâlnească. Te-ai întâlnit cu Domnul până acum? 
 Când Dumnezeu îţi vorbeşte azi prin Duhul: prin Biblie, prin rugăciune, prin diferite 
împrejurări, la Biserică, vei şti sigur că Acela este Domnul, vei înţelege clar mesajul Lui, iar 
acesta să ştii, este momentul întâlnirii cu Dumnezeu. 
Unii L-au întâlnit pe Domnul la începutul vieţii de credinţă după care nu s-au mai întâlnit cu 
El niciodată. Ei cred ca Domnul este în cer iar noi singuri aici pe Pământ. Nu!!! 
 1 Cor.3.16, şi 6:19 -’’noi suntem Temple ale D.S. iar El locuieşte în noi’’. Cum să nu-i 
auzi vocea dacă El este în tine?!! Dragii mei, Dumnezeu nu S-a schimbat. El încă mai ne 
vorbeşte. Când Domnul tace, e vai ! 
 Dacă ai lipsuri în comunicarea ta cu Domnul, atunci ceva este în neregulă cu tine ! 
 
  De unde să ştiu când îmi vorbeşte Dumnezeu? 
 Nu există vreo formulă magică să vorbim cu Domnul. Pentru a şti când vorbeşte 
Domnul trebuie să ai cu El o relaţie intimă de dragoste. Ioan 10:2-4,14. 
Cum vine asta? Aţi văzut copilul nou născut cum simte chiar din burta mamei vocea celor din 
familie. El ştie că este iubit, simte asta, de aceea cunoaşte vocea părinţilor şi a fraţilor.  
 Nu încercaţi să auziţi vocea Domnului sărind peste relaţia intimă, personală de 
dragoste. Pentru asta nu există vreun substituient, ci atunci vorbeşti singur.  
 În Matei 12:38,39 un neam viclean şi preacurvar cere un semn. De ce? Pentru că vor 
sa-L audă pe Domnul dar fără să-L iubească. În Luca 19.41-44 din cauza păcatului nu-L 
cunoşteau pe Domnul. Dragii mei nu aşteptaţi semne şi minuni ca sa-L auziţi pe Domnul , ci 
căutaţi relaţia de dragoste. 
 Dacă Moise ar fi trăit şi astăzi, probabil că ar fi scris o carte intitulată:’’Cum să-L 
întâlneşti pe Domnul în rugul aprins?’’ Şi atunci oamenii ar căuta rugul, nu? Dar de atunci 



încoace nimeni nu L-a mai vazut pe Domnul într-un rug, sau cel puţin nu am auzit ! De aceea 
am spus că nu există o formulă, ci o relaţie unică, personală. 
 Unii au tendinţa să deschidă Biblia şi unde se deschide de acolo le vorbeşte Domnul. 
Să spui că aşa mi-a vorbit Domnul, e treabă serioasă, nu e de glumă. Dacă Domnul ţi-a vorbit 
acel lucru, atunci ţine-te de el până la moarte. Lui Avraam i-a vorbit Dumnezeu iar el a crezut 
şi a trăit 25 de ani aşteptând împlinirea. Noi avem uneori impresia că ne-a vorbit Domnul, dar 
după câteva minute am şi uitat. Dumnezeu vorbeşte foarte des prin Biblie, ori de câte ori ai 
nevoie, dar prin relaţie cu El, altfel Biblia este o carte pecetluită. În VT. dacă afirmai că aşa a 
vorbit Domnul şi nu era adevărat erai omorât cu pietre. Deuter.18.20. Nu lua cu uşurătate 
Cuvântul Domnului ! 
 Adesea aud oamenii spunând:’’Doamne dacă este voia Ta, atunci ajută-mă, iar dacă nu 
împiedică-mă’’. Domnul nu vrea să mă lase să o iau pe un drum greşit ca să îmi arate calea 
bună. Nu văd nicăieri asta în Scriptură. Fapte 16.6-10 
 Cuvântul Domnului este un ghid pentru noi. În Scriptură Domnul arată că totdeauna dă 
direcţii cap-coadă, dar nu toate deodată. Obligaţia mea este să aştept răspunsul şi să nu 
acţionez de unul singur. Dacă o iau de capul meu, nimeresc rău. 
Nu pune obligaţia pe umerii Domnului: dacă greşesc El este de vină că nu a intervenit. Nu, ci 
dacă vrei să cunoşti voia Lui dezvoltă o relaţie pe termen nelimitat cu Domnul. Aceasta este 
ceea ce vrea El de la tine. El vrea să depinzi numai de El. Vrei o astfel de relaţie cu Domnul? 
 Duhul ştie voia Tatălui cu privire la cererea mea, şi El se roagă Tatălui pentru mine. 
Romani 8.26. Dragul meu, realizezi tu astăzi ce mare pierdere ai că nu-L primeşti pe Duhul în 
viaţa ta? De aceea nu înţelegi, de aceea te lupţi fără sorţi de izbândă. Oh, ce pace ai avea dacă 
L-ai avea pe Domnul păcii !!! 
 Când auzi vocea Domnului, răspunde-i imediat. Dacă nu-I răspunzi imediat, s-ar putea 
ca nici El să nu îţi mai răspundă. Amos 8:11,12 
Fii ca Samuel care de mic a auzit glasul Domnului, iar în timpul vieţii la fel: 1 Sam3.19 ’’nu 
lăsa să cadă la pământ Cuvântul Domnului’’, dacă vrei şi tu să fii auzit când strigi către 
Domnul.  Luca 8:18. Dacă auzi glasul Lui dar nu asculţi, ţi se va lua şi acel Cuvânt auzit. 
 Dumnezeu vorbeşte cu un scop. Dumnezeu nu vine să ne vorbească de dragul 
conversaţiei, ci cu un scop. 
 Dumnezeu vorbeşte la momentul potrivit. El îţi vorbeşte exact când trebuie şi poţi să 
răspunzi. El alege vremea potrivită. De ce dacă i-a promis lui Avraam un copil, i l-a dat după 
25 de ani? Pentru că între timp să îl poată pregăti pe Avraam pentru scopul Lui cu el şi cu 
copilul. Calitatea tatălui va afecta generaţiile următoare. Domnul nu era interesat doar de 
Avraam ci de o întreagă naţiune. A necesitat timp să-l schimbe pe Avraam. De la aflarea 
veştii, Avraam a început să se pregătească, nu a pierdut timpul. A început să îşi ajusteze viaţa 
sa după a Domnului Său. De ce durează atât de mult cu mine, cu problemele mele? Pentru că 
încă nu sunt gata. Dar cu tine cum este? 
 Dumnezeu dezvoltă caracterul pentru a-Şi împlini scopul. Gen. 12.2’’voi face din tine 
un neam mare’’, după care Dumnezeu se apucă de treaba cu Avraam.Voi face din tine un om 
care să fie în stare să corespundă chemării Sale. Nu uita – nu trebuie să ocoleşti relaţia de 
dragoste cu Dumnezeu. Am văzut oameni care nu erau gata să renunţe la plăcerile lor pentru 
lucrarea Domnului; ei erau centraţi pe ei înşişi, şi nu pe Dumnezeu. Domnul are dreptul să te 
deranjeze de la treburile tale pentru ale Lui. Cum aşa? Păi, El este Domnul ! Să ne imaginăm 
că de 5 ori la rând Stăpânul îţi cere să faci ceva iar tu Îl ignori. Ce va face atunci Stăpânul? Te 
va pedepsi. Ai vrea şi tu să-l simţi pe Domnul aproape cum se întâmplă cu alţii, dar eşti tu 
gata să asculţi ca ei, să te sacrifici ca ei?? ’’Cine este credincios în cele mici va fi şi în cele 
mari’’- cele mici te antrenează, te pregătesc pentru cele mari. 
 Nu vă gândiţi că dacă acum Domnul vă cheamă să faceţi ceva pentru El sunteţi 
nepregătiţi??! 



Exemple: David. Câţi ani au trecut de când a fost uns ca împărat până a ajuns efectiv 
împărat?10-12 ani. Ce a făcut Domnul între timp? A lucrat la caracterul lui David. Cum avea 
să fie împăratul aşa avea să fie şi poporul. Nu sări peste construirea caracterului. 
 Pavel: Cât timp a trecut de când l-a cemat Domnul pe Pavel pe drumul Damascului, şi 
până a intrat efectiv în lucararea de misiune? 10,11 ani. Focalizarea nu este pe Pavel, ci pe 
Dumnezeu. Domnul voia să mântuiască o lume pierdută , de aceea a început răscumpărarea 
Neamurilor prin Pavel. De atâta timp a avut nevoie Pavel ca să fie gata pentru slujbă. 
Dumnezeu nu lucrează în noi doar de dragul nostru ci şi de cel al lumii pierdute. De dragul 
lumii pierdute, fii gata să te laşi prelucrat de El. Amin? 
 
 Dumnezeu dă direcţii precise : 
Umblă o vorbă în popor cum că Dumnezeu te mântuieşte după care se retrage, iar tu cu 
mintea ta nouă iei decizii noi. Dar asta ar însemna că tot timpul gândim corect, ceea ce nu este 
adevărat. Romani 7 şi Isaia 55.8. 
Când Dumnezeu i-a vorbit lui Noe despre o corabie, i-a spus toate detaliile. Lui Moise când    
i-a vorbit despre cort la fel. Lui David de asemenea când i-a vorbit despre Templu. 
Dar când l-a chemat pe Avraam:’’ieşi din ţara ta,şi vino în ţare pe care ţi-o voi arăta Eu’’. În 
timp, Domnul i-a spus că va avea un fiu, că se va forma un popor care va fi rob, dar că El va 
scoate poporul Său după 430 de ani...Duhul dă direcţii, de aceea pentru că El are un plan cu 
fiecare dintre noi, El vrea ca tu să ai o relaţie personală cu Isus. 
 Dacă nu ai instrucţiuni clare de la Domnul într-o anumită situaţie, aşteaptă şi                     
roagă-te. Învaţă răbdarea! Timpul Lui Dumnezeu este mai bun decât al meu. El are ceva în 
plan cu tine între timp. Nu sări peste relaţia cu El de dragul ....să fac, să lucrez...să primesc 
răspuns,şi să vină împlinirea. Habacuc 2.3 ! 
 Dumnezeu este mai interesat de o relaţie de părtăşie cu tine decât de o relaţie de 
muncă. Mai mult ce eşti, decât ce faci! 
Nu mi-e frică de influenţa lui Satan în deciziile mele atât timp cât sunt într-o relaţie de 
dragoste cu Creatorul. Trăiesc în păcat conştient, şi nu vreau să renunţ: 2 Tes.2.11’’o lucrare 
de rătăcire ca să creadă o minciună’’, atunci ar trebui să mă tem de rătăcire. 

Vă imaginaţi că Satan intervine să îmi sucească mintea iar Duhul din mine nu reacţionează??? 
Nu se poate asta. Isus a răspuns celui rău cu Biblia tot mereu când a fost ispitit. Isus nu i-a 
analizat ofertele Satanei, ci pe El L-a interesat ce spune Scriptura. Satan i-a oferit succesul, 
răspunsul imediat Domnului, dar Domnul era plin de Duhul Sfânt. 

 

  CONCLUZIA 

 Dumnezeu a vorbit oamenilor Săi întotdeauna. Astăzi El ne vorbeşte prin Duhul. 
Duhul foloseşte Scriptura, rugăciunile, diferite împrejurări, alţi credincioşi să îţi vorbească. 
Nu metoda este cheia, ci relaţia de ascultare plină de dragoste pentru Domnul. Domnul poate 
alege să îţi vorbească printr-o metodă unică, dar nu aceasta este important, ci ce îţi spune, şi 
dacă tu te ridici imediat să faci ce ţi s-a cerut. Când Domnul vorbeşte, El vorbeşte cu un scop. 
Dacă tace iar tu eşti bine, El are un scop. Aşteaptă, roagă-te, continuă să crezi, să trăieşti, să-L 
laşi să îţi ajustezi viaţa până ce o va face potrivită pentru acea chemare înaltă. Niciodată nu 
dispera. Disperarea vine din îndoială şi necredinţă. Trăirea ta va arăta dacă într-adevăr El ţi-a 
vorbit, şi de asemenea va arăta dacă tu într-adevăr trăieşti o viaţă plină de pasiune pentru 
Domnul.( Dar ca altul să fie sigur de tine este greu, de aceea nimeni nu pândeşte pe nimeni în 



realizarea planurilor personale. Se poate ca acel lucru să necesite mulţi ani.De aceea doar tu 
cu Domnul ai timp, alţii s-ar putea să plece pe drumul pe care trebuie să meargă orice om, fără 
să vadă împlinirea ta.) Amin! 


