
                                 
 
                     Mai vorbeşte Domnul şi astăzi ?!  15 Nov. 2019 
              Domnul vorbeşte în şoaptă slujitorului obosit ! 
În Scriptură apare de câteva ori cuvântul „şoaptă”, iar oamenii de obicei vorbesc în 
şoaptă atunci când nu vor să fie auziţi de alţii, sau când e vorba de o veste rea. 

 David a băgat de seamă că slujitorii lui vorbeau în şoaptă între ei şi a inţeles 
că murise copilul. El a zis slujitorilor săi: "A murit copilul?" Şi ei au 
răspuns: "A murit." (2Sam.12:19) 

 Noroadele vorbeau mult în şoaptă despre El. Unii ziceau: "Este un Om bun." 
Alţii ziceau: "Nu, ci duce norodul în rătăcire." (Ioan.7:12) 

 Fariseii au auzit pe norod spunând în şoaptă aceste lucruri despre El. Atunci 
preoţii cei mai de seamă şi fariseii au trimis nişte aprozi să-L prindă. 
(Ioan.7:32) 

Noi vorbeam în şoaptă pe vremea comunismului, pentru că şi pereţii aveau 
„urechi”. Dar astăzi, astăzi de ce vorbeşte Domnul în şoaptă? 
El ne vorbeşte în şoaptă pentru că vrea să ne apropiem de El ca să-L auzim.  
 
Nu ocupa locul ’’de frunte’’ din spatele bisericii, sau din relaţia cu Domnul, ci vino 
aproape de El. A existat un ucenic Ioan, şi el sta rezemat cu capul pe pieptul 
Domnului Isus. Pe atunci era un tinerel. Maria, sta la picioarele Domnului. Tu? 
 
Oamenii au tot felul de probleme: relaţionale, emoţionale, spirituale, dar aceste 
probleme nu sunt adevăratele probleme, ci doar simptome ale problemelor. 
Adevărata cauză a problemelor noastre este urechea, auzirea şi ascultarea glasului 
Domnului. Urechile noastre au surzit la glasul Domnului. Suntem tari de urechi. 
 
De aceea îţi dau un sfat, apleacă-ţi urechea spre Domnul pentru că vrea să îţi 
vorbească, vrea să stai cât mai aproape posibil, ca să-i auzi şoapta. El îţi vorbeşte 
în şoaptă pentru că vrea intimitate cu tine. Apoc.3.20 
El nu vrea doar să ne vorbească, El vrea o relaţie intimă cu noi. Domnul vorbeşte, 
eşti tu gata să-L asculţi?! Care e vocea dominantă din viaţa ta? Merg în anumite 
grupuri de fraţi iar ei vorbesc mult despre construcţii, politică, bani, şi foarte puţin 
despre Domnul. 
 
                     

 



 II.                Puterea Şoaptei! 

I: Odată a existat un om care a fost cel mai mare cântăreţ de operă din lume. Dar la 
un moment dat ceva s-a întâmplat. Nu mai putea lua notele cum trebuia, nici pe 
cele cu care era cel mai familiar. Din cel mai faimos interpret cu cea mai puternică 
voce din lume, a ajuns să nu mai ştie să cânte. A mers la cei mai mari specialişti, 
iar aceştia mai toţi şi-au dat cu părere că se întâmplase ceva cu laringele lui. Dar un 
alt medic francez, dr. Alfred Tomatis (1920-2001) a spus ceva ce nimeni nu a spus. 
El a luat un Sonometru şi i-a măsurat decibelii vocii acestui interpret. Acesta 
măsura 140 de decibeli. Vocea lui era mai puternica la distanţa de 1 metru decât a 
unui avion care pleacă după un portavion. Ca să o scurtez, cântăreţul a surzit de la 
propria lui voce extraordinar de puternică. Şi pentru că nu auzea nici nu mai putea 
cânta. 
  Vocea cântă doar ceea ce aude urechea!  dr.Tomatis 
Ce aplicaţie vreau să facem, pentru că acest aspect nu se aplică doar la operă, ne 
interesează şi pe noi:  
-ce cauzează vorbirea noastră negativă, critica, bârfa, răutatea limbii, o părere 
proastă despre tine? Nu cumva urechea ta a surzit la vocea Domnului ( ciudat 
Domnul nu ţipă să ne sperie, sau să ne surzească, deşi poate, glasul Lui este cel mai 
puternic), şi altcineva îţi vorbeşte la ureche, o voce străină. Dacă vei continua să 
asculţi acea voce, vei deveni în cele din urmă surd la vocea Domnului. 
 
-să învăţăm să ascultăm şoapta Duhului este soluţia problemelor noastre! 
 
O astfel de ascultare este cheia  identităţii şi a destinaţiei tale.Vei fi o persoană care 
gândeşte sănătos, biblic, iar astfel de persoane, sunt persoane puternice. Glasul 
Domnului este bucurie, e înţelepciune, e vindecare, pace, putere, har, adevăr. 
Glasul Domnului a zis şi aşa a fost – nici un glas nu poate realiza  
această minune. Genesa 1. 
-Doamne zi numai un cuvânt şi problema mea se va rezolva=Matei 8.8 
-Glasul Lui a despicat Marea Roşie; 
-Glasul Lui a făcut ca Soarele să rămână pe cer fără ca Pământul să se mai 
rotească; 
-Glasul Lui vindecă o mână uscată, şi usucă un smochin blestemat; 
-Glasul Lui transformă apa în vin (aduce o bucurie nouă în viaţa ta) 
-Glasul Lui vindecă orbii, înviază morţii, chiar morţi de 4 zile. 
Nu există nimic pe care Glasul Lui să nu-l poată face. El face totul în acord cu 
sfânta Lui voie.  
-Glasul Lui poate vorbi unui rug aprins, unui mărăcine, sau unei măgăriţe, Glasul 
Lui poate opri furia mării Galileii, cu doar 3 cuvine:”taci, fără gură”.Glasul Lui 
vorbeşte unui mort în păcat şi acesta aude. 



-Glasul Lui creează, convinge de păcat, vindecă, descoperă, călăuzeşte, oferă har.  
 
Ce glas puternic are Domnul, dar El se face remarcat prin altceva: blând şi smerit 
cu inima, cu vocea joasă, nu I S-a auzit glasul pe uliţe, dar glasul Lui blând este 
inimaginabil de puternic, nu doar prin decibeli, ci prin împlinirea a ceea ce spune. 
Amin? 
 
Abilitatea Lui de a vorbi este cu mult mai mare decât capacitatea noastră de a auzi. 
Sunt oameni care spun că lor nu le-a vorbit Domnul niciodată. Dar din a cui vină? 
Fă linişte în viaţa ta, şi-L vei auzi, pentru că Domnul îţi vorbeşte, dar tu nu auzi, 
pentru că eşti surd. Oile Mele ascultă, aud, discern între glasul Meu şi cel străin.  
 
La un moment dat nu vei mai face diferenţa dacă nu fugi de glasul 
străinei,străinului. Vei rămâne surd. Problema nu e că Domnul nu vorbeşte ci că nu 
are cine să-L asculte. Urechea e de vină. Ai piedut frecvenţa, caut-o şi treci pe ea. 
 
1 Samuel 3. Şase cuvinte de rugăciune care te re/pune pe frecvenţă: „Vorbeşte 
Doamne, căci robul tău ascultă”. Eşti tu robul Domnului? Da? Dacă eşti, asculţi? 
-v.1 Cuvântul Domnului era rar în acele zile. Samuel nu distingea între vocea 
Domnului şi vocea lui Eli. 
-v.7 Samuel nu-L cunoştea pe Domnul. 
-v.9 Eli îi dă un sfat. 
Samuel a fost unul dintre cei mai mari profeţi şi judecători ai lui Israel. Dar înainte 
de a-i da o gură, o voce profetică, Domnul i-a dat o ureche profetică. Tu nu poţi 
vorbi, trăi, dacă nu auzi. Poate că e cazul să te opreşti din vorbit şi să începi să 
asculţi. 
 
1 Împăraţi 19:11,12.”Un susur blând şi subţire”. NTR:”o voce blândă, suavă” 
Domnul are o voce exterioară şi o foloseşte ca să ne atragă atenţia:”vânt mare şi 
puternic, un cutremur de pământ,un foc”, dar Ilie nu iese din peşteră atunci. Ilie 
cunoştea glasul Domnului, el iese din peşteră atunci când aude o voce blândă şi 
suavă. Iată cum vorbeşte Domnul azi, când este ziua mântuirii, ca să te pocăieşti. 
Când îţi vorbeşte în şoaptă, blând şi suav, nu ai cum să nu prinzi ideea şi să nu iei o 
decizie.  
 Rabinii evrei spun că sunetul numelui „IHWH”rostit de ei seamănă cu sunetul 
respiraţiei. Pe de-o parte evreii nu rostesc numele acesta prea sfânt, ci spun doar 
„DOMNUL”, iar pe de alta recunosc că la fiecare respiraţie rostesc Numele 
Domnului. 
Numele Domnului este 1-ul şi ultimul cuvând şi oricare dintre acestea două! 
 Domnul vorbeşte, eşti tu gata să asculţi?! 



 
 

III.   Locul şoaptei ! 

Locul unde ne vorbeşte Domnul nu e la întâmplare ales, el este diferit pentru mulţi 
dintre noi, sau poate pentru fiecare dintre noi.  
Pentru Avraam a fost stejarii lui Mamre, Iacov – Betel, Moise – rugul aprins, 
Daviv – peştera Adulam, Ezechiel – pârâul Chebar, Daniel – o fereastră ce da spre 
Ierusalim. Locul tău de întâlnire şi de unde îţi vorbeşte Domnul este unic aşa după 
cum şi tu eşti unic. Este un loc în care auzi un pic mai clar Glasul Domnului. 
Domnul nu S-a arătat lui Moise într-un loc faimos, poate la piramide, ci undeva în 
pustie, unde nu era ţipenie de om, şi ca să arate că El este prezent peste tot,chiar şi 
în cele mai vitrege locuri. 
Americanii zic:” God is here,there and everywhere”. El este prezent peste tot, doar 
că noi nu-L vedem. De ce? Urechea, nu uitaţi de ea. 
 
Geneza 28:16”Domnul este prezent în locul acesta şi eu nu am ştiut”. 
  
În VT. Domnul se arăta pe scaunul ispăşirii. Locul dintre heruvimi era ca un fel de 
scaun pe care Shekinah se aşeza, şi era un loc unic prin care odată pe an se făcea 
ispăşirea poporului,şi marele preot putea intra. Domnul însă nu poate fi restrâns la 
un singur loc. 1 Regi 8.27.  
Domnul nu ne vorbeşte doar la Biserică, deşi acesta este locul din care ne vorbeşte 
cel mai mult, dar noi avem şi probleme cotidiene şi vorbim cu El şi acolo afară. La 
biserica venim 3,4 ore pe săptămână, dar săptămâna are multe ore, nu-i aşa? 
Avem nevoie de răspunsuri şi acolo. Iov 33:15 
 
Tu ai un loc al tău unde să auzi mai clar Glasul Domnului, unde să stai de vorbă cu 
El? Matei 6:6 „odăiţa ta”. 
Ce să faci ca să-ţi vorbească? În muzică există un timp de dinainte de interpretare, 
numit :”procesul curăţirii urechii”. Dacă vrei să-L auzi, liniştea spirituală şi fizică 
este cheia. 
  Liniştea este rezervorul de gândire al sufletului ! 
Domnul ne vorbeşte atunci când noi suntem liniştiţi.  
Fabulă: „era odat-o cucuvea. Ce mult gândea, puţin vorbea. Puţin vorbind mult 
asculta. De ce n-om fi şi noi ca ea?!” 
 
B. Pascal spunea:”sufletul suferă pentru că nu ştie cum să stea în linişte în camera 
lui”.  Psalmi 46:10”Opriţi-vă şi să ştiţi că Eu sunt Dumnezeu,Eu domnesc peste 
Neamuri”. 
Nu cumva viaţa ta este dată prea tare, agenda ta e mereu prea ocupată?! 



Dacă urechea ta ar fi bună atunci ai auzi două lucruri. Isus a avut o ureche curată. 
Iată ce a a uzit El: 

1. Acesta este Fiul Meu prea iubit. 
2. A auzit  cântarea de laudă. Psalmi 32:7”Tu mă înconjori cu cântări de 

izbăvire”. 
Ştiai că şi Domnul Dumnezeu cântă. Voi cântaţi aşa de frumos încât cred că şi 
Domnul cântă cu voi.Dar nu la asta mă refer ci la faptul că atunci când cântă El, 
cântarea Lui pentru tine înseamnă protecţie, izbăvire. Isaia 54.17 
 
Liniştea este diferența dintre vedere și perspectivă, dintre fericire şi bucurie, dintre 
teamă şi credinţă. Ca să aflăm locuri liniştite trebuie să ştim să aşezăm anumite 
hotare, să ştim când să spune „Nu”. Nimic să nu ştirbească relaţia noastră cu 
Domnul. 
Tu la ce ai nevoie ca să renunţi, din ce trebuie să te opreşti ca să îţi cureţi urechea 
şi să poţi auzi şi asculta Glasul Domnului? 
 
  IV.  Cheia cheilor! 

Trăim într-o societate unde toleranţa este deasupra adevărului. Este greşit să spui 
că este greşit, iar asta este greşit. Domnul ne cheamă la un standard mult mai înalt 
decât toleranţa. Toleranţa nu este deloc un standard înalt al Europei. Biblia spune 
ce este: 
-Adevărul care este însoţit întotdeauna de Har. Adevărul=voi fi cinstit cu tine 
orice-ar fi; 
-Har=te voi iubi orice-ar fi.  
 
Nu citi doar Biblia, lasă şi Biblia să te citească pe tine. Evrei 4:12. Duhul a inspirat 
scriitorii biblici, şi tot El ne inspiră şi pe noi cititorii. Duhul Domnului este de 
ambele părţi. Când citim Scriptura noi inhalăm ceea ce a expirat Duhul. Deci dacă 
vrei să auzi Glasul Domnului fă linişte în viaţa ta. Dacă vrei să auzi ce îţi vorbeşte 
deschide-ţi Biblia. 2 Tim.3:16 
Ch.Spurgeon spune:”o Biblie din care cad foile de cât de citită este, arată un suflet 
care nu va cădea!” 
2 Tim.2:15” Caută să te înfăţişezi înainea Lui ca un lucrător încercat...”. 
 
Dacă nu ai Duhul Lui Hristos, nu poţi înţelege Scriptura. Dacă scoţi Duhul din 
citirea Bibliei rămâi cu fariseim, legalism, stări care nu aduc viaţă, bucurie, pace. 
 

Biblia este harta, iar Duhul Domnului este Călăuza ! 
 
 



V.  Cele 7 limbaje ale dragostei ! 

 
1.Evrei 1:1. Isus Hristos este plinătatea şi finalitatea revelaţiei Lui Dumnezeu. 
2. Dorinţa mea. Ps.37.4”îţi va da”. Conceive=a naşte. Domnul va concepe dorinţa 
înlăuntrul tău. 
3.Visele. Fa.2:17. Ce vise,idealuri mai avem? Ps.73.28 
4.Uşi. Apoc.3:7,8 
5.Oamenii. Domnul ne va vorbi prin oameni. El i-a vorbit lui David prin Natan, 
Esterei prin Mardoheu, lui Timotei prin Pavel. 
6. Imboldul. Domnul îţi imboldeşte inima, ascultă-L. El a pregătit faptele noastre 
bune dinainte. Umblă în ele. 
7.Durere. C.S.Lewis ”Dumnezeu şopteşte printre suspinurile noastre, dar strigă la 
noi  prin durerile noastre”. Poţi ignora Biblia, dar nu poţi ignora durerea. Durerea 
este un bun profesor de teologie, este un bun consilier marital. Durerea este 
antrenorul vieţii. 
Cea mai bună metodă de a învăţa o limbă străină nu este cartea, biblioteca, ci să te 
amesteci printre vorbitorii de limba şi să auzi mereu acea limbă. Dacă vrei să înveţi 
limba Canaanului, stai cu oamenii Canaanului. 
 
Motivul pentru care El ne şopteşte este nu doar comunicarea ci apropierea de El, de 
inima Lui, este relaţia pe care vrea să o construiască împreună cu tine. 
Domnul Isus ne iubeşte, şi ne iubeşte mereu, indiferent ce vom fi făcut noi. El ne 
iubeşte întotdeauna. 1 Ioan 4:8 
 
 I. Era odată un om care merge prin junglă cu maşina lui. Era însoţit de fiul 
lui. Deodată maşina s-a oprit şi nu a vrut să mai pornească. Tatăl s-a dat jos să 
repare maşina şi a spus copilului să rămână în maşină. Dar copilul s-a plictist şi s-a 
dat jos. Tatăl i-a spus să nu se îndepărteze prea mult. Din când în când îşi arunca 
un ochi la copil. Era prin preajmă. Deodată însă când şi-a aruncat ochii spre copil 
vede din tufiş mişcare. Un leu venea spre copil. Tatăl a încremenit. Ce să facă, să 
strige, ar fi făcut ca leul să se repeadă la copil. Aşa că îi striga în şoaptă:”copile 
vino imediat la mine”. Lasă-mă tati că m-am plictist rău. Copile, strigă tatăl, dar 
leu se năpusti şi luă copilul şi dispăru cu el în junglă. 
Astăzi Tatăl vede leul venind spre tine,tu nu îl vezi şi de aceea vrei să fii lăsat în 
pace, dar dacă nu vii la Tata acum,cine ştie ce se va întâmpla. 

                                                                                                                             


