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Voința mea 
Textul de bază: 1 Corinteni 12: 4 - 11 

 

Întroducere: 
• În teologia noastră, voința personală a omului nu joacă nici un rol 

o Sau suntem creștin, atunci vorbin de voia Domnului 
o Sau suntem necreștin, atunci vorbim de voința pământească 

• Ce facem cu voința noastră când ne pocăim? 
o Noi suntem înconjurați de două voințe: 

• Voia lui Dumnezeu 
Iacov 1, 18 
„El, de bună voia Lui, ne-a născut prin Cuvântul adevărului, ca să fim un 
fel de pârgă a făpturilor lui.“ 

• Voia diavolului 
1 Petru 5: 8 
„Fiți treji, și vegheați! Pentrucă potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale 
ca un leu care răcnește, și caută pe cine să înghită.“ 

• Iar noi suntem între ele: 
1 Ioan 1: 6 - 7 
„Dacă zicem că avem părtășie cu El, și umblăm în întunerec, mințim, și 
nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este 
în lumină, avem părtășie unii cu alții; și sângele lui Isus Cristos, Fiul Lui, 
ne curățește de orice păcat.“ 
 

Fundamentul cercetărilor este Biblia 
2 Timotei 3: 16 - 17 
„Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să 
mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentruca omul lui 
Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare 
bună.“ 

• Exemplul nostru este Isus Cristos 
Ioan 4: 34 
„Isus le-a zis: „Mâncarea Mea este să fac voia Celui ce M'a trimes, și să 
împlinesc lucrarea Lui.“ 

• Isus pronunță voința Sa față de Tatăl ceresc 
Ioan 17: 24 
„Tată, vreau ca acolo unde sunt Eu, să fie împreună cu Mine și aceia, pe 
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care  Mi i-ai dat tu.“ 
• Isus supune voința Sa sub voința Tatălui 

Luca 22: 42 (Isus vorbește cu Tatăl) 
„Tată, dacă voiești, depărtează paharul acesta dela Mine! Totuși, facă-se 
nu voia Mea, ci a Ta.“ 

• Isus proclamă o unitate strânsă cu Tatăl ceresc 
Ioan 10: 30 
„Eu și Tatăl una suntem.“ 
 

Care este voia lui Dumnezeu? 
• Omul să fie după chipul Lui  

Genesa 1: 26a 
„Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul Nostru.“ 

• Omul să fie autoritar pe acest pământ  
Genesa 1: 26b 
„El să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, 
peste tot pământul și peste toate târâtoarele cari se mișcă pe pământ.“ 

• Omul să fie ascultător Creatorului 
Genesa 2: 16 - 17 (Dumnezeu câtre omul) 
„Poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină; dar din pomul 
cunoștinței binelui și răului să nu mănânci.“ 

• Omul să fie binecuvântat 
Genesa 1: 27 - 28a 
„Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui 
Dumnezeu; parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Dumnezeu i-a 
binecuvântat.“ 
 

Care este voia diavolului pe acest pământ? 
• Omul să fie îndoielnic față de Creator  

Genesa 3: 1 (ªarpele câtre femeie) 
„Oare a zis Dumnezeu cu adevărat: „Să nu mâncați din toți pomii din 
grădină?“ 

• Omul să fie plin de grandomanie 
Genesa 3: 5 (ªarpele câtre femeie) 
„În ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii, și veți fi ca 
Dumnezeu, cunoscând binele și răul.“ 

• Omul să cadă în ispita ofertelor pământești 
Genesa 3: 6a 
„Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit, și că 
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pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea.“ 
• Legătura omului cu Creatorul lui să fie întreruptă 

1 Petru 5: 8 
„Fiți treji, și vegheați! Pentrucă protivnicul vostru, diavolul, dă târcoale 
ca un leu care răcnește, și caută să pe cine să înghită.“ 
 

Voia Domnului nostru Isus Cristos 
• Ca să nu piară nici unul 

1 Timotei 2: 4 (mântuitorul nostru) 
„Care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți.“ 

• Să devină o făptură nouă 
2 Corinteni 5. 17 
„Căci, dacă este cineva în Cristos, este o făptură nouă.“ 

• Să fie sfințit prin Duhul sfânt 
1 Tesaloniceni 4. 3 
„Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră.“ 

• Fundamentul gândirii să fie sfânta Scriptură 
Iuda 20 
„Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea 
sfântă.“ 

• părtășie vecinică cu cei salvați 
1 Ioan 2: 17 
„Lumea și pofta ei trece; dar cine face voia lui Dumnezeu, rămâne în 
veac.“ 
 

Ce cere Domnul dela noi? 
• Domnul cere ca să răspundem chemării 

Apocalipsa 3: 20 
„Iată Eu stau la ușă, și bat. Dacă aude cineva glasul Meu și deschide 
ușa, voi intra la el.“ 

• Domnul cere ca să ne decidem 
Ioan 14: 6 
„Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin 
Mine.“ 

• Domnul cere ca să realizăm această decidere 
Luca 15: 17 și 20 (Fiul pierdut) 
„Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu. . .“ 
„ªi s'a sculat, și a plecat la tatăl său.“ 

• Domnul cere ca să studiăm Cuvântul Său 
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Faptele Apostolilor 17: 11 
„Iudeii aceștia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Au 
primit Cuvântul cu toată râvna, și cercetau Scripturile în fiecare zi, ca să 
vadă dacă ce li se spunea, este așa.“ 

• Domnul vrea ca să cunoaștem voia Lui 
Psalmul 143: 10 
„Învață-mă să fac voia Ta, căci Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel 
bun să mă călăuzească pe calea cea dreaptă.“ 

• Domnul vrea ca să fim într-o legătură strânsă cu El 
Matei 26: 41 
„Vegheați și rugați-vă, ca să nu cădeți în ispită; duhul, în adevăr, este 
plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă.“ 
 

Voința mea sub conducerea lui Dumnezeu 
• Isus Cristos este acela, care conduce gândurile noastre 

Coloseni 1: 18 
„El este Capul trupului, al Bisericii. El este începutul, cel întâi născut 
dintre cei morți, pentruca în toate lucrurile să aibă întâietatea.“ 

• Isus Cristos este acela, care ne îndrumă pe acest pământ  
Ioan 10: 27 (Isus spune:) 
„Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, și ele vin după Mine.“ 

• Isus Cristos este acela care ne păzește 
1 Petru 5: 2 
„Păstoriți turma lui Dumnezeu, care este supt paza voastră, nu de silă, ci 
cu bună voie, după voia lui Dumnezeu; nu pentru un câștig mârșav, ci cu 
lepădare de sine.“ 

• Isus Cristos este acela, care dă înfăptuirea  
Filipeni 2: 13 
„Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi, și vă dă, după plăcerea 
Lui, și voință și înfăptuirea.“ 

• Isus Cristos este acela care ne așteaptă în Slava Lui 
Romani 8: 20 - 21 
„Căci firea a fost supusă deșertăciunii - nu de voie, ci din pricina celui ce 
a supus-o - cu nădejdea însă, că și ea va fi izbăvită din robia stricăciunii, 
ca să aibă parte de slobozia slavei copiilor lui Dumnezeu.“ 

Atunci se îndeplinește planul Creatorului: 
„După chipul Lui . . . și cu El în slava Lui!“ 

 
Amin 


