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VOIA LUI DUMNEZEU 

De Pastor Paul Hamilton 

 

Efeseni 6:6—Nu cu servire de ochii lor, precum cei ce 

plac oamenilor, ci ca robii lui Cristos, făcând voia lui 

Dumnezeu din inimă; 1 Petru 4:2—Pentru ca să nu mai 

trăiască în carne restul timpului său pentru poftele 

oamenilor, ci pentru voia lui Dumnezeu. 

Mulți oameni și-au rănit viața creștină din cauza deciziilor 

greșite făcute în afara voii lui Dumnezeu. Ei au decis să se 

angajeze unde nu trebuie, să se împrietenească cu oamenii 

nepotriviți, să se căsătorească cu partenerul nepotrivit, să 

meargă la facultatea nepotrivită ori să se mute în locul 

nepotrivit, etc. Vă voi împărtăși câteva principii de bază 

pentru a vă ajuta să luați decizii bazate pe voia lui 

Dumnezeu. 

1. Fii sigur că ești salvat (Ioan 3:3—Isus a răspuns 

și i-a zis: Adevărat, adevărat îți spun: Dacă un 

om nu este născut din nou, nu poate vedea 

împărăția lui Dumnezeu.) 

Până când o persoană nu știe că este născută din nou, 

aceasta nu este în poziția de a servi lui Dumnezeu într-o 

manieră acceptabilă și nici nu poate cunoaște voia Lui. 

Cum iți verifici inima? Cercetează-te și vezi dacă trăiești 

în așa fel încât Dumnezeu este mai puternic în viața ta sau 

lucrurile arată că diavolul este mai puternic în viața ta. 
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Dumnezeu prezintă întâi latura negativă - pustiul și apoi 

țara promisă. Diavolul prezintă întâi latura plăcută a 

lucrurilor - țara promisă și abia apoi pustiul.  Oswald 

Chambers a spus, “Creștinismul este calea vieții – toate 

religiile sunt calea morții.” 

2. Nu te sprijini pe propria ta înțelegere (Proverbe 

3:5—Încrede-te în DOMNUL cu toată inimă ta și 

nu te sprijini pe propria ta înțelegere; 28:26—Cel 

ce se încrede în propria inimă este un prost, dar 

oricine umblă cu înțelepciune va fi eliberat; 

Ieremia 17:9—Inima este mai înșelătoare decât 

toate și este nespus de stricată: cine o poate 

cunoaște?). 

Încrede-te în Dumnezeu chiar și atunci când nu înțelegi de 

ce și cum stau lucrurile. Cedează controlul vieții tale în 

mâinile lui Cristos. Amintește-ți, credința este estimarea 

noastră a caracterului lui Dumnezeu. Credința îl face pe 

Dumnezeu vizibil. Credința face invizibilul, vizibil și face 

vizibilul, invizibil. O persoană ce se sprijinește pe propria 

înțelegere, nu va urma voia lui Dumnezeu. Va lua deciziile 

greșite de fiecare dată. Din pricina naturii noastre 

păcătoase, noi nu avem abilitatea de a lua decizii înțelepte 

de unii singuri. Trebuie să îl căutăm pe Dumnezeu 

și implicit să ne încredem in El. Așadar, trebuie să fim 

studenți ai Cuvântului (2 Timotei 2:15—Studiază 

scripturile să te arăți tu însuți aprobat lui Dumnezeu, un 

lucrător care să nu se rușineze, împărțind drept cuvântul 

adevărului). 



4 
 

• Prin Cuvânt cunoaștem mintea lui Dumnezeu. 

(1 Corinteni 2:16—Fiindcă cine a cunoscut 

mintea Domnului, ca să îi dea învățătură? Noi 

însă avem mintea lui Cristos) 

• Prin Cuvânt aflăm voia lui Dumnezeu. (Psalm 

119:105—Cuvântul tău este o lampă pentru 

picioarele mele și o lumină pentru cărarea mea) 

• Prin Cuvânt primim credința. (Romani 10:17—

Astfel credința vine prin auzire, iar auzirea prin 

cuvântul lui Dumnezeu). 

Trebuie să învățăm să avem un timp de studiu al Bibliei 

eficient în fiecare zi. Trebuie să fim credincioși predicării 

și predării Cuvântului lui Dumnezeu într-o biserică locală 

nou testamentală. Trebuie să profităm de fiecare ocazie 

pentru a crește în cunoașterea Cuvântului sfânt al lui 

Dumnezeu de unde putem afla voia lui și astfel putem lua 

decizii înțelepte. 

3. Încrede-te în Domnul și roagă-te pentru 

înțelepciune. (Proverbe 3:5-6--Încrede-te în 

DOMNUL cu toată inima ta și nu te sprijini pe 

propria ta înțelegere. Recunoaște-l în toate căile 

tale și el îți va îndrepta cărările) 

Reține, ai nevoie de două aripi pentru a zbura – încredere 

si predare. Este inima ta predată în întregime lui 

Dumnezeu? 

• Iov 13:15—Chiar dacă m-ar ucide, totuși mă voi 

încrede în el; dar îmi voi apăra căile înaintea lui. 
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• Psalm 37:3-7—Încrede-te în DOMNUL și fă 

binele; astfel vei locui în țară și într-adevăr vei 

fi hrănit. Desfată-te de asemenea în DOMNUL 

și el îți va da dorințele inimii tale. Încredințează 

DOMNULUI calea ta și încrede-te de asemenea 

în el, iar el o va înfăptui. Și va aduce dreptatea 

ta ca lumina și judecata ta ca și amiaza. 

Odihnește-te în DOMNUL și așteaptă-l cu 

răbdare; nu te îngrijora din cauza celui ce 

prosperă pe calea sa, din cauza omului care 

înfăptuiește planuri stricate. 

• Psalm 62:8--Încredeți-vă în el tot timpul; voi 

popoarelor turnați-vă inima înaintea lui, 

Dumnezeu este un loc de scăpare pentru noi. 

Selah. 

• Psalm 125:1—Cei ce se încred în DOMNUL sunt 

ca muntele Sion, care nu se clatină, ci dăinuiește 

pentru totdeauna. 

• Isaia 12:2—Iată, Dumnezeu este salvarea mea; 

mă voi încrede și nu mă voi teme, fiindcă 

DOMNUL IEHOVA este tăria și cântarea mea; 

el a devenit de asemenea salvarea mea. 

In loc de a ne sprijini pe propria înțelegere, noi trebuie să 

ne aruncăm în brațele Domnului și să îi cerem înțelepciune 

și călăuzire în fiecare decizie. El a promis că îi va conduce 

pe ai Săi, însă trebuie să căutăm călăuzirea Lui și să nu 

dăm cu presupusul. Trebuie să îl recunoaștem în toate 

căile noastre. Este tentant să gândești că Domnul știe 

automat că am nevoie de înțelepciunea Lui și de ajutorul 
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Său, așa că El îmi va da automat aceste lucruri. Dumnezeu 

însă, ne-a învățat în Cuvântul Său, să ne rugăm fierbinte și 

specific pentru fiecare lucru în parte. 

4. Mărturisește-ți păcatul și umblă în lumină.(1 

Ioan 1:5-10—Acesta de fapt este mesajul pe care 

l-am auzit de la el și pe care vi-l relatăm, că 

Dumnezeu este lumină și în el nu este deloc 

întuneric. Dacă spunem că avem părtășie cu el și 

umblăm în întuneric, mințim și nu împlinim 

adevărul; Dar dacă umblăm în lumină, așa cum 

el este în lumină, avem părtășie unii cu alții și 

sângele lui Isus Cristos, Fiul său, ne curăță de tot 

păcatul. Dacă spunem că nu avem păcat, ne 

înșelăm noi înșine și adevărul nu este în noi. 

Dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și 

drept să ne ierte păcatele și să ne curețe de toată 

nedreptatea. Dacă spunem că nu am păcătuit, îl 

facem mincinos și cuvântul lui nu este în noi.) 

A umbla în păcat este a umbla în întuneric, iar întunericul 

împiedica gândirea spirituală (1 Petru 2:11—

Preaiubiților, vă implor, ca străini și locuitori temporari 

în țară străină, abțineți-vă de la poftele carnale care se 

războiesc împotriva sufletului). Dacă este păcat în viața ta, 

atunci nu vei avea înțelepciunea necesară luării de decizii 

bune. Să iei o decizie importantă când ești într-o slabă 

condiție spirituală, este ca și cum ai invita dezastrul. Mulți 

creștini depărtați de Domnul, s-au căsătorit, și-au găsit 

servicii s-au îndreptat spre o carieră educațională ce aveau 

să regrete ulterior. Trebuie să fim atenți! 
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5. Trăiește prin credință și nu lua decizii ce te vor 

determina să încalci Scriptura (Evrei 11:6—Iar 

fără credință este imposibil a plăcea lui, fiindcă 

cel ce vine la Dumnezeu trebuie să creadă că el 

este și că este un răsplătitor al celor ce îl caută cu 

zel). 

În principiu, voia lui Dumnezeu este simplă, ascultarea de 

Cuvântul Său. Orice decizie contrară Bibliei este contrară 

voii lui Dumnezeu. Fără excepții (Romani 10:17—Astfel 

credința vine prin auzire, iar auzirea prin cuvântul lui 

Dumnezeu).  Dumnezeu dorește și impune ca oamenii Săi 

să manifeste credința. Isus i-a mustrat pe discipolii Săi 

pentru necredință mai mult decât pentru orice (Matei 

6:30—Iar dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe 

câmp, care astăzi este și mâine este aruncată în cuptor, nu 

cu atât mai mult pe voi, puțin credincioșilor?; 8:26—Iar 

el le-a spus: De ce sunteți fricoși, puțin credincioșilor? 

Apoi ridicându-se, a mustrat vânturile și marea; și s-a 

făcut o liniște mare; 14:31—Și imediat Isus a întins mâna 

și l-a apucat și i-a spus: Puțin credinciosule, pentru ce te-

ai îndoit ; 16:8—Iar Isus înțelegând le-a spus: Puțin 

credincioșilor, de ce discutați între voi că nu ați luat 

pâini). 

A trăii prin credință este simplu să crezi și să împlinești 

Scriptura. Credința este dependentă de Dumnezeu și să 

aștepți din partea lui Dumnezeu până în punctul în care 

Cuvântul lui Dumnezeu este totul pentru tine. Persoana ce 

trăiește prin credință, trăiește Biblia. Iar cei ce nu trăiesc 

Biblia, nu trăiesc prin credință. Nu își trag puterea, 
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autoritatea, sursa vieții sau seva din Dumnezeu deoarece 

au permis cuiva sau ca ceva anume să întrerupă acea 

legătură. Se vestejesc din punct de vedere spiritual și mor. 

Când oamenii mor din punct de vedere spiritual, știu 

ce obișnuiau să știe, însă nu mai sunt ce obișnuiau să 

fie. De exemplu, înainte de a fi născut, bebelușul depinde 

în întregime de mama sa prin intermediul cordonului 

ombilical. Dacă ceva împiedică în vreun fel sau 

secționează ceea ce circulă prin acel cordon, viața 

bebelușului se oprește. Mama este sursa vieții bebelușului. 

Acel bebeluș trăiește și se mișcă înlăuntrul ei și depinde în 

întregime de ea. Când tu și cu mine permitem secționarea 

acelui cordon ce ne ține conectați la sursa vieții, atunci la 

fel de sigur cum bebelușul moare fără a fi conectat de 

mama sa, nici noi nu putem supraviețui spiritual fără să 

fim conectați la Domnul Isus. Bebelușul trăiește datorită 

resurselor oferite de mama sa. Ea îi asigură oxigenul și 

susținerea vitală. 

Credința este dependentă de Dumnezeu și să aștepți din 

partea lui Dumnezeu până în punctul în care Cuvântul lui 

Dumnezeu este totul pentru tine. Asta înseamnă că 

Dumnezeu are întâietate și că trăiești în conformitate cu 

Biblia. Înseamnă că înveți să iei decizii pe baza Scripturii 

și nu pe baza sentimentelor, a circumstanțelor sau a 

gândirii tale. Se reduce la a te încrede în Dumnezeu pentru 

a deschide uși și pentru a se îngriji de cele necesare. 

 

Iată câteva exemple din Cuvântul lui Dumnezeu: 
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a. Biblia ne învață să nu ne asociem cu răul ori 

idolatria (1 Corinteni 15:33—Nu vă amăgiți: 

Vorbirile rele strică obiceiurile bune; Romani 

12:2—Și nu vă conformați acestei lumi; ci fiți 

transformați prin înnoirea minții voastre, 

pentru a deosebi care este voia lui Dumnezeu, 

cea bună și plăcută și desăvârșită; 2 Corinteni 

6:14-18—Nu vă înjugați în mod inegal cu cei 

ce nu cred; fiindcă ce părtășie are dreptatea la 

fărădelege? Și ce comuniune are lumina cu 

întunericul? Și ce armonie este între Cristos și 

Belial? Sau ce parte are cel ce crede cu cel ce 

nu crede? Și ce înțelegere are templul lui 

Dumnezeu cu idolii? Fiindcă voi sunteți 

templul Dumnezeului cel viu așa cum a spus 

Dumnezeu: Voi locui în ei și voi umbla între ei; 

și voi fi Dumnezeul lor, și ei vor fi poporul 

meu. De aceea ieșiți din mijlocul lor și fiți 

separați, spune Domnul, și nu atingeți ce este 

necurat; și vă voi primi. Și vă voi fi Tată. Și voi 

îmi veți fi fii și fiice, spune Domnul Cel 

Atotputernic.; Efeseni 5:11—Și să nu aveți 

părtășie cu faptele neroditoare ale 

întunericului; ci, mai degrabă, mustrați-le.) 

A trăi prin credință înseamnă că nu ne asociem cu astfel 

de lucruri. NU este voia lui Dumnezeu ca oamenii Săi să 

ia parte la petreceri lumești, să meargă la o școala păgână 

ori să meargă la serviciu într-un loc stricat ce va determina 

sa iei parte la stricăciune (cum ar fi vânzarea alcoolului, 
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purtarea hainelor imodeste, filme, muzică, etc.). Aceste 

practici vor împiedica creșterea și dezvoltarea copilului lui 

Dumnezeu și nu fac parte din voia lui Dumnezeu pentru 

copilul Său. 

b. Biblia ne spune să nu părăsim biserica ce 

este casa lui Dumnezeu (Evrei 10:25—

Nepărăsind adunarea noastră împreună, după 

cum este obiceiul unora, ci să ne îndemnăm 

unii pe alții; și cu atât mai mult cu cât vedeți 

apropiindu-se ziua; 1 Timotei 3:15—Dar dacă 

voi întârzia mai mult, să știi cum ar trebui să 

te comporți în casa lui Dumnezeu, care este 

biserica Dumnezeului cel viu, stâlpul și baza 

adevărului; Matei 16:18-19—Și de asemenea 

îți spun că tu ești Petru și pe această stâncă voi 

zidi biserica mea; și porțile iadului nu o vor 

învinge. Și îți voi da cheile împărăției cerului; 

și orice vei lega pe pământ, va fi legat în cer; 

și orice vei dezlega pe pământ, va fi dezlegat 

în cer).  

Biserica este locul unde auzi adevărul (Ioan 1:17—Pentru 

că legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au 

venit prin Isus Cristos; 14:6—Isus i-a spus: Eu sunt calea 

și adevărul și viața: nimeni nu vine la Tatăl decât prin 

mine; 18:37—Atunci Pilat i-a spus: Așadar, ești tu 

împărat? Isus a răspuns: Tu spui că eu sunt împărat. Eu, 

pentru aceasta m-am născut și din această cauză am venit 

în lume, să aduc mărturie adevărului. Toți care sunt din 

adevăr ascultă vocea mea; 2 Corinteni 6:7—Prin cuvântul 
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adevărului, prin puterea lui Dumnezeu, prin armura 

dreptății din dreapta și din stânga; Galateni 3:1—O, 

galateni neînțelepți! Cine v-a amăgit ca să nu ascultați de 

adevăr, înaintea ochilor cărora Isus Cristos a fost 

dinainte clar descris ca și crucificat între voi; Efeseni 

4:21—Dacă așa este că l-ați auzit și ați fost învățați de 

către el, precum adevărul este în Isus; Coloseni 1:5—

Pentru speranța care este păstrată pentru voi în cer, 

despre care ați auzit dinainte în cuvântul adevărului 

evangheliei). Este greșit să iei decizii ce te vor determina 

să părăsești adunarea (de exemplu să te muți unde nu ai o 

biserică bună sau să te angajezi undeva unde nu îți permite 

să iei parte la servicii). Unul din principalele motive 

pentru care tinerii nu mai vin la adunare și se împotrivesc 

lui Dumnezeu este că își iau o slujbă ce nu le permite să 

vină la adunare și imediat dau înapoi, alunecă în atitudinea 

de altă dată, în vorbirea de altă dată, merg cu frâna trasă și 

șchiopătează din punct de vedere spiritual. 

c. Biblia spune să onorezi liderii bisericii(1 

Timotei 5:1, 17—Nu mustra pe bătrân, ci 

imploră-l ca pe un tată; pe tineri, ca pe frați; 
Bătrânii care conduc bine să fie socotiți demni 

de o dublă onoare, mai ales cei ce muncesc în 

cuvânt și doctrină; 1 Tesaloniceni 5:12-13—Și 

vă implorăm, fraților, să cunoașteți pe cei ce 

muncesc printre voi și sunt peste voi în Domnul 

și vă avertizează; Și să îi stimați foarte mult în 

dragoste datorită lucrării lor. Trăiți în pace 

între voi). 
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Atitudinea ta față de păstorul tău este aceeași atitudine ce 

o ai față de Dumnezeu. Atitudinea ta față de părinți este în 

egală măsură cu atitudinea ce o ai față de Dumnezeu 

(Romani 13:1-2, 7—Fiecare suflet să se supună puterilor 

mai înalte. Fiindcă nu este putere decât de la Dumnezeu; 

și puterile care sunt, sunt rânduite de Dumnezeu.2 De 

aceea oricine se împotrivește puterii, se împotrivește 

rânduielii lui Dumnezeu; și cei ce se împotrivesc își vor 

primi damnarea; De aceea dați tuturor cele datorate; cui 

taxă, taxă; cui vamă, vamă; cui frică, frică; cui onoare, 

onoare). 

Dacă te mânii și ai amărăciune față de autoritate atunci nu 

vei lua decizii bune. Am văzut mulți oameni ce au părăsit 

biserici bune deoarece au avut amărăciune în inimă față de 

liderii bisericii și au refuzat să se pocăiască. Trebuie să ne 

amintim că liderii bisericii sunt oameni, nimic mai mult și 

că sunt departe de a fi perfecți, însă Dumnezeu i-a pus în 

slujba conducerii pentru a face lucrarea Lui. Liderii 

bisericii nu sunt mai presus de Cuvântul lui Dumnezeu și 

dacă păcătuiesc, trebuise disciplinați conform modelului 

biblic (1 Timotei 5:19-20—Împotriva unui bătrân nu 

primi acuzație, decât în fata a doi sau trei martori. Pe cei 

ce păcătuiesc, mustră-i în fata tuturor, ca și ceilalți să se 

teamă). 

d. Biblia spune să nu ne înjugăm la un jug 

nepotrivit cu cei necredincioși(2 Corinteni 

6:14—Nu vă înjugați în mod inegal cu cei ce 

nu cred; fiindcă ce părtășie are dreptatea la 
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fărădelege? Și ce comuniune are lumina cu 

întunericul?).  

A trăi prin credință înseamnă evitarea jugurilor 

nepotrivite. Așadar nu este niciodată voia lui Dumnezeu 

ca un credincios să se căsătorească cu un necredincios sau 

să intre în afaceri cu un necredincios, etc. 

e. Biblia ne spune să nu ne asociem cu doctrina 

falsă(Romani 16:17—Dar fraților, vă implor 

să însemnați pe cei ce fac dezbinări și poticniri 

contrare doctrinei pe care voi ați învățat-o, și 

ocoliți-i; 2 Ioan 10-11—Dacă vine cineva la 

voi și nu aduce această doctrină, să nu îl 

primiți în casă și să nu îi spuneți: 

Salutare! Fiindcă cine îi spune: Salutare! Este 

părtaş faptelor lui rele). 

A trăi prin credință înseamnă că evităm astfel de asocieri 

ce învață sau practică doctrina falsă. Asta înseamnă că nu 

este voia lui Dumnezeu să ia parte la un studiu biblic ce 

predă doctrina falsă sau să ia parte la serviciile unei 

adunări ce predau doctrina falsă, ori să devină prieten 

apropiat cu o persoana ce crede doctrine false. 

Iată concluzia: dacă ne împotrivim Cuvântului lui 

Dumnezeu, nu putem pretinde binecuvântările lui 

Dumnezeu. Mulți creștini își fac planuri și apoi îi cer lui 

Dumnezeu să le binecuvânteze. Este de-andoaselea. 

Trebuie întâi să ne asigurăm că planurile sunt conform voii 

lui Dumnezeu și abia apoi putem cere și aștepta rezonabil 

binecuvântarea lui Dumnezeu (1 Ioan 5:14-15—Și 
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aceasta este cutezanţa pe care o avem în el, că, dacă 

cerem ceva conform voii lui, ne ascultă;15 Și dacă ştim că 

ne ascultă, orice îi cerem, ştim că avem lucrurile cerute 

pe care le-am dorit de la el).  

6. Nu-ți fie frică de om: teme-te de Dumnezeu 

(Proverbe 29:25—Teama de om aduce o 

capcană, dar oricine își pune încrederea 

în Domnul va fi în siguranţă; Psalm 118:6—

Domnul este de partea mea; nu mă voi teme; ce 

îmi poate face omul; Evrei 13:6--Încât să spunem 

cutezător: Domnul este ajutorul meu și nu mă voi 

teme de ce îmi va face omul). 

Isus ne-a avertizat că trebuie să îl iubim mai mult pe 

El decât rudele noastre (Luca 9:59-60—Dar el a spus 

altuia: Urmează-mă. Iar el a spus: Doamne, permite-mi 

întâi să mă duc să îl înmormântez pe tatăl meu.60 Iar Isus 

i-a spus: Lasă morţii să își înmormânteze morţii; iar tu 

du-te și predică împărăţia lui Dumnezeu). La prima 

privire se pare că Isus interzice unui om să se întoarcă 

acasă pentru a-și îngropa tatăl, însă în acest caz situația se 

adresează unei datini iudaice în care un fiu poartă de grijă 

tatălui său până când acesta se stinge din viață ca apoi să 

îi mostenească averea. După care avea să servească lui 

Dumnezeu.  

În Luca 9:59-60 Isus ne avertizează cu privire la două 

pericole: 

a. Avertizează cu privire la poziționarea 

siguranței pământești mai presus de voia 
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lui Dumnezeu. Cristos a chemat un bărbat 

anume să îl urmeze, însă în loc de a asculta fără 

ezitare, el se scuza pentru a amâna chemarea. 

Relațiile familiale sunt importante, iar 

Cuvântul lui Dumnezeu ne învață să purtăm de 

grijă celor dragi (1 Timotei 5:8—Iar dacă 

cineva nu se îngrijeşte de ai lui și mai ales de 

cei din propria casă, a negat credinţa și este 

mai rău decât cel care nu crede; Coloseni 

3:18-21—Soţiilor, supuneţi-vă propriilor 

voştri soţi, așa cum este cuvenit în Domnul. 

Soţilor, iubiţi-vă soţiile voastre și nu fiţi cu 

amărăciune faţă de ele. Copiilor, ascultați de 

părinţii voştri în toate, fiindcă aceasta este 

plăcut Domnului. Taţilor, nu vă provocaţi 

copiii la mânie, ca nu cumva să se 

descurajeze). Chemarea si lucrarea lui 

Dumnezeu preced relațiile inter-umane. Mulți 

oameni s-au împotrivit chemării, voii si 

lucrării lui Dumnezeu din pricina legăturilor cu 

familia. 

b. El avertiza referitor la amânarea chemării 

pentru un timp mai potrivit. 

Este ușor să te scuzi pentru a evita slujba Domnului și 

totodată să crezi că altă dată va fi mai ușor: 

• Voi predica Doamne, când îmi vor permite 

finanțele;  

• Voi da zeciuiala Doamne, după ce îmi achit 

datoriile;  
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• Voi fi credincios adunării Doamne, după ce 

realizez planurile ce îmi răpesc duminicile si 

timpul liber.  

Nu este niciodată convenabil să servești Domnului. 

Citește Matei 6:33—Dar căutaţi întâi împărăţia lui 

Dumnezeu și dreptatea lui; și toate acestea vă vor fi 

adăugate. Când procedăm astfel, toate se vor așeza la 

locul lor. Citește și Luca 14:26-27—Dacă vine cineva la 

mine și nu urăşte pe tatăl său și pe mamă și pe soţie și pe 

copii și pe frați și pe surori, da, și propria sa viaţă de 

asemenea, nu poate fi discipolul meu. Și oricine nu își 

poartă crucea și nu vine după mine, nu poate fi discipolul 

meu. Cuvântul “urăște” înseamnă să iubești mai puțin 

decât pe Domnul. Citește apoi Matei 10:37—Cel ce 

iubeşte tată sau mamă mai mult decât pe mine, nu este 

demn de mine; și cel ce iubeşte fiu sau fiică mai mult decât 

pe mine, nu este demn de mine. Isus afirmă simplu că mulți 

oameni își iubesc rudele mai mult decât pe El și voia Sa. 

Domnul așteaptă că El sa fie absolut primul pe lista 

afecțiunilor noastre și să trăim pentru a-i fi pe plac, mai 

presus decât orice altceva. 

Dacă cineva dorește să poată lua decizii înțelepte pe baza 

voii lui Dumnezeu, trebuie să se teamă și să servească 

Domnului mai mult decât omului. Dacă se ajunge la 

decizia de a fi pe placul prietenilor sau rudelor sau de a 

asculta și a fi pe placul lui Dumnezeu, să aleagă fără 

ezitare de fiecare dată de partea Domnului. 
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Unul dintre cele mai mari păcate ale oamenilor lui 

Dumnezeu este că se tem mai mult de prieteni și rude 

decât de Dumnezeu. O mare parte dintre necredincioși se 

fac vinovați de acest păcat și ajung în iad deoarece se 

temeau de ce vor spune unii și alții. Mulți dintre cei ajunși 

în iad pot mărturisi că sunt acolo deoarece s-au temut de 

ce ar putea spune oamenii despre ei (Revelatia 21:8—Dar 

fricoşii și cei care nu cred și scârboşii și ucigaşii și 

curvarii și vrăjitorii și idolatrii și toţi mincinoşii vor avea 

partea lor în lacul care arde cu foc și pucioasă, care este 

a doua moarte). Mulți creștini fac același lucru și îi 

împiedică pe alții pe cale deoarece ei nu sunt credincioși 

în a urma voia lui Dumnezeu. Aici avem câteva lucruri de 

reținut: 

• 1 Corinteni 6:19-20—Ce? Nu ştiţi că trupul vostru 

este templul Duhului Sfânt care este în voi, pe care 

îl aveţi de la Dumnezeu și voi nu sunteţi ai voştri? 

Fiindcă sunteţi cumpăraţi cu un preţ; de aceea 

glorificaţi pe Dumnezeu în trupul vostru și în 

duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. – Nu 

suntem ai noștri deoarece am fost cumpărați cu un 

preț.  

• Romani 6:3-4—Nu ştiţi că toţi câţi am fost botezaţi 

în Isus Cristos, am fost botezaţi în moartea lui? De 

aceea suntem îngropaţi cu el prin botez în moarte; 

pentru ca, așa cum Cristos a fost înviat dintre 

morţi prin gloria Tatălui, chiar așa și noi ar trebui 

să umblăm în înnoirea vieţii. – Botezul în apă 

ilustrează moartea credinciosului față de sine și 
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față de viața veche și că este adus la viață pentru a 

umbla într-o nouă viață în care Cristos este Domn 

peste toate.  

7. Caută sfat înțelept (Proverbe 12:15—Calea 

unui nebun este dreaptă în propriii lui ochi, dar 

cel ce dă ascultare sfatului este înţelept; 19:20--

Ascultă sfatul și primeşte instruirea, ca să fii 

înţelept la sfârşitul tău; 24:6—Căci prin sfat 

înţelept îți vei purta războiul, și în mulţimea 

sfătuitorilor este siguranţă).  

Una din părțile importante din luarea deciziilor înțelepte 

este să cauți sfatul oamenilor maturi și evlavioși. 

Exemplul clasic în Scriptură unde s-a eșuat în realizarea 

acestui lucru este fiul lui Solomon, Roboam (1 Imparati 

12:1-16—Și Roboam a mers la Sihem, pentru că tot 

Israelul venise la Sihem să îl facă împărat. Și s-a 

întâmplat, când Ieroboam, fiul lui Nebat, care era încă în 

Egipt, a auzit despre aceasta, (fiindcă el fugise din 

prezenţa împăratului Solomon și Ieroboam locuia în 

Egipt), Că ei au trimis și l-au chemat. Și Ieroboam și toată 

adunarea lui Israel au venit și i-au vorbit lui Roboam, 

spunând: Tatăl tău ne-a făcut jugul apăsător; de aceea 

acum, fă servirea apăsătoare a tatălui tău și jugul lui cel 

greu pe care l-a pus asupra noastră, mai uşor, și noi îți 

vom servi. Și el le-a spus: Plecaţi pentru încă trei zile, apoi 

veniţi din nou la mine. Și poporul a plecat. Și împăratul 

Roboam s-a consultat cu bătrânii, care stătuseră în 

picioare înaintea lui Solomon, tatăl său, pe când el încă 

trăia și a spus: Cum mă sfătuiţi voi să răspund acestui 
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popor? Și ei i-au vorbit, spunând: Dacă vei fi un servitor 

al acestui popor în această zi și le vei servi și le vei 

răspunde și vei vorbi cuvinte bune către ei, atunci ei vor 

fi servitorii tăi pentru totdeauna. Dar el a părăsit sfatul 

bătrânilor, pe care i l-au dat și s-a sfătuit cu tinerii care 

crescuseră împreună cu el și care stăteau în picioare 

înaintea lui; Și le-a spus: Ce sfat ne dați voi ca să putem 

răspunde acestui popor, care mi-a vorbit, zicând: 

Uşurează jugul pe care tatăl tău l-a pus asupra noastră? 

Și tinerii care crescuseră cu el i-au vorbit, spunând: Astfel 

să vorbeşti acestui popor care ţi-a vorbit, spunând: Tatăl 

tău a îngreunat jugul nostru, dar tu uşurează-ni-l; astfel 

să le spui: Degetul meu cel mic va fi mai gros decât 

coapsele tatălui meu. Și acum, dacă tatăl meu v-a încărcat 

cu un jug greu, eu voi adăuga la jugul vostru: tatăl meu v-

a pedepsit cu bice, dar eu vă voi pedepsi cu scorpioni. 

Astfel Ieroboam și tot poporul au venit la Roboam a treia 

zi, precum împăratul rânduise, spunând: Veniţi din nou la 

mine a treia zi. Și împăratul a răspuns poporului cu 

asprime și a părăsit sfatul pe care i-l dăduseră bătrânii; 

Și le-a vorbit după sfatul tinerilor, spunând: Tatăl meu a 

îngreunat jugul vostru, dar eu voi adăuga la jugul vostru; 

tatăl meu de asemenea v-a pedepsit cu bice, dar eu vă voi 

pedepsi cu scorpioni. De aceea împăratul nu a dat 

ascultare poporului; deoarece cauza era de la Domnul, ca 

să își poată împlini spusa pe care Domnul o vorbise prin 

Ahiia şilonitul lui Ieroboam, fiul lui Nebat. 

Astfel, când tot Israelul a văzut că împăratul nu le-a dat 

ascultare, poporul a răspuns împăratului, zicând: Ce 
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parte avem noi în David? Nici nu avem o moştenire în fiul 

lui Isai; la corturile tale, Israele; acum vezi-ţi de casa ta, 

Davide. Astfel Israel a plecat la corturile sale). Imediat ce 

s-a urcat la tron, Roboam a fost abordat de cetățeni, care 

l-au rugat să le arate compasiune. În luarea deciziei sale, 

Roboam i-a consultat pe bătrânii ce l-au sfătuit și pe tatăl 

său, care cu înțelepciune i-au recomandat să țină seama și 

să împlinească cererea poporului. Apoi el s-a sfătuit cu 

tovarășii lui, care i-au spus să se poarte cu poporul cum 

are el chef și fără să țină cont de starea acestuia. El a urmat 

recomandarea acestora de pe urmă și în consecință a 

pierdut majoritatea împărăției sale. În 2 Cronici 12:14—

(Și el a făcut ce este rău, deoarece nu și-a pregătit inima 

să caute pe Domnul), Biblia scoate în evidență nu numai 

că Roboam a făcut ceea ce este rău, ci și de ce a făcut 

lucrul acesta. El a procedat greșit deoarece nu și-a ațintit 

inima în a căuta pe Domnul. Răul vorbește despre un 

anumit tip de păcat. Răul este un păcat ce dăunează 

altor oameni, uneori intenționat, alteori neintenționat. 

În Ieremia 7:9-10—(Veţi fura, veţi ucide și veţi comite 

adulter și veţi jura fals și veţi arde tămâie lui Baal și veţi 

umbla după alţi dumnezei pe care nu îi cunoașteți, Și veţi 

veni să staţi în picioare înaintea mea în această casă, care 

este numită după numele meu și veţi spune: Suntem 

eliberaţi! pentru a face toate aceste urâciuni?) Biblia ne 

învață că inima noastră este mai înșelătoare decât însuși 

diavolul. Diavolului îi este ușor să mă mintă de multe ori 

deoarece inima mea deja m-a înșelat. Ce vrea să ne spună 

Cuvântul lui Dumnezeu când vorbește despre “inimă?” 
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Inima omului este duhul omului. Dumnezeu folosește 

alternativ inima si duh. 

Efeseni 3:17 ne spune, “Așa încât Cristos să locuiască în 

inimile voastre prin credință;” NU ne vorbește despre 

locuirea de către Cristos în organul nostru ce pompează 

sânge. El se unește cu spiritul uman, îl stârnește, îl aduce 

la viață și are comuniune/părtășie cu el (Romani 8:16—

Duhul însuşi aduce mărturie cu duhul nostru că suntem 

copiii lui Dumnezeu). Când Dumnezeu vorbește despre 

inima omului și despre faptul că Dumnezeu locuiește în 

inima noastră, ne învață despre uniunea cu duhul nostru. 

Proverbe 17:22—(O inimă veselă face bine ca un 

medicament, dar un duh frânt usucă oasele) vorbește 

despre o inimă veselă. O inimă veselă ajută inima fizică să 

fie sănătoasă pentru că starea bună spirituală afectează 

pozitiv credinciosul. Dacă îmi disciplinez inima și o 

păstrez într-o stare bună, atunci exteriorul meu va reflecta 

această stare de bine, însă omul meu lăuntric are nevoie 

constant de atenție/veghere, omul lăuntric este de fapt 

starea inimii mele. Dacă vei continua să respiri pentru o 

vreme, atunci oamenii te vor răni. Este ușor să ai un spirit 

rănit. Suntem cu toții umani, însă Marele Doctor își are 

domiciliul în noi, iar rețeta Sa într-o astfel de condiție este 

“o inimă veselă face bine ca un medicament.” Observați, 

“dar un duh frânt usucă oasele.” Ce avem în 

oase?  Măduvă. Măduva produce celulele sangvine 

(Levitic 17:11—Pentru că viața cărnii este în sânge; și vi 

l-am dat pe altar pentru a se face ispăşire pentru sufletele 

voastre, pentru că sângele este cel ce face ispăşire pentru 
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suflet). Dacă oasele mele se usucă, atunci sursa sângelui 

meu seacă, iar viața cărnii este în sânge. 

Ce se va întâmpla dacă oasele se vor usca? Fizic, vei muri. 

Cu siguranță se va întâmpla lucrul acesta, deoarece sursa 

vieții a secat. Trebuie să protejezi spiritul tău! De aceea 

Dumnezeu spune să pazești inima cu toată silința, căci din 

ea sunt ieșirile vieții. Ce fac eu referitor la fiecare ieșire a 

vieții, va determina condiția inimii mele. 

Citește Proverbe 23:7—(Fiindcă așa cum gândeşte în 

inima lui, așa este el; Mănâncă și bea, îți spune el; dar 

inima lui nu este cu tine.) În contextul apropiat al acestui 

verset se vorbește despre o persoană ce pretinde a-ți fi 

prieten și care spune, “mănâncă și bea,” însă inima 

acestuia nu este cu tine. Oamenii nu sunt așa cum vor ei 

să fie văzuți. Oamenii sunt însă exact așa cum este și inima 

lor, iar la un anumit punct lucrul acesta va fi încercat. Când 

sunt încercate, inima mea sau duhul meu este factorul ce 

determină reacția referitor la ieșirile vieții. 

Înainte de a lua orice decizie majoră – că e vorba despre 

căsătorie, serviciu, schimbarea domiciliului, educație, etc, 

caută sfat evlavios. Prima linie a sfetnicilor o reprezintă 

părinții, dacă sunt creștini. Următoarea o reprezintă 

păstorul sau un lider evlavios. Dumnezeu a dat bisericii 

lideri pentru a veghea oamenii în sensul de a-i ajuta. Biblia 

vorbește despre liderii evlavioși că veghează asupra 

sufletelor voastre (Evrei 13:17—Ascultaţi de cei ce 

conduc peste voi și supuneţi-vă, fiindcă ei veghează 

asupra sufletelor voastre, ca unii care trebuie să dea 
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socoteală; pentru ca ei să facă aceasta cu bucurie și nu cu 

mâhnire, fiindcă aceasta nu vă este de folos). Se gândesc 

la membrii bisericii, se roagă pentru ei și le vor binele 

fiecăruia, iar Dumnezeu le dă înțelepciune pentru a-i ajuta. 

Cu părere de rău spun că cei ce nu au ținut cont de acest 

ghid, adesea s-au adâncit în necaz. 

Roboam a desconsiderat sfatul evlavios, deoarece 

Roboam a eșuat în a-și pregăti inima să îl caute pe 

Dumnezeu. 

8. Așteaptă pe Dumnezeu (Psalm 27:14—Aşteaptă 

pe Domnul; încurajează-te și el îți va întări inima; 

aşteaptă, spun eu, pe Domnul; 130:5—Eu aştept 

pe Domnul, sufletul meu aşteaptă și eu sper în 

cuvântul lui). 

Când dorești să iei o decizie bună pe baza voii lui 

Dumnezeu, este foarte important să eviți graba. Când ne 

grăbim este ușor să luăm decizii greșite. Este necesar să 

așteptăm până când aflăm mintea lui Dumnezeu și atunci 

El ne va purta de grijă. În Iosua 9:14-15—(Și bărbaţii lui 

Israel au luat din merindele lor și nu au căutat sfatul gurii 

Domnului. Și Iosua a făcut pace cu ei și a făcut alianţă cu 

ei, ca să îi lase să trăiască; și prinţii adunării le-au jurat) 

Iosua și Israel s-au grăbit și au făcut alianță cu oamenii 

Gabaonului. S-au încrezut în ceea ce văd și nu au căutat 

fața Domnului în situația respectivă. 

Sunt două principii biblice de luat în considerare când 

așteptăm pe Domnul (1 Corinteni 14:33—Fiindcă 
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Dumnezeu nu este autorul confuziei, ci al păcii, ca în toate 

bisericile sfinţilor). 

Principiul păcii persistente și principiul absenței 

confuziei. 

Când nu ai pace sau când ești confuz, trebuie să fii cu 

băgare de seamă și să nu te grăbești în a lua decizii pripite 

(Iacov 3:17—Dar înţelepciunea de sus este întâi pură, 

apoi paşnică, blândă, uşor de abordat, plină de milă și de 

roade bune, imparţială și fără făţărnicie; 2 Tesaloniceni 

3:16—Și însuşi Domnul păcii să vă dea pace întotdeauna 

în orice fel. Domnul fie cu voi toţi). Când cineva caută voia 

lui Dumnezeu, va căuta și acea pace. Dacă ceva vine de la 

Dumnezeu, atunci pacea se va adânci și credința va crește, 

însă în caz contrar, atunci confuzia, îndoiala și neliniștea 

vor predomina. Se merită să aștepți pentru a afla voia lui 

Dumnezeu. Multe decizii au consecințe ce durează o viață, 

iar dacă cineva ia deciziile greșite, nu doar că va regreta, 

ci va avea de suferit consecințele până la moarte. 

9. Privește în viitor (Evrei 11:24-27—Prin 

credinţă, Moise, când a crescut mare, a refuzat să 

fie numit fiul fiicei lui Faraon, Alegând mai 

degrabă să sufere necaz cu poporul lui Dumnezeu, 

decât să se bucure pentru o vreme de plăcerile 

păcatului. Considerând ocara lui Cristos ca 

bogăţii mai mari decât tezaurele aflate în Egipt, 

fiindcă se uita la răsplătire. Prin credinţă, a 

părăsit Egiptul, netemându-se de furia 
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împăratului, fiindcă a îndurat, ca văzând pe cel 

care este invizibil). 

 Moise a avut victorie asupra plăcerilor vieții. Vedem două 

lucruri referitoare la încrederea lui Moise în Dumnezeu: 

• Vedem virtutea credinței producând sfințire. 

Moise a refuzat poziția socială lumească. Ca și fiul adoptat 

al fiicei lui Faraon, Moise avea orice motiv să creadă că 

tronul Egiptului nu era de neatins pentru el. Lumea ar 

putea spune, “Îți poți folosi puterea și influența pentru a 

promova cauza lui Dumnezeu și a oamenilor Săi. 

Dumnezeu are nevoie de oameni în locuri înalte 

social.”  Aceasta însă, nu este calea lui Dumnezeu. Moise 

a luat această hotărâre cândva în tinerețea sa. 

• Evrei 11:24 – Moise a refuzat plăcerile 

păcătoase ale lumii (Iov 36:21—Fii atent, 

nu privi nelegiuirea, pentru că aceasta ai 

ales mai degrabă decât nenorocire; Psalm 

84:10—Căci o zi în curţile tale este mai 

bună decât o mie. Mai bine să fiu uşier în 

casa Dumnezeului meu, decât să locuiesc 

în corturile stricăciunii; Matei 5:10-12—

Binecuvântaţi sunt cei persecutaţi pentru 

dreptate, pentru că a lor este împărăţia 

cerului. Binecuvântaţi sunteţi când, din 

cauza mea, vă vor ocărî și vă vor persecuta 

și vor spune orice fel de rău, cu falsitate, 

împotriva voastră. Bucuraţi-vă și veseliţi-

vă peste măsură, pentru că mare este 
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răsplata voastră în cer; fiindcă tot așa i-au 

persecutat pe profeţii care au fost înainte 

de voi; Romani 5:3—Și nu numai, dar ne 

lăudăm și în necazuri, ştiind că necazul 

lucrează răbdare; 8:17-18—Și dacă 

suntem copii, atunci și moştenitori; 

moştenitori ai lui Dumnezeu și 

comoştenitori cu Cristos; dacă într-adevăr 

suferim împreună cu el, ca să și fim 

glorificaţi împreună. Întrucât socotesc că 

suferinţele din acest timp nu sunt demne de 

a fi comparate cu gloria care va fi revelată 

în noi).  Reține că fiecare plăcere și viciu 

ce le avea lumea aceasta de oferit i-au fost 

așezate înainte aproape silit (1 Ioan 2:16—

Pentru că tot ce este în lume, pofta cărnii 

și pofta ochilor și lăudăroşia vieţii, nu este 

din Tatăl, ci este din lume). 

• Evrei 11:25 – Moise a lăsat deoparte 

prosperitatea trecătoare oferite pe tava de 

lume. 

• Evrei 11:26 – Credința într-o viitoare 

răsplată de la Dumnezeu l-a împiedicat pe 

Moise să schimbe lucrurile cerești pe cele 

pământești (Psalm 37:16—Puţinul pe care 

un om drept îl are este mai bun decât 

bogăţiile multor stricaţi; Ieremia 9:23-

24—Astfel spune Domnul: Să nu se laude 

înţeleptul cu înţelepciunea lui, nici cel 

puternic să nu se fălească cu puterea lui, 
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bogatul să nu se fălească în bogăţiile 

lui;24 Ci cel ce se făleşte să se fălească cu 

aceasta: că înţelege și că mă cunoaşte, că 

eu sunt Domnul, care lucrez cu bunătate 

iubitoare, care fac judecată și dreptate pe 

pământ, pentru că în acestea mă desfătez, 

spune Domnul; 2 Corinteni 6:10—Ca 

întristaţi, totuşi totdeauna bucurându-ne; 

ca săraci, totuşi făcând bogaţi pe mulţi; ca 

neavând nimic și totuşi stăpânind toate; 

Efeseni 3:8—Mie, care sunt mai mic decât 

cel mai neînsemnat dintre toţi sfinţii, îmi 

este dat acest har, să predic printre 

neamuri bogăţiile de nepătruns ale lui 

Cristos; Revelatia 2:9—Ştiu faptele tale și 

necazul și sărăcia (dar ești bogat), și 

blasfemia acelora care spun că sunt iudei 

dar nu sunt, ci sunt sinagoga lui Satan; 

3:18—Îţi recomand să cumperi de la mine 

aur încercat în foc, ca să te îmbogăţeşti; și 

haine albe, ca să te îmbraci, și ruşinea 

goliciunii tale să nu se arate; și să îți ungi 

ochii cu alifie, ca să vezi).  

Fiecare tânăr creștin ar face bine să urmeze exemplul lui 

Moise. Trebuie să te întrebi, “Dacă iau această hotărâre, 

ce se va întâmpla în viitor? Care sunt consecințele eterne? 

Dacă mă căsătoresc, îmi iau slujba aceasta, urmez aceste 

studii, merg la petrecerea aceasta, ascult muzica aceasta, 
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ce se va întâmpla dacă voi fi captivat de dragostea pentru 

această lume?” 

Un necredincios nu poate vedea viitorul deoarece umblă 

în întuneric și nu cunoaște adevărul (1 Ioan 1:6—Dacă 

spunem că avem părtășie cu el și umblăm în întuneric, 

minţim și nu împlinim adevărul). Simplu, necredincioșii 

nu cred Biblia. Ei își bazează deciziile pe ceea ce pot vedea 

cu ochii lor. Privesc numai la lucruri precum, banii, 

plăcerea și prestigiul. Credinciosul are lumina pe care 

necredinciosul nu o are, iar acesta poate lua o hotărâre pe 

baza Cuvântului veșnic al lui Dumnezeu. 

• Vedem victoria fermă a credintei. 

Moise a mers înainte spre victorie (Evrei 11:27—Prin 

credinţă, a părăsit Egiptul, netemându-se de furia 

împăratului, fiindcă a îndurat, ca văzând pe cel care este 

invizibil). El putea să îl vadă pe Cel care era invizibil. 

Reține că prezența lui Dumnezeu este mai importantă 

decât performanța noastră (Psalm 16:8—Am pus pe 

Domnul totdeauna înaintea mea, pentru că el este la 

dreapta mea, nu mă voi clătina; 2 Corinteni 4:18—În timp 

ce noi nu ne uităm la cele văzute, ci la cele nevăzute, 

fiindcă cele care sunt văzute sunt trecătoare, dar cele 

nevăzute sunt eterne; 1 Timotei 6:16—Cel care singur are 

nemurirea, locuind în lumina de care nimeni nu se poate 

apropia, pe care niciun om nu l-a văzut, nici nu îl poate 

vedea: lui fie onoare și putere veşnică! Amin; 1 Petru 

1:18—Ştiind că nu ați fost răscumpăraţi cu lucruri 

putrezitoare, ca argint și aur, din comportarea voastră 

deşartă primită prin tradiţii de la părinții voştri). Când iei 
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o decizie, trebuie să te gândești la Scaunul de Judecată al 

lui Cristos și să îți iei hotărârea pe baza a ceea ce ve-i auzi 

în ziua acelei judecăți (1 Corinteni 3:11-15—Fiindcă 

nimeni nu poate pune altă temelie decât cea pusă, care 

este Isus Cristos. Și dacă cineva zideşte pe această 

temelie: aur, argint, pietre preţioase, lemn, fân, paie; 

Lucrarea fiecăruia va fi arătată; fiindcă ziua aceea o va 

face cunoscută, pentru că va fi revelată prin foc; și focul 

va încerca lucrarea fiecăruia, cum este. Dacă lucrarea pe 

care cineva a zidit-o deasupra rămâne, va primi răsplată. 

Dacă lucrarea cuiva va fi arsă, va suferi pierdere; dar el 

însuşi va fi salvat, însă așa ca prin foc). 

Ne-am uitat la nouă principii cheie ce ne vor ajuta să 

învățam cum să luăm decizii înțelepte pe baza voii lui 

Dumnezeu, și nimic nu este mai important în viață decât 

să înveți să iei decizii înțelepte. 


