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Cum să cunosc voia lui Dumnezeu 
în viaţa mea?

Introducere:
1.Goana după cunoaşterea viitorului  (Astrologie, ghicitorie, prezicere...)

Motivul:    Curiozitate (ce?)  
      Necesitate (încotro?)

Creştinul – Nu caută  „viitorul”,  nici „predestinaţia” 
ci „Voia lui Dumnezeu”...

2.    Trei concepţii despre viitor:
  Concepţia  ateistă:  Hazard, întâmplare „haos”...(vor să facă ordine)

Concepţia „păgână”: Fatum – nenorociri... (vor să se ferească de ele) 
Concepţia  creştină : Creator –  proiect şi finalitate (vor sa-l realizeze)       

= Fericirea ! 

3. De ce a ascuns Dumnezeu viitorul pentru om?  

(a) Comparaţie:  pentru Adam: viitor previzibil şi fără surprize (ca direcţie) 
          pentru mine:   viitor imprevizibil, cu surprize... ( ! Păcatul)   

Nu Dumnezeu, ci  păcatul  ne-a ascuns viitorul (direcţia).  („Păi cu atât mai mult e 
nevoie să ştim viitorul!”)

(b) Păcatul nu e o realitate externă... ci  internă. Păcatul a schimbat chiar omul: l-a făcut egoist. 
Iar Egoismul îl face pe om oportunist = imoral. 

Cunoscând viitorul, în loc de a mai lua decizii după judecata sănătoasă, omul ar lua 
decizii neprincipiale, orientate după „cum să-mi fie mie bine”...

Legea „Cauză – Efect!” aduce responsabilitate, 
iar responsabilitatea implică „liberul arbitru”  
în acest fel, omul fiind definit ca o fiinţă MORALĂ 
Natura morală a omului nu-l poate accepta ca „viitoro-manipulat”.

(c)  Pentru om nu există decât „Prezentul”... (Viitorul & trecutul – sunt lipsă)
Prezentul - condiţionează corect „viitorul”.

(d)  Pentru că:  Scopul vieţii în condiţiile păcatului nu este „Fericirea”;  ci formarea 
CARACTERULUI.(să ajungă să aleagă binele, indiferent de urmări). 
  

1



www.cumparaadevarul.org

Având „Principiile morale” şi CREDINŢA. (Rom.8,28), pe creştin nu-l mai interesează 
viitorul, ci intrarea şi rămânerea în planul Lui = noua definiţie a fericirii, în cond. păcatului.

Dar cum să cunoşti voia Lui?   Pe vremuri, erau prooroci, văzători, îngeri...

Azi mai rămâne:  1.   „a da cu banul”, „zarurile”, „sorţii” (bileţele)...
     2.    raţionamentul, IQ...  Nu e de ajuns (omul, fiinţă foarte limitată).

Cele  8  principii în cunoaşterea voii lui Dumnezeu:

(a) Renunţarea la „designul” tău (născut din „mama relelor”: Egoismul): înlăturarea 
egoismului

(b) Debarasarea de (a) „presimţiri” şi (b) simţăminte: pseudo-revelaţiile.

(c) Cuvântul lui Dumnezeu:  Reperul obiectiv.

(d) Rugăciunea:  descoperirea subiectivă.

(e) Providenţa:  călăuzirea divină

(f) Sfatul prietenilor evlavioşi:  experienţa credinţei

(g) Luarea deciziei:  acţiunea credinţei

(h) Principiul „uşilor deschise” – mergând prin credinţă.

Avertisment:  pericolul unilateralităţii. „Sistemul ireductibil” [Capcana de şoareci]: 
Trebuie respectaţi toţi cei 8 paşi  !

Principiul 1:  Renunţarea la „voia mea” pentru „Voia Lui”   

Numeri 22 – 23… 
Dacă „voia mea” mă conduce, atunci:

(a) nici Vocea Lui
(b) nici îngerul...
(c) nici vocea măgăriţei

2



www.cumparaadevarul.org

(d) nici vocea prietenilor, a familiei,
(e) nici propriile raţionamente
(f) nici conştiinţa – NU VOR FI ÎN STARE SĂ MĂ OPREASCĂ

(Învierea lui Lazăr – nu înduplecă pe iudei, ci îi înfurie şi mai 
mult!  Ioan 11, 45.53)

E uşor sau greu să afli voia Lui?  E în funcţie de cât se potriveşte sau nu  cu voia ta!
Dar aflarea voii Lui – depinde de sinceritatea cu care cerem.
Ieremia: 42 – 43:   nesinceri!!

„Omul”        versus    „Dumnezeu”
Agenda mea                Agenda Lui

Propria voinţă – este cea mai mare piedică în înţelegerea voii divine. 

Singura noastră speranţă: să venim la Hristos şi să ne supunem Lui zi de zi: 
Esenţa Creştinismului (filtrul):  Matei 16,24

Dacă Egoismul – mă pune în opoziţie, atunci doar Iubirea mă poate corecta.
Iubirea – ca să existe, cere RELAŢIE personală, puternică, până acolo încât să-L 

iubeşti pe El mai mult decât pe tine...

Marele Model: Isus  - 
Măcar că El este Dumnezeu,   El nu face nimic de la Sine:  Ioan 5, 19;  5,30;  8,28-29;  

Ispitirea Lui:  tocmai aici – „Fă cum voieşti Tu!”
Mat. 26,39:   „Nu cum voiesc eu”...   

Rugăciunea „Tatăl nostru” – a fost dat ca un exerciţiu zilnic pentru noi: 
„ Facă-se voia Ta”.

Principiul 2:  Eliberarea de presimţiri şi simţăminte

Simţăminte:  Judecători 14, 1-3    Criteriul Samsonic:   „îmi place”
Presimţiri:  1 Samuel 16,6... 

Presimţirile: în funcţie de dispoziţii,  de circumstanţe... Ele vin din pesimism sau optimism, şi 
sunt proiecţia NOASTRĂ asupra evenimentelor. 
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(Distincţie faţă de INTUIŢIE).

Simţăminte:  omul – fiinţă afectivă.   
Ieremia 17,9: „Inima omului... schimbătoare” (Iubeşte pe fiecare fată pe care o vede)
Prov. 4.23: „Păzeşte-ţi inima...”  Rolul raţiunii!

Sentimentele – nu sunt de repudiat. Cu ele ne-a înzestrat chiar Dumnezeu. Ci – discernământ!  
Dar cum putem şti care sentimente sau impresii sunt bune?

Simţăminte păcătoase Simţăminte curate
Frică, mânie, invidie     linişte sufl., speranţă, fericire, întristare, 
îndoială, lăcomie, patimi indignare, compasiune,

                  Izvorul?
Egoismul  Iubirea

Simţământul vinovăţiei – prin ea lucrează cel mai mult Duhul Sfânt.
Cum se naşte?  E o lucrare divină, prin conştiinţă...

Atenţie:
- De el se folosesc în egală măsură şi Dumnezeu,  şi Satana:  Arma cu două tăişuri
Diferenţa:      te atrage către Cruce (vinovăţie cu speranţa iertării)

    te îndepărtează de Cruce (vinovăţie cu condamnare, fără speranţă) 

Utilitatea sentimentelor:   impresiile Duhului Sfânt.

Criterii de distingere a impresiilor Duhului Sfânt:

1.   Este sentimentul păcătos sau nu?
2.   E convingerea pentru păcat – sau condamnarea celui rău?
3.   Are în atenţie onoarea Lui – sau slava, interesul meu?
4.   Corespunde raţionamentului sănătos?
5.   A trecut testul timpului?
6.   Cunoaşterea lui Dumnezeu! 

Abraam (de la ieşirea din Ur... şi până la jertfirea lui Isaac)

Principiul 3:  Cuvântul Său

Ps. 119, 105:  “Cuvântul – o candelă”

Ce e “Cuvântul”?   
Ioan 1,1… =  Descoperirea Caracterului lui Dumnezeu…
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Scriptura poate fi abordată ca: 

1.    Informaţie – Istorie, Providenţă – legi ale cauzalităţii (morale)… Lecţii de viaţă.

Dă:  Înţelepciune   +    Principii clare   (Necinstea, căsătoria…)

Limita acestui fel de abordare: nu oferă o cunoaştere clară a voii Lui 
în detalii personale, în aspecte particulare…

2.    Comunicare – cunoaşterea lui Dumnezeu. 
Explicaţia şi Aplicaţia.  
La studiul Cuvântului – chiar El se apropie de mine!

Dă:  Credinţă şi Putere de ascultare

Prin Cuvânt – părtăşie, comunicare cu El!!

Diferenţa dintre “Textul revelator” primit în urma rugăciunii    şi  “Textul vrăjitoarei”   
=  Atitudinea inimii (sinceritate, credinţă şi dispoziţie de a face voia Lui).

Ex: Pusul degetului – ca ghicire:   Matei 27,5 + Luca 10,37 + Ioan 13,17

Garanţia folosirii corecte a Bibliei ca modalitate de “comunicare”:   
=   armonizarea cu toate cele 8 principii

   Principiul 4:  Rugăciunea

Importanţa acestui principiu:  e cel mai important, în cazul că-ţi lipseşte timpul pentru 
aplicarea celorlalte principii. E cel care e cel mai respins (străin) de firea noastră.

Studiul fără rugăciune – mulţumire de sine, complex de superioritate. E cheia tuturor 
principiilor.

Neemia 2…

Rugăciunea crizei          Rugăciunea dorului

- din exterior; ego - din interior; dragostea
- scopul: ceva - scopul: comuniunea cu cineva
- Ceva, de ocaziile mari - pe Cineva, pentru ocaziile curente

5



www.cumparaadevarul.org

Rugăciunea cămăruţei    versus    Rugăciunea continuă

Făcutul focului Întreţinerea focului

Cererile în rugăciune:  Filipeni 4,6-7:  Când ceri la rugăciune, faci ordine în minte şi suflet, căci 
Rugăciunea e dialog şi nu jalbă în proţap.   
Iacov 4,2: “nu primiţi pentru că nu cereţi”

Ezechia – (Isaia 37,14)

Obiective pe termen lung… sau     pe termen scurt.    Echilibru sau accentul? 
“Ajunge zilei necazul ei” – Matei 6,34:  Accentul trebuie pus pe “Acum”, căci acum se dă lupta 
pentru biruirea păcatului.

Răspunsul la Rugăciune  vine ca:

(a) Impresii puternice în timpul rugăciunii  = gânduri şi convingeri adânci; sau ca

(b) Pace sufletească (“Ştie Domnul”)   

   Principiul 5:  Providenţa divină

Psalmul 139…

Izvorul Providenţei:  Atotştiinţa… +  Iubirea… 

Sensurile cuvântului:

Sensul 1 = Imens Puzzle.
Lucrurile importante care au avut loc în ultimii 5-10 ani... Ce se întrezăreşte? 

(Dezvoltarea copilului:  Prov. 20,11)

Principiul „continuităţii” între trecut şi viitor – „Designul” lui Dumnezeu.
Principiul „armoniei” dintre piesele componente.

Sens 2 = Evenimente „macaz”
Moise – două macazuri.
David – macazul (ungerea, lupta cu Goliat).
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Sens 3 = Salvare de ultima clipă
Orarul contrastului maxim. Scopul = încrederea mea în Dumnezeu să crească 

(Poporul în Egipt;  la Marea Roşie).

Modalităţi:  Intervenţie divină directă

Intervenţie mijlocită: întâlniri providenţiale... 

Condiţii de „împlinire” (de realizare) a providenţei:  
(a) dispoziţia de a accepta conexiunile lipsite de „sens”. 
(b) dispoziţia de a accepta „pierderea”. Vezi  Iosif (Geneza 37 – 41)

   Principiul 6:  Sfatul prietenilor evlavioşi

Prov. 11,14:  „Marele număr de sfetnici”...

Experienţa – şcoala vieţii, din care unii descoperă „regulile jocului”.
Iacov 5, 14:  Bătrânii adunării („prezbiteros”)

- Huşai  şi  Ahitofel (2 Samuel 15 – 17)

Prietenii evlavioşi:     Diferenţa dintre 

(a) (a) „religios” – raportat faţă de rânduieli bisericeşti;  
(b) (b) „moral”    –     raportat faţă de semeni (ateişti morali);  „orizontala”;  şi 
---------------------------
(c) (c) „spiritual” – raportat faţă de Dumnezeu;  „verticala”

1 Împ. 22,5:  Ahab cu 400 prooroci – Iosafat cu ... altcineva!? (22,8).

Insuficienţa acestui criteriu, luat izolat...  

Majoritatea cazurilor în care intervenţia prietenilor evlavioşi este solicitată sunt situaţii de 
alegere „pe termen scurt”...
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   Principiul 7:  Luarea deciziei

Cele 3 coordonate : 
Emotivitate  +  Durata reprezentării  +  ...Trecerea la acţiune!

Cunoaşterea omului – experimentală! 

2 Petru 1,5: „credinţa – fapta – cunoştinţa”

Teama de a nu greşi  
„E mai puţin rău să-ţi corectezi alegerea întâia, decât să şovăi, blocat la răscruce”

Filipeni 2,13:  Dumnezeu dă şi voinţa (puterea de alegere), şi înfăptuirea (puterea de 
înfăptuire)

Alegerea continuă!
Ce e mai greu: A lua hotărârea    -  sau    A rămâne în hotărârea luată  
= Nevoia de a re-alege zilnic.   (Căsătoria)

Partea omului în făurirea destinului său? 
Umanismul versus  Creştinismul: 

Ios. 24,15:  „Alegeţi azi cui vreţi să slujiţi”
Omul – alege Persoana „Cui?”.  
Domnul alege Obiectivele şi Metoda: „Ce şi Cum”. 

Esenţa oricărei alegeri:   a decide între Dumnezeu şi duşmanul...
Matei 6,24:  „Nimeni nu poate sluji la 2 stăpâni” – Care sunt „cei 2 stăpâni”?  

(a) Dumnezeu şi Satana – realitatea exterioară (Sferele de influenţă)

(b) Dumnezeu şi ego – realitatea interioară (Mizele alegerii)

Conflictul de interese!
Matei 12,30: „Cine nu este cu Mine, este împotriva Mea!” 

Legea „tot sau nimic”.

   Principiul 8:  Principiul “uşilor deschise”

E în continuarea principiului 7  

Apocalipsa 3, 7.8:  Cel ce închide şi nimeni nu va deschide... ţi-am pus înainte o uşă deschisă 
pe care nimeni n-o poate închide...
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Fapte 16, 6-9:  Pavel – uşa închisă (Asia + Bitinia) şi uşa deschisă (Macedonia).

Diferenţa între acest principiu şi principiul 5, al „providenţei”?
Acolo – macazuri neaşteptate (acţiune);  Aici – răspunsuri la proiectele mele (reacţie)...

Caracterul „absolut” sau „relativ” al acestui principiu?  
E ca şi principiul 6: „sfatul prietenilor evlavioşi”...  Doar un caracter relativ.

„Uşi” deschise de diavolul – atunci când contravin celorlalte principii. 

  Dar când uşa „corectă” continuă să stea închisă?  
Intervine „regula aşteptării”...

Avraam     -  cu ţara făgăduinţei
-  cu fiul făgăduinţei

Moise – când a revenit în Egipt pentru eliberarea poporului   
Ex. 5,23: „de când am venit să vorbesc lui faraon, el face şi mai rău 

poporului acesta...”
Plagă după plagă... uşa tot închisă!

Aşteptarea şi  „Răbdarea”...  
Iacov 1,1-4... - dezvoltarea Caracterului
Evrei 11,39... Înşelaţi?? Nu, ci le-au văzut prin credinţă!
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