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Stimaţi ascultători, astăzi vorbim despre voia lui Dumnezeu. Pentru aceasta 6 

doresc să citesc Matei 6:10 “Vie Împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer 7 

şi pe pământ.”  8 

Că se face voia lui Dumnezeu în cer, este de înţeles, dar în această rugăciune 9 

este vorba ca voia lui Dumnezeu să se facă şi pe pământ. Este înspăimântător 10 

dacă oamenii merg din timp în veşnicie, fără să fi auzit vreodată voia lui 11 

Dumnezeu. Mă gândesc îndeosebi la toţi aceia care merg regulat la adunare, se 12 

roagă din inimă şi totuşi nu află nimic despre voia lui Dumnezeu. 13 

Sunt milioane în toată lumea care au frică de moarte şi de veşnicie, care 14 

cutremuraţi şi dezamăgiţi se gândesc la ultimul ceas al vieţii lor, dar niciodată 15 

nu le-a adus cineva vestea bună despre dragostea lui Dumnezeu descoperită în 16 

Hristos; nimeni nu le-a spus că sunt iertaţi de Dumnezeu. “Facă-se voia Ta”, 17 

dar aici să nu se rămână la o mărturisire a buzelor, ci trebuie să fie descoperită  18 

care este voia lui Dumnezeu. Întotdeauna şi-a vestit Domnul voia Sa prin 19 

Cuvântul Sfânt. În Matei 7:21 este scris: “Nu orişicine-Mi zice: Doamne, 20 

Doamne, va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care 21 

este în ceruri.” 22 

Dar înainte ca să se facă voia, trebuie să ştim, care este voia lui Dumnezeu. 23 

Fiecare predicator, care nu descoperă voia lui Dumnezeu prin predicarea 24 

Cuvântului lui Dumnezeu, va fi găsit vinovat înaintea lui Dumnezeu. În Ioan 25 

4:34 este scris: “Mâncarea Mea este să fac voia Celui ce M-a trimis şi să 26 

împlinesc lucrarea Lui.” În Ioan 7:17 Domnul putea să spună: ”Dacă vrea 27 

cineva să facă voia Lui, va ajunge să cunoască dacă învăţătura este de la 28 

Dumnezeu.” Fie ca Dumnezeu să dăruiască în acest timp îndurare, astfel ca 29 

masele de oameni să fie smulse din indiferenţă şi să recunoască voia lui 30 

Dumnezeu pentru vieţile lor. Ce folos toate succesele şi realizările trecătoare? 31 

Fiecare trebuie să treacă din timp în veşnicie, nimeni nu este întrebat dacă 32 

doreşte să vină în această lume şi nimeni nu este întrebat când sau dacă vrea să 33 

plece din această lume. Aceasta este hotărâtă prin puterea desăvârşită a lui 34 

Dumnezeu. 35 
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”Facă-se voia Ta.” Dacă noi citim textul din 1 Ioan 2:17, ne este arătată în 1 

faţa ochilor seriozitatea lucrurilor. Aici este scris: “Şi lumea şi pofta ei trece, 2 

dar cine face voia lui Dumnezeu, rămâne în veac.” 3 

Noi ştim că tot ce este vizibil va trece, dar tot ce este din veşnicie va rămâne 4 

veşnic. În Psalmul 103:21 scrie: “Binecuvântaţi pe Domnul toate oştirile Lui, 5 

robii Lui, care faceţi voia Lui!” Adevăraţii slujitori ai lui Dumnezeu predică şi 6 

fac voia lui Dumnezeu. Este simplu să se roage doar: “Tatăl nostru care eşti în 7 

ceruri, sfinţească-se Numele Tău, vie Împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum 8 

în cer şi pe pământ.” Dar cum stăm cu partea practică? În Evrei 10:36 scrie: 9 

“...ca după ce aţi împlinit voia lui Dumnezeu, să puteţi căpăta ce v-a fost 10 

făgăduit.” Fiecare făgăduinţă a lui Dumnezeu este legată de o condiţie. Doar 11 

după ce împlinim voia lui Dumnezeu, putem să primim ceea ce a făgăduit 12 

Domnul.  13 

Aici doresc să redau un tablou. Domnul a zis lui Moise: “Vei lovi stânca şi 14 

va ţâşni apă din ea.” (Exod 17:6) Împlinirea făgăduinţei lui Dumnezeu a 15 

depins de ascultarea lui Moise prin împlinirea voiei lui Dumnezeu. Dacă Moise 16 

nu ar fi lovit stânca după porunca Domnului, nu ar fi ţâşnit apa; dar Moise era 17 

convins că Dumnezeu Îşi ţine Cuvântul Său. Moise s-a dus, a lovit stânca, iar 18 

Dumnezeu a lăsat să ţâşnească apa imediat. După împlinirea voiei lui 19 

Dumnezeu, Moise a văzut împlinirea făgăduinţei.  20 

Noi am putea aduce multe exemple din Vechiul Testament şi din Noul 21 

Testament, din care se poate vedea că Dumnezeu confirmă făgăduinţele Lui 22 

dacă noi facem prin ascultare ceea ce ne-a poruncit El. 23 

”Facă-se voia Ta.” Este voia lui Dumnezeu ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi 24 

să vină la cunoştinţa adevărului; aşa citim în 1 Timotei 2 versetele 3 şi 4. Dar 25 

cei mai mulţi nu au priceput nici măcar că sunt pierduţi, dar să mai recunoască 26 

necesitatea mântuirii. Tot aşa se găseşte cea mai mare parte a oamenilor în 27 

minciună, fără să se ocupe de adevărul lui Dumnezeu. În Romani 12:2 este 28 

scris, ca noi să putem deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută şi 29 

desăvârşită. 30 

Este voia lui Dumnezeu, ca toţi oamenii să afle ce a făgăduit Dumnezeu 31 

pentru acest timp şi ceea ce face El conform Cuvântului Său. Ce face 32 

Dumnezeu nu poate fi ascuns, dar totuşi nu este recunoscut de oameni. Aşa a 33 

fost de exemplu atribuită Satanei lucrarea lui Dumnezeu din timpul Domnului 34 

Isus. În felul acesta se urmăreşte să fie oprit poporul, dar totuşi credinciosul 35 

Domn s-a descoperit a lor Săi. În Efeseni 1:9 citim următoarele cuvinte: “căci 36 
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a binevoit să ne descopere taina voiei Sale, după planul pe care-L alcătuise 1 

în Sine însuşi.” Domnul Dumnezeu nu a greşit niciodată, nu, El a descoperit 2 

întotdeauna ceea ce trebuia să se împlinească după planul Său de mântuire. În 3 

timpul lui Moise a făcut de cunoscut proorocului Său, ceea ce trebuia să se 4 

împlinească atunci. Lui Avraam i-a spus ceea ce s-a întâmplat atunci; lui Noe i-5 

a descoperit ce va veni. Este absolut necesar de a puncta prin vestirea 6 

Cuvântului, evoluţia greşită a omenirii. Se interpretează Scriptura şi se 7 

comentează despre ea lucruri care nu au nimic comun cu planul de mântuire al 8 

lui Dumnezeu.  9 

Dar totuşi Dumnezeu a rămas credincios şi a trimis un bărbat după inima 10 

Lui, astfel ca prin vestirea Cuvântului să fie din nou arătată voia lui Dumnezeu 11 

pentru acest timp din Sfânta Scriptură. Adevăraţii bărbaţi trimişi de Dumnezeu, 12 

vor fi confirmaţi de El; căci voia lui Dumnezeu este ca însuşi Cuvântul Lui să 13 

fie vestit clar în acest timp al răstălmăcirilor. Ca şi în zilele din trecut, tot aşa 14 

vor recunoaşte astăzi doar aceia cărora le-a fost dat de Dumnezeu, care sunt 15 

născuţi din Dumnezeu.  16 

“Facă-se voia Ta.” Ce este voia lui Dumnezeu, stimaţi ascultători? 17 

Că trăim în timpul cel din urmă, o ştiu toţi aceia ce dăruiesc credinţă 18 

Cuvântului lui Dumnezeu, căci semnele timpului vorbesc o limbă clară. Dar 19 

oamenii nu se mai lasă pedepsiţi de Duhul lui Dumnezeu şi nici aceia care 20 

presupun a avea Duhul Sfânt (2 Tim. 4:3)  21 

Fiecare om care nu primeşte Cuvântul trimis de Dumnezeu, s-a împotrivit 22 

deja lui Dumnezeu. 23 

În zilele lui Noe, Dumnezeu a spus: “Duhul lui nu va rămânea pururea în 24 

om.” (lb. Germană – înjosit în om) 25 

De ce a trebuit să spună aceasta Dumnezeu? Deoarece oamenii nu au primit 26 

Cuvintele adresate lor prin prorocul Noe. Domnul s-a decis să facă un sfârşit 27 

oricărei cărni. Isus Domnul nostru a spus: “cum a fost în zilele acelea, tot aşa 28 

va fi în zilele Fiului omului.” Şi în timpul nostru a trimis Domnul un mesaj 29 

omenirii prin slujitorul şi prorocul Său, fratele Branham, dar nimeni nu se mai 30 

lasă pedepsit de Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu pedepseşte şi 31 

convinge prin Cuvântul lui Dumnezeu; dar cine respinge Cuvântul, nu mai 32 

poate măsura cu lucrarea Duhului. 33 

Baza lucrării lui Dumnezeu prin Duhul este vestirea Cuvântului. Mai întâi 34 

premerge Cuvântul, iar Duhul face lucrarea vie în oamenii care au primit 35 

Cuvântul prin credinţă. 36 
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”Învaţă-ne să ne rugăm, Doamne, arată-ne voia Ta, lucrează ca să fim 1 

ascultători”, aceasta să fie rugăciunea noastră stăruitoare. Dacă este vorba 2 

despre lucruri veşnice, atunci trebuie să se dea la o parte toată indiferenţa, iar 3 

noi să ducem până la capăt mântuirea noastră, cu frică şi cutremur.  4 

Nimeni să nu-şi închipuie că va ajunge la ţintă, fără să fi făcut voia lui 5 

Dumnezeu. În Tesaloniceni 4:3 este scris: “aceasta este voia lui Dumnezeu, 6 

sfinţirea voastră.” În 1 Corinteni 1:30 este scris că Isus a fost făcut pentru noi 7 

sfinţire, iar în Evrei 12:10 ne este spus, ca noi să ajungem sfinţenia Lui, mai 8 

bine spus ca să ne facă părtaşi sfinţeniei Lui. În versetul 14 din acelaşi capitol 9 

este spus că fără sfinţire nu va vedea nimeni pe Domnul.  10 

Stimaţi ascultători, fie ca vocea mea în acest ceas să pară tuturor oamenilor 11 

de aproape şi de departe ca un tunet dumnezeiesc, astfel ca toţi care nu stau 12 

complet de partea lui Dumnezeu, să aibă o teamă sfântă şi să caute adăpost în 13 

acest ceas la Isus Hristos, Domnul lor.  14 

Toţi să trăiască împăcarea cu Dumnezeu şi să intre în odihna lui Dumnezeu. 15 

Domnul Dumnezeu şi-a descoperit în acest timp voia şi Cuvântul Lui.  16 

Cine are urechi, să audă ce spune Bisericilor Duhul. Domnul să se îndure de 17 

toţi şi să ne ajute din pricina dragostei Sale mari, ca noi să ajungem ţinta, după 18 

ce am împlinit voia dumnezeiască. 19 

”Facă-se voia Ta.” Dorim să ne rugăm. “Tatăl nostru care eşti în ceruri! 20 

Sfinţească-se Numele Tău, vie Împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer 21 

şi pe pământ.” Oh, Dumnezeule, priveşte spre toţi care au ascultat Cuvântul 22 

Tău şi lucrează puternic în inimile lor prin Duhul Tău. Eu Te rog în scumpul şi 23 

sfântul Nume Isus.  24 

 25 

-AMIN- 26 

 27 

 28 


