
I. ROBIA VOINȚEI EXPLICATĂ. Voinţa umană a omului căzut în păcat este robită de două forțe – firea pământească și 

diavolul. Cele două forțe se pliază una pe cealaltă, iar prima o precede pe a doua. Ele nu crează un conflict în om decât prin faptul 

că propun omului lucruri mai păcătoase decât altele.  

1. Firea pământească 

- firea robește mintea 

Ioan 8:43 Pentru ce nu înţelegeţi vorbirea Mea? Pentru că nu puteţi asculta Cuvântul Meu. 

1 Corinteni 2:14 "Dar omul firesc nu primeşte lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie; şi nici nu 

le poate înţelege, pentru că trebuie judecate duhovniceşte." 

- firea robește voința 

Ioan 8:34 „Adevărat, adevărat vă spun”, le-a răspuns Isus, „că oricine trăieşte în păcat este rob al păcatului. 

Romani 6:6 "Ştim bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie 

dezbrăcat de puterea lui, în aşa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului;" 

Romani 5:6 "Căci, pe când eram noi încă fără putere, Hristos, la vremea cuvenită, a murit pentru cei nelegiuiţi." 

- firea robește sentimentele 

Tit 3:3 "Căci şi noi eram altădată fără minte, neascultători, rătăciţi, robiţi de tot felul de pofte şi de plăceri, trăind în 

răutate şi în pizmă, vrednici să fim urâţi şi urându-ne unii pe alţii." 

2. Diavolul 

- diavolul orbește mintea 

2 Corinteni 4:4 "a căror minte necredincioasă a orbit-o dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina 

Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu." 

- diavolul robește voința 

2 Timotei 2:26 "şi, venindu-şi în fire, să se desprindă din cursa diavolului, de care au fost prinşi ca să-i facă voia (gr. 

thélēma)." 

- diavolul robește dorințele 

 Ioan 8:44 Voi aveţi de tată pe diavolul; şi VREȚI (gr. theló) să împliniţi poftele (gr. epithymía) tatălui vostru.” 

 

II. AFIRMAȚIILE DOMNULUI ISUS. Pe de altă parte, robia voinței umane poate fi demonstrată din afirmațiile clare ale 

Domnului Isus și ale apostolilor care arată că omul nu poate alege și face ceva ce este contrar naturii sale. Un om care poate face 

ceva contrar naturii sale este fie schizofrenic fie posedat.  

Matei 12:34 Pui de năpârci, cum aţi putea voi să spuneţi lucruri bune, când voi sunteţi răi? Căci din prisosul inimii 

vorbeşte gura. 

Matei 7:18 Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune. 

 

 

 

 

 

 



III. TRANSFORMAREA. Apoi Scriptura ne arată schimbarea pe care Dumnezeu a făcut în sufletul omului, în fiecare aspect al 

lui, prin Domnul Isus Hristos. Există versete clare care arată că această transformare a regenerării a atins fiecare parte a sufletului 

Ioan 8:36 Deci dacă Fiul vă face slobozi, veţi fi cu adevărat slobozi (gr. eleútheros). 

- eliberarea din orbirea minții 

 Efeseni 4:23 "şi să vă înnoiţi (gr. ananeoó) în duhul minţii (gr. noús) voastre," 

Romani 12:2 "Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre (gr. 

metamorphóō), ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită." 

- eliberarea din robia voinței 

Romani 6:6 "Ştim bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie 

dezbrăcat de puterea lui, în aşa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului;" 

- eliberarea din robia poftelor 

Galateni 5:24 "Cei ce sunt ai lui Hristos Isus şi-au răstignit firea pământească împreună cu patimile şi poftele ei (gr. 

páthēma; epithymía)." 

Efeseni 4:22 "cu privire la felul vostru de viaţă din trecut, să vă dezbrăcaţi de omul cel vechi care se strică după poftele 

(gr. epithymía) înşelătoare;" 

 

IV. LIBERTATE ÎN ROBIE. Totuși rămâne de remarcat, în încheiere, că libertatea dată de Hristos nu este o libertatea a voinței 

așa încât să putem alege tot ceea ce am putea dori. Libertatea definită ca și aptitudinea de a alege între bine și rău este o doctrină 

străină de Sfânta Scriptură. Dumnezeu are libertate absolută și totuși nu poate alege nimic din ce este rău. Ar fi absurd să spunem 

că El nu este libert doar pentru că nu poate face răul.  

Galateni 5:17 "Căci firea pământească pofteşte împotriva Duhului, şi Duhul împotriva firii pământeşti: sunt lucruri 

potrivnice unele altora, aşa că nu puteţi face tot ce voiţi (gr. theló)." 

Romani 6:18 "Şi, prin chiar faptul că aţi fost izbăviţi de sub păcat, v-aţi făcut robi ai neprihănirii. –"  

Romani 6:22 "Dar acum, odată ce aţi fost izbăviţi de păcat şi v-aţi făcut robi ai lui Dumnezeu, aveţi ca rod sfinţirea, iar 

ca sfârşit viaţa veşnică." 

 

V. ÎNOBILAREA VOINȚEI UMANE 

Matei 26:39 Apoi a mers puţin mai înainte, a căzut cu faţa la pământ şi S-a rugat, zicând: „Tată, dacă este cu putinţă, 

depărtează de la Mine paharul acesta! Totuşi nu cum voiesc Eu, ci cum voieşti Tu.” 

 

 


