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Pastorul, învățătorul și autorul Dr. Adrian 

Rogers a făcut cunoscută dragostea 

lui Isus Hristos oamenilor din lumea 

întreagă și a infl uențat nenumărate vieți 

prezentând adevărul biblic profund cu 

o așa simplitate încât un copil de 5 ani 

îl poate înțelege și totuși continuând să 

vorbească inimii unui adult de 50 de ani.

Dragostea de Mare Preț (Love Worth Finding) 

a luat fi ință în 1987 ca lucrarea de misiune 

prin radio și televiziune a Dr. Adrian Rogers 

și rămâne sursa exclusivă de transmitere a 

tuturor învățăturilor lui astăzi. Conectându-i 

pe alții cu înțelepciunea lui biblică, simplu 

rostită și neschimbătoare, prin resurse precum 

cărți, materiale video și înregistrări audio, 

conținut digital și alte mijloace media, căutăm 

nu doar să le oferim speranța lui Isus celor 

care nu sunt creștini, ci și să-i încurajăm și să-i 

consolidăm în credință pe creștinii practicanți.
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Asigurare Binecuvântată

Cum ai răspunde dacă te-aș întreba chiar 
acum:”Ești mântuit?”

Ar trebui să poți să spui:”Slavă Domnului! 
Glorie Domnului! Știu că sunt mântuit!”

Și totuși, mulți creștini nu știu că sunt salvați. 
Umblă cu capetele plecate- întristați, confuzi și 
îngrijorați. Oamenii aceștia mă fac să mă gândesc 
mai degrabă la semnele de întrebare cu capetele 
plecate decât la semnele exclamării care stau 
drepte și înalte spunând: ”Știu în Cine am crezut!”

În loc să fie creștini care vestesc, sunt creștini 
care se îndoiesc. În loc să aibă o mântuire de care să 
fie siguri, ei au o mântuire pe care o pun la îndoială.

Cineva a spus odată că, dacă ai avea-o și nu 
ai ști, ai putea-o pierde și nu i-ai simți lipsa. Dar 
adevărul este că, dacă ai mântuirea, știi. Și dacă o 
ai și știi, nu o poți pierde niciodată.

Am întâlnit odată un tânăr în camera unui 
spital. Tocmai îi condusesem la Hristos soacra 
muribundă. M-am întors către el și am spus:”Nu e 
minunat că a fost mântuită?”

”O, nimeni nu poate ști că e mântuit”, a spus el.
Acest om nu era un necredincios; adică nu 

respingea creștinismul. Pur și simplu avea o poziție 
doctrinară care nu îi permitea să accepte siguranța 
mântuirii. 

Dar apostolul Ioan a scris un întreg capitol 
pentru a-i asigura pe oamenii lui Dumnezeu că ei 

Această broșură conține mesajul pastorului 
Adrian Rogers O Mântuire De Care Poți Fi 
Sigur (#1596), disponibil în limba engleză 

online accesând linkul de mai jos:

lwf.org /products/ a-know-so-salvation-1596

lwf.org /products/back-to-the-basics-series

Dumnezeu te poate folosi cu  
ceea ce ai, acolo unde ești. Și El îți 

va purta de grijă fiecărei nevoi.
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ADEVĂRUL CE MERITĂ ÎMPĂRTĂȘIT

Împlinind ultimele cuvinte pe care ni le-a 
lăsat ca învățătură Domnul Isus în Matei 

28:19, colecțiile Adevărul ce Merită Împărtășit 
ale organizației Dragostea de Mare Preț 
sunt destinate pentru a fi folosite atât în 

creșterea ta personală cât și, mai important, în 
misiunea ta de a ”merge și a face ucenici...”

https://www.lwf.org/products/a-know-so-salvation-1596
https://www.lwf.org/products/back-to-the-basics-series
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sunt cu adevărat poporul lui Dumnezeu. ”V-am 
scris aceste lucruri ca să știți că voi, care credeți 
în Numele Fiului lui Dumnezeu, aveți viața 
veșnică…”(1 Ioan 5:13).

Cuvântul știți înseamnă ”siguranță absolută”. E 
posibil să fii salvat și să știi. Dar chiar faptul pentru 
care Ioan a scris acest verset arată că, de asemenea, 
e posibil să fii mântuit și să te îndoiești de asta. 

Este îndoiala bună? Nu. Îndoiala este pentru 
duhul tău ceea ce durerea este pentru trupul tău. 
Durerea este un avertisment, un semnal că ceva nu 
este în regulă. Nu înseamnă că ești mort. Înseamnă 
doar că ceva nu este în regulă. Dacă ai îndoieli și 
ești cu adevărat un copil al lui Dumnezeu născut 
din nou, suferi de o boală spirituală.

Toți creștinii se îndoiesc din când în când. 
O femeie i-a spus odată lui Dwight L. Moody că 
fusese mântuită în urmă cu douăzeci și cinci de 
ani și niciodată nu avusese vreo îndoială. El i-a 
spus:”Eu mă îndoiesc că ești mântuită.”

Dar în timp ce toți ne putem confrunta cu 
îndoială ocazională, este o problemă care trebuie și 
poate fi depășită. Ioan spune că el a scris capitolul 
5 pentru noi, copiii lui Dumnezeu, ca să știm că 
am fost mântuiți. Cuvintele știm, știți sau cunoscut 
apar în această epistolă a siguranței de 38 de ori.

Atunci următoarea întrebare logică este: ”Cum 
pot să știu?” Știu, nu pentru că am încredere în 
mine, ci prin prisma a două dovezi infailibile.

Rădăcina Credinței 
Noastre

Ce credem noi?  Sunt creștinii doar niște naivi? 
Credem noi în basme sau există un fundament 
pentru credința noastră? De ce credem ceea ce 
credem?

Credința este rădăcina încrederii noastre. 
Dar credința nu este fragilă și nestatornică. Este 
încredere neclintită și puternică încredințare 
(Evrei 11:1). Are oțel și beton spiritual. Este reală și 
Dumnezeu ne-a oferit mărturii autentice, de bună-
credință ca noi să putem ști că suntem mântuiți și 
că mergem în cer.

LUCRAREA ETERNĂ A MÂNTUITORULUI

1 Ioan 5:6a spune:”El, Isus Hristos este Cel ce a 
venit cu apă și cu sânge; nu numai cu apă, ci cu 
apă și cu sânge”.  Când Domnul Isus Hristos a fost 
crucificat, un soldat i-a înfipt sulița în coastă” și 
îndată a ieșit din ea sânge și apă” (Ioan 19: 34b). 
Aceasta este lucrarea eternă a Mântuitorului ca noi 
să fim salvați prin sânge și sfințiți prin apă. 

Cortul întâlnirii este o imagine vechi-
testamentară a lui Hristos. Când intrai, întâlneai 
mai întâi altarul de aramă pe care era făcut 
sacrificiul sângeros. Apoi era un spălător sau un 
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lighean mare în care preoții se puteau spăla. Mai 
întâi sângele, apoi apa. Sângele lui Isus Hristos 
plătește prețul pentru păcatele noastre, iar apa 
sfințitoare ne păstrează curați.  

Vă sună familiar? În imnul ”Stânca vremii” noi 
cântăm:  

”Lasă apa și sângele/ Ce au curs din coasta 
Ta rănită/ Să fie ispășire dublă pentru 
păcat/ Să mă salveze de la mânie și să mă 
curățească”.

Știu că sunt mântuit pentru că Isus Hristos, Fiul 
lui Dumnezeu, a murit ca să obțină mântuirea mea. 
Acesta este un fapt istoric. Aceasta este lucrarea 
salvatoare a lui Hristos. 

MĂRTURIA INTERIOARĂ A DUHULUI

”Duhul este Cel ce mărturisește despre 
lucrul acesta, fiindcă Duhul este adevărul. 
Căci trei sunt care mărturisesc în cer: 
Tatăl, Cuvântul și Duhul Sfânt și aceștia 
trei una sunt. Și trei sunt care mărturisesc 
pe pământ: Duhul, apa și sângele, și aceștia 
trei sunt una în mărturisirea lor” (1 Ioan 5: 
6b-8)

Cum pot ști că a existat un om pe nume Isus 
Hristos? Cum știu că El era Fiul fără de păcat al lui 
Dumnezeu? Cum știu că Dumnezeu L-a trimis? 
Cum știu că El chiar a murit pe acea cruce și mi-a 
luat păcatul?

Îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu trebuie să 
depind de raționamentul cuiva. Duhul Sfânt al lui 
Dumnezeu e aici să îmi adeverească aceasta în 
inima mea. Vedeți, Dumnezeu ne-a dăruit lucrarea 

lui Hristos. Dar pentru a face lucrarea lui Hristos- 
apa și sângele- să fie reală în viața noastră, El ne-a 
dat Duhul. 

”Dacă primim mărturisirea oamenilor”, spune 
Ioan în versetul nouă,”mărturisirea lui Dumnezeu 
este mai mare; și mărturisirea lui Dumnezeu este 
mărturisirea pe care a făcut-o El despre Fiul Său”. 
Cuvântul dacă poate fi de asemenea tradus prin: din 
moment ce- din moment ce credem mărturisirea 
oamenilor. 

Într-o seară eram în Augusta, Georgia, 
predicam la o conferință de misiune. Dimineața 
următoare am plecat la aeroport și am zburat înapoi 
în Memphis. Pentru a face aceasta, a trebuit să îmi 
exercit credința într-un pilot de avion pe care nu 
îl cunoșteam. Niciodată nu i-am văzut acreditările. 
Nu l-am mai văzut pilotând niciodată înainte. Dar 
liniile aeriene Delta au garantat pentru acest om, 
așa că doar m-am urcat în avion și nu m-am gândit 
prea mult la aceste aspecte. Noi acceptăm mărturia 
oamenilor.

Înainte de a merge la aeroport, am luat micul 
dejun la un restaurant. Cum am știut că mâncarea 
nu era otrăvită? Am avut încredere în doamna care 
mi-a servit-o. Noi primim mărturia oamenilor. 

Când medicul tău îți scrie o rețetă, te uiți la ea; 
și deși nu o poți descifra, pronunța sau înțelege, i-o 
dai farmacistului care pune pastilele într-un flacon. 
Apoi, fără să te gândești de două ori, le iei acasă și 
le înghiți. De ce? Noi primim mărturia oamenilor. 

În același fel, prin credință, primim prin Duhul 
mărturia lui Dumnezeu că Hristos a murit pentru 
păcatele noastre și a înviat dintre morți pentru 
sfințirea noastră. Prin urmare, nu există nicio 
scuză pentru necredință. Biblia promite că Duhul 
Sfânt va ajuta să creadă pe oricine vrea să creadă. 
Mai întâi, Duhul ne mărturisește nouă; apoi El 
mărturisește în noi. 
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”Cine crede în Fiul lui Dumnezeu are 
mărturisirea aceasta în el” ( 1 Ioan 5:10a). Înainte 
de a fi mântuit, El îmi mărturisea mie. Îmi spunea 
că ceea ce a făcut Hristos este adevărat. Acum, El 
mărturisește în mine. Am mărturia în mine. 

Să presupunem că mănânc o bucată de plăcintă 
de mere și tu vii la mine și îmi spui:”Nu există 
plăcintă de mere. Eu nu cred în plăcintă de mere. 
Și dacă există plăcintă de mere, nu e bună”. În ciuda 
argumentelor tale, eu am mărturia în mine. Am 
mărturia în interior. Un creștin cu mărturie nu este 
niciodată la cheremul raționamentului vreunui 
necredincios pentru că el are mărturia în el însuși.

CUVÂNTUL ETERN AL SCRIPTURII

”… cine nu crede pe Dumnezeu Îl face 
mincinos, fiindcă nu crede mărturisirea pe 
care a făcut-o Dumnezeu despre Fiul Său. 
Și mărturisirea este aceasta: Dumnezeu 
ne-a dat viața veșnică și această viață 
este în Fiul Său. Cine are pe Fiul are viața; 
cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are 
viața. V-am scris aceste lucruri ca să știți 
că voi, care credeți în Numele Fiului lui 
Dumnezeu, aveți viața veșnică…” (1 Ioan 5: 
10-13).

Acesta este fundamentul credinței noastre. 
Iată motivul siguranței noastre. Nu suntem pur și 
simplu niste naivi prostuți. Isus Hristos a murit. El a 
venit cu apă și sânge. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu 
spune că este adevărat. Totul este confirmat de 
Cuvântul lui Dumnezeu. 

A te îndoi de Biblie înseamnă să Îl faci pe 
Dumnezeu mincinos. Unii spun:”Ei bine, încerc să 
cred”. Dar Îl numesc pe Dumnezeu mincinos, pur și 

simplu. Fie acesta este Cuvântul Lui- Cuvântul lui 
inerant și infailibil- fie nu este. Lucrarea lui Hristos, 
mărturia Duhului și Cuvântul lui Dumnezeu, toate 
spun că este. 

Să vă dau un alt exemplu. Să presupunem 
că sunt în sala de judecată și judecătorul îmi 
spune:”Domnule Rogers, sunteți căsătorit?”

Eu spun:”Da, sunt”.
”Ei bine, puteți demonstra că sunteți căsătorit, 

domnule Rogers?”
”Da, pot. Vedeți, am fost acolo în biserică și am 

văzut-o pe Joyce venind pe culoar. Eram așa de 
îndrăgostit și așa de fericit. Domnule Judecător, a fi 
căsătorit este cel mai minunat sentiment din lume”.

Un creștin cu mărturie nu 
este niciodată la cheremul 
raționamentului vreunui 
necredincios pentru că el 
are mărturia în el însuși.

Când termin, judecătorul îmi spune: ”Îmi 
pare rău. Deși sunt bucuros că vă simțiți în acest 
fel, totuși sentimentele dumneavoastră nu sunt o 
probă în această sală de judecată. Aveți totuși vreo 
dovadă? ”

Atunci cobor în sală. Iau acel document care 
este legalizat, semnat și parafat și îl aduc în fața 
judecătorului. Și el îmi acceptă căsătoria ca un fapt 
dovedit. 
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Mântuirea mea nu se sprijină pe emoțiile mele. 
Eu am un act oficial. Am Cuvântul lui Dumnezeu:”V-
am scris aceste lucruri ca să știți că voi, care 
credeți în Numele Fiului lui Dumnezeu, aveți 
viața veșnică…” (1 Ioan 5:13).

Într-o seară, pe când plecasem să vestesc 
Evanghelia,  am întrebat pe un om dacă voia 
să-L primească pe Hristos ca Domn și Mântuitor 
personal. După ce ne-am rugat împreună, i-am 
spus: ”Acum, domnule, vreau să vă dau certificatul 
de naștere spirituală”. Am deschis la Ioan 5:24 
și i-am citit: „Adevărat, adevărat vă spun că cine 
ascultă cuvintele Mele și crede în Cel ce M-a trimis 
are viața veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut 
din moarte la viață.”

Am inceput să citim din nou. ”Adevărat, 
adevărat vă spun”, am citit. Apoi i-am spus:”Isus e 
Cel ce vorbește. Crezi aceasta?”

”Da,” a răspuns el.
” ”Cine ascultă Cuvintele Mele…” Ai ascultat tu 

Cuvintele Lui?”
”Da”
” ”… și cine crede în Cel ce M-a trimis…” Ai 

crezut tu în Dumnezeu care L-a trimis pe Domnul 
Isus?”

”Da.”
” ”…are viața veșnică…” Ai viața veșnică?”
”Ei bine, sper că o am”, a spus el.
I-am spus: ”Să citim din nou”. Și am citit. 
Din nou a răspuns afirmativ la fiecare întrebare 

cu excepția ultimei. Din nou a răspuns: ”Ei bine, 
sper”.

”Să citim din nou,” i-am zis.
De data aceasta, când l-am întrebat dacă avea 

viața veșnică, s-a luminat. 
”Păi, da!  DA!” a strigat el. 
”Cine spune asta?”
”Dumnezeu spune aceasta! Dumnezeu spune!”

Acesta este fundamentul credinței tale. 
Aceasta este sursa siguranței tale. Nu este mai bine 
să te bazezi pe Cuvântul lui Dumnezeu decât pe 
al lui Adrian sau al vecinului tău, sau pe opiniile, 
emoțiile, dorințele sau capriciile tale?
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Rodul trăirii noastre

Pe lângă rădăcina credinței noastre, trebuie să 
privim și la rodul trăirii noastre pentru a ști dacă 
suntem sau nu cu adevărat mântuiți. Ce a făcut Isus 
în mine? Este totul doar un exercițiu intelectual 
sau a avut loc o schimbare?

Apostolul Ioan este foarte practic aici. El ne 
arată cum ar trebui să se vadă mântuirea în trăirea 
noastră. Și oferă trei teste.

TESTUL PORUNCII

”Și prin aceasta știm că Îl cunoaștem, 
dacă păzim poruncile Lui. Cine zice: ”Îl 
cunosc”, și nu păzește poruncile Lui, este 
un mincinos și adevărul nu este în el. Dar 
cine păzește Cuvântul Lui, în el dragostea 
lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită; prin 
aceasta știm că suntem în El. Cine zice că 
rămâne în El trebuie să trăiască și el cum 
a trait Isus” (1 Ioan 2:3-6).

Mă întreb dacă Ioan nu cumva fusese la o 
întrunire de mărturii personale unde cineva se 
lăudase că a fost salvat- spunând că a fost, dar 
umblarea și vorbirea lui nu se potriveau. Dacă spui 
că ești mântuit, aceasta se va vedea cu siguranță în 
viața ta. Nu vei păzi poruncile lui Dumnezeu pentru 

a fi mântuit. Vei păzi poruncile lui Dumnezeu 
pentru că ești mântuit. 

Aceasta prezintă o problemă serioasă pentru 
că niciunul dintre noi nu a păzit întotdeauna toate 
poruncile Domnului. Nu am făcut-o de când am 
fost mântuit, și tu nu ai făcut-o de când ai fost 
salvat. Și totuși Biblia spune că știm că suntem în 
El dacă păzim poruncile Lui.

Atât problema cât și soluția se găsesc în cuvântul 
păzi (ține). De fapt, este un cuvânt marinăresc. În 
zilele apostolilor, marinarii navigau orientându-se 
după stele. Și despre un marinar care își fixa traseul 
după stele se spunea că ” se ține după stele”. Era 
intenția lui să se ghideze după stele.

Pe lângă rădăcina credinței 
noastre, trebuie să privim și 

la rodul trăirii noastre pentru 
a ști dacă suntem sau nu 

cu adevărat mântuiți. 

Atunci, a păzi (a ține) poruncile lui Dumnezeu 
înseamnă să folosim Cuvântul lui Dumnezeu 
drept Călăuză pentru viețile noastre. Dorința 
fiecărui copil al lui Dumnezeu este să trăiască 
după Cuvântul Lui. În timp ce putem fi deviați de 
la traseu, distrași sau confuzi, scopul vieții noastre 
este să păzim poruncile lui Dumnezeu. 

De când mi-am dat inima lui Isus, a avut loc o 
schimbare profundă, divină, radicală; și în mine este 
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o dorință arzătoare de a trăi pentru Dumnezeu. Și 
ar trebui să fie și în tine dacă ești mântuit. 

Aceasta nu înseamnă că nu mai păcătuiesc 
deloc. Diferența este că înainte de a fi mântuit 
alergam spre păcat; acum alerg de la păcat. Și dacă 
eșuez, mă întorc din drum și încep să alerg din nou 
de la păcat.

Testul poruncii spune că dacă tu, de bună voie 
și cu bună-știință, păcătuiești împotriva voii lui 
Dumnezeu fără să simți condamnare, remușcări 
sau mustrări de conștiință, ai nevoie să fii salvat. 
Mulți oameni spun:”Ei bine, am ieșit în față undeva 
și am fost mântuit. Acum știu că sunt doar un 
păcătos, dar tot sunt mântuit și voi merge în cer.”

Nu, nu ești. Dacă trăiești astfel- făcându-ți 
de cap - și asta nu îți frânge inima, atunci tu nu Îl 
cunoști pe Dumnezeul Bibliei. 

TESTUL PĂRTĂȘIEI

”Noi știm că am trecut din moarte la viață, pentru 
că iubim pe frați” (1 Ioan 3:14a) Odată mântuit, vreau 
să fiu  în relație bună cu Tatăl meu și vreau să fiu 
într-o bună relație cu fratele meu.

Dar unii vor spune:”Ei bine, sunt mântuit, dar 
n-am nevoie de biserică”. Însă Biblia spune că dacă 
Îl iubim pe Isus, vom ajunge să iubim ce iubește 
Isus; și Isus iubește Biserica.

Cuvântul sfânt la singular apare în Biblie doar 
de cinci ori. Forma de plural apare de aproape 
o sută de ori. Acum, mersul la biserică nu te va 
face creștin așa cum mersul la garaj nu te face 
un automobil. Dar când conștientizezi că ai fost 
cumpărat cu sângele lui Hristos, când Duhul lui 
Dumnezeu vine în tine, primești o nouă natură, vei 
păzi poruncile Lui și îi vei iubi pe frați. 

TESTUL DEDICĂRII

Cel mai important și cel mai puternic test 
este testul dedicării. Toate celelalte pleacă de aici. 
”Cine crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturisirea 
aceasta în el…V-am scris aceste lucruri ca să știți 
că voi, care credeți în Numele Fiului lui Dumnezeu” 
(1 Ioan 5:10, 13a).

În Biblie, cuvintele ”a te încrede” (a crede) și 
”a te dedica” sunt redate prin același termen. În 
privința Domnului Isus, se spune:

”…mulți au crezut în Numele Lui, căci vedeau 
semnele pe care le făcea. Dar Isus nu Se încredea în 
ei, pentru că îi cunoștea pe toți” (Ioan 2:23-24).  Ei 
spuneau că ei credeau în El, dar El nu se încredea 
în ei. El știa că ei sunt doar vânători de minuni. El 
știa că nu erau credincioși cu adevărat. 

Credința biblică nu este doar un exercițiu 
intelectual. Nu crezi despre Isus, tu crezi în Isus. 
Te dedici pe tine însuți lui Isus. 

Eu nu am crezut despre avionul cu care am 
zburat din Augusta spre Memphis; eu am crezut în 
el. M-am încredințat acelui avion. Nu am spus doar: 
”Chestiile astea pot zbura. Eu merg în Memphis. Eu 
cred că poate zbura. Cred că acel om este un pilot 
bun. Am încredere în linia aeriană.” Nu, m-am urcat 
la bord și mi-am încredințat viața mea acelui pilot 
și acelei aeronave. 

Cel care se încredințează acelui avion zboară 
către Memphis. Și cel care se încredințează Fiului 
lui Dumnezeu trăiește veșnic cu El. Eu m-am 
încredințat acelui avion. Cel care se dedică Fiului 
lui Dumnezeu este mântuit. Ai făcut tu acest lucru?

Observă că nu spune: cine a crezut, spune cel 
care crede. Este întotdeauna la timpul prezent. 

Ai întrebat pe cineva vreodată: ”Ești mântuit?”
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Oamenii spun: ”Da, sunt mântuit. Îmi amintesc 
cum am ieșit în față când aveam nouă ani, dându-
mi mâna pastorului și inima lui Isus Hristos. Acum, 
poate că nu trăiesc pentru Dumnezeu, recunosc. 
Dar știu că am fost mântuit pentru că îmi aduc 
aminte ce am făcut când eram un băiat de nouă 
ani. Îmi aduc aminte că am crezut în Isus Hristos. ”

Biblia niciodată nu folosește o asemenea 
experiență drept dovadă a mântuirii. Niciodată nu 
indică spre un timp din trecut când ai crezut în 
Isus Hristos. 

Chiar aud oameni spunând: ”Dacă nu îmi poți 
indica locul și momentul când L-ai primit pe Isus 
Hristos, nu ești mântuit.” Aceasta nu este biblic. 
Biblia nu spune niciodată că tu știi că ești mântuit 
în funcție de ceva ce îți amintești din trecut. Spune: 
”Cine crede”.

Nu spun că nu este un timp când L-ai primit 
pe Hristos. A fost o zi. Cu siguranță. Dar acesta nu 
este testul. Testul este: Crezi în Isus Hristos acum? 
Ai încredere în El azi? E vreo dovadă în viața ta că 
ești copilul Dumnezeului Celui viu? Aceasta este 
dovada mântuirii tale. 



O rugăminte de final... 

Prietenul meu, ți-ai dat viața Domnului? Ai tu 
siguranța că, dacă ar fi să mori chiar acum, ai 
merge direct în rai? Dacă nu, te rog oferă-mi 
oportunitatea de a-ți spune cum poți fi salvat, pe 
baza Cuvântului lui Dumnezeu.

RECUNOAȘTE-ȚI PĂCATUL

Mai întâi, trebuie să înțelegi și să recunoști că 
ești un păcătos. Biblia spune: ”Nu este niciun 
om neprihănit, niciunul măcar” (Romani 3:10). 
”Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui 
Dumnezeu” (Romani 3:23). Păcatul este o ofensă 
împotriva lui Dumnezeu, ofensă care atrage o 
pedeapsă severă: ”Fiindcă plata păcatului este 
moartea (separarea veșnică de dragostea și mila lui 
Dumnezeu), dar darul fără plată al lui Dumnezeu 
este viața veșnică în Isus Hristos, Domnul nostru” 
(Romani 6:23).

RENUNȚĂ LA EFORTURILE PERSONALE

În al doilea rând, trebuie să abandonezi orice efort 
de a te salva singur. Dacă ne-am fi putut mântui 
noi înșine, moartea lui Isus nu ar fi fost necesară! 
”A fi religios” nu te poate duce în rai. Biblia spune 
că ” El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de 
noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui (a lui 
Dumnezeu)” (Tit 3:5). Mântuirea este prin harul 
lui Dumnezeu, ”... nu prin fapte, ca să nu se laude 
nimeni” (Efeseni 2:8-9).

RECUNOAȘTE PREȚUL PLĂTIT DE HRISTOS

În al treilea rând, trebuie să crezi că Isus Hristos, 
Fiul lui Dumnezeu, a murit pentru păcatele tale. 
”Dar Dumnezeu Își arată dragostea față de noi 
prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, 
Hristos a murit pentru noi” (Romani 5:8). Aceasta 
înseamnă că El a murit în locul tău. Datoria păcatului 
tău a fost plătită de sângele lui Isus Hristos care ”ne 
curățește de orice păcat” (1 Ioan 1:7).

ACCEPTĂ-L PE HRISTOS CA MÂNTUITOR AL TĂU

În al patrulea rând, trebuie să te încrezi în Isus 
Hristos și numai în El pentru mântuirea ta. ”Crede în 
Domnul Isus și vei fi mântuit” (Faptele apostolilor 
16:31). Mântuirea este darul lui Dumnezeu pentru 
tine! ”Darul fără plată al lui Dumnezeu este viața 
veșnică în Isus Hristos, Domnul nostru” (Romani 
6:23). ”În nimeni altul nu este mântuire, căci nu 
este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în 
care trebuie să fim mântuiți” (Faptele apostolilor 
4:12). Roagă-te sincer această rugăciune simplă:

Dragă Doamne, știu că sunt un păcătos. Știu că 
Tu mă  iubești și vrei să mă salvezi. Știu că nu mă 
pot mântui singur. Cred că Tu ești Fiul lui Dumnezeu 
care a murit pe cruce ca să plătească pentru 
păcatele mele. Cred că Dumnezeu Te-a înviat din 
morți. Renunț acum la păcatul meu și, prin credință, 
Te primesc ca Domn și Mântuitor. Iartă-mi păcatele 
și mântuiește-mă, Doamne Isus. În Numele Tău mă 
rog, Amin.

Dacă te-ai rugat această rugăciune astăzi, te 
rugăm spune-ne și nouă, contactându-ne la adresa 
de pe spatele acestei broșuri. Apoi, caută în zona ta 
o biserică ce Îl onorează pe Hristos și care crede 
Cuvântul Bibliei. Mergi la pastorul acelei biserici 
și spune-i ce a făcut Dumnezeu pentru tine. Se va 
bucura împreună cu tine, și noi ne vom bucura de 
asemenea!



D R .  A D R I A N  R O G E R S

Îndrumă-i pe oameni 
spre Scriptură 

apoi dă-te din drum.
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În lumea egocentrică de azi, afl ată în ritm alert, 

este difi cil să găsești învățătură biblică de calitate, 

cu atât mai mult învățătură care să prezinte adevăr 

profund într-un mod simplu, în așa fel încât să 

poată fi  aplicat în viața de zi cu zi. Dragostea de 

Mare Preț (Love Worth Finding) înțelege această 

luptă și caută să-i ajute pe creștini să crească în 

credință prin învățăturile neschimbătoare prezentate 

de pastorul și învățătorul Dr. Adrian Rogers.

Preocuparea noastră este aceea de a facilita 

accesul necreștinilor, precum și al creștinilor mai 

noi sau mai vechi în credință la înțelepciunea 

biblică, simplu prezentată de-a lungul vieții sale. 

În timp ce răspândim Evanghelia Domnului 

Isus, dorința noastră este aceea ca toți oamenii 

să consolideze relația lor cu Dumnezeu.
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