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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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Cum Să Cunoști Voia 
Lui Dumnezeu

Dacă Isus Hristos te-ar întâlni față în față, ce-ai 
face?

Mai întâi, ai cădea cu fața la pământ și I te-
ai închina în adorare, și așa aș face și eu. Dar să 
presupunem că ai putea să-L întrebi pe Domnul 
Isus un lucru; și, cu permisiunea Lui, ce L-ai 
întreba?

Știi care cred eu că ar fi cererea ta? Eu cred că 
L-ai întreba pe Isus: ”Doamne, ce vrei să fac? Care 
este voia Ta pentru viața mea?”

Exact aceasta s-a întâmplat în Faptele 
Apostolilor 9:1-6. Hristos Cel înviat S-a arătat unui 
om numit Saul și iată ce s-a întâmplat:

Dar Saul sufla încă amenințarea și 
uciderea împotriva ucenicilor Domnului. 
S-a dus la marele preot și i-a cerut scrisori 
către sinagogile din Damasc, ca, dacă va 
găsi pe unii umblând pe Calea credinței, 
atât bărbați, cât și femei, să-i aducă legați 
la Ierusalim. Pe drum, când s-a apropiat 
de Damasc, deodată a strălucit o lumină 
din cer în jurul lui. El a căzut la pământ și 
a auzit un glas, care-i zicea: ”Saule, Saule, 
pentru ce Mă prigonești?” ”Cine ești Tu, 
Doamne?” a răspuns el. Și Domnul a zis; 

Această broșură conține mesajul lui Adrian 
Rogers  Cum să cunoști voia lui Dumnezeu (#1742), 

disponibil online accesând linkul de mai jos:

 
lwf.org /products/how-to-know-the-will-of-god-1742

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/how-to-know-the-will-of-god-1742
https://www.lwf.org/products/back-to-the-basics-series
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”Eu sunt Isus, pe care-L prigonești. Ți-ar 
fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un 
țepuș”. Tremurând și plin de frică, el a zis: 
”Doamne, ce vrei să fac?” ”Scoală-te”, i-a zis 
Domnul, ”intră în cetate și ți se va spune ce 
trebuie să faci”. 

Saul, care mai târziu a fost numit Pavel, a dat 
glas celor mai importante două întrebări pe care 
cineva le-ar putea pune vreodată: ”Cine ești Tu, 
Doamne?” și ”Ce vrei să fac?” Și-a petrecut restul 
vieții aflând răspunsul la cea de-a doua întrebare. 
Aceasta este întrebarea cu care aș vrea să vă 
preocupați în viața voastră.

În zilele noastre, într-o vreme a rachetelor 
dirijate, omenirea a fost caracterizată drept o 
generație lipsită de orientare. Suntem creaturi 
inteligente care ne-am pierdut calea în întuneric. 

În zilele noastre, într-o 
vreme a rachetelor dirijate, 

omenirea a fost caracterizată 
drept o generație lipsită de 
orientare. Suntem creaturi 

inteligente care ne-am 
pierdut calea în întuneric. 

Recent, am citit despre un tânăr cadet aflat 
în prima lui călătorie pe un distrugător în apele 
oceanului. Pentru că avusese parte de o instruire 
impecabilă, i s-a încredințat sarcina de a scoate 
distrugătorul din port și de a-l aduce înapoi în 

Statele Unite. Era prima sa responsabilitate de 
acest gen și voia să și-o îndeplinească bine. 

Era un tânăr ofițer foarte inteligent; și în 
câteva minute de la acceptarea sarcinii, puntea 
fremăta de acțiune. Striga comenzi ici și colo. 
Totul se mișca asemenea unui ceas elvețian în 
timp ce distrugătorul își croia drum afară din port. 
(În caz că nu știați, aceasta este o manevră foarte 
meticuloasă și periculoasă). 

Porniseră la drum în timp record când cineva a 
venit la tânărul cadet și i-a spus: ”Aveți un mesaj de 
la căpitan”. El s-a gândit că era ciudat întrucât era 
un mesaj radio. Iată ce spunea căpitanul: ”Tinere, 
ai făcut o treabă excelentă. Ai realizat manevra 
cu o viteză grozavă, prompt și eficient ca la carte. 
Dar există o regulă nescrisă peste care ai trecut 
cu vederea. Data viitoare când părăsești portul, 
asigură-te că ai căpitanul la bord. ”

Prietene, indiferent cât ești de înțelept sau 
capabil, înainte de a părăsi portul, mai bine te-ai 
asigura că este la bord Căpitanul! Cu alte cuvinte, 
asigură-te că ești în voia lui Dumnezeu. Ieremia 
10:23 spune: ”Știu, Doamne, că soarta omului nu 
este în puterea lui; nici nu stă în puterea omului 
când umblă să-și îndrepte pașii spre țintă.”

Din Faptele Apostolilor 9, permiteți-mi să vă 
prezint in viața lui Pavel trei adevăruri referitoare 
la voia lui Dumnezeu. Dacă veți înțelege aceste 
adevăruri, veți avansa tot mai mult în cunoașterea 
și înfăptuirea voii lui Dumnezeu în viața voastră. Mă 
rog ca Dumnezeu Duhul Sfânt să le întipărească în 
inimile voastre.
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Călăuzirea Lui 
Dumnezeu Este Promisă

Primul lucru pe care aș vrea să-l înțelegi cu privire 
la voia lui Dumnezeu este acela că El a promis că te 
va călăuzi. Faptele Apostolilor 9:6 spune:

Tremurând și plin de frică, el (Pavel) a zis: 
Doamne, ce vrei să fac? ”Scoală-te”, i-a zis 
Domnul, ”intră în cetate și ți se va spune ce 
trebuie să faci.”

Nu cred că Isus ar fi putut să-i facă lui Pavel o 
promisiune mai bună decât aceea.

El L-a întrebat pe Isus ce trebuia să facă și Isus 
i-a răspuns: ”Ți se va spune ce trebuie să faci”.

”Bine”, poate spui, ”aceasta i-a spus Domnul 
lui Pavel, dar El nu îmi spune asta mie.” Ei bine, 
să vedem ce ți-a promis Dumnezeu în privința 
călăuzirii. Biblia spune:

Căci noi suntem lucrarea Lui și am fost 
zidiți în Hristos Isus pentru faptele bune 
pe care le-a pregătit Dumnezeu mai 
dinainte ca să umblăm în ele. (Efeseni 2:10)

Căci Eu știu gândurile pe care le am cu 
privire la voi, zice Domnul, gânduri de 
pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un 

viitor și o nădejde. Voi Mă veți chema, și 
veți pleca; Mă veți ruga și vă voi asculta. 
Mă veți căuta și Mă veți găsi dacă Mă veți 
căuta cu toată inima. (Ieremia 29:11-13)

În cuvinte simple, aceasta înseamnă că 
Dumnezeu are un plan pentru viața ta.

Psalmul 37:23 spune: ”Domnul întărește pașii 
omului când Îi place calea lui.”

În Psalmul 32:8, Dumnezeu spune: ”Eu, zice 
Domnul, te voi învăța și-ți voi arăta calea pe 
care trebuie s-o urmezi, te voi sfătui și voi avea 
privirea îndreptată asupra ta”.

Acestea sunt promisiuni minunate! Și mai sunt 
și altele.

Încrede-te în Domnul din toată inima 
ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta! 
Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va 
netezi cărările. (Proverbe 3:5-6)

Domnul te va călăuzi neîncetat. (Isaia 58:11a)

Prietene, călăuzirea este promisă pagină 
după pagină în Cuvântul lui Dumnezeu. Cât de 
binecuvântat ești dacă Îl cunoști pe Domnul!

Ai un Tată deasupra ta, în controlul tuturor 
lucrurilor. Îl ai pe Mântuitorul alături de tine, 
îndreptându-ți pașii. Îl ai pe Duhul Sfânt înlăuntrul 
tău, mișcându-ți inima. Poți cunoaște călăuzirea 
lui Dumnezeu și Îi poți cunoaște voia. 

VOIA LUI DUMNEZEU NI SE 
DESCOPERĂ ÎN TREI MODURI

Există trei moduri prin care ni se revelează voia lui 
Dumnezeu:
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VOIA SUVERANĂ A LUI DUMNEZEU
Voia suverană a lui Dumnezeu este întotdeauna 
împlinită. Nu o putem opri. El împlinește orice 
dorește pentru că nu este nimeni care –I poate sta 
împotrivă.

Voia suverană a lui Dumnezeu este tainică. 
Este, de asemenea, necunoscută- doar Dumnezeu 
o cunoaște. Când ești nedumerit de ceea ce face 
El, trebuie să-ți amintești: ”Lucrurile ascunse sunt 
ale Domnului Dumnezeului nostru” (Deuteronom 
29:29a).

Vei fi o persoană mai fericită dacă pur și simplu 
Îl lași pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. Sunt unele 
lucruri pe care niciodată nu le vei înțelege până vei 
ajunge în cer- dacă le vei înțelege și atunci. Voia 
suverană a lui Dumnezeu nu poate fi zădărnicită. 
Nici măcar un fir de iarbă nu se mișcă fără 
permisiunea Sa. 

VOIA  MORALĂ A LUI DUMNEZEU
Sunt lucruri despre care Dumnezeu spune că sunt 
bune și alte lucruri despre care spune că sunt 
greșite. Acestea ne comunică voia Lui morală. Este 
greșit să comiți adulter. Este greșit să furi. Este 
greșit să ucizi. Este greșit să minți. Mândria este 
greșită.

Pe de altă parte, dragostea este bună. 
Neprihănirea este bună. Cinstea este bună.  
Amabilitatea este bună. Voia morală a lui Dumnezeu 
nu se va schimba pentru tine sau pentru mine. 
Este un standard fix al binelui și răului pentru că 
Dumnezeu spune așa. 

Dacă vrei să cunoști voia morală a lui Dumnezeu 
o poți descoperi ușor. Nu este ascunsă. Se găsește 
în Cuvântul Lui fără bâlbăială, fără bălmăjeală, fără 
scuze sau fără ezitare. Dumnezeu hotărăște ce este 
corect și ce este greșit.  

VOIA PARTICULARĂ A LUI DUMNEZEU
Dumnezeu are, de asemenea, o voie particulară. El 
a avut o voie particulară pentru Pavel pe care i-a 
descoperit-o mai întâi lui Anania:

Dar Domnul i-a zis: Du-te, căci el este un 
vas pe care l-am ales ca să ducă Numele Meu 
înainte neamurilor, înaintea împăraților și 
înaintea fiilor lui Israel; și îi voi arăta tot 
ce trebuie să sufere pentru Numele Meu. 
(Faptele Apostolilor 9:15-16) 

Dumnezeu a avut un plan foarte special pentru 
Pavel. Și așa cum Dumnezeu l-a ales pe Pavel să-I 
împlinească voia într-un mod particular, El are o 
voie specială, particulară pentru tine și pentru 
mine. 

Iată cum lucrează toate trei împreună. A fost 
voia suverană a lui Dumnezeu ca un om numit 
Adrian Rogers să facă parte dintre aleșii Lui. Aleluia! 
Nu înțeleg aceasta, dar mă bucur de aceasta! În 
mod suveran, Dumnezeu Și-a arătat dragostea față 
de mine și m-a salvat. Îi mulțumesc pentru aceasta.

Apoi, a fost voia morală a lui Dumnezeu să mă 
căsătoresc cu o femeie creștină. Biblia îmi spune 
foarte clar să nu mă înjug la un jug nepotrivit cu 
un necreștin. Așa că știam că, dacă aveam să 
mă căsătoresc, trebuia să mă căsătoresc cu o 
credincioasă a Domnului Isus Hristos. 

De asemenea, Dumnezeu a avut o voie 
particulară pentru mine, iar numele ei a fost Joyce! 
Vedeți, voia suverană a lui Dumnezeu a lucrat în 
viața mea. Voia Lui morală a fost în soția mea. 
Știam că voiam să mă căsătoresc cu o fată creștină. 
Dar de fiecare dată când o conduceam pe Joyce 
acasă după o întâlnire sau după biserică, mergeam 
acasă și mă rugam: ”O, Doamne, fă ca Joyce să mă 
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iubească. Fă-o să mă iubească pentru că vreau să 
mă căsătoresc cu această fată.”

Cred din toată inima că Dumnezeu mi-a 
răspuns la rugăciune pentru că aceasta era în 
voia Lui și cred că Dumnezeu mi-a dat acea fată 
minunată și specială numită Joyce pentru că El 
avea un plan pentru viața mea și pentru viața ei. În 
același fel, Dumnezeu are o voie particulară pentru 
viața ta.

Faptul că Dumnezeu este interesat de mine sau 
de tine arată dragostea Lui cea mare. Suntem doar 
o picătură de apă în oceanul existenței, și totuși 
Dumnezeu cunoaște totul despre noi. Cuvântul Lui 
spune:

(Doamne) știi când stau jos și când mă 
scol și de departe îmi pătrunzi gândul. 
Știi când umblu și când mă culc și cunoști 
toate căile mele. (Psalmul 139:2-3).

Chiar firele de păr din cap ne sunt numărate 
(vezi Luca 12:7). Prietene, lui Dumnezeu îi pasă de 
tine. El te iubește. 

Un băiețel care se ruga Rugăciunea Domnească 
a spus: ”Tatăl nostru care este în ceruri, cum 
îmi cunoaște El numele?” ( n. tr. În Engleză: Our 
Father who art in heaven, hallowed be thy name 
se pronunță asemănător cu Our Father who is 
in heaven, how does He know my name?- ceea ce 
rostește băiețelul). Poate că exprimarea acelui 
băiețel era greșită, dar teologia lui era bună. 
Dumnezeu îți cunoaște numele. Ești prețios pentru 
El. Călăuzirea lui Dumnezeu, conducerea Lui, ne 
este promisă mie și ție. 

ȘASE MITURI DESPRE VOIA 
LUI DUMNEZEU

Sunt câteva mituri despre voia lui Dumnezeu pe 
care mulți oameni le consideră adevărate. Dați-mi 
voie să le expun:

MITUL #1: DUMNEZEU ÎȚI VA DA 
O HARTĂ PENTRU VIAȚA TA

Voia lui Dumnezeu nu este o hartă; este o relație. 
Dumnezeu nu i-a dat apostolului Pavel o hartă, și 
nu-ți va da nici ție. El ne dă ceva cu mult mai bun: 
ni Se dă pe Sine. 

Când Dumnezeu i-a condus pe copiii lui 
Israel prin pustiu, le-a dat El o hartă pe care s-o 
urmărească? Nu, le-a oferit prezența Sa în mijlocul 
lor prin stâlpii de nor și foc. El le-a spus: ”Urmați-i 
pe aceștia”. Tot ceea ce trebuia să facă ei era să 
rămână într-o relație cu El. 

Chiar firele de păr din cap 
ne sunt numărate. Prietene, 

Lui Dumnezeu îi pasă 
de tine. El te iubește. 

Mulți dintre noi vor ca Dumnezeu să ne ofere 
o hartă care să ne arate direcțiile în care ar trebui 
să mergem. Dar eu mă bucur că Dumnezeu nu face 
acest lucru. Asta ar face ca umblarea cu El să fie 
lipsită de aventură și entuziasm. Pe lângă aceasta, 
nu am fi mai fericiți dacă am ști ce ne rezervă ziua 
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de mâine. S-ar putea chiar să ne aducă teamă și 
neliniște. Mă bucur că nu știm. 

Într-o zi când eram la facultate, un alt predicator 
tânăr s-a așezat lângă mine și mi-a spus: ”Adrian, 
ghicește ce am făcut săptămâna trecută? Am trecut 
prin Memphis, Tennessee și m-am oprit să-l văd pe 
Dr. R.G. Lee la Biserica Baptistă Bellevue”. Dr. Lee a 
fost unul dintre pastorii din Bellevue și a fost unul 
dintre cei mai mari, mai evlavioși și dăruiți lucrători 
care au umblat vreodată pe fața pământului. 

Să îmi spună acel teolog novice că îl vizitase 
pe Dr. Lee, asta m-a uimit. Mă întrebam cum a 
ajuns la el și de ce Dr. Lee și-ar pierde timpul cu 
un începător ca el. Mă gândeam la toate aceste 
lucruri, dar în același timp îmi spuneam: ”Doamne, 
cu siguranță mi-ar plăcea să fac asta”. Pentru mine 
ar fi fost ca și când l-aș fi vizitat pe Președinte la 
Casa Albă. 

Așa că i-am cerut prietenului meu să-mi 
povestească despre vizita lui. Mi-a spus cum a 
mers la biroul extern și a întrebat-o pe secretară 
dacă l-ar putea vedea pe Dr. Lee. Ea a spus că poate 
intra pentru câteva minute. Deja eram chiar curios, 
așa că l-am întrebat: ”Ce ai făcut?”

”Ei bine”, a răspuns el, ”am vorbit puțin, apoi Dr. 
Lee s-a rugat pentru mine”. În tot acest timp mă 
străduiam să vizualizez biroul Dr. Lee, încercând 
să-mi imaginez întreaga scenă. 

Ei bine, anii au venit și au trecut și eu am 
devenit pastor în aceeași biserică, stând în același 
birou. Într-o zi, secretara m-a apelat la interfon și a 
spus: ”Pastore, Dr. Lee este aici și vrea să știe dacă 
poate să intre și să te vadă pentru câteva minute”. 
Am spus: ”Păi, da… să intre”.

Ideea mea este aceasta. Mă bucur așa de mult 
că nu am știut, ca student, că într-o zi voi sta în 
biroul Dr. Lee și că el va veni să mă vadă. Mi-aș fi 
ieșit din minți! N-aș mai fi fost capabil să fac nimic 

până în acel moment. Îi mulțumesc lui Dumnezeu 
că voia Lui nu este o hartă; este o relație. 

MITUL #2: DUMNEZEU ESTE UN 
UCIGAȘ  CERESC AL BUCURIEI

Mulți oameni nu vor să cunoască voia lui Dumnezeu 
pentru că le este frică de ce ar afla. Ei spun: ”Dacă 
I-aș spune lui Dumnezeu că voi face orice vrea 
El să fac, cine știe ce mi-ar face sau unde m-ar 
trimite!” De unde oare am preluat o astfel de idee 
prostească?

Să presupunem că un adolescent vine la tatăl 
lui și-i zice: ”Tată, sunt convins că tu ești un om 
bun- evlavios și înțelept. M-am hotărât ca de acum 
încolo, orice ai vrea tu să fac, eu să fac. Dorința ta 
mi-e poruncă”.

Mă îndoiesc că  sunt mulți adolescenți care 
spun așa ceva în zilele noastre! Dar dacă ai avea un 
fiu care ți-ar spune asta, ce-ai face?

I-ai răspunde: ”Ei bine, acum… să vedem cum 
pot să-ți fac viața mizerabilă. Băiete, o să-ți pară 
rău că mi-ai spus asta!”

Bineînțeles că nu ai face asta dacă într-adevăr 
ești un părinte înțelept și iubitor! Prietene, să nu te 
temi de voia lui Dumnezeu. Voia  Lui este ceea ce 
ți-ai dori pentru tine dacă ai avea destulă pricepere 
să o dorești !

Dumnezeu este un Tată bun care te iubește. El 
nu intenționează să te distrugă.

MITUL #3: DUMNEZEU VORBEȘTE 
DOAR ANUMITOR OAMENI

Ați auzit-o pe aceasta. Dumnezeu are o voie pentru 
pastori și misionari și pentru oameni care Îi fac 
lucrarea, dar El nu are o voie pentru creștinul ”de 
rând”.

Vreau să îți spun cu toată ființa mea, Dumnezeu 
are o voie specială, particulară pentru tine fie că 
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ești misionar, secretară, pastor sau instalator! Am 
văzut deja că Dumnezeu are o voie pentru fiecare 
viață. Să nu ai impresia că voia lui Dumnezeu este 
doar pentru anumiți oameni. 

Am văzut deja că Dumnezeu 
are o voie pentru fiecare 

viață. Să nu ai impresia că 
voia lui Dumnezeu este doar 

pentru anumiți oameni. 

MITUL #4: VOIA LUI DUMNEZEU ESTE 
ÎNTOTDEAUNA O EXPERIENȚĂ DRAMATICĂ, 
DE TIPUL ”DRUMUL DAMASCULUI”

Mitul numărul patru pe care vreau să-l demontez 
este că Dumnezeu trebuie să te arunce la pământ și 
o lumină din cer să strălucească pentru a-ți revela 
voia Sa. Poate fi așa- dar poate să nu fie așa.

În 1 Împărați 19:9-11b, să citim cum i-a vorbit 
Dumnezeu lui Ilie:

Și acolo, Ilie a intrat într-o peșteră și a 
rămas în ea peste noapte. Și cuvântul 
Domnului i-a vorbit astfel: ”Ce faci tu aici, 
Ilie?” El a răspuns: ”Am fost plin de râvnă 
pentru Domnul Dumnezeul oștirilor, căci 
copiii lui Israel au părăsit legământul Tău, 
au sfărâmat altarele Tale și au ucis cu sabia 
pe proorocii Tăi; am rămas numai eu singur 
și caută să-mi ia viața!” Domnul i-a zis: 
”Ieși și stai pe munte înaintea Domnului!”

Așa că Ilie a făcut cum i se spusese. Pe vârful 
muntelui, Dumnezeu a trimis un vânt, un foc și 
un cutremur de pământ; dar Dumnezeu nu era în 
niciunul din ele. Apoi Biblia spune în 1 Împărați 19:12 
că era ”un susur blând și subțire” al lui Dumnezeu. 

Câteodată, Dumnezeu chiar vorbește prin 
cutremure de pământ. Câteodată chiar vorbește 
prin foc. Pavel a avut o astfel de experiență pe 
drumul Damascului. Dar lasă-L pe Dumnezeu să fie 
Dumnezeu în viața ta. Unor oameni, Dumnezeu le 
vorbește în liniște, dar, către alții, trebuie să strige 
pentru a le capta atenția. Nu te lăsa înșelat de mitul 
că trebuie să ai parte de o experiență dramatică, 
cutremurătoare pentru a găsi voia lui Dumnezeu. 

MITUL #5: DUMNEZEU ÎȘI DESCOPERĂ 
VOIA NUMAI TINERILOR

Întotdeauna le spun tinerilor să caute voia lui 
Dumnezeu pentru că au toată viața înainte. Dar fie 
că ai nouă sau nouăzeci și nouă de ani, trebuie să 
cauți voia lui Dumnezeu în fiecare zi din viața ta.

Dacă te-ai trezit în această dimineață și ești 
aici, Dumnezeu încă are un plan pentru viața ta! 
Dacă Dumnezeu ar fi terminat cu tine, te-ar fi luat 
în cer.

Poate cineva spune: ”Dumnezeu m-a chemat 
să fiu un predicator când eram tânăr, dar am ratat”. 
Poate altcineva spune: ”Dumnezeu m-a chemat să 
fiu misionar când eram tânăr, dar am ratat”. Și ce? 
Asta a fost în trecut. Află voia lui Dumnezeu acum. 
Dumnezeu spune: ”Vă voi răsplăti astfel anii pe 
care i-au mâncat lăcustele” (Ioel 2:25a).

MITUL #6: DUMNEZEU GĂSEȘTE PLĂCERE 
ÎN A-ȘI ASCUNDE VOIA LUI DE NOI 

Sunt oameni care cred că Dumnezeu se joacă de-a 
v-ați ascunselea cu voia Lui. Aceștia nu pot fi mai 
departe de adevăr.
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Să ne întoarcem la adolescentul acela pentru 
un minut. Să presupunem că tatăl i-ar spune: ”Fiule, 
vreau ca tu să faci ceva. Dacă faci, te voi răsplăti 
regește. Dar dacă nu faci, dau milităria jos din pod 
și te altoiesc eu!”

Să presupunem că fiul răspunde: ”În regulă, 
tată, dacă așa stau lucrurile, ce vrei să fac?”

Și tatăl lui răspunde: ”Nu îți voi spune. De tine 
depinde să afli.” Ce fel de tată ar face asta? 

Prietene, voia lui Dumnezeu nu este o vânătoare 
de ouă de Paște! Dumnezeu vrea să-Și descopere 
voia. De fapt, nu tu găsești voia lui Dumnezeu; voia 
lui Dumnezeu te găsește atunci când umbli prin 
Duhul!

Călăuzirea Lui 
Dumnezeu Este 
Condiționată

În timp ce călăuzirea lui Dumnezeu este promisă, 
anumite condiții trebuie îndeplinite înainte de a-I 
cunoaște călăuzirea. Să privim la câteva din aceste 
condiții. 

TREBUIE SĂ EXISTE DISPONIBILITATE

Să privim la răspunsul lui Anania când Domnul i se 
arată în Faptele apostolilor 9:10:

În Damasc era un ucenic numit Anania. 
Domnul i-a zis într-o vedenie: ”Anania!” 
”Iată-mă, Doamne”, a răspuns el.

Chiar dacă Anania era speriat de moarte de 
Pavel, răspunsul lui arată clar că el era gata să facă 
orice voia Domnul.

Unii oameni vor să își facă voia și Domnul să 
le-o aprobe pur și simplu.

Am auzit despre un om care era ca un vagabond- 
mergea oriunde și oricând simțea să plece. Cineva 
l-a întrebat: ”Când ajungi la o răscruce de drumuri, 
cum te hotărăști pe ce drum să mergi?”
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”Oh”, a spus el, ”iau un băț de jos și îl arunc în 
aer. În ce direcție cade, acela este drumul pe care 
merg. Bineînțeles, câteodată trebuie să îl arunc de 
șase ori să îl fac să cadă cum trebuie!”

Cam așa suntem, nu-i așa? Spunem: ”O, 
Doamne, sunt gata să fac orice vrei să fac”. Dar este 
o minciună. Nu vorbim serios. Dacă vrei să cunoști 
voia lui Dumnezeu, trebuie să existe disponibilitate. 

TREBUIE SĂ EXISTE  BLÂNDEȚE

Pavel L-a întrebat pe Domnul ce voia să facă 
el. Aceasta înseamnă că Pavel a recunoscut că 
Dumnezeu era în control, nu el. Este un semn al 
smereniei și al unei inimi dispuse să învețe. 

Moise era considerat ”foarte blând, mai blând 
decât orice om de pe fața pământului” (Numeri 
12:3). Noul Testament ne spune că cei blânzi sunt 
binecuvântați și ei vor moșteni pământul (vezi 
Matei 5:5). Blândețe înseamnă că ești docil. Iacov 
3:13 ne învață:

Cine dintre voi este înțelept și priceput? 
Să-și arate, prin purtarea lui bună, faptele 
făcute cu blândețea înțelepciunii!

Psalmul 25:9 este, de asemenea, un verset 
cheie: ”El face pe cei smeriți să umble în tot ce 
este drept. El învață pe cei smeriți calea Sa”. Dacă 
nu ești smerit, nu vei cunoaște voia Domnului. 

TREBUIE SĂ EXISTE DESCHIDERE

Pavel căuta în mod activ voia lui Dumnezeu. Ai 
fost tu deschis la voia lui Dumnezeu? I-ai spus tu 

Domnului din toată inima și cu toată sinceritatea: 
”Vreau să cunosc voia Ta”? Țefania 2:3a spune:

Căutați pe Domnul, toți cei smeriți din 
țară, care împliniți poruncile Lui! Căutați 
dreptatea, căutați smerenia!

Nu este responsabilitatea lui Dumnezeu să-
Și pună mâna pe umărul tău și să te întoarcă. Tu 
trebuie să fii ca Pavel și să spui: ”Doamne, ce vrei 
Tu să fac cu adevărat?”

Dacă simți că te tot împiedici și nu poți găsi 
voia lui Dumnezeu, cât timp petreci singur cu 
Dumnezeu, cu Biblia ta deschisă, prezent la 
datorie?

Se poate ca Dumnezeu să 
îți vorbească, dar tu pur și 
simplu nu asculți. Trebuie 

să fii deschis la ceea ce vrea 
Dumnezeu să-ți arate.

Se poate ca Dumnezeu să îți vorbească, dar 
tu pur și simplu nu asculți. Chiar și atunci când te 
rogi, e posibil să nu asculți. În loc să spui: ”Vorbește, 
Doamne, căci robul tău ascultă”, te trezești că spui 
”Ascultă, Doamne, că robul Tău vorbește”. Trebuie 
să fii deschis la ceea ce vrea Dumnezeu să-ți arate.
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TREBUIE SĂ EXISTE SUPUNERE

Biblia spune în Faptele apostolilor 9:8 că atunci 
când Pavel s-a ridicat de la pământ ”l-au luat de 
mâini și l-au dus în Damasc”. Vă puteți închipui 
aceasta? 

Pavel era un puternic și harnic persecutor al 
bisericii- cel care obișnuia să îi ia pe oameni captivi. 
Acum el era condus ca un mielușel. Când Pavel s-a 
ridicat din praf în acea zi, era un om supus.

Romani 12:1 spune:

Vă îndemn dar, fraților, pentru îndurarea 
lui Dumnezeu, să aduceți trupurile 
voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută 
lui Dumnezeu; aceasta va fi din partea 
voastră o slujbă duhovnicească. 

Poți să-I spui aceasta lui Dumnezeu cu toată 
seriozitatea? ”Mă predau Ție, Doamne, pentru a 
face voia Ta. Fără ezitare. Fără rezerve. Oriunde, 
oricând, cu orice preț”. Poți spune asta? Ești supus 
tu voii lui Dumnezeu și gata să faci orice îți cere El 
oricând îți descoperă voia Lui?

Imaginați-vă un om care impinge o mașină 
veche într-o benzinărie. Toate cele patru  cauciucuri 
sunt dezumflate. Nu este ulei în carter. Farurile 
sunt sparte. Bateria este moartă. Toate aripile 
sunt avariate. Partea inferioară a rezervorului de 
benzină este găurită de rugină.

Angajatul de la benzinărie face ochii mari, iar 
omul îi spune cu un zâmbet mare: ”Fă-i plinul!”

Dacă ai fi cel care alimentează, ce-ai face? Eu 
cred că ai spune: ”Pentru ce?”

Iată cum se apropie unii dintre noi de 
Dumnezeu ca să-I caute voia. El spune: ”Pentru 
ce? De ce ar trebui să îți arăt voia Mea? Tu nu ești 
pregătit să o faci. Tu nu vrei cu adevărat”.

Nu te poți aștepta să cunoști voia lui Dumnezeu 
decât dacă ai disponibilitatea, smerenia, 
deschiderea și supunerea pe care le-a avut Pavel 
atunci când a spus: ”Doamne, ce vrei să fac?”
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Călăuzirea Lui 
Dumnezeu Este Practică

A treia afirmație referitoare la voia lui Dumnezeu la 
care vreau să privești este aceasta: călăuzirea Lui 
este practică. Faptele apostolilor capitolul nouă 
ne arată câteva modalități foarte practice pe care 
Dumnezeu ni le-a dat ca să-I cunoaștem voia. 

MINUNILE LUI DUMNEZEU

O modalitate prin care poți cunoaște voia lui 
Dumnezeu este prin minuni. Nu aș fi cinstit dacă 
nu aș vorbi despre aceasta. Dumnezeu i-a oferit lui 
Pavel o vedenie miraculoasă în Faptele apostolilor 
9:3: ”Pe drum, când s-a apropiat de Damasc, 
deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui”.

Dumnezeu îți poate vorbi printr-o vedenie 
sau printr-un vis. El poate chiar să-ți vorbească 
cu o voce pe care o poți auzi. Îți amintești ce i s-a 
întâmplat lui Ilie când era pe munte?

În mod normal, Dumnezeu nu ne călăuzește 
astfel. Și, deoarece Cuvântul lui Dumnezeu este 
complet, astfel de miracole nu mai sunt necesare 
astăzi. Dar menționez experiența lui Pavel fiindcă 
este în Cuvânt. 

Dumnezeu îți poate vorbi în acest mod. Dar 
dacă ai o viziune, un vis sau orice, trebuie să 

confrunți cu următoarele lucruri despre care îți 
voi vorbi pentru a vedea dacă este în acord cu 
adevărul.  

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU

Dumnezeu îți va vorbi și te va călăuzi prin Cuvântul 
Său. L-a călăuzit Dumnezeu pe Pavel prin Cuvântul 
Lui în Fapte nouă? Să fii sigur de asta.

Pavel era un rabin ancorat în Vechiul 
Testament. Cu puțin timp înainte de experiența 
”drumului Damascului”, el auzise o cuvântare a 
unuia dintre cei mai mari predicatori care a trăit 
vreodată- unsul lui Dumnezeu numit Ștefan (vezi 
Faptele apostolilor 6 și 7).

Cred că Isus se referea la faptul că Pavel auzise 
Cuvântul lui Dumnezeu atunci când i-a spus: ”Ți-ar 
fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș” 
(Faptele apostolilor 9:5b). Aceasta însemna că era 
greu să contrazică Cuvântul lui Dumnezeu. 

Cuvântul lui Dumnezeu ne călăuzește. Psalmul 
119:105 spune: ”Cuvântul Tău este o candelă pentru 
picioarele mele și o lumină pe cărarea mea”. Știai 
că mare parte din voia lui Dumnezeu pentru viața 
ta se găsește deja în Biblie?

De exemplu, scriam mai sus că nu este voia 
morală a lui Dumnezeu să te căsătorești cu un 
necredincios. Dacă curtezi o persoană nemântuită 
nu ai nevoie să-L mai întrebi pe Dumnezeu dacă El 
vrea să te căsătorești cu acea persoană. Deja știi 
răspunsul.

De multe ori vei descoperi voia lui Dumnezeu 
pur și simplu citindu-ți Biblia. Dacă vrei un studiu 
fascinant și revelator, ia o concordanță și caută 
referințele pentru voia lui Dumnezeu în Biblie. Este 
pură aroganță să ne rugăm: ”Doamne, arată-ne 
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voia Ta” când, uneori, Dumnezeu ne-a arătat deja 
voia Lui. 

OAMENII LUI DUMNEZEU

De asemenea, Dumnezeu te va călăuzi prin oamenii 
Lui. Aceasta este clar din exemplul lui Anania în 
Faptele apostolilor 9:10-14:

În Damasc era un ucenic numit Anania. 
Domnul i-a zis într-o vedenie: ”Anania!” 
”Iată-mă, Doamne”, a răspuns el. Și Domnul 
i-a zis: ”Scoală-te, du-te pe ulița care se 
cheamă Dreaptă și caută în casa lui Iuda 
pe unul zis Saul, un om din Tars. Căci iată, 
el se roagă. Și a văzut în vedenie pe un om, 
numit Anania, intrând la el și punându-
și mâinile peste el ca să-și capete iarăși 
vederea”. ”Doamne”, a răspuns Anania, 
”am auzit de la mulți despre toate relele pe 
care le-a făcut omul acesta sfinților Tăi în 
Ierusalim, ba și aici are puteri din partea 
preoților celor mai de seamă ca să lege pe 
toți care cheamă Numele Tău .”

Fiecare cuvânt pe care l-a rostit Anania era 
chiar din inima lui. (Asta pentru că-i sărea inima 
din piept!) Dar iată ce vreau să spun. În vreme 
ce Dumnezeu îi vorbea lui Pavel, El l-a folosit, de 
asemenea, pe Anania pentru a-Și confirma voia 
pentru Pavel. Adesea, Dumnezeu procedează astfel. 
Biblia spune: ”prin marele număr al sfetnicilor ai 
biruința” (Proverbe 24:6b).

Când Dumnezeu îți vorbește despre ceva, El 
adesea va confirma acel lucru și altcuiva. Nu fii așa 
mândru încât să nu iei în seamă sfatul altor oameni.

Când am fost ordinat ca să predic, comisia de 
ordinare mi-a pus această întrebare: ”Ce-ai face 
dacă am refuza să te ordinăm?”

Știți ce a răspuns acest băiat de nouăsprezece 
ani? M-am îndreptat de umeri, mi-am luat o față de 
om neprihănit și am spus: ”Aș predica oricum. Nu 
depind de voi, oamenii. Dumnezeu este Cel care 
m-a chemat”.

Am crezut că suna bine. Dar vă spun, după 
ce am parcurs o parte din cale, am ajuns să 
prețuiesc aportul oamenilor înțelepți și evlavioși 
din jurul meu. Prin marele număr al sfetnicilor este 
înțelepciunea.

Este un lucru groaznic pentru un om să creadă 
că el are darul predicării când nimeni nu are darul 
ascultării! Biblia spune că vom ajunge să cunoaștem 
voia lui Dumnezeu în contextul altor lucruri din 
jurul nostru.  

DUHUL LUI DUMNEZEU

Să vă arăt o altă modalitate prin care Dumnezeu 
ne confirmă voia Lui. Duhul Sfânt l-a condus pe 
Anania la Pavel și când Anania și-a pus mâinile 
peste Pavel, acesta a fost umplut de Duhul:

Anania a plecat; și după ce a intrat în casă, 
a pus mâinile peste Saul și a zis: ”Frate 
Saule, Domnul Isus, care ți S-a arătat 
pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca 
să capeți vederea și să te umpli de Duhul 
Sfânt” (Faptele apostolilor 9:17)

Din acel moment, Duhul Sfânt l-a călăuzit 
pe Pavel care mai târziu a scris: ”Căci toți cei ce 
sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai 
lui Dumnezeu”(Romani 8:14). Același om a scris: 
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”Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub 
Lege”(Galateni 5:18).

Dumnezeu Își conduce oile. Isus a spus: ”Oile 
Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc și ele 
vin după Mine”(Ioan 10:27). El nu le mână spre 
sacrificare. El le conduce la pășune.

Duhul Domnului, de asemenea, te va conduce. 
Dacă vedeți o persoană care este împinsă, el sau 
ea este probabil împinsă de diavol. Dumnezeu nu 
strigă și El nu impinge. Ci Dumnezeu șoptește.

Trebuie să fii sensibil să auzi Duhul lui 
Dumnezeu și să cunoști vocea lui Dumnezeu. 
”Opriți-vă și să știți că Eu sunt Dumnezeu” 
(Psalmul 46:10a).

ÎNȚELEPCIUNEA LUI DUMNEZEU

Să vă mai împărtășesc un mod practic prin care 
Dumnezeu Își descoperă voia: prin înțelepciunea 
Lui. Remarcați ce ne spune Cuvântul lui Dumnezeu 
despre răspunsul lui Pavel după convertire: ”Și 
îndată a început să propovăduiască în sinagogi că 
Isus este Fiul lui Dumnezeu” (Faptele apostolilor 
9:20, italicele îmi aparțin).

Înțelepciunea înseamnă să vezi 
viața din punctul de vedere al 

lui Dumnezeu. Cunoștința vine 
privind în jur, dar înțelepciunea 

vine privind în sus. 

Imediat, acest fost prigonitor a început să-L 
predice pe Hristos. Nu e de mirare că ”toți cei ce-l 
ascultau rămâneau uimiți” (v. 21). Apoi, ce a făcut 
Pavel? El ”se întărea din ce în ce mai mult” (v. 22). 
Și Pavel nu mergea la sală. El se întărea din ce în ce 
mai mult în înțelepciunea lui Dumnezeu, ”făcea de 
rușine pe iudeii care locuiau în Damasc, dovedind 
că Isus este Hristosul” (v. 22).

De unde a primit Pavel această înțelepciune? 
Dumnezeu i-a dat înțelepciune supranaturală, 
exact cum promite apostolul Iacov (vezi Iacov 
1:5). Prietene, voia lui Dumnezeu se găsește între 
urechile tale!

Unii oameni spun că a-ți folosi mintea este o 
înclinație spre naturalism. Dar de ce nu v-ați folosi 
mintea când Pavel spune că aveți gândul lui Hristos 
(vezi 1 Corinteni 2:16; Filipeni 2:5)? Biblia spune că 
sunteți transformați prin ”înnoirea minții voastre” 
(Romani 12:2).

Înțelepciunea nu înseamnă  emoții și trăiri. 
Înțelepciunea înseamnă să vezi viața din punctul 
de vedere al lui Dumnezeu. Cunoștința vine privind 
în jur, dar înțelepciunea vine privind în sus. 

Nu știu cum să explic altcumva decât să spun 
că este un proces supranatural când umbli în 
Duhul. Când ramâi în Cuvântul lui Dumnezeu și 
ești condus de Duhul lui Dumnezeu, Dumnezeu te 
va călăuzi cu înțelepciunea Sa. 

PROVIDENȚA LUI DUMNEZEU

În cele din urmă, Dumnezeu ne călăuzește prin 
providența Sa.  Pe măsură ce citiți în Faptele 
apostolilor 9, veți vedea că erau oameni care se 
săturaseră de Pavel. Ei voiau să-l distrugă. Pavel a 
auzit despre planurile lor și călăuzirea providențială 
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a lui Dumnezeu i-a salvat viața și i-a redirecționat 
lucrarea.

Iată ce spune Cuvântul lui Dumnezeu despre 
ce s-a întâmplat:

După câtva timp, iudeii s-au sfătuit 
să-l omoare, și uneltirea lor a ajuns la 
cunoștința lui Saul. Porțile erau păzite 
zi și noapte, ca să-l omoare. Dar, într-o 
noapte, ucenicii l-au luat și l-au coborât 
prin zid, dându-l jos într-o coșniță. 
(Faptele apostolilor 9: 23-25).

Dumnezeu deschide uși și Dumnezeu închide 
uși. Ceea ce noi poate credem că sunt întâmplări 
sunt planurile și căile lui Dumnezeu. El ne 
călăuzește prin această lume și de multe ori nici 
măcar nu știm, decât mulți ani mai târziu, că a fost 
providența lui Dumnezeu care ne-a călăuzit. 

Concluzie

Prietenul meu, nu te teme de voia lui Dumnezeu. 
Voia lui Dumnezeu nu te va duce niciodată unde 
puterea Lui nu te poate păstra. Și cel mai bun mod 
de a afla voia lui Dumnezeu pentru restul vieții 
tale este să faci voia Lui chiar acum. Este greu să 
cârmești o corabie care nu se mișcă.

Dacă te lupți pentru că nu înțelegi ce spune 
Cuvântul lui Dumnezeu, pe măsură ce încerci și 
descoperi voia Lui, nu te îngrijora. Modul în care 
poți să înțelegi partea din Biblie pe care nu o 
înțelegi este să împlinești partea pe care o înțelegi. 
(Poate ai nevoie să te gândești la asta un moment).

Modul în care poți să cunoști viitorul este 
să Îl asculți pe Dumnezeu chiar acum. Dacă ești 
interesat să faci voia lui Dumnezeu în viața ta, 
trebuie să te predai Lui cu o inimă disponibilă în 
smerenie și deschidere. El nu Își descoperă voia 
copiilor răzvrătiți. Trebuie să spui: ”Doamne, ce 
vrei să fac?”

Întrebarea nu este: ”Doamne, ce vrei ca 
altcineva să facă?” Nici ce vrea altcineva să faci tu! 
Singura întrebare pe care ar trebui să o pui ca să 
afli voia lui Dumnezeu este: ”Doamne, ce vrei Tu 
să fac?”



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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