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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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Psalmul 23:  
Secretul Împlinirii

Câți oameni cu adevărat împliniți sunt în această 
lume? Secretul împlinirii se găsește în pasajul 
minunat din Psalmul 23. Ce pasaj extraordinar! 
Poate că e cel mai cunoscut din toată Biblia. Cu 
toate acestea, trebuie să ne ferim de familiaritatea 
cu acest Psalm. 

A fost citat la grădiniță, pe câmpul de luptă, la 
nunți și înmormântări. Este dulce pentru un copilaș 
și derutant pentru un erudit.

Cineva, înțelept a spus: ”Cuvântul lui Dumnezeu 
este atât de profund încât savanții pot înota, fără 
să-i atingă adâncul vreodată, și totuși atât de 
accesibil încât un prunc poate veni să bea fără 
teama de a se îneca. ” Cât adevăr în acest pasaj!

UN SUVERAN GLORIOS: 
 ”DOMNUL”

Secretul împlinirii constă în a vedea că Dumnezeu 
este deasupra tuturor și că deține controlul deplin  
asupra fiecărei situații.

Cuvântul Domnul este scris cu majuscule (în 
limba engleză, n.tr.) pentru a indica cuvântul ebraic 
Iehova. Acel nume era sacru pentru evrei.

Această broșură conține mesajul pastorului Adrian 
Rogers Secretul Împlinirii, disponibil în limba 

engleză online accesând linkul de mai jos:

lwf.org / products/the-secret-of-satisfaction-series

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

va purta de grijă fiecărei nevoi.

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

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/the-secret-of-satisfaction-series
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 ■ Vorbea de Dumnezeul care Își ține legământul.
 ■ Niciodată nu a fost folosit pentru altcineva.
 ■ Însemna Cel ce există prin Sine Însuși- marele 

EU SUNT. Toate celelalte forme de viață sunt 
dependente de El și își derivă existența din El.

 ■ Era atât de sacru încât scribii foloseau condei 
nou înainte de a-L scrie 
 
Cât de mult avem nevoie de acea reverență 

astăzi!
Egiptul era tărâmul multor zei. Aveau 360 

de zei principali- unul pentru fiecare zi a anului 
calendaristic egiptean. Canaaniții aveau, de 
asemenea, mulți zei. Dar pentru David exista un 
singur Dumnezeu. Nu a fost și nici nu este vreunul 
ca El. El este Singurul deasupra tuturor celorlalți.  

UN PĂSTOR BLÂND: 
 ”PĂSTORUL MEU”

Acest Dumnezeu puternic S-a revelat în Isus. El 
a spus: ”Eu sunt Păstorul cel Bun”. Suveranul este 
Păstorul meu… ce adevăr minunat! ”Domnul” 
reflectă dumnezeirea Sa. Iar ”Păstorul meu” 
vorbește de umanitatea Sa.

În Păstorul nostru, găsim atât suveranitate, cât 
și compasiune.  El este în cer și în inimile noastre în 
același timp. Ca Domn suveran, El este capabil. Ca 
Păstor milos, El este accesibil.

Ce fel de Păstor este Isus?

 ■ El este Păstorul cel Bun. Cine a auzit vreodată 
de vreun păstor care, în mod voluntar, să 
moară pentru oile lui? Cu toate acestea, 
Mărețul Dumnezeu al gloriei a murit pentru 
oaia Lui, omul păcătos (Ioan 10:11).

 ■ El este Marele Păstor (Evrei 13:20-21). El 
a înviat ca să ne salveze de sub puterea 
păcatului (1 Ioan 4:4).

 ■ El este Căpetenia Păstorilor. El vine să ne ia 
chiar din prezența păcatului (1 Petru 5:4)

Semnul minunat al inspirației Duhului Sfânt 
este clar arătat în Psalmii 22, 23 și 24.

 ■ Isus este Păstorul cel Bun, care moare pentru 
păcatele noastre (Psalmul 22)

 ■ El este Marele Păstor, care ne conduce pe căile 
neprihănirii (Psalmul 23)

 ■ El este Căpetenia Păstorilor, care vine din nou 
să conducă și să domnească (Psalmul 24)

Doar atunci când poți spune: 
”Domnul este Păstorul 
meu”, vei putea spune 

”Nu voi duce lipsă”. 

O ÎNDESTULARE PLINĂ DE HAR: 
”NU VOI DUCE LIPSĂ”

Doar atunci când poți spune: ”Domnul este 
Păstorul meu”, vei putea spune ”Nu voi duce lipsă”. 
Sidlow Baxter spunea: ”Dacă Iehova Însuși este 
Păstorul meu, pot spune fără să mă îndoiesc că nu 
voi duce lipsă. A spune mai puțin n-ar fi umilință, 
ci necredință. ”

Sub conducerea Duhului Sfânt, David a preluat 
numele sfânt ”Iehova” și L-a legat de cuvântul 
păstor. Numele acesta este Iehova-Rohi. Sunt șapte 
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situații când numele Iehova este legat de un alt 
cuvânt. Priviți cum sunt încadrate aceste nume ale 
lui Iehova în minunatul Psalm 23:

 ■ Iehova-Rohi înseamnă Domnul este Păstorul 
meu (Psalmul 23:1). ”Domnul este Păstorul 
meu”

 ■ Iehova-Ire înseamnă Domnul va purta de grijă 
(Geneza 22:13-14). ”Nu voi duce lipsă de nimic”

 ■ Iehova-Rafa înseamnă Domnul care vindecă 
(Exod 15:26). ”Îmi înviorează sufletul”

 ■ Iehova-Shalom înseamnă Domnul pacea 
noastră (Judecători 6:24). ”Mă duce la ape de 
odihnă”

 ■ Iehova-Tsidkenu înseamnă Domnul 
neprihănirea noastră (Ieremia 23:6). ”Mă 
povățuiește pe cărări drepte.”

 ■ Iehova-Shammah înseamnă Domnul este aici 
(Ezechiel 48:35)   ”Nu mă tem de niciun rău 
căci Tu ești cu mine.”

 ■ Iehova-Nissi înseamnă Domnul, steagul nostru 
(Exod 17:8-15). ”Tu îmi întinzi masa în fața 
potrivnicilor mei.”

Gândiți-vă numai la tot ce avem când putem, 
cu adevărat, spune: ”Domnul este Păstorul meu.” 
Pășunile verzi vorbesc despre provizii. Apele de 
odihnă vorbesc despre pace. Înviorarea sufletului 
vorbește despre iertare. Povățuirea pe cărări 
drepte vorbește despre prezență. Faptul că El este 
cu mine prin valea umbrei morții vorbește despre 
prezență. Toiagul și nuiaua Lui vorbesc despre 
protecție. Masa în fața potrivnicilor vorbește 
despre protecție. Ungerea capului cu untdelemn și 
paharul plin de dă peste el vorbesc despre belșug. 
Locuirea în Casa Domnului vorbește despre 
Paradis. 

Cum Să Faci Față 
Stresului
PSALMUL 23:2

Oile încep să pască în jurul orei 3:30 dimineața 
până la ora 10.00 a.m. Apoi se întind pentru trei 
sau patru ore și se odihnesc. Păstorul știe că oile 
au nevoie de odihnă pentru a fi sănătoase. Când 
oile rumegă mulțumite ce au mâncat, atunci ele se 
îngrașă și se maturizează.

Păstorul știe că oile au nevoie de pășuni verzi 
și de ape liniștite. Pe dealurile din Țara Sfântă 
sunt izvoare mici care trimit apa în râpe, dar oile 
nu vor să bea din ele. Oile nu beau din apă care 
curge repede sau bolborosește. Păstorul trebuie să 
găsească o băltoacă printre stânci. Acolo vor bea 
oile. 

SIGURANȚĂ: ”EL MĂ PAȘTE…
EL MĂ DUCE”

O oaie fără păstor se află într-o poziție foarte 
nesigură (Psalmul 100:3). Iar ființele umane se 
aseamănă atât de mult cu oile.

 ■ Oaia este prostuță. Niciodată nu veți vedea 
vreo oaie dresată la circ.
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 ■ Oaia este lipsită de apărare. Nu aude, nici nu 
vede bine. Nu poate fugi repede și nu are 
ghiare, coarne, nici pene.

 ■ Oaia este dezorientată. Oaia paște ici și 
colo. Alte animale au un simț al direcției 
(2 Corinteni 3:5). Niciun creștin, în mod 
deliberat, nu își planifică să se îndepărteze de 
Dumnezeu, dar cât de mult ne asemănăm cu 
oile (Osea 11:7).

 ■ Oaia este temătoare. Dacă păstorul nu este în 
apropiere, oile se înspăimântă și se risipesc. 
Fie aleargă până când sunt oprite, fie cad de 
epuizare și adesea mor. În același fel, mulți 
sunt stresați și fug de problemele lor.

 ■ Oaia este dependentă. Oaia are nevoie ca 
cineva să îi poarte de grijă. Avem nevoie de un 
Păstor. Siguranța noastră este în El. 

Natura Păstorului nostru este suprinsă în:

 ■ Compasiunea Lui. Matei 9:36 spune că lui Isus 
”I s-a făcut milă” (a fost mișcat de milă, în limba 
engleză, n. tr.) Mișcat înseamnă ”convulsionat” 
sau ”a suferi cu”.

 ■ Grija Lui. Cu câtă blândețe are grijă Bunul 
Păstor de oile Sale. Nu se poartă niciodată cu 
ele cu asprime, cruzime sau duritate (Isaia 
40:11).

 ■ Curajul Lui. Păstorul are în minte, în primul 
rând, protecția oilor. Oile se confruntă cu tot 
felul de pericole: prădători, lupi, urși, câini. 
Adesea hoți și tâlhari fură oile. Dar nu a existat 
niciodată vreun dușman care să-L facă pe 
Mântuitorul nostru să fugă (Ioan 10:11-13).

Păstorul este ușa oilor. De aceea avem siguranță. 
Dușmanul meu trebuie să treacă prin El pentru 
a ajunge la mine. Cunoașterea grijii Păstorului 

nostru pentru noi ne oferă un sentiment profund 
de siguranță care înlătură stresul (Ioan 10:7; 28).

ÎNDESTULARE:”PĂȘUNI VERZI... 
APE DE ODIHNĂ.”

Domnul Isus suplinește cele mai profunde nevoi 
ale sufletului tău. El singur poate satisface cea 
mai profundă foame și sete a ta. Oile nu se așează 
până când nu sunt mulțumite. Niciodată nu vei 
fi mulțumit până când nu te hrănești în pășunile 
verzi ale Cuvântului Său și până nu bei din apele de 
odihnă ale Duhului Său (Matei 4:4 și 5:6).

În cele materiale, mâncarea și apa sunt 
necesități, nu lux. În cele spirituale, neprihănirea 
este o necesitate, nu un lux. 

SERENITATE: ”EL MĂ PAȘTE.”

Avem nevoie să învățăm să cultivăm arta liniștii(Isaia 
30:15, Psalmul 46:10).

Oile au nevoie de un timp de seninătate, liniște 
pentru a rumega- pentru a mesteca. Când o oaie 
face aceasta, ea meditează la ceea ce a mâncat. În 
același fel, meditația noastră este simpla bucurie în 
prezența Domnului celui viu și încântarea care vine 
prin lauda Numelui Său. 
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Cum Să-Ți Îndrepți 
Pașii Pe Cărări Drepte 
Și Să Rămâi Pe Ele
PSALMUL 23:3

Ce au în comun acești oameni: Iacov, Iona, Moise, 
Samson, Simon Petru și Ioan Marcu? Cu toții au fost 
sfinți ai lui Dumnezeu care au rătăcit, dar cărora 
Dumnezeu le-a oferit a doua șansă. Toți creștinii 
au nevoie să fie restaurați din când în când. Suntem 
precum oile și avem tendința să ne îndepărtăm de 
Dumnezeu.

 În Psalmul 23:3 sunt trei adevăruri minunate 
care îți vor îndrepta pașii pe cărări drepte și te vor 
ajuta să rămâi pe ele.

LUCRAREA PĂSTORULUI

Suntem mântuiți prin har, restaurați prin har și 
păstrați prin har. Păcătosul nu este pierdut. Nu 
poți vindeca o oaie moartă și nu poți restaura o 
persoană pierdută. 

Există trei tipuri de oaie care au nevoie să le fie 
restaurată părtășia cu păstorul.

Oaia încăpățânată- restaurată cu nuiaua. 
Pentru a face o nuia, păstorul săpa la rădăcina unui 

copac tânăr. Tăia rădăcinile, păstrând un nod puțin 
mai mare decât pumnul său. Petrecea zile curățând 
vlăstarul. Apoi înfigea cuie sau metal la capătul 
acelui băț. Se antrena să îl arunce și să lovească cu 
el până când devenea extrem de priceput. Îl folosea 
ca protecție împotriva animalelor sălbatice, dar 
și ca mijloc de disciplinare a oilor încăpățânate 
(Ezechel 20:37; Evrei 12:11-13).

Oaia rătăcitoare- restaurată cu toiagul. Toiagul 
este uneori numit bastonul păstorului. Era o 
tulpină tânără tăiată de deasupra rădăcinilor, 
curățată și, pe când era încă verde și maleabilă, 
era înmuiată în apă (uneori clocotită). Prin îndoire, 
păstorul forma un cârlig la un capăt și îl lega. 
Când se usca, acest cârlig nu mai revenea la forma 
inițială. Avea dimensiunea potrivită ca să încapă în 
jurul gâtului unei oi mari sau în jurul corpului unui 
mielușel. Oile se împrăștiau ușor, așa că păstorul își 
folosea toiagul pentru a atrage oile la el sau pentru 
a le ghida. De multe ori era nevoie să meargă pe 
o potecă periculoasă, iar el le ghida atingându-le 
umărul cu toiagul. De asemenea, el își folosea 
toiagul ca să ridice oile căzute sau să elibereze 
oile încurcate în tufișuri. David spunea: ”M-a scos 
din groapa pieirii… din fundul mocirlei” (Psalmul 
40:2). Va face același lucru pentru tine chiar acum. 
Glorie lui Dumnezeu că harul Său iartă și curățește. 

Oaia bolnavă- restaurată cu untdelemn. 
Păstorul își aducea oile în staul una câte una, 
chemându-le pe nume. El le examina cu atenție de 
spini, vânătăi, cruste și răni deschise. Se aplica un 
ulei vindecător și calmant pentru a opri infecția și 
pentru a aduce vindecarea. 

AUTORITATEA PĂSTORULUI

Când ne-a adus pe calea Sa, El nu a încheiat. El ne 
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restaurează să ne poată conduce și să ne poată ghida 
pe calea dreaptă în continuare. Problema cu mulți 
dintre noi este că vrem să finalizăm cu restaurarea 
și nu vrem să continuăm cu neprihănirea. Dacă am 
fi doar restaurați, în foarte scurt timp am ajunge în 
aceeași condiție de dinainte. 

Este important ca oile să stea aproape de 
păstor așa încât să Îl poată observa, să Îl poată auzi 
și să Îl asculte (Ioan 10:27).

Adu-ți aminte că păstorul cunoaște nevoile 
oilor. Nu este nici datoria și nici responsabilitatea 
oilor să se îngrijoreze, ci mai degrabă să urmeze 
păstorul. 

MAIESTATEA PĂSTORULUI

Numele Bunului Păstor este evaluat prin 
comportamentul, starea și condiția oilor Sale. 
Dumnezeu Și-a asociat reputația și gloria cu 
umblarea și comportamentul poporului Său.
Respectul pentru onoarea și gloria acelui Nume 
minunat mă face să-L urmez pe Iehova al meu, Isus, 
Păstorul nostru (Filipeni 2:9-10; 2 Timotei 2:19).

Lasă ca harul Lui să-ți ofere un nou început. 
Lasă ca îndrumarea Lui să-ți ofere o nouă direcție. 
Lasă ca a Sa glorie să te determine ca niciodată să 
nu-I dezonorezi Numele. 

Nu este nici datoria și nici 
responsabilitatea oilor să se 
îngrijoreze, ci mai degrabă 

să urmeze păstorul. 

Învățând Să 
Zâmbești Morții
PSALMUL 23:4

Omul este singura creatură care știe că va muri 
și care încearcă cu disperare să uite acest lucru. 
Modalitatea prin care Satan îi ține pe oameni 
în robie este aceea de a-i ține înspăimântați de 
moarte (Evrei 2:14-15).

Există trei principii care ne ajută să alungăm 
teama de moarte și să învățăm să întâmpinăm 
moartea cu seninătate. 

ACCEPTĂ MOARTEA CA PE O REALITATE 
HOTĂRÂTĂ: ”CHIAR DACĂ AR FI SĂ 

UMBLU PRIN VALEA UMBREI MORȚII”

Moartea este un fapt implacabil. ”Da”(în limba 
engleză, textul este: ”Da, chiar dacă ar fi să umblu prin 
valea umbrei morții”- n. tr.) vorbește de certitudinea 
morții. Este un da și nu un nu (Evrei 9:27; Romani 
5:12). Dacă nu vine Isus mai întâi, avem o programare 
pe care trebuie să o onorăm. 

Mulți refuză să se gândească la moarte, sperând 
că aceasta le va îndepărta anxietatea. Dar aceasta 
nu va face altceva decât să crească neliniștea în 
subconștient. 
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Moartea este un fapt imprevizibil. ”…să umblu”. 
Întotdeauna umblăm în umbra morții. Se poate 
întâmpla în orice moment (Iacov 4:13-14; Proverbe 
27:1). Viețile noastre sunt ca un abur într-o 
dimineață înghețată. Dumnezeu nu trebuie să-ți ia 
viața- El doar se oprește din a ți-o mai da. 

Moartea este o realitate personală. ”Chiar dacă 
ar fi să umblu”. Aceasta poate fi ultima lecție pe care 
o voi preda vreodată. Poate fi ultima pe care o vei 
studia vreodată. Ar trebui să o predau așa cum un 
muribund ar preda unor oameni aflați pe moarte. 
Niciodată nu vom înfrunta teama de moarte până 
când nu acceptăm realitatea. 

ACCEPTĂ MOARTEA CA PE UN DUȘMAN 
ÎNVINS: ”NU MĂ TEM DE NICIUN RĂU”

Nu pot exista munți fără văi, nici văi fără munți. Să 
nu-ți închipui că viața creștină va fi doar bucurie, 
lumină, dulceață și trandafiri. Mii de sfinți au trecut 
prin văi întunecoase și mulți sunt acolo azi. Viața nu 
este doar roz, mai capătă uneori și nuanțe cenușii.

Nu pot exista munți fără 
văi, nici văi fără munți.  

Cu toate acestea, nu am fi corecți dacă nu 
am evidenția înălțimile. Nu există vale fără munți. 
Psalmul 23, Psalmul văii, se află între doi alți psalmi 
notabili. Psalmul 22 vorbește despre răstignirea lui 
Hristos, iar Psalmul 24 relatează despre încoronarea 
lui Hristos. Acest Psalm 23 se găsește între pantele 

însângerate ale Muntelui Calvar și vârfurile însorite 
ale Muntelui Sionului. 

Nu există umbră fără lumină. Hristos este 
într-adevăr acea Lumină (Isaia 9:2; Luca 1:78-79). 
Umbrele sunt acolo, dar sunt inofensive. Umbra 
unui câine nu poate mușca, iar umbra sabiei nu 
poate tăia. Umbrele sunt pentru a merge prin 
ele. Nu poate exista rău fără un bine mai măreț. 
Dumnezeu Iehova este suveran; păcatul nu este. ” 
Cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este 
în lume.” (1 Ioan 4:4). ”Hoţul nu vine decât să fure, 
să înjunghie şi să prăpădească. Eu am venit ca oile 
să aibă viaţă, şi s-o aibă din belşug”(Ioan 10:10).

ACCEPTĂ MOARTEA CA PE UN 
PRIETEN PLĂCUT: ”PRIN VALEA”

Valea era cea care aducea oile la pășunea de pe 
deal. Moartea îți este acum dată ca un prieten, 
nu ca un dușman (1 Corinteni 3:22-23; Psalmul 
116:15). Pe Pavel, valea întunecoasă l-a condus spre 
pășunea mai bună și către o relație mai apropiată 
cu Salvatorul (Filipeni 1:21-23). Cei care mor în 
Hristos sunt conduși:

 ■ Fizic, dobândesc eliberare din durere și ispită.
 ■ Mental, primesc eliberarea minții și 

înțelepciune cerească.
 ■ Social, dobândesc o lărgire a cercului de 

prieteni și reîntâlnirea cu cei iubiți.
 ■ Spiritual, dobândesc prezența veșnică a 

Domnului lor iubitor

În versetul patru din acest Psalm, întâlnim trei 
adevăruri minunate care ne aduc mângâiere:
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 ■ Prezența Păstorului. ”Tu”. El nu vorbește de 
Păstor, ci Îi vorbește Păstorului. La pășunea 
verde, el a spus: ”DOMNUL”, dar în valea 
întunecată el spune: ”Tu”. David nu și-a lăsat 
niciodată oile singure în valea întunecată. 
Iar Păstorul nostru nu ne va părăsi niciodată 
(Matei 28:20; Evrei 13:5; Isaia 41:10).

 ■ Puterea Păstorului, ”Toiagul și nuiaua Ta 
mă mângâie”. Suntem păziți de nuiaua Sa 
și suntem aduși aproape de toiagul Său. 
Nu există putere mai mare decât aceea a 
Păstorului nostru (Romnai 8:38-39).

 ■ Scopul Păstorului. ”Prin valea”. Acest adevăr 
este real numai dacă Iehova este Păstorul tău. 
Dacă nu este, ar trebui să te temi de moarte. 
Dacă nu-L cunoști, vreau să te încurajez să-ți 
pui credința acolo unde Dumnezeu ți-a pus 
păcatele- în Isus.

Cum să te simți 
confortabil în prezența 
lui Dumnezeu
PSALMUL 23:5

Satan vrea ca noi să nu ne simțim bine în prezența 
lui Dumnezeu, și totuși Dumnezeu vrea ca noi 
să știm că El ne primește cu drag și ne iubește. 
Există trei caracteristici ale dragostei mărețe și 
ospitalității lui Dumnezeu . 

Pregătirea mesei. Dumnezeu nu a trimis un 
înger ca să pregătească masa. Dumnezeu Însuși 
Și-a pus șorțul.

Ungerea capului. O casă bogată avea un vas 
scump cu ulei parfumat la ușă. Se folosea pentru 
ocazii speciale atunci când oameni deosebiți 
veneau în vizită. 

Dacă un prieten bun de departe, sau cineva 
iubit, drag inimii tale, te vizita, îl salutai la ușă, îți 
înmuiai mâinile în acel amestec prețios și îi ungeai 
capul musafirului. 

Paharul care se revarsă. În timpurile biblice, nu 
existau moteluri sau restaurante. Era obiceiul să-l 
primești în casă pe călător și să-i oferi hrană, însă 
nu erai obligat să-l găzduiești pe acel strain după 
ce mânca.
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Dacă persoana care cina cu tine era cu adevărat 
interesantă, sau dacă chiar îți doreai ca ea să stea, 
nu i-ai fi spus-o în multe cuvinte. În loc de aceasta, 
i-ai fi umplut paharul astfel încât să se reverse. 
Când ar fi văzut, s-ar fi uitat în sus la tine, ar fi 
zâmbit și ți-ar fi mulțumit pentru invitație. 

Dacă voiai ca el să plece, i-ai fi umplut paharul 
doar pe jumătate. Aceasta însemna- după desert, 
te pui la drum.

ABUNDENȚA PE CARE O AVEM ÎN ISUS: 
”TU ÎMI ÎNTINZI MASA”

Oile sătule sunt oi fericite, dar oile trebuie să aibă 
o pășune pregătită din cauza dușmanilor. Din când 
în când, păstorul merge înainte pentru a căuta și 
a pregăti aceste platouri ca locuri sigure pentru 
hrănirea oilor. 

Și noi avem dușmanii noștri: lumea, firea și 
diavolul. Treaba noastră nu este să ne concentrăm 
pe dușman, ci să Îl urmăm pe Păstor. Trebuie să ne 
încredem deplin în El (Psalmul 78:19-22).

Gândiți-vă la situații când Bunul Păstor, 
Domnul Isus, a pregătit masa.

 ■ O masă a îndestulării în fața lipsurilor. Isus a 
hrănit 5000 (Ioan 6:1-13)

 ■ O masă a restaurării. Isus i-a spus lui Simon 
Petru după ce s-a jurat, s-a blestemat și s-a 
lepădat de Hristos: ”Veniți de prânziți” (Ioan 
21:12).

 ■ O masă de aducere aminte. Isus, la ultimul 
Paște, a instituit o masa comemorativă. El a 
spus: ”Să faceți lucrul acesta spre pomenirea 
Mea”. Pentru că El a biruit păcatul și 
mormântul și se va întoarce! (Matei 26:29).

 ■ O masă a bucuriei. Vine cina de nuntă 
a Mielului. Ce sărbătoare pregătește El. 
(Apocalipsa 19:9).

ÎNVIORAREA PE CARE O AVEM ÎN ISUS: 
”ÎMI UNGI CAPUL CU UNTDELEMN”

David își aducea aminte cum ungea el capetele 
oilor sale. Untelemnul simbolizează Duhul Sfânt. 
Iar noi, ca și copii ai Lui, suntem unși (2 Corinteni 
1:21; Psalmul 92:10; Psalmul 45:7).

Trebuie să învățăm să Îl întâlnim pe Păstor în 
fiecare dimineață pentru ungerea cu untdelemn 
proaspăt. 

LIBERTATEA PE CARE O AVEM 
ÎN ISUS: ”PAHARUL MEU ESTE 

PLIN DE DĂ PESTE EL”

Dumnezeul nostru este Dumnezeul a mai mult 
decât suficient. ” Hoţul nu vine decât să fure, să 
înjunghie şi să prăpădească. Eu am venit ca oile 
să aibă viaţă, şi s-o aibă din belşug” (Ioan 10:10). 
Dumnezeu adaugă ani vieții și viață anilor. El nu își 
măsoară binecuvântările, picătură cu picătură.

Omul zgârcit nu poate vedea 
aceasta. El nu vrea ca paharul 

lui să se reverse. El vrea 
doar un pahar mai mare.   
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Omul zgârcit nu poate vedea aceasta. El nu vrea 
ca paharul lui să se reverse. El vrea doar un pahar 
mai mare. El încearcă mai degrabă să construiască 
hambare mai mari decât decât să lase să se reverse 
binecuvântând viețile altora (Proverbe 11:24).

Niciodată să nu gândești negativ despre 
Dumnezeu. El nu te invită la o înmormântare, ci la 
un ospăț. Invitația Lui pentru tine este să vii și să 
cinezi cu El (Apocalipsa 3:20).

 

Transformând Restul 
Vieții Tale În Cea Mai 
Bună Parte A Vieții Tale
PSALMUL 23:6

Ai observat că Satan nu are oameni în vârstă fericiți? 
Învață acest principiu- Satan oferă ce e mai bun la 
început și ce e mai rău la sfârșit (Proverbe 20:17).

Dar Isus întotdeauna păstrează ce e mai bun 
la sfârșit. Aceasta nu înseamnă că viața cu Isus nu 
este minunată acum, ci doar că ceea ce este mai 
bun urmează să vină.

Când zilele noastre pe pământ se vor sfârși, va 
veni ce e mai bun. ”A muri e un câștig” (Filipeni 
1:21).

CERTITUDINEA: ” DA…”

Isus le-a întărit ucenicilor în Ioan 14:1-3 siguranța 
despre care David a vorbit în acest Psalm 
binecuvântat. Cerul este un loc real. Nu este o 
stare de spirit sau o condiție, ci un loc pe harta lui 
Dumnezeu. ”Mă duc să vă pregătesc un loc” (Ioan 
14:2).
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Unde este raiul? Biblia spune că raiul este sus, 
sau în limbajul nostru, este în nord (Isaia 14:13-14; 
Levitic 1:11; Psalmul 75:6-7; 2 Corinteni 12:2-4).

Cei care sunt mântuiți (Ioan 14:6) merg în 
acest loc numit rai imediat după moarte. Nu există 
somn al sufletului pentru că Biblia ne oferă multe 
demonstrații ale acestui eveniment instantaneu. 
Un astfel de exemplu este atunci când Ștefan L-a 
văzut pe Domnul și I-a cerut lui Isus să-i primească 
duhul (Faptele Apostolilor 7:56).

Ce fel de loc e raiul?

 ■ Un loc fără păcat, durere, suferință, moarte, 
boală sau îndoieli (Apocalipsa 21:4).

 ■ Prezența a tot ce este bun și absența a tot 
ce este rău. Va fi tot ceea ce inima iubitoare 
a lui Dumnezeu poate concepe și ceea ce 
omnipotența lui Dumnezeu poate pregăti.

 ■ Va fi un loc al slujirii pline de semnificație 
(Apocalipsa 7:15).

PĂRTĂȘIA: ”CASA DOMNULUI”

Isus a spus în Ioan 14:2 că raiul este un loc cu multe 
locașuri sau locuințe. Gândiți-vă la toți sfinții care 
vor fi acolo.

Îi vom cunoaște pe cei iubiți ai noștri în rai?

 ■ Citiți povestirea despre bebelușul lui David din 
2 Samuel 12:18-23.

 ■ În Matei 17:1-6, citiți cum ucenicii i-au 
recunoscut pe Moise și pe Ilie pe Muntele 
Schimbării la față, chiar dacă niciodată nu îi 
întâlniseră pe niciunul dintre ei.

Părtășia noastră va întrece orice vom fi 
cunoscut vreodată pe pământ. Peste tot în jur va 

fi acel nor strălucitor de martori- salvați din toate 
secolele slujind aceluiași Salvator.

Totul va fi în perfectă armonie și vom fi toți 
uniți în dragoste pentru același Salvator și Domn. 
Dar, mai presus de toate, Isus Însuși va fi acolo (2 
Corinteni 5:8; Isaia 33:17).

PERMANENȚA: ”PÂNĂ LA 
SFÂRȘITUL ZILELOR MELE”

Oile se mișcă continuu. Niciodată nu se așează nici 
nu stau în același loc foarte mult (Evrei 11:8-10). 
Cu toate acestea, Casa Domnului este o stare de 
constantă bucurie- nu mai este păcat, nu mai este 
durere, nu mai este despărțire.

Atunci când moare cineva, merge fie în rai fie 
în iad pentru totdeauna. Poți tu, în această zi, să 
spui și să crezi: ”Domnul este Păstorul meu?”

Casa Domnului este o stare 
de constantă bucurie- nu mai 

este păcat, nu mai este durere, 
nu mai este despărțire.  



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!
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Îndrumă-i pe oameni 
spre Scriptură 
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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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