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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 Ai Un Timp 
Devoțional De Calitate

Cât de mult iubesc Legea Ta! Toată ziua 
mă gândesc la ea. Poruncile Tale mă 
fac mai înțelept decât vrăjmașii mei, 
căci totdeauna le am cu mine. Sunt mai 
învățat decât toți învățătorii mei, căci mă 
gândesc la învățăturile Tale. Am mai multă 
pricepere decât bătrânii, căci păzesc 
poruncile Tale. Îmi țin piciorul departe 
de orice drum rău, ca să păzesc Cuvântul 
Tău. Nu mă depărtez de legile Tale, căci 
Tu mă înveți. Ce dulci sunt cuvintele Tale 
pentru cerul gurii mele! Mai dulci decât 
mierea în gura mea! Prin poruncile Tale 
mă fac mai priceput, de aceea urăsc orice 
cale a minciunii. (Psalmul 119:97-104)

Creștinismul nu este o relație legală, ci o relație 
de dragoste. Și aceia care sunt legaliști niciodată 
nu vor avea victorie. Există anumiți ”să faci” și ”să 
nu faci” în viața creștină, dar zece mii de ”să nu faci” 
niciodată nu te vor face cu o iotă mai asemănător 
cu Domnul Isus Hristos.  Hristos Însuși este Acela 
care te face ca El. Dar trebuie să ajungi să-L cunoști 
pe El și să petreci timp cu El.

Ca și în cazul relațiilor interumane, nu poți să 
iubești pe cineva pe care nu-l cunoști. Și nu poți 

Această broșură conține mesajul lui Adrian Rogers  
Cum Să Ai Un Timp Devoțional De Calitate (#1806), 

disponibil online accesând linkul de mai jos:

 
lwf.org /products/how-to-have-a-meaningful-quiet-time-1806
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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-have-a-meaningful-quiet-time-1806
https://www.lwf.org/products/cultivating-a-deeper-faith-series
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cunoaște pe cineva cu care nu petreci timp de 
calitate. A-L cunoaște pe Isus înseamnă a-L iubi. 
A-L iubi înseamnă să ai încredere în El. A avea 
încredere în El înseamnă a-L asculta. Și a-L asculta 
înseamnă să fii binecuvântat. Și totul începe cu un 
timp devoțional de calitate- o comunicare zilnică 
cu Domnul.

 Nu încerc să te învinovățesc, și nu spun că 
eu am totul rezolvat; dar am învățat câteva lucruri. 
Și vreau să împărtășesc cu tine ceea ce m-au 
învățat alții, precum și câteva lucruri pe care le-am 
învățat în propria călătorie despre a avea un timp 
devoțional. Vreau să îți prezint cinci factori pentru 
un timp devoțional de calitate.

Există anumiți ”să faci” și 
”să nu faci” în viața creștină, 
dar zece mii de ”să nu faci” 

niciodată nu te vor face 
cu o iotă mai asemănător 
cu Domnul Isus Hristos.

Timpul Potrivit

Îndrăznesc să spun că cei mai mulți oameni 
cred că nu au vreme pentru un timp devoțional. 
Dar aveți timp dacă veți hotărî să faceți aceasta. Nu 
veți găsi pur și simplu acest timp. Diavolul va avea 
grijă de asta. Trebuie să vă faceți timp. 

Dacă studiați viața Domnului Isus, veți găsi că 
El Și-a făcut timp să fie singur cu Tatăl. În toiul 
unei lucrări foarte aglomerate, El se retrăgea și era 
singur.

Poate pentru cei dintre voi care sunteți experți 
în eficiență, a avea un timp devoțional pare o risipă. 
Dar dacă tăiați lemne, este o pierdere de timp să 
ascuțiți toporul? Dacă ați merge într-o călătorie, 
ar fi o pierdere de timp să studiați harta? Dacă ați 
încerca să citiți o carte, ar fi o pierdere de timp să 
aprindeți lumina?

Cuvântul lui Dumnezeu este o candelă care 
îți luminează calea, o hartă care arată drumul și o 
unealtă pe care o folosești de-a lungul călătoriei. 
Deci este foarte important să îți faci timp să îl 
studiezi.

Am descoperit că e nevoie de cel puțin o 
jumătate de oră pentru a avea un timp devoțional 
eficient. Dar chiar și puțin timp este mai bine 
decât deloc.  Deci, începe chiar și cu puțin. Și alege 
momentul potrivit. Iată două chei în a determina 
când să ai timpul devoțional: ar trebui să fie 
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devreme și ar trebui să fie cel mai bun timp al tău. 
Nu-I da lui Dumnezeu resturile. 

DEVREME
Psalmul 5:3 ne spune: ”Doamne, auzi-mi glasul 
dimineața! Dimineața, eu îmi îndrept rugăciunea 
spre Tine și aștept”. De ce dimineața? Ei bine, 
pentru că atunci te pregătești să trăiești ziua. Un 
atlet știe că începutul bun asigură un final bun. Nu 
finalizezi o excursie și apoi consulți harta, nu? Nu-
ți pregătești mașina după ce ai încheiat excursia. 
Și nu te rogi pentru pâinea de fiecare zi când s-a 
încheiat ziua. Rugăciunile tale ar trebui să învârtă 
cheia dimineții. Începe-ți ziua cu Dumnezeu.

CEL MAI BUN TIMP
Dă-I lui Dumnezeu timpul tău cel mai bun. Timpul 
cel mai bun pentru mine este undeva după micul 
dejun. Trebuie mai întâi să mă trezesc și să mă 
pornesc. Niciodată nu vreau să mă trezesc; pentru 
mine, fiecare dimineață este o înviere. Adesea, este 
dificil să forțez patul să se dea jos de pe spatele 
meu! Nu știu dacă asta este un păcat sau nu; pur și 
simplu e modul în care sunt construit.

Dar cu cât înaintez, devin mai puternic. Și dacă 
vreau să fiu vioi, trebuie mai întâi să mă trezesc 
și să mă pornesc. Pentru mine, să am timpul meu 
devoțional chiar când mă trezesc ar fi doar o bună 
cură pentru insomnie. Dacă mi-aș pleca capul și 
mi-aș închide ochii, aș pica din nou. Trebuie mai 
întâi să mă trezesc și să mă pregătesc. În general, 
mai întâi fac duș, mă bărbieresc și iau micul dejun. 
Joyce și cu mine avem un timp de rugăciune 
împreună la micul dejun. Apoi, eu mă retrag în 
biroul meu. Atunci este timpul meu cel mai bun. Ce 
încerc să spun este că trebuie să fie devreme; dar 
e nevoie să fie timpul tău cel mai bun. Întreabă-L 

pe Dumnezeu când este acel timp și nu încerca să 
îl găsești, ci să ți-l faci. 
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Pregătirea Potrivită

Sunt cel puțin trei lucruri care te vor pregăti pentru 
timpul tău devoțional:

FII TREAZ  
Trebuie să fii treaz din punct de vedere fizic. 
Găsește un timp când mintea nu îți mai e 
împăienjenită și poți gândi limpede. Folosește-ți 
toată acuitatea mentală de care dispui pentru 
timpul tău devoțional.

FII CURAT
Trebuie să fii curat și pur din punct de vedere 
moral. Timpul tău devoțional este o părtășie cu 
un Dumnezeu sfânt. Motivul pentru care unii nu 
au un timp devoțional este pentru că nu se simt 
confortabil. Ei nu vor să Îl privească pe Dumnezeu 
în față pentru că este păcat în viețile lor.

Ce a făcut Adam după ce a păcătuit și Dumnezeu 
a venit în grădină? A fugit. Și totuși, înainte de 
aceasta, avusese timp devoțional cu Dumnezeu. 
Adam și Dumnezeu umblaseră împreună în grădină 
și avuseseră părtășie. Acela era timpul devoțional 
al lui Adam- plimbându-se în grădină în răcoarea 
zilei. Dar când a fost păcat în viața lui, Adam a fugit 
și nu a vrut să-L privească pe Dumnezeu în față. 
Dacă ești reticent, poate chiar deranjat de ceea ce 
vorbesc, poate fi pur și simplu pentru că este păcat 
în viața ta. 

Pentru a avea inima ta curată și pură, se poate 
ca parte din timpul tău devoțional să fie petrecut 
pregătindu-ți inima. Psalmul 66:18 spune: ”Dacă 
aș fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu 
m-ar fi ascultat Domnul”. Obișnuim să cităm alte 
promisiuni despre rugăciune, dar și aceasta este  o 
promisiune cu privire la rugăciune, de asemenea. 
Este o nebunie să te rogi cu o inimă nelegiuită. Fii 
responsabil și mărturisește-ți păcatele.

Aceasta înseamnă pur și simplu că exact la 
începutul timpului tău devoțional ar trebui să spui: 
”O, Doamne, cercetează-mi inima, încearcă-mă și 
vezi dacă sunt pe o cale rea” (vezi Psalmul 139:23-
24). Și dacă Dumnezeu, Duhul Sfânt, îți descoperă 
ceva, 1 Ioan 1:9 spune: ”Dacă ne mărturisim 
păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte 
păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire”. 
Nu există niciun motiv pentru care vreunul din noi 
să nu fie așa de curat și de pur ca zăpada. Sângele 
lui Isus ne spală tot păcatul- nu o parte, ci tot. Și 
nu lăsa ca diavolul să te intimideze prin eșecurile 
trecutului. Prin sângele prețios al lui lsus și prin 
harul lui Dumnezeu, poți fi curat. 

Sângele lui Isus ne spală tot 
păcatul- nu o parte, ci tot. Și nu 
lăsa ca diavolul să te intimideze 

prin eșecurile trecutului. 

FII CONȘTIENT
De asemenea, trebuie să fii conștient mental. În 1 
Petru 1:13, Biblia ne spune să ne încingem coapsele 
minții. În vremurile biblice, bărbații purtau robe 
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lungi, largi. Și când vreun bărbat pleca la lucru, să 
are sau să se lupte, el își ridica poalele și le lega cu 
o sfoară în jurul lui așa încât să nu se împiedice de 
ele.

Așa este și mintea ta. Ai multe gânduri deslânate. 
Și pentru a avea un timp devoțional, trebuie să-ți 
aduni gândurile. Pentru mine este greu. Mintea 
mea vrea să alerge la tot felul de idei. Și trebuie 
să-mi încing coapsele minții și să-mi aduc mintea 
sub control.

Când ai timpul tău devoțional, trebuie să 
fii serios. Vino cu nerăbdare, cu anticipare- 
așteptându-te să primești ceva. Nu aștepta doar 
ca să fii năpădit de emoții. Fii realist. Spune:”Vin, 
Doamne”. Emoția nu are prea mult de-a face cu 
asta. Dumnezeu este întotdeauna prezent, iar 
emoțiile tale nu-L vor aduce mai aproape. El este 
aproape prin sângele lui Isus Hristos. Ce trebuie 
să faci este să fii treaz, curat din punct de vedere 
moral și conștient. 

Locul Potrivit

Pentru a avea un timp devoțional de calitate, 
trebuie, de asemenea, să găsești locul potrivit. 
Isus a spus să intri în cămăruța ta și să te rogi (vezi 
Matei 6:6). Dar El nu s-a referit la cămăruța ta cu 
haine (n.tr. closet în lb. engleză se referă la camera cu 
haine). Cuvântul cămăruță înseamnă pur și simplu 
”un loc retras”. Ai nevoie să mergi undeva unde poți 
închide ușa față de lume și poți deschide ferestrele 
spre cer. Pe măsură ce studiezi viața lui Isus, vei 
vedea că Isus nu era întotdeauna într-o cămăruță, 
literal vorbind, dar El căuta să fie singur. Câteodată 
mergea la munte. Alteori, mergea în pustiu. Și 
alteori, într-o grădină. 

Locul secret al părtășiei este locul sacru. Când 
mă refer la locul secret nu mă refer la un loc despre 
care nimeni altcineva nu știe. Pur și simplu mă 
refer la un loc unde poți fi singur cu Domnul. 

El știe că ceea ce ești când ești singur este ceea 
ce ești cu adevărat. Semnul vieții tale de rugăciune 
nu este cât de bine te rogi în public, ci cât de bine 
te rogi în privat. Tatăl tău care te vede în ascuns 
îți va răsplăti vizibil (vezi Matei 6:6). Solitudinea ne 
păzește de ipocrizie.

Un alt motiv pentru care mergi într-un loc de 
părtășie retras este pentru a evita distragerea- 
vizuală și auditivă. Sunt binecuvântat că am biroul 
meu acasă unde pot merge pentru a fi singur. Soția 
mea are și ea un loc în care merge. Avem un hol 
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care leagă garajul nostru de camera de zi și avem un 
colțișor acolo. Acesta este locul în care se retrage 
ea pentru a fi singură cu Dumnezeu.

Roagă-te și cere-I lui Dumnezeu să îți 
descopere un loc. Poate fi chiar dormitorul tău. 
Dacă ai mulți copii în casă,  poate mergi la baie și 
închizi ușa. Oriunde ar fi, găsește un loc special 
pentru a fi singur cu Dumnezeu. 

Semnul vieții tale de 
rugăciune nu este cât de 

bine te rogi în public, ci cât 
de bine te rogi în privat.

Uneltele Potrivite

În plus, pentru a avea un timp devoțional de calitate, 
ai nevoie să deții uneltele potrivite. Iar acestea vor 
include:

O BIBLIE UȘOR DE CITIT
Investește într-o Biblie, una în care poți scrie și 
în care poți nota. Nu te teme să scrii în Biblia ta. 
Uzeaz-o și ia-ți alta! Totuși, nu o arunca pe cea 
veche. Păstreaz-o și uită-te înapoi în ea câteodată. 
Îți va fi ca un vechi prieten. Eu am Biblii vechi de 
zeci de ani. Uneori, mă întorc la ele și găsesc notițe 
pe care le-am scris acolo, și se ivesc amintiri cu 
lucruri pe care Dumnezeu m-a învățat- lucruri pe 
care le uitasem de mult. Cineva spunea că persoana 
care are o Biblie ce se dezmembrează are, probabil, 
o viață care nu se destramă. Așa că procură-ți o 
Biblie bună, ușor de citit. De fapt, s-ar putea să ai 
nevoie de două sau trei Biblii- poate o Biblie de 
studiu și una cu care să vii la biserică.  

UN JURNAL DEVOȚIONAL
Instinctiv, când mă întind să iau Biblia, mă întind 
să iau un pix. Ar fi de neconceput pentru mine să 
citesc fără să am un pix în mână. De ce? Mă aștept 
ca Dumnezeu să îmi dea ceva. Nu scriu în jurnalul 
meu în fiecare dimineață, dar fac aceasta adesea. 
S-ar putea să ai o memorie bună, dar este mai 
bine să îți notezi. Ți se imprimă în minte. Și cea 



12 13

mai ștearsă cerneală este mai bună decât cea mai 
puternică memorie. Așteaptă-te ca Dumnezeu să 
îți ofere ceva și fii pregătit să scrii în jurnalul tău. 

UN JURNAL DE RUGĂCIUNE
De mulți ani țin un jurnal de rugăciune. Este locul 
în care notez toți oamenii și toate lucrurile pentru 
care mă rog. Nu îl folosesc în fiecare dimineață, 
dar îl folosesc în multe dimineți. Îl folosesc pentru 
a-mi reaminti de lucrurile pentru care mă rog 
pentru mine, pentru familia mea, pentru cei dragi 
și pentru prietenii mei. Și aici pot păstra evidența 
rugăciunilor ascultate. 

UN CARNEȚEL DE NOTIȚE 
Păstrează la îndemână un carnețel de notițe pentru 
a nota, pur și simplu, ce trebuie să faci de-a lungul 
zilei- sarcinile tale zilnice. În timp ce te rogi, îți 
vor veni lucruri în minte. Când vii la timpul tău de 
rugăciune, pur și simplu ești la datorie și Îl rogi 
pe Dumnezeu să-ți arate ce vrea El să faci chiar 
în acea zi și cerându-I putere să faci ceea ce vrea 
El să faci. Acelea sunt lucrurile foarte simple. Mai 
există multe alte unelte pe care le-ai putea dori 
dacă te implici serios în studiul biblic. S-ar putea 
să-ți dorești un dicționar biblic, o concordanță și 
alte ajutoare; dar acum vorbesc numai de timpul 
tău devoțional. Tu nu ești acolo pentru a-ți pregăti 
lecția de la școala duminicală. Nu pregătești o 
predică. Ești acolo doar pentru a te întâlni cu 
Domnul. 

Modalitatea Potrivită

Pentru a menține consistența și eficiența în timpul 
tău devoțional, ai nevoie de o modalitate potrivită. 

LINIȘTEȘTE-TE
Îți recomand ca primul și cel dintâi lucru pe care să-l 
faci este să te oprești doar și să te liniștești. Biblia 
spune: ”Opriți-vă și să știți că Eu sunt Dumnezeu” 
(Psalmul 46:10). Liniștește-te, relaxează-te și 
recunoaște-I prezența. Concentrează-te asupra 
Lui. Ai un interviu personal cu Domnul Isus Hristos. 
Lasă-ți mintea să se gândească la faptul că Isus 
este acolo cu tine. El te-a invitat să te întâlnești cu 
El și trebuie să-ți concentrezi atenția asupra acelui 
privilegiu.

Personal, când mă pregătesc să am timpul cu 
El, îmi ridic ochii și mâinile spre El. Îmi ridic mâinile 
lăudându-L și spun: ”Doamne, Te laud”. Apoi, îmi 
ridic mâinile din nou și spun: ”Doamne, mă predau 
Ție, sunt al Tău. Sunt sub controlul Tău”. Îmi ridic 
mâinile a treia oară și spun: ”Doamne, sunt gata 
să primesc”. E o așa binecuvântare pentru mine 
să spun: ”Doamne, îmi ridic mâinile să Te laud. 
Doamne, îmi ridic mâinile în supunere. Doamne, 
îmi ridic mâinile în așteptare.”
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CITEȘTE
Apoi, pătrunde în Cuvântul lui Dumnezeu. Este 
mai bine să începi citind Biblia decât să începi cu 
rugăciune. Este mai important pentru tine să-L 
auzi pe Dumnezeu, decât pentru Dumnezeu să te 
audă pe tine. Dumnezeu știe deja totul despre tine, 
dar tu ai nevoie să știi mult mai multe despre El.

Citirea Cuvântului lui Dumnezeu îți va 
pune inima pe frecvență și te va pregăti pentru 
rugăciune. Ascultă-L pe Dumnezeu și apoi 
vorbește-I în rugăciune. Timpul tău devoțional 
este un timp singur cu Dumnezeu unde Îl poți auzi 
pe Dumnezeu și El te poate auzi.

Atunci când citești Biblia, citește pentru calitate 
și nu pentru cantitate. Nu încerca să vezi cât de 
mult poți să citești din Biblie. Scopul de a citi Biblia 
într-un an este minunat! Fă acest lucru! Dar acela 
nu este timpul tău devoțional. Dacă nu ești atent, 
te grăbești când nu ar trebui să faci aceasta. S-ar 
putea să ai nevoie să petreci o întreagă dimineață 
la un verset. 

Oprește-te și gândește-te în timp ce 
citești Cuvântul lui Dumnezeu: ”Ce îmi spune 
Dumnezeu?”- nu ce spune acest text, nu ce vrea 
Dumnezeu ca eu să spun altcuiva, nu ce voi preda 
la școala duminicală- ci ce îmi spune Dumnezeu 
mie?

Într-un anumit sens, citește Biblia cum ai citi 
orice altă carte. Adică, nu ai deschide o carte la 
întâmplare și n-ai începe, pur și simplu, să citești 
în mijlocul unui paragraf și apoi să spui: ”Ei bine, 
această carte nu are sens pentru mine”. Dar acesta 
este modul în care mulți oameni citesc Biblia. 
Citește-o în ordine și citește-o în paragrafe sau 
unități. Folosește-ți bunul simț atunci când citești 
Biblia.

Păstrează-ți cititul din Biblie echilibrat. Citește 
din Vechiul Testament și din Noul Testament. 

Citește regulat din Psalmi. Când citești Psalmii, 
înveți să te închini și vei primi încurajare. Și citește 
regulat din cartea Proverbelor. Acolo vei găsi 
înțelepciune.

Cum rămâne cu cărțile devoționale? Ei bine, 
sunt minunate, dar acesta nu este locul pentru ele. 
Joyce și cu mine citim aproape în fiecare dimineață 
din cartea ”Tot ce am mai de preț pentru Cel 
Preaînalt” a lui Oswald Chambers. Este minunată, 
dar nu în timpul tău devoțional. Acesta este locul 
unde deschizi doar Biblia și citești inteligent, în 
ordine și cu o minte deschisă. Este o oportunitate 
de a-L lăsa pe Dumnezeu să-ți vorbească. 

MEDITEAZĂ
Apoi, meditează la Cuvântul lui Dumnezeu. Nu mă 
refer la meditație mistică. Meditația orientală sau 
mistică consideră, în mod incorect, că răspunsul se 
găsește înăuntrul tău. Nu. Trebuie să te gândești 
la ceea ce ai citit. Concentrează-te la Cuvântul lui 
Dumnezeu și meditează la el. Lasă Cuvântul lui 
Dumnezeu să te pătrundă. Mi-am notat aceste 
cinci întrebări pe pagina albă a Bibliei mele așa 
încât să le pot consulta des. Întreabă-te cu o inimă 
curată și Biblia va prinde viață pentru tine:

 ■ Este vreo poruncă pe care să o ascult?
 ■ Este vreo promisiune pe care să o revendic?
 ■ Este vreun păcat pe care să îl evit?
 ■ Este vreo lecție pe care să o învăț?
 ■ Este vreun adevăr nou pe care să mi-l 

însușesc?

CONSEMNEAZĂ
Apoi, notează-ți ceea ce ți-a dat Dumnezeu. Scrie. 
Aici intră în scenă jurnalul de rugăciune. Nu trebuie 
să fie ceva pretențios. Nu scrii pentru publicații 
sau să-i impresionezi pe alți oameni. Fă-o foarte 
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personal; dar odată ce vei face aceasta, te vei trezi 
că împărtășești cu alți oameni. Vei avea o bogăție de 
material pentru lecții și devoțiuni, deși nici măcar 
nu este acesta scopul pentru care scri. Totodată, 
ia-ți acel carnețel și scrie lucrurile pe care trebuie 
să le faci. 

ROAGĂ-TE
Acum ești gata să te rogi. Varsă-ți sufletul. Fii 
natural. Nu încerca să folosești un limbaj pompos 
când te rogi. Isus a spus să nu folosim repetiții 
inutile (Matei 6:7). Fii sincer cu Dumnezeu. Spune-I 
cum te simți; El știe deja. Dar spune-I, și fii sincer. 
Consultă-ți jurnalul de rugăciune pentru poveri 
care persistă și pentru a-ți aminti oamenii pentru 
care te rogi.

Roagă-te cu voce tare. Îți păstrează mintea 
trează și te ajută să rămâi concentrat. Încearcă 
să faci propoziții complete și folosește limbaj 
corect atunci când te rogi. Nu vorbesc de limbajul 
din Biblia Cornilescu (n. tr. King James varianta 
din limba Engleză). Doar vorbește-I simplu lui 
Dumnezeu. Vorbește clar și la subiect. Gândește-
te la ce spui când te rogi și nu te grăbi. Dar nici 
nu tărăgăna. Roagă-te atâta timp cât ai o povară 
pe inimă. Și când ai terminat, încheie. Nu continua 
să repeți lucruri încercând să-L impresionezi pe 
Dumnezeu cu mulțimea cuvintelor pe care le spui. 

Trenul tău spiritual merge pe 
două șine. Una este revelația, 
iar cealaltă este ascultarea.

ÎMPĂRTĂȘEȘTE
Apoi, începe să împărtășești cu alții din ceea ce ai 
primit în timpul tău devoțional. Aceasta te va face 
o binecuvântare pentru cei din jur. Trebuie să ne 
întâlnim unii cu alții și să ne îndemnăm. Dumnezeu 
nu ne-a făcut să fim rezervoare; El ne-a creat să 
fim conducte.

ÎMPLINEȘTE
În cele din urmă, împlinește ceea ce îți spune 
Dumnezeu să faci. Trenul tău spiritual merge pe 
două șine. Una este revelația, iar cealaltă este 
ascultarea. Dacă se termină vreuna din șine, 
trenul tău se oprește. Exact așa cum ne spune și 
imnul: ”Încrede-te și împlinește căci nu este o altă 
cale pentru a fi fericit în Isus decât să te încrezi 
și să împlinești”. Învață să împlinești Cuvântul lui 
Dumnezeu. Și atunci când eșuezi, mărturisește și 
pune din nou trenul pe șine.

Poate spui: ”Pastore, dacă încep să fac aceasta, 
cât de curând voi putea vedea o schimbare în viața 
mea?” Ei bine, vei vedea ceva schimbare imediat. 
Dar nu te aștepta la ceva radical sau dramatic. 
Dar dacă te disciplinezi să împlinești Cuvântul 
lui Dumnezeu și să-ți hrănești sufletul, asta te va 
schimba pentru eternitate. 



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 

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.

PUTEȚI GĂSI RĂSPUNSURI ȘI  ÎNCURAJARE
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