
Cum să Te Rogi în Timp ce Citești Cuvântul 
Nu este suficient doar să citim Cuvântul - am fost chemați să 
vorbim cu Dumnezeu în timp ce facem acest lucru. A vorbi cu 
Dumnezeu în timp ce citim Cuvântul face rugăciune ușoară și 
plăcută, și crește dragostea noastră pentru El.


Ex. “Cum M-a iubit pe Mine Tatăl, aşa v-am iubit şi Eu pe voi. 
Rămâneţi în dragostea Mea.” (Ioan 15:9) 

A. Promisiuni pentru credință. 
1. Mulţumeşte-I lui Dumnezeu pentru adevăr.

Ex. “Iţi mulţumesc Ţie, Isuse, că tu mă iubești cu aceeași 
adoare cu care Te iubește pe Tine Tatăl.” 

2. Cere mai mult discernământ.

Ex. “Isuse, ajută-mă să înteleg mai bine despre faptul că Tu 
mă iubești cu aceeași adoare cu care Te iubește Tatăl pe 
Tine.” 

B. Porunci de a asculta 
1. Dedică-te ascultării.

Ex. “Isuse, mă dedic să caut dragostea Ta și să rămân în ea. 
Mi-am pus pe inimă să caut și să studiez acest adevăr în 
Cuvantul Tău și să trăiesc în El.  

2. Cere ajutorul lui Dumnezeu.

Ex. “Isuse, ajută-mă să rămân în dragostea Ta.” 

“Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa 
veşnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine. Şi nu vreţi 
să veniţi la Mine, ca să aveţi viaţa!” (Ioan 5:39-40) 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