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1 

Chiar e important să știm răspunsul? 
  

 
2 

Într-o zi, un om a intrat furios într-o secție de poliție. Cineva 
pătrunsese prin efracție în locuința lui și îi furase câteva lucruri de 
valoare. Reușise să îl vadă în fugă pe hoț și acum cerea poliției să 
intervină. Astfel că polițistul de serviciu l-a direcționat spre 
camera unde erau mai multe volume cu poze cu infractori 
cunoscuți. Apoi l-a ajutat pe omul respectiv să frunzărească pozele 
pentru a vedea dacă îl recunoaște pe hoț.  

3 

Dintr-o ofițerul spuse: “Stai așa un pic!” Și, arătând cu degetul la 
una dintre pozele din volum, se uită apoi la fața omului și înapoi la 
poza, exclamând: “Ăsta ești tu! Și mai spune aici că ai un mandat 
de arestare activ!” Așadar, se pare că proprietarul revoltat care 
năvălise în secția de poliție cerând dreptate, s-a identificat singur 
ca fiind un infractor dat în urmărire! 

 
4 

După toate aparențele, peste tot în jurul nostru, chiar și acolo unde 
ne așteptăm mai puțin, găsim infracțiuni și violență. Dăm peste ele 
la muncă, la școală, la cumpărături, ba chiar și la biserică. Și nu e 
vorba doar de crima organizată. Citim din ce în ce mai multe știri 
despre oameni, bătrâni și tineri, de multe ori fără cazier, care se 
apucă să împuște oameni pe cont propriu, făcând cât mai multe 
victime.  

 
5 

De ce avem tot mai multe infracțiuni? 
Ce se află în spatele nelegiuirilor și a violenței? 
Ce s-a ales de lumea noastră? 

 
6 

În occident și în tările mai dezvoltate ale lumii, a crescut o nouă 
generație de tineri – tineri care sunt sceptici și care pun totul la 
îndoială. 
Care sunt modelele lor? De multe ori, ei se simt atrași față de 
vedetele din media și sport care “trăiesc clipa.” Și de prea multe 
ori, ei văd cum părinții lor mint sau fură atunci când lucrul acesta 
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este spre folosul lor. 

 
7 

Unele biserici din ziua de astăzi chiar vorbesc despre faptul că 
standardul lui Dumnezeu pentru bine și rău nu mai este valabil. 

 
8 

Poruncile Lui, spun ei, au fost abolite,  

 
9 

nu mai sunt relevante, 

 
10 

sau sunt imposibil de păzit. 

 
11 

Fără o busolă morală, foarte mulți oameni fac pur și simplu ce le 
place – iar societatea culege roadele în cămine distruse, copii 
nesupuși și infracțiuni violente. 

 
12 

(Text: Osea 8:7) 
În cuvintele profetului Osea:  
Fiindcă au semănat vânt, vor secera furtună ... 
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13 

Dar trebuie să ne întrebăm: Cine stabilește dacă ceva este bun sau 
rău? 
Nu este oare și judecata oamenilor buni deseori imperfectă?  

 
14 

(Text: Proverbe 16:25) 
Biblia ne aduce aminte că noi nu suntem niște judecători foarte 
buni cu privire la ce este bun și ce este rău: Multe căi i se par 
bune omului, dar la urmă duc la moarte.  
Proverbe 16:25. 
Adevărul este că, de multe ori, inimile noastre nu vor să cunoască 
diferența dintre bine și rău. Apostolul Pavel a prezis următoarele:  

 
15 

(Text: 2 Timotei 4:3, 4) 
Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere 
învăţătura sănătoasă, 
 

 
16 

ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute şi îşi vor da 
învăţători după poftele lor. 

 
17 

Îşi vor întoarce urechea de la adevăr şi se vor îndrepta spre 
istorisiri închipuite. 
2 Timotei 4:3, 4. 

 
18 

Da, din păcate, oamenii descoperă că nu primesc mai multă 
libertate atunci când renunță la reguli! 
Nu ar trebui să ne surprindă faptul dacă standardul binelui și răului 
este îndepărtat ceea ce va rezulta va fi haosul. 
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19 

Dacă am îndepărta toate semafoarele și semnele de circulație, 
circulația ar fi un haos total. 
Și nu, adevărata libertate nu este în a elimina regulile. Societatea 
nu prosperă atunci uită de temelia prosperității. 

 
20 

Cu mult timp în urmă, Dumnezeu ne-a dat formula pentru o 
societate fără criminalitate. 
Dacă această formulă ar fi fost aplicată, nu am fi avut niciodată 
criminalitate. Toată lumea ar fi fost fericită și în siguranță, 
indiferent unde s-ar fi aflat pe Pământul acesta.  

 
21 

(Text: Exodul 20:2) 
Când copiii lui Israel erau așezați lângă Muntele Sinai, Domnul S-
a coborât să se întâlnească cu ei și le-a zis: Eu sunt Domnul, 
Dumnezeul tău, care te-a scos din ţara Egiptului, din casa 
robiei. 
Exodul 20:2. 

 
22 

În primul rând, Domnul S-a identificat pe sine ca Eliberatorul lor 
din sclavie. El a fost Acela care a despărțit Marea Roșie în fața 
ochilor lor; El era Apărătorul lor.  
În alte cuvinte, El le spunea: “Eu voi avea grijă de voi. Puteți avea 
încredere în Mine.” 

 
23 

Apoi, El le-a dat legea Sa pentru ca ei să știe cum să trăiască în 
pace și în siguranță – pentru ca omul să cunoască diferența dintre 
bine și rău. 

 
24 

Să aruncăm rapid o privire la lista celor Zece Porunci pe care 
Dumnezeu le-a rostit de pe Muntele Sinai: 
(Text: Cele 10 porunci din Exod 20) 
Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine ...  
 

 

Să nu-ţi faci chip cioplit ... Să nu te închini înaintea lor.. 
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25 

 
26 

Să nu iei în deşert Numele Domnului, Dumnezeului tău ... 
 

 
27 

Adu-ţi aminte de ziua Sabatului, ca s-o sfinţeşti. Să lucrezi șase 
zile ... Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată 
Domnului, Dumnezeului tău ...  
 

 
28 

Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta ... 
 

 
29 

Să nu ucizi. 
 

 
30 

Să nu preacurvești. 
 

 
31 

Să nu furi. 
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32 

Să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău. 
 

 
33 

Să nu pofteşti casa aproapelui tău; să nu pofteşti nevasta 
aproapelui tău, nici robul lui, 
 

 
34 

nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici vreun alt 
lucru care este al aproapelui tău. Exodul 20:3-17. 
 

 
35 

Știind cât de repede uită oamenii lucrurile, Dumnezeu a scris Cele 
Zece Porunci pe două tăblițe de piatră cu Însuși degetul Său. 

 
36 

(Text: Exodul 31:18) 
Când a isprăvit Domnul de vorbit cu Moise pe muntele Sinai, 
  
 

 
37 

i-a dat cele două table ale mărturiei,  
 

 
38 

table de piatră, scrise cu degetul lui Dumnezeu. 
Exodul 31:18. 
Chiar dacă aceasta era prima dată când Dumnezeu le dădea legea 
Sa în scris, ea a existat din veșnicie.  
Standardul veșnic și neschimbător al moralității a fost 
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dintotdeauna temelia guvernării cerești a lui Dumnezeu. 

 
39 

De fapt, chiar și îngerii erau supuși poruncilor lui Dumnezeu. Ei 
au primit posibilitatea de a accepta legea lui Dumnezeu sau de a o 
ignora și a se răscula împotriva ei. 

 
40 

Satana și îngerii săi au ales să se răzvrătească, iar răscoala aceasta 
a dus la expulzarea lor din ceruri. 

 
41 

(Text: Apocalipsa 12:7-9) 
Biblia spune: Şi în cer s-a făcut un război. Mihail şi îngerii lui s-
au luptat cu balaurul. Şi balaurul cu îngerii lui s-au luptat şi 
ei,  
 

 
42 

dar n-au putut birui; şi locul lor nu li s-a mai găsit în cer.  
 

 
43 

Şi balaurul cel mare, şarpele cel vechi, numit Diavolul şi 
Satana, acela care înşeală întreaga lume,  
 

 
44 

a fost aruncat pe pământ; şi împreună cu el au fost aruncaţi şi 
îngerii lui.  
Apocalipsa 12:7-9. 
Dar au fost și îngeri care au ales să Îi rămână credincioși lui 
Dumnezeu și legii Sale. 
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45 

(Text: Psalmi 103:20) 
Binecuvântaţi pe Domnul, îngerii Lui, care sunteţi tari în 
putere, care împliniţi poruncile Lui ...  
Psalmi 103:20. 

 
46 

Adam și Eva în Eden aveau cunoștință de legea lui Dumnezeu, 
pentru că atunci când au păcătuit au simțit rușine și vinovăție. 

 
47 

Iar atunci când Cain s-a mâniat pentru că Dumnezeu acceptase 
jertfa lui Abel și nu pe a sa, Domnul l-a întrebat: 
  

 
48 

(Text: Geneza 4:6, 7) 
... Pentru ce te-ai mâniat şi pentru ce ţi s-a posomorât faţa? 
 

 
49 

Nu-i aşa? Dacă faci bine, vei fi bine primit, dar, dacă faci rău, 
păcatul pândeşte la uşă ...  
Geneza 4:6, 7. 
Legea lui Dumnezeu trebuie să fi fost în vigoare la acea vreme, 
pentru că ni se spune că:  

 
50 

(Text: Romani 4:15) 
... unde nu este o lege, acolo nu este nici călcare de lege.  
Romani 4:15. 
 

 
51 

Noul Dicționar Explicativ al Limbii Române definește cuvântul 
fărădelege ca: “Faptă care contrazice legile juridice sau morale; 
nelegiuire.” 
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52 

Avraam a cunoscut și a păzit legea lui Dumnezeu cu mult timp 
înainte ca legea să fie rostită pe Sinai. 

 
53 

(Text: Geneza 26:5) 
Dumnezeu a promis că îl va binecuvânta pe Avraam și pe urmașii 
săi: Pentru că Avraam a ascultat de porunca Mea şi a păzit ce 
i-am cerut, a păzit poruncile Mele, orânduirile Mele, şi legile 
Mele. 
Geneza 26:5. 

 
54 

Desigur, cu mult înainte de Sinai, conștiința sensibilă a lui Iosif l-a 
făcut pe el să contreze ispita soției lui Potifar, spunând: 
 

 
55 

(Text: Geneza 39:9) 
El . . . nu mi-a oprit nimic, afară de tine, pentru că eşti nevasta 
lui.  

 
56 

Cum aş putea să fac eu un rău atât de mare şi să păcătuiesc 
împotriva lui Dumnezeu?  
Geneza 39:9. 

 
57 

Iosif știa că adulterul era păcat; el cunoștea standardul lui 
Dumnezeu cu privire la bine și rău. 
El era foarte hotărât să nu calce Legea Sfântă a lui Dumnezeu! 

 

Copiii lui Israel fuseseră învățați să Îi slujească lui Dumnezeu și să 
Îl asculte, dar în timpul perioadei dure de sclavie în Egipt, ei au 
uitat de legea lui Dumnezeu. 
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58 

 
59 

După exod, cu doar câteva săptămâni înainte de a ajunge la Sinai, 
Domnul l-a mustrat pe Moise pentru că israeliții încălcau legea Sa, 
încercând să adune mană în ziua Sabatului: 
 

 
60 

(Text: Exod 16:28, 30) 
Atunci, Domnul a zis lui Moise: “Până când aveţi de gând să 
nu păziţi poruncile şi legile Mele?” 
 

 
61 

Şi poporul s-a odihnit în ziua a şaptea. 
Exod 16:28, 30. 
Putem observa, așadar, că porunca a patra era cunoscută dinainte 
de Sinai. 
 

 
62 

Într-adevăr, legea lui Dumnezeu este standardul veșnic cu privire 
la bine și rău pentru întregul univers. 
Și oare ar trebui să ne suprindă faptul că Dumnezeu are o lege 
după care Își conduce împărăția? 

 
63 

Nici o societate armonioasă, fericită și sigură nu poate funcționa 
fără reguli. Nici măcar copiii nu se pot juca fără reguli! Este oare 
suprinzător că și împărăția lui Dumnezeu are niște reguli care 
trebuie urmate? 

 
64 

(Text: 1 Corinteni 14:33) 
Apostolul Pavel scria: căci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al 
neorânduielii ...  
 
Noul Testament nu anulează legea, ci, mai degrabă, ne ajută să 
înțelegem mai bine motivul pentru care ea există și cum putem să 
păzim poruncile lui Dumnezeu. 
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65 

(Text: Ioan 14:15) 
Isus spunea: Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele.  
Ioan 14:15.  
De fapt, Isus, citând din Vechiul Testament, a arătat că dragostea 
era temelia păzirii tuturor poruncilor. 

 
66 

(Text: Matei 22:37-40) 
... Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu 
tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău.  
 

 
67 

Aceasta este cea dintâi, şi cea mai mare poruncă.  
 

 
68 

Apoi Isus a zis: Iar a doua, asemenea ei, este: “Să iubeşti pe 
aproapele tău ca pe tine însuţi.” 

 
69 

În aceste două porunci se cuprinde toată Legea şi Proorocii.  
Matei 22:37-40.  
 
Dacă Îl iubim pe Dumnezeu cu toată inima, mintea și sufletul 
nostru,  

 
70 

cu siguranță că ne vom exprima această dragoste și prin păzirea 
primelor patru porunci: 

 
71 

Dumnezeu va fi pe primul loc în viețile noastre. 
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72 

Ne vom închina exclusiv lui Dumnezeu. 
 

 
73 

Vom respecta Numele Său cel Sfânt. 

 
74 

Vom fi nerăbdători să ne întâlnim cu El în fiecare Sabat.  
 

 
75 

Și dacă ne iubim, într-adevăr, aproapele ca pe noi înșine, atunci cu 
siguranță: 
 

 
76 

Ne vom respecta părinții. 
 

 
77 

Vom prețui viața. 
 

 
78 

Vom susține moralitatea. 
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79 

Vom respecta proprietatea altora. 

 
80 

Vom fi sinceri în relațiile cu ceilalți. 
 

 
81 

Nu vom pofti lucrurile altora. 
Aceste principii de viață sunt uimitor de concise și comprehensive 
în același timp.  

 
82 

Se estimează că pentru a controla comportamentul societăți, 
omenirea a întocmit mai mult de 35 de milioane de legi. 
Dar în Cele Zece Porunci, Dumnezeu a oferit câteva principii care 
acoperă cu adevărat toate aspectele comportamentului omenesc. 
Numai Dumnezeu ar fi putut scrie o lege atât de perfectă. Biblia 
spune: 

 
83 

(Text: Psalmi 19:7) 
Legea Domnului este desăvârşită, şi înviorează sufletul ...  
Psalmi 19:7 
Poate că motivul pentru care legea este desăvârșită este faptul că 
ea constituie o reflectare a înseși persoanei lui Dumnezeu. 

 
84 

Un teolog Biblic, pe nume August Strong, scria: 
Legea nu este altceva decât o expresie a naturii lui Dumnezeu.  



10 – Cum deosebim binele de rău? (Legea lui Dumnezeu) 

 
 

14 

 
85 

Astăzi, am putea spune că: Cele Zece Porunci sunt o 
întruchipare a caracterului lui Dumnezeu - un caracter care 
este neschimbător! 

 
86 

Pentru că este o lege perfectă, ea nu poate fi schimbată. Așa cum 
Dumnezeu nu se schimbă, ci este același din veșnicie, tot așa și 
principiile guvernării lui rămân aceleași, indiferent de timp și loc. 

 
87 

(Text: Luca 16:17) 
Acesta este adevărul rostit de Isus când a spus că: 
Este mai lesne să treacă cerul şi pământul decât să cadă o 
singură frântură de slovă din Lege.  
Luca 16:17. 
 

 
88 

Dar poate vei spune: “Dintotdeauna am simțit că Cele Zece 
Porunci mă împiedică să fiu fericit, îngrădindu-mă oarecum.” 
Dumnezeu nu a intenționat ca legea Sa să fie o povară pentru 
oameni sau să îi împiedice să fie fericiți. 

 
89 

Dimpotrivă, Dumnezeu a intenționat ca legea să fie un zid de 
protecție, care să ne apere de tristețe și de vină. 
E a intenționat ca legea Sa să asigure fericirea și libertatea 
tuturora, oriunde ar fi. 
  

 
90 

(Text: Deuteronomul 5:29) 
Domnul spune: O! de ar rămâne ei cu aceeaşi inimă ca să se 
teamă de Mine şi să păzească toate poruncile Mele,  
 



10 – Cum deosebim binele de rău? (Legea lui Dumnezeu) 

 
 

15 

 
91 

ca să fie fericiţi pe vecie, ei şi copiii lor!  
Deuteronomul 5:29. 
 

92 

Tot așa cum construim balustrade de protecție pe poduri și drumuri 
de munte pentru a ne apăra de pericole, Dumnezeu ne-a dat legea 
sa pentru a ne apăra și proteja pe drumul vieții. 

 
93 

(Text: Romani 3:20) 
Dar mai este un motiv pentru care Dumnezeu a dat oamenilor 
legea Sa: ... prin Lege vine cunoştinţa deplină a păcatului.  
Romani 3:20. 

 
94 

(Text: Romani 7:7) 
Apostolul Pavel spune: ... păcatul nu l-am cunoscut decât prin 
Lege.   
 

 
95 

De pildă, n-aş fi cunoscut pofta, dacă Legea nu mi-ar fi spus: 
„Să nu pofteşti!” 
Romani 7:7. 

 
96 

Se spune că era odată o prințesă care a ajuns să creadă că 
frumusețea ei era neîntrecută, pentru că supușii ei îi tot spuneau 
asta. 

 
97 

Cu toate acestea, într-o zi, un negustor a venit în satul ei și i-a 
vândut o oglindă. 
Când s-a uitat în oglindă a fost îngrozită de felul în care arăta și a 
spart oglinda în bucăți. 
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98 

Legea lui Dumnezeu este ca o oglindă, iar când ne uităm în ea, nici 
nouă ar putea să nu ne placă ce vedem, ca și în cazul prințesei de 
mai sus. Dar a distruge legea sau a o ignora nu va putea să ne 
schimbe condiția.  

 
99 

Legea lui Dumnezeu ne arată păcatele și ne ajută să simțim nevoia 
de un Salvator. 
Pentru că, în ciuda faptului că legea ne arată problema, ea nu poate 
să ne dea puterea de a birui păcatul sau de a îndepărta vina.  

 
100 

Oricât de mult bine am face în viitor, aceasta nu va șterge păcatele 
comise în trecut. 
Atunci, cum putem primi iertarea? 
Cum putem fi salvați de pedeapsa încălcării legii, pedeapsă care 
este moartea? 

 
101 

Chiar la porțile Grădinii Edenului, Dumnezeu a instituit un mijloc 
vizibil de aducere aminte a faptului că neascultarea de principiile 
cerești veșnice aduce moartea. Un miel nevinovat trebuia să fie 
adus ca jertfă pentru a arăta credința păcătosului în planul lui 
Dumnezeu de a-l salva pe om. 

 
102 

Aceasta era modalitatea prin care Dumnezeu voia să îl ajute pe 
Adam să înțeleagă că Fiul cel nevinovat al lui Dumnezeu trebuia 
să moară pentru a satisface cerințele legii care fusese încălcate. 
Hristos, Mielul lui Dumnezeu, avea să ia asupra Sa pedeapsa și 
avea să sufere moartea. Era singura modalitate prin care omul 
putea fi recâștigat. Legea încălcată nu putea nicidecum să îl 
salveze. 

 
103 

(Text: Galateni 3:21) 
Apostolul Pavel spunea:  
... Dacă s-ar fi dat o Lege care să poată da viaţa,  
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104 

într-adevăr, neprihănirea ar veni din Lege. 
Galateni 3:21. 
Dacă legea ne-ar fi putut salva, Hristos nu ar fi trebuit să moară. 
Dacă principiile legii nu ar fi fost atât de importante, atunci ele ar 
fi putut fi schimbate, iar păcatul omului uitat pe loc. Dar acestea 
sunt chiar principiile caracterului lui Dumnezeu! Dumnezeu, în 
dragostea și mila Sa, a găsit o cale de a-l salva pe om, cale care era 
în perfectă armonie cu principiile cerului. Dar, jertfa lui Isus nu 
anulează legea! 

 
105 

Să ne gândim puțin la lucrul acesta. 

106 
 

Dacă nu există lege, nu există păcat, pentru că păcatul este 
“călcarea legii.” 
 

107 

Dacă nu există lege, atunci nu avem nevoie de har, pentru că harul 
este iubirea plină de milă a lui Dumnezeu atunci când încălcăm 
legea Sa.  

108 

Dacă nu avem nevoie de har, atunci putem elimina și crucea.  

109 

Și dacă nu avem nevoie de cruce, atunci nu avem nevoie nici de un 
Mântuitor. Dacă eliminăm legea, atunci eliminăm în același timp 
și păcatul, harul, crucea și nevoia de un Mântuitor. 



10 – Cum deosebim binele de rău? (Legea lui Dumnezeu) 

 
 

18 

 
110 

Crucea de pe Calvar este un monument veșnic de aducere aminte a 
prețului pe care Dumnezeu a fost dispus să îl plătească pentru a 
satisface legea încălcată și a salva omenirea. 
 

 
111 

Dacă legea lui Dumnezeu ar fi putut fi abolită sau schimbată, Isus 
nu ar fi fost nevoit să moară. Calvarul nu ar fi fost necesar. 

 
112 

Dar Dumnezeu nu a putut ignora păcatele omului celui vinovat! 

 
113 

El nu putea să schimbe nici legea Sa. 

 
114 

Așadar, omul păcătos avea nevoie de un Mântuitor. 
Slavă fie adusă lui Dumnezeu pentru că, în dragostea Sa, a 
consimțit să Îl dea pe singurul Său Fiu să moară în locul nostru. 

 
115 

(Text: Ioan 3:16) 
Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe 
singurul Lui Fiu,  
 

 
116 

pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa 
veşnică. 
Ioan 3:16. 
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117 

(Text: Romani 6:23) 
Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al 
lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul 
nostru. 
Romani 6:23. 
Într-adevăr, dragostea lui Dumnezeu L-a determinat să ne ofere pe 
Isus ca dar, pentru ca noi să putem să ne bucurăm de viața veșnică 
împreună cu El. Cu cât ne gândim mai mult la acest dar minunat, 
cu atât mai mult realizăm că nu puteam face nimic să-l merităm 
sau să-l obținem singuri. 

 
118 

(Text: Efeseni 2:8, 9) 
Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu 
vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. 

 
119 

Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. 
Efeseni 2:8, 9. 

 
120 

Dar, cineva ar putea întreba: Dacă suntem salvați prin har, 
înseamnă aceasta că suntem liberi să trăim o viață în neascultare? 
NICIDECUM! 

 
121 

(Text: Romani 6:1, 2) 
Pavel scria: Ce vom zice dar? Să păcătuim mereu ca să se 
înmulţească harul? 
 

 
122 

Nicidecum! Noi, care am murit faţă de păcat, cum să mai 
trăim în păcat? 
Romani 6:1, 2. 
Mântuirea este oferită acelora care doresc să fie salvați din păcat și 
vor să facă parte din împărăția lui Dumnezeu.  
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123 

Să presupunem că cineva este la închisoare pentru că a ucis un 
polițist. Dacă el este grațiat și pus în libertate, înseamnă aceasta că 
el este liber acum să omoare câți polițiști dorește? Desigur că nu! 
Tocmai pentru că a fost iertat, el ar dori, de acum, și mai mult să 
asculte legea. 
Acceptând iertarea lui Hristos, noi primim de la El și puterea de a 
păzi poruncile Sale, așa cum a promis El: 

 
124 

(Text: Evrei 8:10) 
... Voi pune legile Mele în mintea lor şi le voi scrie în inimile lor 
... 
Evrei 8:10. 
 

 
125 

Este ușor să faci ceva ce îți place, nu? 
Exact lucrul aceasta l-a promis Domnul acelora care aleg să Îl 
urmeze: El va scrie legile Sale în inimile lor, pentru ca lor să le 
placă să o păzească. 
Doar în felul aceasta, oamenii vor putea avea capacitatea de a-L 
asculta și urma pe Dumnezeu.  

 
126 

Hristos a putut păzi poruncile lui Dumnezeu tocmai datorită 
dragostei Sale pentru Tatăl Său, așa cum spune El: 

 
127 

(Text: Ioan 15:10) 
... Eu am păzit poruncile Tatălui Meu şi rămân în dragostea 
Lui. 
Ioan 15:10.  
Iar Isus ne cere să ne arătăm dragostea față de El prin păzirea 
poruncilor Lui: 

 
128 

(Text: Ioan 14:15) 
Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele. 
Ioan 14:15. 
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129 

Cartea Apocalipsei descrie poporul care va fi gata să se întâlnească 
cu Isus la a doua Sa venire și să meargă acasă cu El să petreacă 
veșnicia în Cetatea de Sus. 

 
130 

(Text: Apocalipsa 14:12) 
Dumnezeu spune despre ei că:  
Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui 
Dumnezeu şi credinţa lui Isus. 
Apocalipsa 14:12. 
 

 
131 

Cu siguranță că aceasta nu va fi ușor mereu. Nu întotdeauna va fi 
popular să faci asta. Dar Ioan, scriitorul Apocalipsei, a văzut pe 
poporul lui Dumnezeu din zilele de pe urmă ca un popor care 
păzește poruncile Sale, chiar înfruntând opoziția și persecuția: 

 
132 

(Text: Apocalipsa 12:17) 
Şi balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu 
rămăşiţa seminţei ei,  

 
133 

cu cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi ţin mărturia lui 
Isus Hristos. 
Apocalipsa 12:17. 
De ce vor păzi ei poruncile lui Dumnezeu? Pentru că Îl iubesc! 

 
134 

Cea mai mare demostrație a iubirii și ascultării de voia lui 
Dumnezeu a fost oferită într-o noapte întunecată și friguroasă, sub 
un măslin din grădina Getsemani. 
Cu lacrimi de sânge șiroindu-i pe față, Fiul lui Dumnezeu S-a 
rugat: 
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135 

(Text: Matei 26:39) 
... Tată, dacă este cu putinţă, depărtează de la Mine paharul 
acesta! Totuşi nu cum voiesc Eu, ci cum voieşti Tu. 
Matei 26:39. 
Soarta omenirii atârna în balanță – omenirea vinovată urma să ori 
fie mântuită ori pierdută. Avea acest galilean tânăr să-Și pună 
deoparte toate dorințele de a trăi și a fi împlinit în viață pentru a-Și 
da viața la Calvar? 
El Și-ar fi putut șterge sudoarea de pe frunte și să zica: “Păcătosul 
să-și sufere singur consecințele păcatelor sale.” 

 
136 

Sau ar fi putut să poarte crucea pentru noi. Sunt nespus de 
recunoscător că El a ales să moară pentru păcatele noastre! El și-a 
dat sângele pentru ca noi să fim iertați. 

 
137 

El a murit de moartea care era a noastră pentru ca noi să putem 
avea viața veșnică împreună cu El. Și a făcut toate acestea pentru 
că ne-a iubit. 
Această dragoste ne atinge inimile și trezește înlăuntrul nostru un 
răspuns plin de dragoste pentru El. 

 
138 

Poporul lui Dumnezeu își iubește Răscumpărătorul atât de mult 
încât ei sunt dispuși să facă tot ceea ce cere sau dorește El. 
Ei vor să-și arate iubirea față de El prin împlinirea voinței Sale. 
Ei vor să ducă viața pe care El a dus-o și să-și însușească 
principiile Sale. 

 
139 

(Text: Ioan 14:15) 
Ei vor să respecte această cerință simplă a Sa: Dacă Mă iubiţi, 
veţi păzi poruncile Mele. 
Ioan 14:15. 
 

140 

Este aceasta și dorința ta, în seara aceasta? Vrei să îți arăți 
dragostea față de Cel care ne-a iubit mai întâi? Vrei și tu să îți 
însușești principiile Sale? Isus vrea scrie legea și principiile Sale în 
inima ta și să te facă să fii asemenea lor. El vrea să îți dea harul și 
puterea Sa pentru a păzi legea. Poate că simți că nu ai putere, dar 
Isus este puternic. Indiferent de câte ori ai căzut în trecut, Isus te 



10 – Cum deosebim binele de rău? (Legea lui Dumnezeu) 

 
 

23 

invită astăzi să începi din nou cu El. 
Dorești să ne plecăm în tăcere pe genunchi și să spunem: “Da, 
Doamne, sunt de acord?” “Vreau și eu să îmi supun voința mea 
voinței Tale. Sunt dispus să trăiesc după principiile Tale. Vreau ca 
legea Ta să fie scrisă în inima mea. Vreau să păzesc poruncile 
Tale, din dragoste pentru Tine.” Ai vrea și tu să spui această 
rugăciune în seara aceasta? Dacă da, te invit să ne plecăm pe 
genunchi. Uită de cei din jurul tău. Îngenunchiând, gândește-te 
numai la Isus. Rugăciunea inimii noastre acum este: “Da, Doamne, 
și eu doresc!” Să ne rugăm! 
 
[Sugestie de rugăciune] 
 
“Scumpe Isuse, Îți mulțumesc că ne-ai iubit atât de mult încât ai 
fost dispus să mori pe crucea Calvarului pentru păcatele noastre. 
Te rugăm să ne dai inimi dispuse să Te asculte. Te rugăm, ia 
inimile noastre și dă-ne inimi înmuiate de dragostea Ta. Dă-ne 
inimi care să-Ți răspundă în dragoste și ascultare. 
Îți mulțumim pentru că ne-ai dat poruncile Tale ca o călăuză 
pentru o viețuire fericită, sfântă și veșnică. Te rugăm să le scrii în 
inimile noastre și să le faci principiile după care să ne ducem 
viețile. În seara aceasta vrem să fim printre aceia pe care Tu îi 
descrii ca păzind poruncile Tale. Vrem să fim ascultători, nu 
pentru că trebuie să ascultăm, ci pentru că Te iubim. 
Te rugăm să vii iarăși să ne iei în Împărăția Ta. Și când vei veni, 
ajută-ne să fim printre aceia care sunt gata și așteaptă revenirea 
Ta. Ajută-ne să fim printre aceia care păzesc poruncile lui 
Dumnezeu și au credința lui Isus. Toate aceastea Te-am rugat în 
numele lui Isus, Amin.” 

 


