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Frumuseţea scripturii Partea 9. 

CC AA RREE  EESS TTEE  DD IIFF EERR EE NNŢŢAA   DD II NN TTRR EE  

BBIINNEE  ŞŞII  RRĂĂUU??  
EESSTTEE  RRĂĂSSPPUUNNSSUULL  CCUU  AADDEEVVĂĂRRAATT  IIMMPPOORRTTAANNTT??  

 
Cuprins: 

• De ce creşte rata infracţionalităţii? 
• Măsura binelui şi răului 
• Fără reguli nu pot să se joace nici măcar copii! 
• Voinţa Lui Dumnezeu: închisoare sau ocrotire? 
• Oglinda sinceră 
• Numai din dragoste! 

 
 

A-ţi observat cât de mult a crescut rata 
crimei în toate oraşele lumii ? Şi aceasta se dă pe 
faţă în surprinzătoare forme. 

Într-o zi un om a intrat ca o vijelie în biroul 
unei poliţii, cu adevărat foarte deranjat. ,,Cineva 
mi-a intrat în casă şi mi-a luat câteva lucruri de 
valoare." Acel om se părea că reuşise să 
surprindă ceva din chipul hoţului, şi acum 
cerea poliţiei să întreprindă ceva. Ofiţerul de 
serviciu a pus mâna pe un vraf de albume cu 
pozele infractorilor, cerând acelui om să-l ajute 
să recunoască între acele fotografii chipul 
hoţului. 

Deodată, ofiţerul a zis: “Aşteptaţi un minut.” 
Şi-a plimbat mâna pe o pagină şi a privit cu 
atenţie o fotografie, apoi chipul reclamantului şi 
din nou fotografia. “Acesta eşti tu!” a exclamat 
poliţistul, “Aici spune că există un mandat de 
arestare pe numele tău!” În cele din urmă, 
proprietarul înfuriat, care se năpustise în biroul 
poliţiei cerând dreptate, a sfârşit identificându-
se pe sine, fără să-şi dea seama, ca fiind un 
infractor căutat! 

Crima şi violenţa există pretutindeni, chiar 
şi acolo unde te aştepţi mai puţin. Ea există la 
locul de muncă, în fabrici, în satele şi oraşele 
noastre. În unele ţări, revoltele, revoluţiile şi 
jafurile sunt ceva obişnuit. Străzile au devenit 
nesigure. Asasinatele, răpirile, deturnările, 
bombarda-mentele teroriste, tâlhăriile, violurile, 

jafurile, delapidările şi corupţia guvernelor sunt 
raportate zilnic în ţări din întreaga lume. 
 
 

De ce creşte rata infracţionalităţii? 
 

Care este cauza creşterii fără precedent a 
fărădelegii? Ce se întâmplă cu lumea noastră? 
În lumea occidentală şi în ţările mai bogate ale 
lumii, a apărut o întreagă generaţie nouă de 
tineri necredincioşi şi provocatori, care se 
revoltă împotriva oricărei autorităţi, sunt 
sceptici şi provocanţi. 

Dumnezeu le cere adulţilor să fie nişte 
modele pentru copiii lor. Copiii imită 
comportamentul celor din preajmă. Cine vor fi 
exemplele lor în domeniul spiritual? Taţi care 
mint la locul de munca sau în privinţa 
impozitelor; mame care acceptă avortul şi 
părinţi care se înşeală unii pe alţii. Copiii văd 
acest lucru! Familiile destrămate lasă răni grave 
în urma lor! 

Cine este cel ce îi creşte şi îi învaţă să 
recunoască binele şi răul, dacă părinţii nu ştiu 
sau nu vor? Părinţii nu pot să lase această 
răspundere pe şcoală!? Multe şcoli nu mai 
învaţă sau nu mai întăresc moralitatea. Se simte 
pretutindeni o stare generală care denunţă că 
legile morale ale Bibliei nu mai sunt valabile. 
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Unele biserici din zilele noastre învaţă chiar, că 
standardul Lui Dumnezeu cu privire la bine şi 
rău nu se mai aplică. Poruncile Lui, spun ele, au 
fost abolite, sau nu mai sunt relevante, sau sunt 
imposibil de respectat. Ca rezultat al acestuia, 
mulţi oameni îşi formează propriile lor 
concepţii şi drumuri - iar societatea culege un 
seceriş copleşitor de cămine dezmembrate, copii 
nestăpâniţi şi crime violente. În cuvintele 
profetului Osea: “Fiindcă au semănat vânt, vor 
secera furtuna ...” (Osea 8:7). 
 
 

Măsura binelui şi răului 
 

Dar exista o întrebare la care avem nevoie 
de răspuns: Cine decide dacă o situaţie este 
corectă sau greşită? Nu este adesea insuficientă 
chiar şi judecata morală a celor mai buni 
oameni? Dacă nu exista nici un standard cu 
privire la bine sau rău, care să vină din afara 
sistemului omenesc, nu putem dovedi aproape 
nimic. 

Biblia ne aduce aminte că nu există 
judecători suficienţi de capabili pentru a decide 
ce anume este bine şi ce anume este greşit: 
“Multe căi i se par bune omului, dar la urmă duc la 
moarte.” (Proverbe 16:25). Apostolul Pavel a 
prezis: “Căci va veni vremea când oamenii nu vor 
putea să sufere învăţătura sănătoasă; ci îi vor gâdila 
urechile să audă lucruri plăcute, şi îşi vor da 
învăţători după poftele lor. Îşi vor întoarce urechea 
de la adevăr, şi se vor îndrepta spre istorisiri 
închipuite.” (2 Timotei 4:3-4). 

Da, este trist să o spunem, dar descoperim 
că abolirea legilor, pur şi simplu nu ne aduce 
libertatea! Îndepărtaţi standardul binelui şi al 
răului şi va urma haosul. Dacă înlăturaţi toate 
semnele şi indicatoarele de circulaţie, pe 
drumuri şi şosele va exista un haos. 

Ce sunt legile? Putem noi şti ce este bine sau 
rău? Cu mult timp în urmă, Dumnezeu ne-a dat 
formula pentru o societate fără infracţiuni. Dacă 
ar fi fost respectată întotdeauna, nu ar mai fi 
existat niciodată crime! Toţi oamenii ar fi fost în 
siguranţă şi fericiţi, oriunde s-ar fi aflat pe 
Pământ. 

Când copiii lui Israel au aşezat tabăra la 
Muntele Sinai, Domnul a venit pentru a-i întâlni 
şi le-a spus: ,,Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, 
care te-a scos din ţara Egiptului, din casa robiei. 
(Exod 20:2). Mai întâi, Domnul S-a prezentat ca 

fiind eliberatorul lor din sclavie. El fusese Cel 
care deschisese înaintea lor Marea Roşie; El 
fusese protectorul lor. Cu alte cuvinte, El 
spunea: “Eu vă port de grijă. Puteţi să vă încredeţi 
în Mine.” Apoi, Dumnezeu a rostit legea Sa 
divină, pentru ca omul să ştie cum poate trăi în 
pace şi siguranţă - astfel încât să facă distincţie 
între bine şi rău. 

Să parcurgem pe scurt lista celor Zece 
Porunci, pe care Dumnezeu le-a rostit de pe 
vârful Muntelui Sinai (10 Porunci din Exod 20:3-
17): 
1. “Să nu ai alţi dumnezeu afară de Mine”. 
2. “Să nu-ţi faci chip cioplit... să nu te închini 

înaintea lor...”. 
3. “Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău 

în deşert...”. 
4. “Adu-ţi aminte de ziua Sabatului, ca s-o 

sfinţeşti. Şase zile să lucrezi... dar ziua a şaptea 
este Sabatul Domnului Dumnezeului tău...”. 

5. “Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta...”. 
6. „Să nu ucizi...”. 
7. “Să nu comiţi adulter”. 
8. “Să nu furi”. 
9. “Să nu mărturiseşti strâmb împotriva 

aproapelui tău”. 
10. ”Să nu pofteşti casa aproapelui tău; să nu 

pofteşti nevasta aproapelui tău, nici robul lui, 
nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, 
nici vreun alt lucru care este al aproapelui tău.” 

 
Poporul Israel a ascultat cuvintele Lui 

Dumnezeu şi a fost extrem de impresionat. 
Dacă aceasta era voinţa Lui Dumnezeu, ei erau 
hotărâţi să o împlinească! Dar după aceea, 
ştiind cât de predispuşi la uitare putem fi noi, 
fiinţele omeneşti, Dumnezeu a scris cu degetul 
Lui pe două table de piatră, toate cele Zece 
Porunci: “Când a isprăvit Domnul de vorbit cu 
Moise pe muntele Sinai, i-a dat cele două table ale 
mărturiei, table de piatră, scrise cu degetul Lui 
Dumnezeu.” (Exod 31:18). 

Chiar dacă la data aceea era prima oară 
când Dumnezeu oferea Legea Sa în formă 
scrisă, ea existase încă din veşnicie. Cu mult 
timp înainte de Sinai şi chiar înainte de Adam şi 
Eva, standardul veşnic şi neschimbător al 
binelui fusese temelia guvernării cereşti a Lui 
Dumnezeu. De fapt, chiar şi îngerii sunt 
conduşi în conformitate cu poruncile Lui 
Dumnezeu. Ei avuseseră posibilitatea de a 
alege, fie să respecte legea Lui Dumnezeu, fie să 
o ignore şi să se răzvrătească împotriva ei. 
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satana şi îngerii lui au ales să îsi împlinească 
“propria lor voinţă” - să-şi creeze propriile lor 
reguli. Iar această răzvrătire a dus la alungarea 
lor din cer. Biblia spune: “Şi în cer s-a făcut un 
război. Mihail şi îngerii lui sau luptat cu balaurul. 
Şi balaurul cu îngerii lui s-au luptat şi ei, dar n-au 
putut birui; şi locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Şi 
balaurul cel mare, şarpele cel vechi, numit Diavolul 
şi satana, acela care înşeală întreaga lume, a fost 
aruncat pe pământ; şi împreună cu el au fost 
aruncaţi şi îngerii lui. (Apocalipsa 12:7-9). 

Dar au existat îngeri care au ales să asculte 
de Dumnezeu şi să rămână loiali legii Sale. 
“Binecuvântaţi pe Domnul, îngerii Lui, care sunteţi 
tari în putere, care împliniţi poruncile Lui ...” 
(Psalmii 103:20). 

Adam şi Eva cunoşteau legea Lui 
Dumnezeu în Eden, deoarece după ce au 
păcătuit, au trăit simţăminte de ruşine şi 
vinovăţie. Iar când Cain s-a înfuriat, datorită 
faptului că jertfa lui Abel a fost acceptată iar 
jertfa lui nu, Domnul l-a întrebat: “... Pentru ce 
te-ai mâniat, şi pentru ce ţi s-a posomorât faţa? 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 încă de la data aceea, deoarece ni se 
spune: “... unde nu este o lege, acolo nu este nici 
călcare de lege”. (Romani 4:15). 

Webster's New World College Dictionary 
spune: “Fărădelege: ... o încălcare a legii, a datoriei, 
etc.; păcat.” 

Avraam a cunoscut şi a păzit legea Lui 
Dumnezeu cu mult timp înainte ca aceasta să fi 
fost rostită pe Sinai. Dumnezeu a declarat că îl 
va binecuvânta pe Avraam şi urmaşii lui, 
“Pentru că Avraam a ascultat de porunca Mea, şi a 
păzit ce iam cerut, a păzit poruncile Mele, 
orânduirile Mele, şi legile Mele.“ (Geneza 26:5). 

Desigur, cu mult timp înainte de Sinai, 
conştiinţa sensibilă a lui Iosif l-a determinat să 
înfrunte ispita soţiei lui Potifar, spunând: “El ... 
nu mi-a oprit nimic, afară de tine, pentru că eşti 
nevasta lui. Cum aş putea să fac eu un rău atât de 
mare şi să păcătuiesc împotriva Lui Dumnezeu?” 
(Geneza 39:9). Iosif ştia că adulterul era păcat; el 
cunoştea standardul Lui Dumnezeu cu privire 
la bine şi rău. El era hotărât în mod categoric să 
nu încalce Legea sfântă a Lui Dumnezeu! 

Copiii lui Israel fuseseră învăţaţi cum să-I 
slujească Lui Dumnezeu şi să I se supună, dar 
în timpul captivităţii aspre din Egipt, uitaseră 
legea Lui Dumnezeu. După Exod (ieşirea din 

Egipt), la numai câteva săptămâni înainte de a 
ajunge la Muntele Sinai, Domnul l-a mustrat pe 
Moise datorită faptului că israeliţii încălcau 
legea Sa, încercând să adune mana în ziua 
Sabatului: “Atunci Domnul a zis lui Moise: “Până 
când aveţi de gând să nu păziţi poruncile şi legile 
Mele? Şi poporul s-a odihnit în ziua a şaptea.” 
(Exod 16:28, 30). Aşadar, observaţi că porunca a 
patra era cunoscută şi înainte de Sinai. 

Da, legea Lui Dumnezeu constituie 
standardul veşnic cu privire la ceea ce este bine 
pentru univers. Şi într-adevăr, oare ar trebuie să 
ne surprindă faptul că Dumnezeu Îşi 
guvernează împărăţia, având o lege? Apostolul 
Pavel scria: “căci Dumnezeu nu este un Dumnezeu 
al neorânduielii ... Dar toate să se facă în chip 
cuviincios şi cu rânduială.” (1 Corinteni 14:33, 40). 

Nici un guvern obişnuit nu poate exista fără 
legi. Nici o societate armonioasă, fericită şi 
sigură nu poate funcţiona fără reguli. Natura 
însăşi îşi are legile ei; chiar şi copiii, nu pot juca 
jocuri fără reguli! 
 
 

Fără reguli nu pot să se joace nici 
măcar copii! 
 

Biblia spune: “Pentru că nu cei ce aud Legea, 
sunt neprihăniţi înaintea Lui Dumnezeu, ci cei ce 
împlinesc legea aceasta, vor fi socotiţi neprihăniţi.” 
(Romani 2:13). 

Înţelegeţi? Nu este important doar să 
cunoaştem legile Lui Dumnezeu, ci şi să le 
respectăm. Domnul Isus a zis: “Dacă Mă iubiţi, 
veţi păzi poruncile Mele.” (Ioan 14:15). De fapt, 
Domnul Isus cita din Vechiul Testament, 
evidenţiind faptul că temelia păzirii tuturor 
poruncilor este iubirea. “... Să iubeşti pe Domnul, 
Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul 
tău, şi cu tot cugetul tău. Aceasta este cea dintâi, şi 
cea mai mare poruncă. Apoi, Domnul Isus a zis: Iar 
a doua, asemenea ei, este: Să iubeşti pe aproapele tău 
ca pe tine însuţi. În aceste doua porunci se cuprinde 
toată Legea şi Proorocii.” (Matei 22:37-40). 

Dacă Îl iubim cu adevărat pe Dumnezeu, cu 
toată inima noastră, cu tot cugetul nostru şi cu 
tot sufletul nostru, Cu siguranţă, ne vom 
exprima această iubire prin păzirea primelor 
patru porunci: Dumnezeu va fi pe primul loc în 
viaţa noastră, Închinarea noastră Îi va fi 
dedicată în exclusivitate Lui Dumnezeu, Vom 
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respecta şi vom cinsti Numele Lui Sfânt, Vom fi 
nerăbdători să fim prezenţi la întâlnirea cu El în 
fiecare Sabat, Şi dacă îi iubim cu adevărat pe 
semenii noştri, aşa cum ne iubim pe noi înşine, 
cu siguranţă că: Ne vom respecta şi onora 
părinţii, Vom preţui viaţa, Vom susţine 
moralitatea, Vom respecta proprietatea 
celorlalţi, Vom fi cinstiţi în relaţia noastră unii 
faţă de alţii, Nu vom pofti bunurile altuia. 

Estimările indică faptul că oamenii au 
formulat mai bine de 35 de milioane de legi care 
să controleze comportamentul. Dar în cele Zece 
Porunci, Dumnezeu a formulat un cod de 
conduită care cuprinde realmente toate 
aspectele comportamentului omenesc. Numai 
Dumnezeu putea scrie o asemenea lege 
desăvârşită. Biblia spune: “Legea Domnului este 
desăvârşită, şi înviorează sufletul ...” (Psalmi 19:7). 
“... pentru cine le păzeşte, răsplata este mare.” 
(Psalmi 19:11). 

Un teolog biblic pe nume August Strong 
scria: “Legea nu este altceva decât o expresie a 
naturii Lui Dumnezeu.” În zilele noastre, am 
putea spune: “Cele Zece Porunci sunt o 
întruchipare a caracterului Lui Dumnezeu - un 
caracter care este neschimbător!” 

Înţelegeţi? Orice schimbare a legii Lui 
Dumnezeu, nu ar face altceva decât să 
prejudicieze desăvârşirea ei. Deoarece este o 
lege desăvârşită, ea nu poate fi modificată 
niciodată, nu are nevoie de modificare. Acesta a 
fost adevărul exprimat de către Domnul Isus, 
când a zis: “Este mai lesne să treacă cerul şi 
pământul decât să cadă o singură frântură de slovă 
din Lege.” (Luca 16:17). 
 
 

Voinţa Lui Dumnezeu: închisoare 
sau ocrotire? 
 

Dar, poate că dumneavoastră aţi spune: 
“Întotdeauna am avut sentimentul că cele Zece 
Porunci mi-au limitat fericirea - ca un fel de 
îngrădire care mă înconjoară.” 

Dumnezeu nu a intenţionat niciodată ca 
legea Lui să fie o povară pentru om sau să 
limiteze fericirea omului. Dimpotrivă, El a 
intenţionat ca legea să fie asemenea unui zid 
protector, care să ne păzească de necaz şi 
vinovăţie. Dumnezeu a intenţionat ca legea Lui 
să asigure libertatea şi siguranţa fiecărui om de 

pretutindeni. Domnul a declarat: “O! de ar 
rămâne ei cu aceeaşi inimă ca să se teama de Mine şi 
să păzească toate poruncile Mele, ca să fie fericiţi pe 
vecie, ei şi copiii lor!” (Deuteronom 5:29). 

Aşa cum noi construim parapeţi pe 
marginea podurilor şi a şoselelor de munte, ca 
să ne protejeze de pericol, Dumnezeu nea dat 
legea Sa pentru a ne proteja şi pentru a ne păzi 
pe drumul vieţii. Mai există şi un alt motiv 
pentru care Dumnezeu i-a dat omului legea Sa: 
“... prin Lege vine cunoştinţa deplină a păcatului.” 
(Romani 3:20). Aşa cum spunea apostolul 
Pavel: “... Păcatul nu l-am cunoscut decât prin 
Lege. De pildă, n-aş fi cunoscut pofta, dacă Legea nu 
mi-ar fi spus: Să nu pofteşti!” (Romani 7:7). 
 
 

Oglinda sinceră 
 

Se povesteşte despre o prinţesă care fusese 
determinată de către supuşi să creadă că 
frumuseţea ei era de neîntrecut. Cu toate 
acestea, într-o zi, în satul ei a venit un negustor 
care i-a vândut o oglindă. Când a privit în 
oglindă, prinţesa a fost îngrozită de aspectul ei 
şi a spart oglinda în bucăţi! 

Legea Lui Dumnezeu este ca o oglindă. 
Când ne vedem în ea, asemenea prinţesei, ar fi 
posibil să fim nemulţumiţi de ceea ce vedem, 
dar distrugând legea sau ignorând-o, nu vom 
schimba propria noastră stare. Legea ne arată 
păcatele! Ea este un ghid menit să ne ajute să 
trăim o viaţă fericită şi liberă de vinovăţie, 
respectând instrucţiunile date de Dumnezeu în 
poruncile ei. 

Legea nu poate înlătura vinovăţia şi nici nu 
ne poate dărui puterea de a învinge păcatul! 
Oricât de multe bine am fi capabili să facem în 
viitor, acesta nu va sterge păcatul comis în 
trecut. 

Prin urmare, cum putem primi noi iertarea? 
Cum putem fi eliberaţi de pedeapsa pentru 
încălcarea legii, care este moartea? 

Chiar acolo la porţile Grădinii Edenului, 
Dumnezeu a instituit un mijloc vizibil de 
aducere aminte a faptului că neascultarea aduce 
moarte - fie asupra celui neascultător, fie asupra 
celui nevinovat care ia locul păcătosului. Un 
miel trebuia şi urma să fie jertfit pentru ca să 
dovedească credinţa celui păcătos în planul de 
mântuire al Lui Dumnezeu. Pe calea aceasta 
Dumnezeu l-a ajutat pe Adam să înţeleaga că 
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Fiul Nevinovat al Lui Dumnezeu trebuia să 
moară pentru ca să dea astfel satisfacţie 
pretenţiilor Legii care a fost călcată. Hristos, 
Mielul Lui Dumnezeu, urma să ia asupra lui 
pedeapsa omului, şi să sufere moartea în locul 
lui. 

Aţi observat, Legea oricum nu ar fi putut 
mântui viaţa nimănui din păcat. Apostolul 
Pavel spunea: “... Dacă s-ar fi dat o Lege care să 
poată da viată, într-adevăr, neprihănirea ar veni din 
Lege. (Galateni 3:21). Nu legea este cea care 
aduce iertare şi mântuire - ci harul Lui 
Dumnezeu! Noi putem avea viaţa veşnică, doar 
prin sacrificiul Domnului Hristos. “Fiindcă plata 
păcatului este moartea: dar darul fără plată al Lui 
Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, 
Domnul nostru.” (Romani 6:23). Din acest motiv, 
mântuirea nu poate fi obţinută prin păzirea 
legii: “Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. 
Si aceasta nu vine de la voi; ci este darul Lui 
Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude 
nimeni.” (Efeseni 2:8-9). 

Dar faptul că suntem mântuiţi prin har, ne 
dă libertatea de a trăi o viaţă de neascultare? 
NICIODATĂ! Apostolul Pavel scria: “Ce vom 
zice dar? Să păcătuim mereu, ca să se înmulţească 
harul? Nicidecum! Noi, cari am murit faţă de păcat, 
cum să mai trăim în păcat? (Romani 6:1-2). 
Mântuirea le este oferită tuturor celor ce doresc 
să fie salvaţi de păcat şi să facă parte din 
împărătiei Lui Dumnezeu. 

Dar ce se întâmplă în situaţia celor care cred 
că legea Lui Dumnezeu nu mai este valabilă? Să 
ne gândim la aceasta un moment. Dacă nu 
există nici o lege, nu există păcat, deoarece 
păcatul este încălcarea legii. Dacă nu există nici 
o lege, nu mai avem nevoie de har, deoarece 
harul este mila iubitoare a Lui Dumnezeu faţă 
de noi, când încălcăm legea Sa. Dacă nu avem 
nevoie de har, putem renunţa la cruce. Dacă nu 
este nevoie de cruce, cu siguranţă nu avem 
nevoie de un Mântuitor. Dacă anulăm legea, 
anulăm de asemenea şi noţiunea de … păcat, 
har, cruce şi Mântuitor. 

Dar noi avem nevoie de Mântuitorul care a 
murit pe cruce pentru a ne salva prin harul Său, 
astfel încât datoria păcatului săvârşit prin 
încălcarea legii Lui Dumnezeu, să poată fi 
achitată. Acesta este evangelia. Harul nu 
anulează legea Lui Dumnezeu. Dimpotrivă, noi 
dorim să păzim legea, tocmai datorită harului 

Său. Harul Lui Dumnezeu trezeşte această 
dorinţă în noi să-I ţinem legea. 

Dacă un condamnat, care îşi asteaptă 
moartea este graţiat şi eliberat, înseamnă 
aceasta că va fi liber să trăiască o viaţă 
nelegiuită? Să facă tot ceea ce doreşte? 
Nicidecum! Tocmai datorită iertării, el se va 
simţi mai răspunzător ca oricând să respecte 
legile ţării. 

Cel mai important rol al legii Lui 
Dumnezeu este acela de a evidenţia păcatele 
noastre şi de a ne determina să simţim nevoia 
unui Mântuitor. Dacă Îl acceptăm pe Domnul 
Hristos ca Mântuitor şi Domn personal, El ne 
oferă atât iertarea, cât şi puterea de a păzi legile 
Sale, deoarece a făgăduit: “... Voi pune legile Mele 
în mintea lor şi le voi scrie în inimile lor ...” (Evrei 
8:10). 
 
 

Numai din dragoste! 
 

Este uşor să faci ceva, atunci când îţi place, 
nu-i aşa? Tocmai în aceasta constă făgăduinţa 
Domnului pentru cei ce aleg să-L urmeze. El va 
scrie legea Sa în inima lor, astfel încât ei să 
simtă plăcere în respectarea ei. Aceasta este 
singura modalitate prin care omul va fi capabil 
să asculte de Dumnezeu şi să-L urmeze. 
Domnul Hristos a putut să păzească poruncile, 
datorită iubirii Sale faţă de Tatăl, deoarece El a 
declarat astfel: “...Eu am păzit poruncile Tatălui 
Meu, şi rămân în dragostea Lui.” (Ioan 15:10). La 
rândul Său, Domnul Isus ne cere să dovedim că 
Îl iubim, prin păzirea poruncilor Sale: “Dacă Mă 
iubiţi, veţi păzi poruncile Mele.” (Ioan 14:15). 

Într-o noapte rece şi întunecată, într-o 
grădină, sub un măslin, a fost exemplificată 
într-o manieră vie, cea mai mare demonstraţie a 
iubirii şi ascultării faţă de voia Lui Dumnezeu. 
Picături de sânge se prelingeau pe chipul Fiului 
Lui Dumnezeu, în timp ce rostea cuvintele 
rugăciunii: “... Tată, dacă este cu putinţă, 
depărtează de la Mine paharul acesta! Totuşi nu 
cum voiesc Eu, ci cum voieşti Tu.” (Matei 26:39). 
Soarta neamul omenesc atârnă în balanţă - o 
lume vinovată urma să fie salvată sau să fie 
pierdută. Va renunţa acest tânăr Galilean la 
orice dorinţă de viaţă şi realizare omenească, 
pentru a muri pe Calvar? El ar fi putut să-Şi 
şteargă sudoarea de pe frunte şi să spună: 
“Păcătosul să sufere singur consecinţele propriilor 
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lui păcate.” Sau ar fi putut suporta crucea în 
locul nostru. 

Domnul Isus a ales prin decizia Lui să 
moară pentru păcatele noastre. El Şi-a vărsat 
sângele pentru ca noi să putem fi iertaţi. El a 
murit de moartea pe care o meritam noi pentru 
ca noi să putem trăi veşnic împreună cu El. 
Deoarece Domnul Hristos a plătit preţul 
păcatelor noastre, noi putem fi iertaţi prin jertfa 
Lui deja chiar acum. 

Bătrâna cruce de pe înălţimea numită 
Muntele Calvarului este o amintire veşnică a 
preţului pe care Dumnezeu a fost dispus să-l 
plătească pentru a împlini cerinţele legii 
încălcate şi pentru a salva omul vinovat. Dacă 
Legea Lui Dumnezeu ar fi putut fi abolită sau 
schimbată, Domnul Isus nu ar fi trebuit să 
moară. Calvarul nu ar fi fost necesar. Dar 
Dumnezeu nu putea ignora vinovăţia păcatelor 
omului! El nu putea schimba propria Sa lege. 
Prin urmare, omul avea nevoie de un 
Mântuitor. 

Şi mulţumiri fie aduse Lui Dumnezeu 
pentru că, în dragostea Sa, a consimţit să-L 
ofere pe Singurul Lui Fiu ca să moară în locul 
nostru! “Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu 
lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca 
oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa 
veşnică.” (Ioan 3:16). 

Cartea Apocalipsei îi descrie pe cei ce sunt 
pregătiţi să-L întâmpine pe Domnul Isus la cea 
de a doua venire şi să meargă acasă împreună 
cu El pentru a-şi petrece veşnicia în Cetatea 
Cerească. Dumnezeu îi descrie astfel: “Aici este 
răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile Lui 
Dumnezeu şi credinţa Lui Isus.” (Apocalipsa 
14:12). În versetul 14, Dumnezeu spune: “Apoi 
m-am uitat, şi iată un nor alb; şi pe nor şedea Cineva 
care semăna cu un Fiu al omului; pe cap avea o 
cunună de aur; iar în mână, o secere ascuţită.” 
(Apocalipsa 14:14). Aicea este descrisă 
reântoarcerea Domnului Isus, cum el revine pe 
pământ să facă secerişul acesteia. 

În marea profeţie privitoare la istoria 
bisericii, pe care Domnul Isus i-a dat-o lui Ioan 
în cartea Apocalipsei, rămăşiţa, ultima parte a 
adevăratei biserici a Lui Dumnezeu pe acest 
pământ este descrisă astfel: “Şi balaurul, mâniat 
pe femeie, s-a dus să facă război cu rămăşiţa seminţei 
ei, care păzesc poruncile Lui Dumnezeu, şi ţin 
mărturia Lui Isus Hristos.” (Apocalipsa 12:17). 

Iată, ea este prezentă foarte clar în ultima 
carte a Bibliei! Copiii Lui Dumnezeu, cei care 
fac parte din poporul Lui Dumnezeu, Îl iubesc 
pe Creatorul şi Răscumpărătorul lor atât de 
mult, încât doresc să facă tot ceea ce doreşte sau 
cere El. Ei doresc să-şi dovedească iubirea faţă 
de El, împlinind voia Lui. Ei recunosc şi ştiu că 
voia Lui se află în poruncile pe care le-a dat. Ei 
răspund prin ascultarea lor faţă de Cel care a 
făcut atât de mult pentru a-i salva de păcatele 
lor. 

Domnul Isus ne cheamă cu braţele deschise: 
“Vino!” El continuă să ne cheme şi azi! Domnul 
Isus doreşte să ne dăruiască puterea de a trăi 
pentru El. El doreşte să spele păcatele noastre. 
Vocea Lui duioasă continuă să ne invite: “... 
Celui ce îi este sete, să vină; cine vrea, să ia apa vieţii 
fără plată!” (Apocalipsa 22:17). 

Un predicator vizita o casă aflată în 
suburbia unui mare oraş. Gazda s-a dovedit a fi 
curtenitoare, dar hotărâtă: “Nu mă interesează 
deloc nici Biblia şi nici creştinismul – nu sunt deloc 
curioasă la ele” - a spus ea, “dar dacă doriţi să 
reveniţi într-o seară, soţul meu ar fi foarte interesat 
să cunoască mai mult despre toate acestea. Aş dori 
sincer să veniţi din nou şi să-l cunoaşteţi.” 

Predicatorul s-a întors într-o Sâmbătă seară. 
Deoarece nu era o zi de lucru, soţul acelei 
doamne obişnuia săşi petreacă după-amiaza cu 
prietenii înt-un hotel unde aveau loc jocuri de 
noroc. Tocmai se întoarsese de la petrecere. Era 
bine dispus şi vorbăreţ, dar încă se mai afla sub 
influenţa acelui spirit care îi face pe oameni să 
vorbească ceva mai mult decât trebuie. 

“Am o Biblie”, a spus el. “Trebuie să vedeţi 
Biblia mea. Mama mia pus-o în bagaje când am 
plecat de acasă pentru a mă căsători. Unde este 
Biblia mea, dragă?” După o căutare îndelungată, 
Biblia lui s-a dovedit a fi doar o cărticică de 
rugăciuni. Nu a găsit niciodată Biblia. 

Dar alcoolul era doar una dintre problemele 
lui. Jocurile de noroc erau la fel de păgubitoare 
şi era de asemenea un mare fumător. Acestea şi 
alte vicii făcuseră să apară o prăpastie între el şi 
soţia sa. Ea îşi pregătise bagajele pentru a părăsi 
casa. Plănuiseră să se despartă şi lucrurile 
ajunseseră într-o situaţie nu tocmai bună. 

Dar în inima omului exista o dorinţă 
puternică după ceva mai bun. Nici măcar 
băuturile tari nu reuşeau să stingă această 
dorinţă. Predicatorul stabilise o dată când urma 
să îl întâlnească din nou, într-o luni seara şi cu 
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acea ocazie au început o serie de studii biblice 
săptămânale. 

Săptămână de săptămână erau prezentate 
subiecte din Cuvântul Lui Dumnezeu şi 
chemarea crucii începuse să-şi facă efectul. Prin 
Duhul Său Sfânt, Domnul Hristos lucra în 
această familie aflată în dificultate. Cât de 
minunată a fost seara aceea, când bărbatul a zis: 
“Trebuie să rămâi puţin mai mult în această seară. 
Soţia mea se va retrage îndată. Am putea sta de 
vorba amândoi, în particular, ca de la bărbat la 
bărbat?” Apoi, într-o manieră foarte deschisă, 
omul i-a povestit predicatorului istoria tristă a 
unei vieţi care începuse bine. 

Se născuse într-o familie creştină activă, dar 
îngăduise ca pornirile tinereţii să iasă de sub 
control. Încă un fiu risipitor plecase dintr-o casă 
cu rădăcini puternice, numai pentru a rătăci 
într-o ţară îndepărtată. Biserica fusese uitată de 
el curând, iar Biblia ignorată. Domnul Hristos 
mai apărea doar în înjurăturile lui. Toate 
apelurile Domnului Hristos avuseseră ca 
rezultat doar nişte hotărâri neîmplinite. 

 “Dar, Domnule predicator, vreau să ştiu - ce 
mi-ai facut? De patru săptămâni nu am mai băut şi 
nu am mai pariat. De atunci, nici nu am înjurat şi 
nici nu am luat în derâdere numele Lui Dumnezeu.” 
Apoi, în timp ce a luat o ţigară pe jumătate 
fumată şi la aruncat în sobă, a continuat: “A 
început să nu-mi mai placă ţigările şi ştiu că sunt pe 
punctul de a renunţa la fumat. Dar există o minune 
mai mare decât toate acestea. Soţia mea şi-a 
despachetat lucrurile. Plănuise să plece cu trei 
săptămâni în urmă. Astăzi dimineaţa m-a condus la 
poartă şi, pentru prima dată după ani de zile, m-a 
sărutat la plecare. Da, a făcut-o! Am fost şocat, 
pastore, şi chiar uimit când mi-a zâmbit şi mi-a 

spus: “Îmi place noul Jack”. Spune-mi: Ce se 
întâmpla cu mine? Sunt sigur că are o legătură cu 
studiile noastre biblice de Luni seară.” 

Predicatorul a răspuns: “Eu personal nu am 
făcut nimic, dar sunt convins că Biblia poate explica 
totul.” Apoi, deschizând Biblia la 2 Corinteni 
5:17, a început să citească: “Căci, dacă este cineva 
în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: 
iată că toate lucrurile s-au făcut noi.” “Noul Jack” 
a început să citească rar cuvintele textului: “O 
făptură nouă - un nou Jack! Aceasta este! Un nou 
Jack!” Şi dacă m-ai fi cunoscut mai bine, 
pastore, este exact ceea ce sunt eu în seara 
aceasta! 

Da, prieteni, Domnul Isus Hristos este Fiul 
divin al Lui Dumnezeu şi numai El are puterea 
de a schimba oamenii. Domnul Isus vrea să 
schimbe şi viaţa ta. El doreşte să vă ofere harul 
şi puterea de a păzi legea Lui. Poate că vă 
simţiţi slabi, dar Domnul Isus este puternic. 
Indiferent de ceea ce aţi făcut în trecut, El vă va 
ierta şi vă va curăţi. El vă va da puterea de a trăi 
o viaţă nouă şi de a ţine legile Lui. Nu îngăduiţi 
nimic care să vă reţină. Domnul Isus vă cheamă. 
El vă invită să veniţi acasă. Aţi dori să 
îngenuncheaţi în linişte şi să spuneţi: “Doamne, 
da, vin?” chiar acum, pur şi simplu aşezaţi-vă pe 
genunchi. Uitaţi de audienţă. Gândiţi-vă doar la 
Isus şi îngenuncheaţi. Spuneţi: 

 
“Da, Doamne Isuse, vin la Tine. 
Vin chiar acum.” 
 
Să ne rugăm ... 
 

Amin 

 


