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Lui Jim, lui Tom şi lui Elisabeth
care, prin ceea ce sunt,
mai mult chiar decât prin ceea ce spun,
împărtăşesc puterea
care li s-a dat.
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Cele Zece Porunci
Atunci Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte, şi a zis:
„Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, care te-a scos din ţara
Egiptului, din casa robiei.
Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine.
Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a lucrurilor care
sunt sus în ceruri, sau jos pe pământ, sau în apele mai de
jos decât pământul.
Să nu te închini înaintea lor, şi să nu le slujeşti; căci Eu,
Domnul, Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care
pedepsesc nelegiuirea părinţilor în copii până la al treilea
şi la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc, şi Mă îndur
până la al miilea neam de cei ce Mă iubesc şi păzesc
poruncile Mele.
Să nu iei în deşert Numele Domnului, Dumnezeului tău;
căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în
deşert Numele Lui.
Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sﬁnţeşti.
Să lucrezi şase zile, şi să-ţi faci lucrul tău.
Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată Domnului,
Dumnezeului tău: să nu faci nici o lucrare în ea, nici tu,
nici ﬁul tău, nici ﬁica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici
vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în şase zile
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a făcut Domnul cerurile, pământul şi marea, şi tot ce este
în ele, iar în ziua a şaptea S-a odihnit: de aceea a
binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a sﬁnţit-o.
Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, pentru ca să ţi se
lungească zilele în ţara, pe care ţi-o dă Domnul,
Dumnezeul tău.
Să nu ucizi.
Să nu preacurveşti.
Să nu furi.
Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău.
Să nu po'eşti casa aproapelui tău; să nu po'eşti nevasta
aproapelui tău, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui,
nici măgarul lui, nici vreun alt lucru, care este al
aproapelui tău.”
EXODUL 20:1–17
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PREFAŢĂ

Maşinile sunt aparate complexe şi, având mii de părţi
în componenţa lor, multe lucruri se pot strica. Cu toate
acestea, manualul producătorului îţi spune cum să obţii
de la maşina ta o performanţă satisfăcătoare, cu minimum de uzură şi stricăciuni, iar în cazul în care o
foloseşti greşit şi se strică, nu poţi spune că nu ai fost
avertizat. Având parte de cunoştinţele conţinute în manualul de întreţinere pe care producătorii ţi-l pun, de
asemenea, la dispoziţie, maşina poate fi întreţinută, dar
atât timp cât desconsideri instrucţiunile producătorului,
te poţi aştepta numai la necazuri.
Maşinile noastre sunt pilde ale posesorilor lor. Şi noi
suntem făcuţi într-un mod minunat, suntem complecşi
din punct de vedere fizic şi chiar şi mai complecşi din
punct de vedere psihologic şi spiritual. Şi pentru noi
există un manual al creatorului – şi anume rezumatul lui
Dumnezeu cu privire la modul cum să trăim, pe care îl
găsim în cele Zece Porunci. Dacă creştem şi ne dezvoltăm, ca persoane sau dacă ne zbârcim şi slăbim, dacă
devenim în caracter mai asemănători lui Dumnezeu sau
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mai asemănători diavolului, aceasta depinde direct de
decizia noastră de a căuta sau nu să trăim pe baza a ceea
ce scrie în cele Zece Porunci. Restul Bibliei ar putea fi
numit manualul de reparaţie al lui Dumnezeu, de vreme
ce prezintă Evanghelia harului care restaurează natura
umană afectată de păcat. Însă poruncile sunt acelea care
cristalizează tiparul comportamental de bază care aduce
satisfacţie şi mulţumire, şi acesta este mai exact modul
de viaţă pentru care harul lui Dumnezeu ne salvează şi
ne restaurează.
Să presupunem că ar afirma cineva: „Eu încerc să iau
în serios cele Zece Porunci şi să trăiesc pe baza lor, dar
ele mă sufocă! În fiecare zi falimentez într-un domeniu.
Ce ar trebui să fac?” Răspunsul este: „Acum, că îţi cunoşti
slăbiciunea şi păcătoşenia, întoarce-te la Dumnezeu şi la
Fiul Său, Isus Cristos, pentru iertare şi putere. Cristos te
va aduce într-un nou fel de viaţă, în care dorinţa cea mai
adâncă a inimii tale va fi să mergi pe calea lui Dumnezeu,
iar supunerea nu ţi se va mai părea o povară. Acei
oameni care iau Legea drept normă a vieţii lor să-L
găsească pe Cristos Mântuitorul ca Domn al lor – iată
pentru ce să ne rugăm şi să lucrăm.”
Dragostea lui Dumnezeu ne-a dat Legea, exact aşa
cum dragostea lui Dumnezeu ne-a dat Evanghelia
şi, după cum nu avem viaţă spirituală decât prin
Evanghelie, care ne trimite la Isus Cristos Mântuitorul,
12

Dacă vrei să intri în viaţă,
împlineşte poruncile.
MATEI 19:17

CAPITOLUL 1

C

Calea către viaţă

unoşti poruncile”, a spus Isus (Marcu 10:19). I se
adresa unui bărbat tânăr (Matei 19:20) care era bogat
(Matei 19:22), care era un lider (Luca 18:18) şi care, în
mod evident, era printre politicienii iudei, un tânăr care
promitea multe şi care, am spune noi, a ajuns repede în
faţă. Era spontan, impulsiv, agresiv şi superficial şi avea,
se pare, obiceiul să dramatizeze în public. Am putea să-l
concediem rapid, catalogându-l drept un arogant căruia
îi place să atragă atenţia. Totuşi, potrivit realizărilor sale
părea serios şi sincer, cel puţin în ce priveşte intenţia, iar
Isus, extraordinarul cititor de inimi, a simţit o afecţiune
reală pentru el (Marcu 10:21).
Acest tânăr a alergat la Isus, probabil făcându-şi loc cu
coatele prin mulţime, s-a aruncat în genunchi în faţa Lui,
I s-a adresat în mod oficial şi onorific cu titlul de „Bunule
învăţător” (Marcu 10:17) şi L-a întrebat: „ce să fac, ca să
moştenesc viaţa veşnică?” (Matei 19:16). Forma întrebării
17
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