Dacă ai înţeles că păcatul tău te-a condamnat la iad şi te-ai întors de la acea condamnare şi te-ai îndreptat spre Isus Cristos şi ai
cerut acum darul său, al vieţii veşnice, nu ai dori să ne faci şi nouă
cunoscut acest lucru? Vrem să îţi trimitem un material pentru a
creşte în har şi în cunoaşterea Domnului şi Salvatorului tău Isus
Cristos.

Testul Celor
Zece Porunci

Numele tău: ___________________
Adresa:_______________________
Telefon:______________ Mobil:__________________
Ai dori o vizită pentru a ţi se răspunde la orice întrebare pe care
ai avea-o referitor la această broşură? Da/Nu
Adresaţi o scrisoare către:
Misiunea Baptistă Internaţională România
Biserica Baptistă Lumina Evangheliei
Strada Nirajului Nr. 6
Cluj-Napoca, cod poştal 400597
----------------------------------------------------------------------------Pastor Beni Lariu, Telefon 0740-193833
Programul:
Duminică
		
Miercuri

Ora 9:45 - 11:45
Ora 17:30 - 18:45
Ora 18:00 - 19:15

Îndrăzneşti să
te examinezi
după standardul
lui Dumnezeu?

Aproape fiecare om crede că este o persoană bună... dar
întrebarea pe care ar trebui să ţi-o pui este aceasta: Sunt destul de
bun pentru a merge în cer?
Cum ai putea şti? Poţi ştii aceasta?
Modalitatea pentru a afla este să te întrebi dacă ai făcut ce
poruncesc cele 10 porunci. Majoritatea oamenilor vor spune că nu
sunt prea răi şi nu le-au încălcat pe cele mai drastice, dar încearcă
acest mic test să vezi cum te descurci şi cum, prin propriul tău
scor, vei fi judecat de Dumnezeul cel Atotputernic.
Prima poruncă:

Nu avea alţi dumnezei înaintea mea.
Ai pus tu întotdeauna pe Dumnezeu pe primul loc în viaţa ta? Ai pus pe
Dumnezeu şi Cuvântul Lui peste orice altceva? Îl iubeşti pe Dumnezeu mai mult
decât banii tăi, sau familia ta, sau averile tale? Isus a spus că trebuie să iubim
pe Dumnezeu cu toată inima noastră, mintea noastră, sufletul nostru, şi tăria
noastră. Ai făcut tu întotdeauna aceasta? Dacă nu, atunci nu ai făcut altceva
decât că l-ai făcut pe Dumnezeul Atotputernic idol (doar unul dintre dumnezei)
în viaţa ta. Ai eşuat VREODATĂ în a-l pune pe Dumnezeu pe primul loc în viaţa
ta?
______Vinovat, da, am încălcat această poruncă.
______Nevinovat, nu am încălcat niciodată această poruncă în viaţa mea.
A doua poruncă:

Nu îţi face nici o imagine sculptată.
Te-ai rugat vreodată la o icoană? Ai venerat vreodată ceva sau pe cineva
mai mult decât pe Dumnezeul Atotputernic? Dumnezeu este foarte specific
când spune să nu avem vreo imagine făcută de mâinile oamenilor, imagine care
îl înlocuieşte pe El. Cum răspunzi la această poruncă?
______Vinovat, da, m-am rugat la o icoană sau m-am închinat la cineva,
		
altcineva decât lui Dumnezeu.
______Nevinovat, niciodată nu am încălcat această poruncă în viaţa mea.
A treia poruncă:

Nu lua numele DOMNULUI Dumnezeului tău
în deşert.
Ai folosit vreodată numele lui Dumnezeu ca o înjurătură? Eşti vinovat că
spui numele lui Dumnezeu în van în mod obişnuit? Dacă da, atunci iei numele

să înţelegi că trebuie să te pocăieşti de lucrările tale moarte. Cu
alte cuvinte, trebuie să te opreşti să te încrezi în orice altceva decât
în Isus Cristos pentru a te salva. Nu trebuie să te încrezi în ţinerea
legii deoarece deja ai admis în testul precedent că eşti vinovat şi
nu poţi ţine legea. Eşti condamnat de lucrările tale, trebuie să te
întorci de la ele şi să te îndrepţi spre Isus Cristos, Salvatorul tău şi
trebuie prin credinţă să primeşti darul său care este viaţa eternă.
El a murit pe cruce, nu tu. El a suferit pentru păcatul tău, nu tu. El
a plătit datoria ta, nu tu.
Ce înseamnă să ai credinţă în Isus? Înseamnă să îţi pui
încrederea în el. De exemplu, sari dintr-un avion care este la 8000
de metri altitudine, şi nu doar crezi în paraşută, ci te şi echipezi
cu ea. Este în acelaşi fel cu Isus. Nu fi doar mental de acord că a
murit pentru tine, ci asumă-ţi sacrificiul său, primeşte-l şi fă-l al
tău. Este singurul lucru care va mulţumi legea lui Dumnezeu. Fără
sângele lui Isus Cristos care să acopere păcatul tău vei merge în
Lacul de Foc. Dumnezeu a hotărât aceasta deoarece Dumnezeu
este un judecător drept.
Dar Dumnezeu este de asemenea Dragoste şi El a făcut calea
salvării prin Isus Cristos. Când vei sta în faţa lui Dumnezeu vei
fi judecat după legea lui. Legea lui este perfectă iar noi suntem
vinovaţi în faţa ei. Doar sângele lui Isus Cristos poate mulţumi
justiţia lui Dumnezeu Tatăl. Doreşti tu să primeşti pe Isus ca
Salvatorul tău astăzi? Doreşti tu să te întorci de la păcatul care deja
te-a condamnat la iad? Doreşti să primeşti darul perfect al vieţii
eterne adus ţie de Tatăl iubitor, dar care este prin Isus Cristos?
Iată ce poţi să faci. Romani 10:13 spune: Fiindcă oricine va
chema numele Domnului va fi salvat. Cheamă pe Domnul Isus
chiar acum, având credinţă în ceea ce el a făcut deja pentru tine
pe cruce, şi primeşte darul său, al vieţii eterne, în locul plăţii
pentru păcatele tale. Roagă-te ceva asemănător: Dragă Isus, sunt
un păcătos şi sunt condamnat de păcatul meu. Nu mă pot salva
singur, te rog îndepărtează pedeapsa păcatului de la mine şi dă-mi
darul vieţii eterne. De acum înainte mă voi încrede doar în tine şi
în darul salvării tale. Îţi mulţumesc că mă salvezi. Amin.

lui Dumnezeu este VIAŢĂ ETERNĂ prin ISUS CRISTOS Domnul
nostru.
Imaginează-ţi cum stai în faţa unui judecător şi eşti vinovat
de multe lucruri care au amenzi uriaşe. Toate dovezile au fost
arătate şi nu este îndoială despre vinovăţia ta. Chiar dacă îţi ceri
iertare nu poţi întoarce ceea ce deja ai făcut. Poţi plânge şi poţi
implora milă dar tu eşti vinovat şi amenda este de 10 milioane
euro. Nu poţi aduna nici măcar doi bani şi nu poţi plăti amenda
astfel că judecătorul te va condamna la 40 de ani de închisoare.
Judecătorul este gata să pronunţe sentinţa când cineva pe care nici
măcar nu îl cunoşti îi spune judecătorului că va plăti în întregime
amenda pentru tine. Judecătorul acceptă banii şi apoi declară că
din moment ce amenda este plătită eşti liber să pleci. Legea a fost
aplicată, datoria a fost plătită. Străinul îşi demonstrează dragostea
lui pentru tine când tu nu ai făcut nimic să meriţi sau să câştigi
aceasta. Aceasta este ceea ce Dumnezeu a făcut pentru tine cu
2000 de ani în urmă.
Romani 5:8 spune: Dar Dumnezeu îşi demonstrează dragostea
faţă de noi, în aceea că, pe când eram noi încă păcătoşi Cristos a
murit pentru noi.
Isus a venit pe pământ, a trăit o viaţă perfectă, a fost respins
de omenire şi omorât. A atârnat gol pe cruce, a fost înmormântat
pentru trei zile şi trei nopţi şi a înviat din morţi, victorios asupra
păcatului. De ce? A făcut aceasta pentru a plăti penalitatea ta
pentru păcat. Evrei 9:22 spune că fără vărsarea sângelui nu este
iertare a păcatelor.
Galateni 3:13 spune: Cristos ne-a răscumpărat din blestemul
legii, fiind făcut blestem pentru noi.
Vezi tu dragostea mare a lui Dumnezeu pentru tine? Vezi tu
nevoia de a fi iertat de el? Fă ceea ce el porunceşte în Faptele
apostolilor 3:19 şi „pocăiţi-vă... şi fiţi convertiţi, ca păcatele voastre
să fie şterse...” A te pocăi înseamnă să gândeşti diferit. Trebuie să
îţi schimbi părerea despre păcatul tău. Trebuie să te întorci de la
acel păcat deoarece te-a condamnat la iad. Trebuie să te întorci la
Isus Cristos şi să îl primeşti ca Salvatorul tău. Trebuie să fii născut
din nou, spune Biblia. Cea mai simplă cale să înţelegi aceasta este

lui Dumnezeu cel Atotputernic şi Sfânt în van; cel care ţi-a dat familia şi tot
ceea ce ai preţios. Tu spui că numele lui Dumnezeu este murdar dacă înjuri
folosind numele lui şi eşti un blasfemiator. Nici chiar Hitler, un om foarte rău şi
dispreţuit, nu şi-a avut numele folosit în felul în care oamenii folosesc numele
Dumnezeului Atotputernic. Biblia spune că Dumnezeu nu te va considera
nevinovat dacă iei numele lui în deşert.
______ Vinovat, da, am folosit numele lui Dumnezeu în van cel puţin o
		
dată în viaţa mea.
______ Nevinovat, nu am călcat niciodată această poruncă în viaţa mea.
A patra poruncă:

Adu-ţi aminte de ziua sabatului, ca să o ţii
sfântă.
Dumnezeu a dorit ca poporul său să pună deoparte o zi din şapte pentru a se
opri şi a se gândi la El. Faci tu aceasta, sau casa lui Dumnezeu este un loc unde
mergi doar ocazional?
______Vinovat, am călcat această poruncă
______Nevinovat, nu am încălcat niciodată această poruncă în viaţa mea.
A cincea poruncă:

Onorează pe tatăl tău şi pe mama ta.

Ai onorat ÎNTOTDEAUNA pe părinţii tăi într-un fel care este plăcut lui
Dumnezeu? Dacă ei ţi-ar pune această întrebare care ar fi răspunsul tău? Ai
făcut întotdeauna ceea ce ţi-au poruncit când ai trăit în casa lor? Dacă eşti adult,
îi onorezi tu sau vorbeşti urât despre ei? Ce răspuns i-ai da lui Dumnezeu despre
aceasta?
______Vinovat, am încălcat această poruncă.
______Nevinovat, nu am încălcat niciodată această poruncă în viaţa mea.
A şasea poruncă:

Nu ucide.

Majoritatea dintre noi credem că nu suntem vinovaţi de călcarea acestei
porunci. Dar Isus a spus ceva ce va condamna mulţi oameni. El a spus că, dacă
urâm pe cineva suntem vinovaţi de crimă. Poate nu ai luat niciodată viaţa unei
persoane, dar ai urât vreodată pe cineva?
______Vinovat, am călcat această poruncă.
______Nevinovat, nu am încălcat niciodată această poruncă în viaţa mea.

A şaptea porunca:

Nu comite adulter.
Matei 5:27-28: Aţi auzit că s-a spus prin cei din vechime: Nu comite
adulter; dar eu vă spun că: Oricine se uită la o femeie să o poftească, deja a comis
adulter cu ea în inima lui. Deci, Isus chiar a îngustat această poruncă de la actul
fizic la exerciţiul mental. Ce crezi despre tine, ai fost vinovat în a pofti pe cineva?
Cum i-ai răspunde lui Dumnezeu referitor la această poruncă. Reţine, el cunoaşte
gândurile tale.
______Vinovat, am călcat această poruncă.
______Nevinovat, nu am călcat niciodată această poruncă în viaţa mea.
A opta poruncă:

Nu fura.
Ai furat VREODATĂ ceva, chiar dacă valoarea era mică? De fiecare dată când
luăm ceva ce nu este al nostru suntem hoţi. Ai luat ceva de la serviciul tău, de la
şcoala ta, de la vecinul tău? Ai cumpărat vreodată o notă la şcoală pe care nu ai
câştigat-o cinstit? Ai trişat vreodată? Toate acestea sunt o formă de furt. Ce faci cu
porunca a opta?
______Vinovat, am călcat această poruncă.
______Nevinovat, nu am călcat această poruncă în viaţa mea.
A noua poruncă:

Nu minţi.
Ai spus VREODATĂ vreo minciună, chiar copil fiind? Poate nu credem că toate
minciunile sunt egale dar Dumnezeu numeşte toată minciuna un păcat împotriva
Lui însuşi. Revelaţia 21:8 spune că toţi mincinoşii vor avea partea lor în lacul care
arde cu foc şi pucioasă care este moartea a doua. Dacă ai spus doar o minciună
nu mai eşti complet onest şi eşti vinovat de a fi mincinos. Cum îi vei răspunde lui
Dumnezeu referitor la această poruncă?
______Vinovat, am călcat această poruncă.
______Nevinovat, nu am călcat niciodată această poruncă în viaţa mea.
A zecea poruncă:

Nu pofti.
A pofti înseamnă să doreşti pentru tine ceea ce vezi că are altul. Ai privit tu la
altcineva VREODATĂ şi ai dorit ceea ce acea persoană a avut? Dacă da, eşti vinovat
de a zecea poruncă.
______Vinovat, am călcat această poruncă.
______Nevinovat, nu am călcat niciodată această poruncă în viaţa mea.

CINE DINTRE NOI POATE SPUNE CĂ NU ESTE
VINOVAT DE ÎNCĂLCAREA PORUNCILOR
DUMNEZEULUI CEL ATOTPUTERNIC?
Romani capitolul 3 spune că TOŢI am păcătuit şi nu ajungem
la gloria lui Dumnezeu. Poţi să vezi situaţia ta dificilă? Eşti
vinovat de păcat împotriva lui Dumnezeu însuşi, şi deoarece ai o
conştiinţă, (con=cu, ştiinţă=cunoaştere - ai păcătuit „cu ştiinţă”).
Nu este adevărat că DE FIECARE dată când ai minţit, ai furat, sau
ai poftit ai făcut-o cunoscând că era greşit?
Te sperie faptul că ai păcătuit împotriva lui Dumnezeu?
AR TREBUI.
De fapt l-ai MÂNIAT prin păcatul tău.
Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu spune că furia lui Dumnezeu
locuieşte peste tine şi că tu eşti un „duşman în mintea ta” prin
lucrările stricate care le faci.
Probabil crezi că Dumnezeu este bun şi va trece cu vederea
păcatele tale ca parte a bunătăţii lui. Dar dacă ai cunoaşte un
judecător uman care închide ochii pentru un criminal sau un
violator sau cineva care a încălcat legea de multe ori l-ai numi tu
un judecător „bun”?
Nu, nu l-ai numi un judecător bun. L-ai numi un judecător
corupt deoarece nu a ţinut legea.
Dumnezeu nu ar putea niciodată să fie un judecător corupt.
El va pedepsi pe toţi violatorii şi criminalii şi hoţii. Dar nu se
va opri acolo; el de asemenea va pedepsi toţi mincinoşii, pe cei
ce poftesc, pe idolatri, şi pe blasfemiatori. Îi va pedepsi pentru
eternitate, şi locul în care îi va pedepsi este lacul care arde cu foc
şi pucioasă.
Dumnezeu nu doreşte ca tu să pieri. El este bogat în milă şi
compasiune şi a făcut o cale pentru ca tu să fi iertat. Te-a invitat să
vii la el pentru o iertare deplină şi să primeşti darul vieţii eterne.
Este un dar, nu poţi să îl câştigi, nu poţi să faci nimic pentru al
merita, dar Dumnezeu ţi-l oferă ca dovadă a dragostei lui pentru
tine. Romani 6:23: Fiindcă plata păcatului este moarte; dar darul

