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Editorial. Cât cântăreşte o greşeală ?

„Să trăieşti în pace, şi pacea să
fie cu casa ta şi cu tot ce este al
tău” !                   I Samuel 25 : 6

3 Isus  a  răspuns  :  „N-a  păcătuit  nici  omul
acesta nici părinţii lui ; ci s-a născut aşa, ca să
se arate în el lucrările lui Dumnezeu.
4 Cât  este  ziuă,  trebuie  să  lucrez  lucrările
Celui  ce  M-a  trimis  ;  vine  noaptea,  când
nimeni nu mai poate să lucreze.
5 Cât sunt în lume, sunt Lumina lumii.”
6 După  ce  a  zis  aceste  vorbe,  a  scuipat  pe
pământ şi a făcut tină din scuipat. Apoi a uns
ochii orbului cu tina aceasta
7 şi i-a zis : „Du-te de te spală în scăldătoarea
Siloamului” (care tălmăcit înseamnă : Trimis).
El s-a dus, s-a spălat şi s-a întors văzând bine.
8 Vecinii şi cei ce-l cunoscuseră mai înainte ca
cerşetor, ziceau : „Nu este acesta cel ce şedea
şi cerşea ?”
9 Unii ziceau : „El este.” Alţii ziceau : „Nu ;
dar seamănă cu el.” Şi el însuşi zicea : „Eu
sunt.”
10 Deci  i-au  zis  :  „Cum  ţi  s-au  deschis
ochii ?”
11 El a răspuns : „Omul acela, căruia I se zice
Isus, a făcut tină, mi-a uns ochii şi mi-a zis :
„Du-te  la  scăldătoarea  Siloamului  şi  spală-
te.” M-am dus, m-am spălat şi mi-am căpătat
vederea.”
12 „Unde este Omul acela ?”, l-au întrebat ei.
El a răspuns : „Nu ştiu”. 

Cercetarea orbului de Farisei
13 Au adus la farisei pe cel ce fusese orb mai
înainte. 
14 Şi era o zi de Sabat când făcuse Isus tină şi-
i deschisese ochii.
(Continuare în numărul următor)                                 

             

Să citim Biblia împreună
EVANGHELIA DUPĂ IOAN

CAPITOLUL 8
Isus este înainte de Avraam

53 Doar n-ai fi  Tu mai mare decât părintele
nostru  Avraam,  care  a  murit  ?  Şi  decât
prorocii, care, de asemenea, au murit ? Cine
Te crezi Tu că eşti ?”
54 Isus  a  răspuns  :  „Dacă  Mă  slăvesc  Eu
însumi, slava Mea nu este nimic ; Tatăl Meu
Mă slăveşte, El, despre care voi ziceţi că este
Dumnezeul vostru ;
55 şi  totuşi  nu-L  cunoaşteţi.  Eu  Îl  cunosc
bine ; şi dacă aş zice că nu-L cunosc, aş fi şi
Eu un mincinos ca voi. Dar Îl cunosc şi păzesc
Cuvântul Lui.
56 Tatăl vostru Avraam a săltat de bucurie că
are  să  vadă  ziua  Mea  :  a  văzut-o  şi  s-a
bucurat.”
57 „N-ai nici cincizeci ce ani”, I-au zis iudeii,
„şi ai văzut pe Avraam !”
58 Isus le-a zis : „Adevărat, adevărat vă spun
că mai  înainte  ca  să se nască  Avraam,  sunt
Eu.” 
59 La auzul acestor vorbe, au luat pietre ca să
arunce în El. Dar Isus S-a ascuns şi a ieşit din
Templu,  trecând  prin  mijlocul  lor.  Şi  aşa  a
plecat din Templu. CAPITOLUL 9

Vindecarea unui orb din naştere
1 Când  trecea,  Isus  a  văzut  pe  un  orb  din
naştere.  2  Ucenicii  Lui  L-au  întrebat  :
„Învăţătorule,  cine  a  păcătuit  :  omul  acesta
sau părinţii lui, de s-a născut orb ?”

Odată un profesor a scris pe tablă următoarele :
9 × 1 = 7
9 × 2 = 18
9 × 3 = 27
9 × 4 = 36
9 × 5 = 45
9 × 6 = 54
9 × 7 = 63
9 × 8 = 72
9 × 9 = 81

9 × 10 = 90
Când a terminat, s-a uitat la studenți și toți au râs de profesor din cauza primei

operații, care nu era corectă ... dar profesorul a spus următoarele :
„Am scris  prima înmulţire  incorect,  pentru  că  am vrut  să  învățați  ceva  foarte

important. Aceasta este o lecție pentru voi, care arată cum veți fi tratați de către alții. 
Vedeți că am scris corect 9 ecuații, dar niciunul dintre voi nu m-a felicitat, însă toți

au râs și m-ați criticat din cauza unei ecuații pe care am scris-o greșit”.
Deci, aceasta este o lecție :
„Lumea nu va aprecia niciodată faptele bune pe care le vei face de un milion de

ori, dar mereu va critica chiar și cea mai mică greșeală …”.
Lecția prezentată mai sus este asemenea unei oglinzi în care se oglindește lumea în

care trăim ! Uneori, o singură greșeală poate să-ți schimbe viața, iar cei din jur nici să nu
țină cont de toate realizările tale frumoase de până atunci !

Indiferent de statutul tău social sau aptitudinile tale, oamenii mereu vor încerca să-
ți găsească defectele, punctele slabe, iar mai ales, vor aștepta să calci strâmb, să clachezi și
să-ți știrbești imaginea „imaculată”.

Uneori, greșelile pe care le comitem vorbesc despre slăbiciunile noastre, alteori,
aceste greșeli sunt unele involuntare și nu ar trebui tratate cu atâta atenție și critică.



Povestiri cu tâlc !                                       Despre rugăciune (Dr. Christian Hallesby 1879-1961)   

           Versetul de aur al Bibliei                       Din cartea Boli evitabile

Eşti sigur că vei ajunge în Cer ?
1. Nu există  om fără  păcat  :  „Căci  toţi au
păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu”.
(Romani 3 : 23) 2.  Pentru un singur păcat,
omul este / va fi condamnat : „Fiindcă plata
păcatului este moartea ...”.  3. Mântuirea este
posibilă  numai  prin  Isus :  „  ...  darul  fără
plată  al  lui  Dumnezeu  este  viaţa  veşnică  în
Isus  Hristos,  Domnul  nostru”.  (Romani  6:23)
„Doamne Isuse, vino te rog şi în viaţa mea !”

„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”. 

EVANGHELIA DUPĂ IOAN 3 : 16

Capitolul 6. Ei au de plătit diavolului 
O altă complicaţie care poate să survină după
ani  de  zile  de  la  infectarea  originară,  este
ataxia locomotoare. 
Aici sunt implicaţi nervii coloanei vertebrale,
sau ocazional nervii cranieni. 
Perturbările  nervilor  cranieni  pot  să  producă
strabismul, orbirea, sau surzenia (rugăm a nu
diagnostica pe oricine care are strabism, orbire
sau surzenie, ca fiind sifilitic !). 
Atunci  când  este  atinsă  măduva  spinării,
mersul  este  caracteristic,  piciorul  este
aruncat înainte şi apoi tras brusc în jos. 
Implicarea  musculaturii  vezicii  urinare  poate
să producă o incapacitate de a reţine urina. 
În  lumina  descrierii  de  mai  jos  a  ataxiei
locomotoare,  s-ar  putea  bine  cumpăni  dacă
plăcerea nepermisă de câteva clipe este demnă
de o mizerie pentru toată viaţa.  (Va  continua  în
numărul viitor).

Proverbe armeneşti despre educaţie
• Mai lesne-i să-nşiri o baniţă de grâu, decât să
creşti  un  copil.  •  Copacul  strâmb  trebuie
îndreptat  de  mic.  •  Pentru  a  educa,  este
necesară nu o vreme îndelungată, ci folosirea
cu chibzuinţă a unui timp scurt. • Cine nu poate
mustra  cum  trebuie  pe  cel  nemerituos  nu
trebuie să se facă dascăl. • Prin educaţie, omul
îşi  şlefuieşte  caracterul,  dar  niciodată  nu  şi-l
schimbă. 
•  Ceea  ce  vom  semăna  în  sufletele  copiilor,
aceea vom culege la urmă. Caracterul moral
este un mărgăritar preţios, care străluceşte ca
un diamant, oriunde s-ar afla : într-o căsuţă
modestă ori într-un palat, luminează, clădeşte,
răspândeşte bunătate în jurul său. Vazghen 
(Din  Proverbe  şi  cugetări  armeneşti, Albatros,
1979). 

Cartea veche  
254. Predica. Puterea ei

„Astfel, credința vine în urma auzirii ; iar
auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos”.

(Epistola către Romani 10 : 17) 
Un pustnic se jălui odată unui bătrân evlavios
că lui nimic nu-i rămâne din toate predicile și
învățăturile  creștinești  fiindcă  le  uită  repede.
Bătrânul a voit să dovedească acest neadevăr
și  deci  a  poruncit  pustnicului  să  aducă  apă
dintr-un  isvor  apropiat  cu  una  din  cele  două
coşărci murdare ce erau lângă ei. 
Pustnicul a adus apa cu grabă mare, dar toată
se străcura prin fundul coșărcii. 
Punând  coșarca  iar  jos,  lângă  cealaltă,
pustnicul fu întrebat de evlaviosul bătrân : 
„Ce schimbare vezi tu acum la coșarca cu care
ai  adus  apa  ?”  Pustnicul  răspunse  :  „Văd
numai  atâta  schimbare  că  s-a  făcut  curată”.
După  acestea  bătrânul  a  zis  către  pustnic  :
„Iată  prietene,  sufletul  tău  e  ca  și  coșarca
aceasta. 
Precum coșarca n-a putut ținea apa, dar prin
turnarea apei s-a curățit, așa te curățești și tu
prin ascultarea cuvântului Dumnezeesc de
noroiul păcatelor cu toate că ție ți se pare că
în sufletul tău nu rămâne nimic. 
Slujească-ți  dar  această  învățătură  spre
mângâiere și încurajare ca să-ți speli sufletul și
de acum înainte cu apa din isvorul adevărurilor
celor veșnice” !
Prin  predică  au  ajuns  englezii,  francezii  și
germanii să-și lămurească sufletele și astfel la
ei se află și rânduiala cea mai bună a vieții.
Hristostom spune : 
„Creștine,  du-te  la  biserică  și  întorcându-te
acasă  spune  la  casnicii  tăi  ceea ce  ai  auzit
acolo. 
Și  după  cum  mulți  oameni,  când  vin  de  la
câmp, aduc cu ei o viorică sau altă floare din
muntele ce  era acolo, precum iarăș alții când
ies dintr-o grădiniță iau cu ei oarecare roade,
simboale ale frumuseței câmpiei sau grădinei,
tot așa și tu creștine când te întorci de aici ia
cu  tine  învățătura  mea  și  o  dă  femeei  tale,
copiilor tăi și la toți casnicii tăi”.

 Cu siguranță, oamenii merită să fie apreciați pentru faptele frumoase și bunătate
din suflet și nu pentru erorile comise ! Nu uitați că : „a greși e omenește”! (Preluare de pe internet)

Ce  se  înţelege  prin  greşeală ?  „Faptă,  acțiune  etc.  care  constituie  o  abatere
(conștientă sau involuntară) de la adevăr, de la ceea ce este real, drept, normal, bun (și care
poate atrage după sine un rău, o neplăcere); eroare ; ceea ce rezultă în urma unei astfel de
fapte, acțiuni”. (Dex) Există cel puţin două feluri de greşeli :  premeditate (conştiente) şi
neintenţionate. Creştinilor din Roma, apostolul Pavel le-a scris : „Totuşi moartea a domnit,
de la Adam până la Moise, chiar peste cei ce nu  păcătuiseră printr-o  călcare de lege
asemănătoare cu a lui Adam, care este o icoană preînchipuitoare a Celui ce avea să vină. 

Dar cu darul fără plată nu este ca şi cu greşeala ; căci, dacă prin greşeala unuia
singur, cei mulţi au fost loviţi cu moartea, apoi cu mult mai mult harul lui Dumnezeu şi
darul pe care ni l-a făcut harul acesta într-un singur Om, adică în Isus Hristos, s-au dat
din belşug celor mulţi. Şi darul fără plată nu vine ca prin acel unul care a păcătuit ; căci
judecata venită de la unul a adus osânda ; dar darul fără plată, venit în urma multor
greşeli, a adus o hotărâre de iertare. Dacă deci prin greşeala unuia singur, moartea a
domnit prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc, în toată plinătatea, harul şi darul
neprihănirii, vor domni în viaţă prin acel Unul singur, care este Isus Hristos !)” (Epistola
către Romani 5 : 14 – 17) 

Apostolul  Pavel,  în  acest  citat  din  Biblie,  se  referă  la  greşeala lui  Adam.
Sinonimele folosite de el sunt : „călcare de lege” şi „păcătuire”. „De fapt, ce-a făcut Adam
a fost chiar aşa de grav, încât să aducă moartea în lume ? Doar a mâncat dintr-un pom !” 

Aşa spun cei care (şi la ora actuală) îşi justifică faptele în loc să le regrete şi să-şi
ceară iertare de la Domnul Isus, Cel ce iartă ! Cu ce a greşit Adam ? 

1. A mâncat din Pomul Lui Dumnezeu, (singurul pom care era al Lui, în timp ce
Adam avea în proprietate toţi pomii de pe pământ). 2. A luat din pom când Proprietarul nu
era prezent, adică a furat. 3. Practic Adam, prin fapta lui, (nu numai că nu L-a ascultat pe
Dumnezeu), ci a încălcat cu bună ştiinţă porunca Lui Dumnezeu. A fost o greşeală, în
sensul că nu a luat în calcul şi consecinţele, unui gest care părea mărunt !

„Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi
trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos

trăieşte în mine”. (Galateni 2 : 20)

Într-o  biserica  un  frate  bătrân  se  ruga  mai
întotdeauna  pentru  ploaie,  pentru  soare,
pentru  pâine,  și  mai  avea el  o  expresie  pe
care o spunea și public și în privat : 
„Doamne fă să țină cuiele”. 
La un moment dat cineva îl întreabă : 
„Frate te-am tot auzit cum te rogi și în public
și în privat, de ce tot spui : 
„Doamne fă să țină cuiele” ? La care bătrânul
răspunde:  frate,  omul  meu  cel  vechi,  firea
mea e răstignită pe cruce, dar am momente
când așa se zbate că mă tem că scapă de
acolo  și  vine  iar  la  mine,  și  eu  mă  rog  :
„Doamne  fă  să  țină  cuiele,  ca  să  rămână
omul meu cel vechi acolo pe cruce”. (Be The Light)

Caracterul rugăciunii. 2. Credinţa
Este  doar  atât  de  lămurit  că,  cine  vrea  să se
roage Lui Dumnezeu, trebuie să aibă şi credinţă.
Ar însemna doar o bătaie de joc la adresa Lui
Dumnezeu, să I Te adresezi în rugăciune, fără
ca să ai credinţa că EL te ascultă.
Dacă însă rugătorul sincer, se cercetează după
cuvintele din Scriptură, va descoperi curând, că
tocmai  credinţa  este  aceea  care-i  lipseşte  în
rugăciunea lui. Este scris, ca el să se roage în
credinţă,  fără  să  se  îndoiască.  Dar  el  face
tocmai contrariul. 
El se îndoieşte înainte de rugăciune, în timp ce
se  roagă,  şi  după  ce  s-a  rugat.  Da,  el  se
aseamănă fără îndoială  cu  valul  mării,  şi  este
împins  încoace  şi  încolo  de  vânturile  îndoielii.
Oare  nu  este  el  acela,  despre  care  scrie
Scriptura  :  „Un  om  cu  inima  împărţită,  este
nestatornic  în  toate căile  sale”  ?  El  se află  în
încercări, este neputincios, şi se roagă ... (Va urma)
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