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Minunea iertarii unui pacatos 
loan 8: 1-12 (1 Joan 4:10) 

Scopul lecfiei: Sane faca sa intelegem ca iertarea unui pacatos 
este o minune mai mare decat orice vindecare trupeasca. 

Versetul de aur: ,, $i dragostea nu sta fn faptu/ ca noi am iubit 
pe Dumnezeu, ci fn faptul ca El ne-a iubit 
pe noi ~i a trimis pe Fiul Sau cajertfii de 
ispii~ire pentru pacatele noastre .. " (1 
loan4:J0) 

Texte suplimentare de citit: loan 8:30-36; Luca 19: 10; 1 loan 
1 :8-10; 1 loan3:l-3; Efeseni 1:7; Efeseni 2: 1-10 

Fariseii ~i carturarii se considerau ~i erau considerati de catre 
alp.i cei mai neprihaniti oameni. Ei aveau pretenp.a ca implinesc toata 
Legea ~i din aceasta cauza au merite speciale in fata lui Dumnezeu ~i 
Elva tine cont de acest lucru. 

Dar in prezenta Domnului Isus ei erau nelini~titi, tulbura!i, ~i 
cuprin~i de un duh de ura. intr-o zi, au adus in fata Domnului Isus o 
femeie care a fost prinsa chiar pe cand pacatuia. De~i pacatul de care 
era invinuita nu 1-a facut singura, a fost adusa numai ea la ,judecata". 

Fariseii ~tiau foarte bine ce spune Legea lui Dumnezeu pentru 
asemenea fapte, dar voiau sa ~tie, sau se faceau ca vor sa ~tie ce spune 
Domnul Isus ~i cum vede El in calitate de ,,invatator" aceasta fapta. 

Rautatea fariseilor ~i a carturarilor, ~i mai ales fatarnicia lor 
era evidenta. Ei au adus-o pe aceasta femeie in fata Domnului Isus, nu 
pentru ca au fost ~ocati de pacatul ei, ~i nu pentru ca i-a durut ca a fost 
calcata Legea lui Dumnezeu, ci au vrut sa se foloseasca de aceasta 
femeie pentru a-L discredita public pe Domnul Isus. Daca le-a pasat 
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de Legea lui Dumnezeu, de ce n-au pus-o in aplicare imediat, fara sa 
mai intrebe pe cineva? 

Daca Domnul Isus spunea sa o ucida cu pietre pe aceasta 
femeie, dupa cum spunea Legea, atunci El nu mai putea fi socotit 
prieten al vame~ilor ~i al pacato~ilor, se contrazicea pe Sine insu~i, 
caci a spus ca n-a venit sa judece lumea, ci sa o mantuiasca. (Matei 
5: 17) Iar daca spunea sa nu o condamne, insemna ca El insu~i calca 
Legea lui Dumnezeu. (Leviticul 21: 10) 

Fariseii au fost convin~i ca L-au prins pe Domnul Isus la colt. 
Dar Domnul s-a uitat in sufletele lor, s-a mirat de fatarnicia lor $i nu s
a grabit sa le raspunda. S-a aplecat $i scria cu degetul pe pamant. Dar 
la insistenta lor a spus: ,,Cine din voi este fara pa.cat sa arunce primul 
cu piatra in ea." Eis-au simtit mustrati in cugetele lor ~i au plecat de 
acolo unul cate unul, incepand de la cei mai batrani, pana la eel din 
urma. 

Domnul Isus a spus femeii ,,Nici Eu nu te osandesc", 
aratandu-~i astfel calitatea de Mantuitor plin de indurare, dar a mai 
spus femeii pacatoase: ,,Du-te $i sa nu mai pacatuie~ti. ", aratand prin 
aceste cuvinte ca este drept, ca iube$te pacatosul, dar condamna 
pacatul. 

Dumnezeu n-a vrut moartea pacato$ilor niciodata, ci 
mantuirea lor. (Ezechiel 33:11) El nu s-a mirat ca oamenii sunt 
pacato$i, dar se mira ca pacatosul nu se intorcea, nu cauta iertare, nu 
crede $i nu se pocaie~te. 

in fata Domnului Isus au stat multi oameni, cu diferite 
ganduri. Unii ca sa fie vindecati, altii ca sa fie iertati, unii fara nici un 
interes $i altii au fost adu$i cu forta. 

Oare ce ar fi putut spune aceasta femeie despre modul in care 
ea a venit la Domnul Isus? 
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LA FOST ADUSA FARA SA VREA 

A fost adusa de farisei ~i carturari cu forta, cu toata 
impotrivirea ei. Se poate spune ca a fost tarata inaintea Lui. 

1. Pentru ca sa i se ceara osiindirea 

Asta merita dupa Lege. Ce a facut ea $tia toata lumea $i nu 
putea gasi nici o scuza pentru ce a :racut. Nu a rostit nici un cuvant in 
apararea ei. Sta.tea acolo nemi~cata, trantita la pamant, ~teptand 
sentinta dreapta a Legii ~i caderea pietrelor peste capul ei, apoi 
moartea. 

2. Pentru ca sa fie umilita in mod public 

Fariseii nu s-au multumit ca au prins-o in pacat $i sa o 
condamne in tacere. Ei voiau sa o expuna in fata multimii, sa o facade 
ru~ine in mod public. Au dus-o cape un miel la macelarie. 

3. Pentru ca safie implinita Legea 

Legea nu are mila, ea are menirea sa ne duca la disperare $i sa 
ne faca sa vedem ca nu o putem irnplini in toate aspectele ei. ~i daca 
am implinit-o o vreme, nu am putut-o implini in toata vremea. Iar daca 
n-am implinit-o in intregime, ci numai partial, trebuie sa suportam 
blestemul Legii. 

Fariseii voiau sa se implineasca Legea, dar cu altii. Chiar daca 
lumea nu $tia ce fel de pacate au facut ei, Legea ~tia ~i ii acuza. Legea a 
vrut sa le deschida $i lor mintea, sa vada ca ~i ei au nevoie de 
Mantuitor, dar ei nu erau interesati de ~a ceva. Ei nu cautau mantuirea 
unui om, ci osandirea lui. 

Totu$i, fariseii au facut in ziua aceea eel mai bun lucru, de~i nu 
$tiau. Au adus-o pe femeia pacatoasa in fata Mantuitorului. in fata Lui 
este locul unde ar trebui sa vina toti pacato$ii, ca sa fie iertati. 
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Dupa aceasta i~tamplare, ~e~eia iertata ar ~ ~u~t sp~ne: 
Fariseii au crezut ca-m1 fac eel ma1 rau lucru, dar fa.ra sa ~tie, m1-au 

facut eel mai mare bine. M-au dus in fata Aceluia care poate ierta 
pacatele ~i Elm-a iertat, mi-a vindecat sufletul ca sa nu mai doresc sa 
pacatuiesc." 

II. FEMEIAA FOST ACUZAT,(DE CE/ V 

CE N-AR FIAVUT DREPTULSA O FACA 

Fariseii ~i carturarii, in fata oamenilor se aratau neprihaniti, 
dar Dumnezeu le cuno~tea inima. Poate ca ei n-au facut pacate a~a 
cum a facut femeia adusa de ei in fata Domnului Isus, dar au facut 
altele. Ei au omis sa faca cele mai importante lucruri de care vorbea 
Legea, sa-L iubeasca pe Domnul ~i pe aproapele lor. 

1. Pentru ca erau partinitori 

Femeia n-a pacatuit singura. De ce a fost adusa numai ea la 
,judecata"? De ce aveau ei doua feluri de mas~? Faris~ii nus-au 
acuzat intre ei niciodata. La ei totul era scuzabtl, la altu totul era 
condamnabil. Pentru ei aveau mila, pentru altii dreptate. Jugul greu 
era pentru altii, dar ei n-au incercat sa-1 duca. 

2. Pentru ca se foloseau de Lege, ca sa-L ispiteascii pe 
Domnullsus 

Lor nu le pasa de Lege cu adevarat, pentru ca ~c~ le-ar ~ 
pasat, ar fi pus-o in aplicare imediat. De ce aveau nev01e ~1 de alta 

V ? 
parere . . . . A• 

Fariseii jucau rolul ,,para~ulm", ad1ca a duhulm rau care 11 

para~te in permanent! pe toti oamenii. 
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Ill FEMEIA N-A FOST ACUZATA. DE SINGURUL 
CARE AR FIAVUT DREPTULSA. 0 FACA.-DOMNULISUS 

1. Pentru ca El n-a facut nici un pacat niciodata 

Dar El atunci n-a venit sa fie Judecator, ci Mantuitor al 
oamenilor. El chiar a venit sa tamaduiasca pe cei cu inima zdrobita ~i 
sa elibereze pe cei prin~i in lantul pacatului. 

2. Pentru cii numai El puteajudeca cu dreptate 

Numai El ~tia ce este in inima fiecaruia. El ~tia ce este in inima 
femeii pacatoase, dar ~i ce este in inima fariseilor. Dar ei nu voiau sa 
se uite acolo, ci se uitau numai la ce fac altii ~i care trebuie 
condamnati. in ziua aceea, Domnul Isus i-a ,,obligat" sa se uite ~i in 
inima lor ~i nu le-a placut ce au vazut acolo. S-au simtit mustrati de 
cugetul lor ~i au plecat de la judecata unul cate unul. 

3. Pentru ca El judeca in conformitate cu spiritul Legii 

El nu avea pentru femeia pacatoasa o masura ~i pentru farisei 
alta. inaintea Lui toti oamenii sunt egali ~i El nu avea despre pacat o 
alta parere, deosebita de Legea lui Dumnezeu. Ce condamna Legea, 
condamna ~i El. 

Domnul Isus insa a ridicat Legea la eel mai inalt nivel 
duhovnicesc. Legea Vechiului Testament condamna numai fapteJ~ 
exterioare ale omului, dar El a condamnat ~i gandurile rele ale omu]m 
care nli~teau faptele rele. Legea condamna fapta, El a condamnat 
,,samanta" care producea fapta. 

Legea este buna atata vreme cat este intrebuintata bine. 
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4. Pentru ca El iarta, dar ne cere sa nu mai pacatuim 

El a spus femeii pacatoase: ,,Nici Eu nu te osandesc, ... du-te ~i 
sa nu mai pacatuie~ti." 

Domnul Isus a oferit femeii ~ansa unui inceput nou. 0 viata 
rara de pacat. Trecutul este iertat, nu mai trebuie sa raspunda pentru el. 
Dar viitorul ~i ve~nicia vor depinde de ea. 

Domnul Isus cere viata curata de la aceia pe care i-a iertat El. 
Daca apreciem iertarea Lui, ~tunci 11 vom iubi ~i nu vom mai pacatui. 
Singuri nu putem atinge aceasta performanta, dar nici nu suntem 
chemati sa facem singuri ce trebuie. Duhul Sfant este calauzitorul ~i 
ajutorul nostru. Dad\ traim dupa indemnurile Lui, atunci va fi bine. 

Concluzie: 
Ce mangaietoare sunt cuvintele Domnului Isus, in comparatie 

cu cerintele Legii. ,,Nici Eu nu te osandesc." To~i, alaturi de ele sunt 
~i cuvintele: ,,Du-te ~i sa nu mai pacatuie~ti." 

-Sane socotim moqi fata de pacat ~i vii pentru Dumnezeu. 
- Domnului Isus i-a fost mila de femeia pacatoasa, tie iti este 

mila de pacato~i? Daca ai avea putere, ce le-ai face? 
-Te gande~ti ca ~i tu poti gre~i in anumite domenii ale vietii? 
- Cine crezi ca a fost partenerul de pa.cat al femeii? De ce n-a 

fost adus ~i el? 
-Ce crezi tu ca a scris Domnul pe pamant? 
- ~titi ce fel de oameni vor fi scri~i pe pamant? (Cite~te Ieremia 

17: 13) 
-F erice de cei ce au numele scrise in Cartea Vietii in cer! 
- Cat de mult apreciati voi iertarea lui Dumnezeu? ~titi cu ce 

pret am fost iertati? 
- Puteti sa faceti diferenta dintre un pacat ,,din accident" ~i 

traire in pacat? 
- ~titi ce oameni nu pacatuiau niciodata din ne~tiinta? (preotii) 
-Va puteti imagina cam ce a povestit femeia iertata de Domnul 
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Isus, oamenilor care au intrebat-o ce a patit? 
- Mare minune a fost ca Domnul Isus a iertat-o pe aceasta 

femeie pacatoasa, dar ~i mai mare minune a fost cane-a iertat ~i pe noi. 
Va puteti gandi unde am fi fost noi daca El nu ne ierta? 

-Cam cat credeti ca suntem datori noi pentru iertarea Lui? 
- Ati fost candva osanditi de cei ce n-ar fi avut dreptul sa o 

faca? Cum v-ati simtit? 
-Credeti ca noi ar trebui sa iertam pe cineva, sau nu? 
- ~titi de cine zice Biblia ca este ,,para~ul" fratilor? 

(Apocalipsa 12: 10) 
- ~titi un caz concret de paratura? (Zaharia 3: 1) 
- Ce parere aveti de faptul ca Dumnezeu n-a giisit nici o vinii la 

Iov, dar Satana a gas it? 
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raca 

Isus 

Schifi prescurtata a lecµei 

Minunea iertarii unui pacatos 
loan 8: 1-12 (1 loan 4:10) 

Introducere 

I. Afost adusa fara sa vrea 
1. Pentru ca sa i se ceara osandirea 
2. Pentru ca sa fie umilita in mod public 
3. Pentru ca sa fie implinita Legea 
II. Femeia a fost acuzati de cei ce n-ar fi avut dreptul sa o 

1. Pentru ca erau partinitori 
2. Pentru case foloseau de Lege, ca sa-L ispiteasca pe Domnul 

m. Femeia n-a fost acuzati de Singurul care ar fi avut 
dreptul sa o faca- Domnul lsus 

I. Pentru ca El n-a fficut nici un pacat niciodata 
2. Pentru ca numai El putea judeca cu dreptate 
3. Pentru ca El judeca in conformitate cu spiritul Legii 
4. Pentru ca El iarta, dar ne cere sa nu mai pacatuim 

Concluzie: 
Pacatul ne pande~te pe fiecare ~i ne poate in~ela daca nu 

veghem. Sa fim treji ~i sa veghem ca sa nu cadem in ispita. 
- ~ti ca poti fi biruitor impotriva pacatului? De ce crezi ca 

oamenii pacatuiesc, fiindca nu pot altfel, sau pentru ca ~a vor? 
- ~titi cine este numit in Biblie ,,para~ul" fratilor? (Apocalipsa 

12:10) 
-Ce parere aveti de faptul ca Dumnezeu nu i-a gasit nici o vina 

lui Iov, dar Satana i-a gasit? 
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