Exist p cate mici?
„Mam ”, întreab Lili, „exist i p cate mici?”
Mama a r spuns: „În ochii no tri ori fi p cate, care ni se par mai mici. Dar în ochii lui Dumnezeu
p catul este întotdeauna p cat. Dar cum ajungi tu la aceast întrebare?”
„Ast zi, când am plecat de la coal , am v zut, cum din buzunarul înv torului nostru a c zut
un pix. Radu a ridicat pe furi pixul i l-a b gat în buzunarul lui. Apoi mi-a spus: „Prive te ce pix
frumos! Exact unul ca acesta îmi doresc de mult.” „Radu”, l-am aten ionat eu, „pixul acesta
apar ine înv torului nostru, tu nu ai voie s -l p strezi pentru tine. Aceasta este p cat.”
„Ah, mare lucru”, r spunde Radu, „înv torul nostru poate s - i cumpere oricând pixuri noi, înc
mai bune decât acesta. Dac p strez acest pix mic i ieftin, poate fi numai un mic p cat, dac tot
vorbe ti de p cat.” – „Mam , are Radu dreptate?”
„Nu, copilul meu, Radu nu are dreptate”, r spunde mama. Atunci o întreab pe Lili: „Ce crezi
tu, pe ce baz ne poate ierta Dumnezeu toate p catele noastre?”
„Pentru c Domnul Isus a murit pe cruce”, r spunde fata.
„Corect”, confirm mama. „Acum spune-mi, dac exist un p cat, care este prea mare, ca s nu
poat fi iertat?”
„Nu cred”, spuse Lili.
i mama întreab iar i: „Putem s -L rug m pe Domnul Isus, s ne ierte micile p cate pe alt
cale?”
Lili se gânde te, apoi r spunde: „Nu cred. Nu exist alt cale.”
„Atunci tu crezi”, spune mama, „c nu putem nici un p cat, oricât de mic ar fi în ochii no tri, s l privim ca ceva neînsemnat. i pentru cel mai micu p cat a trebuit s moar Domnul Isus, ca s -l
tearg .”

