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Împăcat cu trecutul (3)

Trebuie să iert întotdeauna?
Textul de bază: Matei 6:1-23

Întroducerea
• Un prieten se plânge: „Întotdeauna când soţia mea e supărată pe mine
devine historică”. „Histerică” îl corectează prietenul. „Nu historică!”
răspunde acela. Cum aşa, îl întreabă prietenul? „Uite aşa. Când e supărată
pe mine nevasta mea îmi reaminteşte toate greşelile mele din trecut, chiar
cele petrecute acum câţi-va ani”.
• Omul acesta cunoaşte greşeliile lui, dar nu le poate corecte, pentru-că îi vin
servite zilnic pe tavă
• Noi trebuie să separăm două feluri de pagube:
• Paguba care ne-a fost săvărşită nouă
• Sau pagube pe care am săvărşit-o noi altuia

Paguba care ne-a fost săvărşită nouă
• O pagubă săvărşită nouă este foarte greu de iertat
• Şi de multe ori cere aproape o putere supranaturală dela cel lovit
• Cât de dulce apara atunci satisfacţia, când auzi că cel vinovat şi-a primit
pedeapsa
• Parcă-ţi vine mai uşor povara necazului
• Cu ocazia Campionatelor de Fotbal 1998, unii huligani au rănit pe poliţistul
Daniel Neuville. El a rămas infirm. La judecata a declarat soţia lui: “Nu o
să vă iert niciodată!”
• Pentru mulţi dintre noi este logic o astfel de atitudine
• Sau ne-am fi purtat noi altfel într-o astfel de situaţie de necaz?
• Ne cade exstem de greu să punem în practică cuvintele rostite de Isus:
Matei 6:14-15
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Dacă iertaţi oamenilor greşelile lor, şi Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta
greşelile voastre. Dar dacă nu iertaţi oamenilor greşelile lor, nici Tatăl
vostru nu vă va ierta greşelile voastre.
Marcu 11:25

Şi, când staţi în picioare de vă rugaţi, să iertaţi orice aveţi împotriva cuiva,
pentruca şi Tatăl vostru care este în ceruri, să vă ierte greşelile voastre.
Luca 6:37

•
•
•
•

•

Nu judecaţi, şi nu veţi fi judecaţi; nu osândiţi, şi nu veţi fi osândiţi; iertaţi,
şi vi se va ierta.
Atitudinea noastră de comportare într-o astfel de situaţie influenţează
legătura noastră cu Tatăl Ceresc
Comportarea noastră cu cel vinovat oglindeşte şi iertarea greşeliilor mele
Aşa cum iert eu, aşa-mi iartă şi Tatăl meu Ceresc!
Acum câţi-va ani prietenul meu Misionar Tim Greske a fost ucis în Turcia
când a împărţit Biblii. Soţia şi cei 4 copii da-a lui au declarat în Televizor
că iartă pe ucigaşi.
Rămâne întrebara: Trebuie să iert întotdeauna?

Eu trebuie să iert întotdeauna
• Cuvântul lui Dumnezeu cere dela noi ca să iertăm
• Nu trebuie întotdeauna cu cuvinte alese sau exact pronunţate
• Prin atitudinea şi gestul celui în cauză poţi observa, că regretă fapta sau
vorba greşită
• Cuvintele joacă un foarte mic rol. Atitudinea contează. Dar de câte ori?
Matei 18:21

Atunci Petru s-a apropiat de El, şi I-a zis: ,,Doamne de câte ori să iert pe
fratele Meu când va păcătui împotriva mea? Până la şapte ori?”
• Petru, băiat deştept a vrut să fie sigur, că nu face o greşeală
• Poate că s-a gândit la un prieten, care a fost lovit şi care a ramas infirm
• Sau poate că s-a gândit la un vecin de-a lui, care-l sâcăie de ani de zile
Matei 18:22

Isus i-a zis: ,,Eu nu-ţi zic până la şapte ori, ci până la şaptezeci de ori câte
şapte.
• Aici nu este vorba de un joc a matematicienilori ci e vorba de o cifră
simbolică fără valuare dar care reprezintă o mulţime, mult de tot
• Dar atenţie: Şi iertarea aceasta are un preţ.
• Condiţia premergătoare este ca cel vinovat trebuie să recunoască greşeala
lui
Luca 17:3
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Luaţi seama la voi înşivă! Dacă fratele tău păcătuieşte împotriva ta,
mustră-l! Şi dacă-i pare rău, iartă-l!
• Atitudinea noastră este cheie pentru atitudinea Tatălui nostru Ceresc
• Aşa cum cere Biblia, ca cel care a păcătuit trebuie să-i pară rău, aşa cere şi
Tatăl din Cer dela noi că trebuie să ne pară rău
Psalmii 32:5

Atunci Ţi-am mărturisit păcatul meu, şi nu mi-am ascuns fărădelegea. Am
zis: ,,Îmi voi mărturisi Domnului fărădelegile!” Şi Tu ai iertat vina
păcatului meu.
• Şi când ne iartă fărădelegiile noastre? Dacă venim cinstiţi în Faţa Lui.
Faptele Apostolilor 2:38

,,Pocăiţi-vă”, le-a zis Petru, ,,şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui
Isus Cristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului
Duh”

Iertarea noastră este obligatorie
•
•
•
•
•
•

Dar ce facem, dacă nu recunoaşte greşeala făcută?
Poate că ştie că a greşit dar nu vrea să recunoască că a greşit
E adevărat, că şi atunci trebuie să-i ierţi?
Nu. Pentru-că omeneşte văzut nici nu este posibil.
Pentru câteva mărunţişuri, poate, dar pentru lucruri mai grave, Nu!
Dar Apostolul Pavel ne îndrumă gândurile de răzbunare într-o altă direcţie:
Romani 12:19

Prea iubiţilor, nu vă răsbunaţi singuri; ci lăsaţi să se răzbune mânia lui
Dumnezeu; căci este scris: ,,Răzbunarea este a Mea; Eu voi răsplăti”, zice
Domnul.
• Apostolul Pavel recunoaşte astfel, că răzbunarea este un lucru legitim,
• Şi dorinţa omului este: o răzbunare imeduată şi cu cea mai mare severitate
Ieremia 18:23

Dar Tu, Doamne, cunoşti toate uneltirile lor făcute ca să mă omoare. Nu le
ierta nelegiuirea, şi nu le şterge păcatul dinaintea Ta: ci să fie doborâţi în
Faţa Ta! Lucrează împotriva lor la vremea mâniei Tale!“
• Dar Isus ne învaţă altceva. Prin Pavel ne transmite:
2 Timotei 4:14

Alexandru, căldărarul, mi-a făcut mult rău. Domnul îi va răsplăti după
faptele lui.
Romani 12:19-21

Prea iubiţilor, nu vă răsbunaţi singuri; ci lăsaţi să se răzbune mânia lui
Dumnezeu; căci este scris: ,,Răzbunarea este a Mea; Eu voi răsplăti”, zice
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Domnul. Dimpotrivă: dacă îi este foame vrăjmaşului tău, dă-i să mănânce;
dacă-i este sete, dă-i să bea; căci dacă vei face astfel, vei grămădi cărbuni
aprinşi pe capul lui.” Nu te lăsa biruit de rău, ci biruieşte răul prin bine.

Biruieşte răul prin (şi mai mult) bine
•
•
•
•
•
•
•

Nu este destul, dacă uităm sau iertăm răul care ne-a fost făcut
Pentru-că firea noastră omenească şi aşa nu acceptă o astfel de atitudine
Noi trebuie să răsplătim cu şi mai mult bine
Lucrul acesta este imposibil pentru un om fără Dumnezeu
Pavel a scris lui Timotei: Domnul îi va răsplăti după faptele lui.
Pavel a renunţat la o răzbunare, şi a dat-o în mâinile Domnului
Astfel a primit o inimă liberă şi curată pentru binecuvântările lui Dumnezeu
Luca 6:35

Voi însă, iubiţi pe vrăjmaşii voştri, faceţi bine şi daţi cu împrumut, fără să
nădăjduiţi ceva în schimb. Şi răsplata voastră va fi mare, şi veţi fi fiii Celui
Prea Înalt; căci El este bun şi cu cei nemulţămitori şi cu cei răi.
1 Petru 3:9

Nu întoarceţi rău pentru rău, nici ocară pentru ocară; dimpotrivă,
binecuvântaţi, căci la aceasta aţi fost chemaţi: să moşteniţi binecuvântarea.
• Apostolul Petru ne îndeamnă că răutatea omului şi pagubile lui nu trebuie
să fie în totdeauna materiale, ci ele pot fi şi prin atitudine sau prin vorbe
greşite, dureroase
Iaciv 1:26

Dacă crede cineva că este religios, şi nu-şi înfrânează limba, ci îşi înşeală
inima, religiunea unui astfel de om este zădarnică.
• Numai un om nou născut prin Domnul nostru Isus Cristos poate lucrul
acesta
Efeseni 4:31-32 şi 5:1-2

Orice amărăciune, orice iuţime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire
şi orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru.Dimpotrivă, fiţi buni unii
cu alţii, miloşi, şi iertaţi-vă unul pe altul, cum v-a iertat şi Dumnezeu pe voi
în Cristos.Urmaţi dar pilda lui Dumnezeu ca nişte copii prea iubiţi. Trăiţi
în dragoste, dupăcum şi Cristos ne-a iubit, şi S-a dat pe Sine pentru noi ,,ca
un prinos şi ca o jertfă de bun miros”, lui Dumnezeu.
Filipeni 1:6

Sunt încredinţat că Acela care a început în voi această bună lucrare, o va
isprăvi până în ziua lui Isus Cristos.
Amin
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