Aleg sa iert.
Matei 6:9-14
6:9 Iată, deci, cum trebuie să vă rugaŃi: „Tatăl nostru care eşti în ceruri! SfinŃeascăse Numele Tău;
6:10 vie împărăŃia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ.
6:11 Pâinea noastră cea de toate zilele (Sau: pentru mâine) dă-ne-o nouă astăzi;
6:12 şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiŃilor noştri
(Greceşte: Lasă-ne datoriile noastre, cum şi noi am lăsat pe ale datornicilor noştri);
6:13 şi nu ne duce în ispită, ci izbăveşte-ne de cel rău. Căci a Ta este împărăŃia şi
puterea şi slava în veci. Amin!
6:14 Dacă iertaŃi oamenilor greşelile lor şi Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta
greşelile voastre.

Nota - Matei 6:14 – o alta traducere engleza foloseste cuvantul infractiune
14 Daca iertati infractiunile altora, si Tatal ceresc va ierta pe ale voastre( ca si cum
cineva ignora semnul infractiunii de pe proprietatea ta).
Unul dintre cele mai dificile domenii pentru oameni e sa se confrunte cu
domeniul iertarii.
Daca neiertarea nu este rezolvata( confruntata) , aceasta poate otravi viata unei
persoane, poate chiar otravi familii, prietenii, relatii si chiar sa afecteze biserici.
De-a lungul istoriei am auzit de oameni care au avut dusmanii de moarte, care au
inceput prin ranirea sau jignirea cuiva.
Hatfield & McCoy (1878-1891 West Virginia and Kentucky USA)
12 şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiŃilor noştri (Greceşte:
Lasă-ne datoriile noastre, cum şi noi am lăsat pe ale datornicilor noştri);
Acest verset este conditional: suntem iertati pentru ca noi am iertat intai.
Romani 5:8
Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faŃă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă
păcătoşi, Hristos a murit pentru noi.
Dumnezeu a facut primul pas si l-a dat pe Isus, pentru ca noi sa putem primi
iertare.
Pretul este mare atunci cand nu iertam:
Oamenii pot trai in amaraciune multi ani ca si Hatfield’s & McCoy, timp de 13 ani
Razbunarea – revansa- tu m-ai ranit, te ranesc si eu, etc.
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Atunci cand decizi sa faci primul pas si sa ierti, atunci rupi puterea neiertarii (
Ioan 10:10)
Cand ierti , se elibereaza puterea cerului sa curga si te elibereaza pe tine si pe
ceilalti implicati.

Cateva idei false pe care oamenii le au despre iertare.
1]
Daca inca simti durere pentru situatia respectiva atunci inseamna ca
nu ai iertat cu adevarat.
Poti ierta dar durerea va mai fi, si e nevoie de timp sa se vindece.

2]

Iertarea nu inseamna ca vei uita.
: Helmut Thielicke un pastor german care a indurat cele mai negre zile ale
celui de-al trei-lea reich” niciodata sa nu mentionezi cuvintele iertare si
uitare in aceeasi propozitie. Nu ne vom aminti, dar iertand nu mai ii avem
in memorie”

3]
Iertarea e ca si cum ai pretinde ca ofensa nu a contat ( nu a fost
importanta).
Adevarul e ca a contat si inca conteaza.
Poti sa incerci sa ascunzi rana sub un bandaj, dar va continua sa sangereze.
Poti sa o maturi sub un covor dar oamenii vor observa curand ridicaturile
de sub covor.
Daca defectez valva de siguranta a unui tren cu aburi intr-un final va
exploda.
Conteaza si e nevoie sa fie adusa la lumina ( a se discuta despre).

4]

Iertarea nu inseamna ca lucrurile vor fi la fel ca inainte.
Adevarul e ca poate nu vor mai fi la fel, dar pot fi de 1000 de ori mai bune.

Unul dintre cele mai dificile domenii e ca oamenii sa se ierte pe ei insisi.
Dumnezeu vrea sa ierte , dar tu continui sa te pedepsesti singur.
( Data urmatoara cand iei Cina Domnului accepta iertarea Domnului)
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Ce inseamna iertarea?
Iertarea inseamna ca ofensa ( jignirea) care a fost adusa nu ne va mai separa.
Iertarea inseamna ca nu vom mai incerca sa ne ranim unul pe altul.
Iertarea inseamna ca puterea dragostei care ne tine impreuna este mai mare
decat ofensa care ne-ar separa.
Cand iertam, noi eliberam ofensatorul in harul Domnului si el nu mai este legat de
noi.
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