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O lecţie despre iertare - Matei 18:21-35 
 
Introducere: 
 

• Avem nevoie de trezire, de doctorie pentru ochi, altfel suntem în mare pericol. Noi 
zicem: mergem în cer..... dar cum este acolo? Cum se intră acolo? Cine intră 
acolo? Isus ne spune cu ce se aseamănă Împărăţia cerurilor 

• Conform textului citit, Împărăţia cerurilor este pentru cei care iartă deplin (v 32) 
şi din toată inima (v 35) pe fratele său, pe aproapele său. 

 
A. Contextul: Matei 18 

 
B. Problema lui Petru 

 

• Umilinţa slabă: era preocupat de cât păcătuieşte fratele lui împotriva sa, nu invers 
• Era preocupat de limite şi măsuri. Unde este dragoste, nu este limită. Rabinii 

spuneau că trebuie să ierţi de 3 ori 
• Nu ştia că nu trebuie să ţină lista greşelilor! De şapte ori? Nu de 7 x 10 x 7 ..... 

Iertarea este o stare a inimii, nu un calcul 

 
C. Lecţia lui Hristos 

 

• Actul 1: Robul este dator: cere amânare dar este iertat (23-27) 
• Actul 2: Atitudinea robului iertat: iese iertat dar condamnă (28-30) 
• Actul 3: Reacţia stăpânului: se mânie şi robul devine prizonier (31-34) 
• Concluzie: aşa va face Tatăl Ceresc oricui nu iartă din toată inima.... (35) 

 
D. Lecţii, adevăruri, reflecţii despre iertare 

 

• Ca să ierţi trebuie să experimentezi iertarea. Dacă nu ierţi, nu ai experimentat 
iertarea! 

• Dacă eşti în Împărăție, ești o persoană milostivă. "Ferice de cei milostivi, căci ei 
vor avea parte de milă." 

• Noi toţi suntem datornicii lui Dumnezeu. Nici unul dintre noi nu este în stare să 
plătească datoria (Ps 49:7, Rom 3:20) 

• Păcătosul iertat trebuie să dorească să ierte pe oricine a greşit împotriva lui şi 
trebuie să facă tot ce îi stă în putere pentru a realiza o reconciliere completă. 

 
E. Aplicaţii legate de: 

 

• Costul iertării - iertare ieftină? 
• Înţelegerea iertării - cum s-o experimentezi? 
• Motivaţia iertării - de ce să iert? 
• Siguranţa iertării - cine o poate avea? 

 


