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n CE ESTE?

n CUM PRIMIM IERTAREA?

Atunci când greşim faţă de cineva ne
cerem iertare pentru a restabili relaţia cu
acea persoană.
Iertarea nu este obţinută pentru că cel
vinovat merită să fie iertat.De aceea putem spune că iertarea este decizia liberă
de a nu avea nimic împotriva cuiva, în
ciuda răului pe care acel cineva ţi l-a făcut,
sau cu alte cuvinte spus, iertarea este manifestarea principală a dragostei faţă de o
persoană care ţi-a greşit. Asta înseamnă că
dacă cineva este plin de ură, nu poate ierta. Cel mai mare exemplu de iertare
este cea pe care Dumnezeu ne-a dat-o prin
Domnul Isus.

Oare chiar iartă Dumnezeu tot şi pe
toţi…?
„Dacă ne mărturisim păcatele, El este
credincios şi drept ca să ne ierte păcatele
şi să ne cureţe de orice nelegiuire.“
(1 Ioan 1:9).

În acest verset avem singuranţa iertării,
dar şi unicul mod de a primi iertarea.
Condiţia să fim iertaţi este mărturisirea.
Dumnezeu, iertându-ne, aruncă greşeala
noastră în ‘’marea uitării’’ şi aşa aşteaptă
să facem şi noi.
Fie ca Duhul Sfânt să ne dea puterea
să ne iertăm unul pe altul aşa cum ne-a
iertat Dumnezeu pe noi. AMIN!!!

n CINE ARE NEVOIE DE IERTARE?
Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de
slava lui Dumnezeu.“ (Romani 3:23)
Deci toţi avem nevoie de iertarea lui
Dumnezeu. Niciunul nu o merităm. Dar
pentru că Dumnezeu este dragoste „Cine
nu iubeşte n-a cunoscut pe Dumnezeu;
pentru că Dumnezeu este dragoste.“ (1
Ioan 4:8), ne iubeşte aşa de mult că îşi dovedeşte dragostea faţă de noi, iertându-ne
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şi fiindcă ştim din Rom. 5:5 că dragostea
Lui a fost turnată în inimile noastre prin
Duhul Sfânt.
Mulţi îşi cer osânda singuri când zic
în rugăciunea ‘’TATĂL NOSTRU’’:şi ne
iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi
iertăm greşiţilor noştri...şi de fapt ei nu
pot ierta aşa cum Dumnezeu ne-a iertat
pe noi - în Hristos.

„Atunci Domnul a zis: „Duhul Meu nu
va rămâne pururi(nu se va lupta pururi)
în om, căci şi omul nu este decât carne
păcătoasă: totuşi zilele lui vor fi de o
sută douăzeci de ani.”“
(Geneza 6:3)

An XI, nr. 515 din 10 octombrie 2010

ANUNŢURI

Miercuri
Joi
Vineri
Sâmbătă
Duminică
Duminică

- ora 18 Repetiţie de cor
- ora 18 Serviciu de închinare
- ora 17 Clubul Awana
- ora 17 Întâlnirea de tineret
- ora 9.30 Pregătire pentru botez
- ora 10 şi 17 Servicii de închinare
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nţelegerea greşită a îndelungei
răbdări a lui Dumnezeu îi determină pe unii oameni să amâne
mereu clipa pocăinţei lor.
Acest lucru se întâmplă în ciuda faptului că îşi cunosc foarte bine starea de
păcat şi vinovăţie şi au înţeles cel puţin
la nivel intelectual că doar Dumnezeu îi
poate scăpa de o asemenea situaţie ingrată.
Suferim însă ca şi oameni de o stare
de amorţire spirituală în care Diavolul reuşeşte să paralizeze
Continuare pag. 2

Andy Zaneni
Şi poruncile acestea pe care ţi le dau astăzi,să
le ai în inima ta. (Deuteronom 6:6)
În El Playton, în Columbia, râul care
curgea prin oraş a crescut foarte mult după
o ploaie torenţială. Locuitorii oraşului sau refugiat pe acoperişurile caselor. După
câteva zile nivelul apei a scăzut dintr-o
dată. Oamenii s-au întors la casele lor şi au
început să cureţe urmele rămase cauzate de
apa care a pătruns în case.
Unul dintre ei a fost însă suspicios. El
se întreba: ”Cum de a scăzut nivelul apei
dintr-o dată? Oare nu s-a format undeva
din pietre, noroi şi copaci dezrădăcinaţi,
un fel de dig care se poate prăbuşi oricând?”.
Începu să alerge prin oraş şi să strige:
„Puneţi-vă în siguranţă! Apa mare poate

2

întoarcerea la Dumnezeu decât astăzi.
Este greşit să trăieşti cu amăgirea că
tu deţii controlul şi că vei putea apela
la Dumnezeu oricând vrei.
Uşa pe care refuzi astăzi să intri în
ciuda insistenţelor Duhului şi a chemării Sale îmbietoare, s-ar putea ca
mâine să o găseşti închisă.
Dacă astăzi uşa mântuirii este larg
deschisă, ai grijă deoarece într-o zi s-ar
putea să găseşti un lacăt.
Strigătele sfâşietoare, mâinile întinse
cu disperare, feţele cuprinse de spaima
iadului sau orice alte cuvinte de dezvinovăţire nu vor putea să clintească deloc
uşa închisă de însuşi Domnul.
Dumnezeu te avertizează că atunci
când El vorbeşte inimii tale, atunci când
eşti confruntat cu propria vinovăţie prin
interacţiunea cu Cuvântul Lui, să nu îţi
închizi inima, să nu te laşi cuprins de înşelăciunea Celui rău, să nu te împietreşti
şi să nu amâni pentru altă dată momentul împăcării cu Dumnezeu. Mâine s-ar
putea să fie prea târziu, deoarece chemarea este pentru astăzi.

Continuare din pag. 1

voinţa noastră în aşa fel încât ne complacem într-o stare de indiferenţă contagioasă.
Ne lăsăm mintea şi voinţa preocupate
cu tot felul de lucruri mărunte şi mai
puţin importante care contează doar pentru lumea de aici, ca la finalul vieţii, care
uneori vine neaşteptat de repede, să ne
trezim total nepregătiţi în faţa morţii şi
inevitabil a judecăţii lui Dumnezeu.
Cuvântul ne avertizează că nu avem
voie să ne jucăm cu răbdarea lui Dumnezeu. Bunătatea Lui ne îndeamnă la
pocăinţă nicidecum la nesăbuinţă. Faptul
că Dumnezeu are răbdare cu mine astăzi
şi nu îmi pedepseşte încăpăţânarea şi refuzul de a răspunde chemării Sale, nu
este deloc o garanţie că va face lucrul
acesta şi mâine.
Cine crede că poate profita de Dumnezeu se înşală amarnic iar într-o zi mentalitatea aceasta îi va fi fatală.
De aceea trebuie să pricepem că cercetarea şi chemarea Domnului la pocăinţă sunt pentru astăzi. Niciodată nu va fi
în viaţa ta un timp mai favorabil pentru

Avertizarea

reveni!”. Care a fost reacţia celorlalţi? Au
fost două feluri de reacţii: unii s-au lăsat
avertizaţi şi şi-au părăsit casele refugiindu-se pe dealul din apropiere. Alţii au râs…
până au auzit zgomotele îngrozitoare.
Doar puţini dintre ei au supravieţuit.
Aceasta a fost urmarea neluării în seamă a unei avertizări. O avertizare se referă
întotdeauna la un pericol viitor, a cărui realitate deseori se poate „dovedi”. Dumnezeu ne avertizează: „Pocăiţi-vă dar şi
întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi
se şteargă păcatele” (Fap.3.19). Dacă luaţi
în serios această avertizare, veţi fi salvaţi.
Dacă o respingeţi, cu indiferenţă sau râzând, veţi fi pierduţi pentru veşnicie.
Dumnezeu ne spune ce va veni; El ne arată
şi calea spre salvare.

Despre iertarea păcatelor
Cum primesc iertarea păcatelor de la Dumnezeu?

M

ulţi ne întrebăm aceast lucru,
fie că ne-am pocăit fie că nu.
Cum poate Dumnezeu să ne
ierte păcatele? Este posibil acest lucru? Ce
trebuie să fac? Răspunsul îl găsim în Faptele
Apostolilor 13:38: „Să ştiţi dar, fraţilor, că
în El vi se vesteşte iertarea pacatelor.”
Ce înseamnă iertarea pacatelor şi de ce
am eu nevoie de ea ?
Cuvântul „iertare” înseamnă a curăţa
ceva, a scuza, a anula o vină sau o datorie.
Atunci când greşim faţă de cineva, ne cerem iertare pentru a restabili relaţia cu acea
persoană. Iertarea este un act al dragostei,
îndurării/milei, şi harului. Iertarea este o
decizie de a nu avea nimic împotriva unei
alte persoane, în ciuda a ceea ce ar fi făcut
rău pentru tine.
Biblia ne spune ca toţi avem nevoie de
iertare din partea lui Dumnezeu. Pentru că
toţi am săvârşit păcate. În Eclesiastul 7:20
se spune că „Pe pământ nu este nici un om
fără prihană, care să facă binele fără să păcătuiască”. Epistola întâi a lui Ioan 1:8 spune
de asemenea: „Dăcă zicem că n-avem păcat,
ne înşelăm singuri, şi adevărul nu este în
noi”. Toate păcatele sunt la urma urmei un
act de răzvrătire împotriva lui Dumnezeu.
Astfel, este clar că avem nevoie disperată de
iertare din partea lui Dumnezeu. Dacă păcatele noastre nu sunt iertate, atunci vom
petrece eternitatea suferind consecinţele
acestora (Matei 25:46; Ioan 3:36).
n CUM aş putea să obţin iertarea?
Din fericire, Dumnezeu este iubitor şi
plin de îndurare – nerăbdător să ne ierte
păcatele! 2 Petru 3:9 ne spune că „…El...
are o îndelungă răbdare pentru voi, şi doreşte
ca nici unul să nu piară, ci toţi să vină la
pocăinţă” Dumnezeu doreşte să ne ierte, de
aceea a şi creat posibilitatea ca să fim iertaţi.

Singura pedeapsă pentru păcatele noastre
este moartea. Prima parte din Romani 6:23
spune că „plata păcatului este moartea...”
Moartea eternă este consecinţa păcatelor
noastre. Dumnezeu, în planul Său perfect,
s-a făcut o fiinţă umană – Isus Hristos. El
a murit pe cruce, luând asupra Lui toată
pedeapsa pe care noi o meritam - moartea.
2 Corinteni 5:21 ne învaţă că „Pe Cel ce n-a
cunoscut nici un păcat, El L-a făcut păcat
pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui
Dumnezeu în El.” Isus a murit pe cruce,
luând astfel asupra Lui toată pedeapsa pe
care noi o meritam! Moartea lui Isus a adus
iertarea păcatelor pentru întreaga omenire.
„El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre; şi nu numai pentru ale noastre, ci pentru
ale întregii lumi.” 1 Ioan 2:2. Isus a înviat
din morţi, proclamând astfel biruinţa Sa
asupra păcatului şi a morţii (1 Corinteni
15:1-28). A doua parte a versetului din Romani 6:23 este un adevăr, şi anume că
„...darul fără plată al lui Dumnezeu este
viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru.” Slava Lui ! Tot ce trebuie să faci este
să Îi ceri lui Dumnezeu sa te ierte prin Isus,
crezând cu adevarat şi din toată inima ta că
Isus a murit pentru tine şi pentru păcatele
tale – şi Dumnezeu te va ierta! Ioan 3:1617 conţine acest mesaj minunat: „Fiindcă
atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a
dat pe singurul Lui Fiu, ca oricine crede în
El, să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică ’’.
Deci tot ce trebuie să faci e doar să crezi
cu adevarat, iar păcatele tale vor fi şterse.
Pe cât e de mic acest cuvânt, pe atât de mare
este răsplata. Nu mai aştepta, ci acţionează, vino înaintea lui Dumnezeu cu păcatele
tale şi El în îndurarea şi bunătatea Lui te va
ierta şi vei fi liber. Viaţa cu Isus = Viaţa cu
sens !!!
Radu Banaurs
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Atunci când greşim faţă de cineva ne
cerem iertare pentru a restabili relaţia cu
acea persoană.
Iertarea nu este obţinută pentru că cel
vinovat merită să fie iertat.De aceea putem spune că iertarea este decizia liberă
de a nu avea nimic împotriva cuiva, în
ciuda răului pe care acel cineva ţi l-a făcut,
sau cu alte cuvinte spus, iertarea este manifestarea principală a dragostei faţă de o
persoană care ţi-a greşit. Asta înseamnă că
dacă cineva este plin de ură, nu poate ierta. Cel mai mare exemplu de iertare
este cea pe care Dumnezeu ne-a dat-o prin
Domnul Isus.

Oare chiar iartă Dumnezeu tot şi pe
toţi…?
„Dacă ne mărturisim păcatele, El este
credincios şi drept ca să ne ierte păcatele
şi să ne cureţe de orice nelegiuire.“
(1 Ioan 1:9).

În acest verset avem singuranţa iertării,
dar şi unicul mod de a primi iertarea.
Condiţia să fim iertaţi este mărturisirea.
Dumnezeu, iertându-ne, aruncă greşeala
noastră în ‘’marea uitării’’ şi aşa aşteaptă
să facem şi noi.
Fie ca Duhul Sfânt să ne dea puterea
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Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de
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Deci toţi avem nevoie de iertarea lui
Dumnezeu. Niciunul nu o merităm. Dar
pentru că Dumnezeu este dragoste „Cine
nu iubeşte n-a cunoscut pe Dumnezeu;
pentru că Dumnezeu este dragoste.“ (1
Ioan 4:8), ne iubeşte aşa de mult că îşi dovedeşte dragostea faţă de noi, iertându-ne

IMPORTANT!!!

Duminică, 17 octombrie, vom avea Sărbătoarea de
Mulţumire iar după amiaza AGAPĂ
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şi fiindcă ştim din Rom. 5:5 că dragostea
Lui a fost turnată în inimile noastre prin
Duhul Sfânt.
Mulţi îşi cer osânda singuri când zic
în rugăciunea ‘’TATĂL NOSTRU’’:şi ne
iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi
iertăm greşiţilor noştri...şi de fapt ei nu
pot ierta aşa cum Dumnezeu ne-a iertat
pe noi - în Hristos.

„Atunci Domnul a zis: „Duhul Meu nu
va rămâne pururi(nu se va lupta pururi)
în om, căci şi omul nu este decât carne
păcătoasă: totuşi zilele lui vor fi de o
sută douăzeci de ani.”“
(Geneza 6:3)

An XI, nr. 515 din 10 octombrie 2010

ANUNŢURI

Miercuri
Joi
Vineri
Sâmbătă
Duminică
Duminică

- ora 18 Repetiţie de cor
- ora 18 Serviciu de închinare
- ora 17 Clubul Awana
- ora 17 Întâlnirea de tineret
- ora 9.30 Pregătire pentru botez
- ora 10 şi 17 Servicii de închinare

DIN CUPRINS:
pag. 2

Avertizarea

pag. 3

Despre iertarea păcatelor

pag. 4

Iertarea

Î

nţelegerea greşită a îndelungei
răbdări a lui Dumnezeu îi determină pe unii oameni să amâne
mereu clipa pocăinţei lor.
Acest lucru se întâmplă în ciuda faptului că îşi cunosc foarte bine starea de
păcat şi vinovăţie şi au înţeles cel puţin
la nivel intelectual că doar Dumnezeu îi
poate scăpa de o asemenea situaţie ingrată.
Suferim însă ca şi oameni de o stare
de amorţire spirituală în care Diavolul reuşeşte să paralizeze
Continuare pag. 2

