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ormarea de noi slujitori ai Cuvântului
Alegerea unui nou pãstor

Parabola iertãrii
Matei 18:21-35

Domnul Isus a rostit aceastã pildã în contextul în care vorbeºte despre 
rezolvarea conflictelor între oameni, între fraþi, conflicte care au loc fie în afara 
bisericii, fie în interiorul ei, precum ºi despre modul în care pot fi rezolvate aceste 
conflicte (Matei 18:15-20).

În acest context, apostolul Petru prinde prilejul sã clarifice o problemã foarte 
importantã pentru el ºi pentru ceilalþi apostoli, ºi anume, problema iertãrii, 
adresându-I Mântuitorului întrebarea: „Doamne, de câte ori sã iert pe fratele meu 
când va pãcãtui împotriva mea? Pânã la ºapte ori?” (v. 21). Rãspunsul Domnului 
Isus l-a lãsat fãrã cuvinte pe Petru, care se aºtepta la un rãspuns care sã-l satisfacã, unul 
care sã limiteze numãrul de iertãri. Isus i-a zis: „Eu nu-þi zic pânã la ºapte ori, ci pânã 
la ºaptezeci de ori câte ºapte.(v.  22), adicã trebuie sã ierþi fãrã nicio limitã.

Pentru a ilustra acest lucru, Mântuitorul rosteºte Pilda robului nemilostiv, 
în care descoperim câteva adevãruri în ceea ce priveºte aceastã problemã a iertãrii, 
atât de spinoasã ºi atât de greu de îndeplinit de cãtre orice om.

1. Iertarea lui Dumnezeu este un har nemeritat oferit omului pãcãtos.
      Datoria robului chemat de stãpân era atât de mare (zece mii de talanþi) încât nu 
putea s-o plãteascã niciodatã. Stãpânul ºtia lucrul acesta, dar pentru cã robul datornic 
l-a rugat, i s-a fãcut milã de el ºi i-a iertat toatã datoria. 
      Dumnezeu ºtie cã nimeni nu poate plãti o datorie atât de mare cauzatã de multele 
pãcate pe care le sãvârºeºte orice om pe pãmânt, ºi de aceea I s-a fãcut milã de noi ºi a 
hotãrât sã ne ierte.
       Oare poate fi un har mai mare ca acesta?
    
2. Iertarea lui Dumnezeu are ca scop schimbarea atitudinii omului faþã de 
Dumnezeu ºi faþã de semeni.
       Aceasta a fost intenþia stãpânului când l-a chemat pe robul datornic. Sã-l cunoascã 
pe acest stãpân atât de generos ºi iubitor, ºi sã-ºi schimbe atitudinea, comportamentul, 
faþã de stãpân, dar ºi faþã de semenii lui.
     Din pãcate, aceasta schimbare nu s-a produs în inima acestui rob, aºa cum se 
întâmplã cu atâþia oameni a cãror datorie le-a fost plãtitã de Isus Hristos la Golgota ºi 
totuºi viaþa lor rãmâne neschimbatã, spre nenorocirea ºi pierzarea lor.
     
3. Iertarea lui Dumnezeu este condiþionatã de iertarea pe care o acordãm 
celor ce ne greºesc. 
      Mântuitorul a spus: ... dacã nu iertaþi oamenilor greºelile lor, nici Tatãl vostru nu 
vã va ierta greºelile voastre. (Matei 6:15). 
    Pilda aceasta se încheie cu un deznodãmânt dramatic pentr u robul acela rãu ºi 
viclean, care în final nu s-a putut bucura de iertarea stãpânului, pentru cã nu a putut 
ierta o datorie foarte micã  a unui tovarãº de-al lui.

o 

o 

o 

o RESURSE PE SITE-UL BISERICII. Vã reamintim cã pe pagina de internet a bisericii 
noastre (www.bbht.ro) puteþi asculta predicile în format audio, puteþi descãrca Pliantul 
Dialogos sau Ghidul de studiu biblic pentru grupurile de ucenicie. Pentru mai multe 
detalii accesaþi www.bbht.ro. Mulþumim celor implicaþi!

o 

o 

o 

GRUPURI DE UCENICIE. Continuã întâlnirile grupurilor de ucenicie cu Lecþia 4 
(1Petru 1:6-9). În Ghidul de studiu aceastã lecþie se gãseºte la pag. 25-29. Sã perseverãm în 
cunoaºterea adevãrurilor Scripturii din aceastã carte ºi sã le aplicãm în viaþa noastrã în 
fiecare zi.

CATEHEZÃ. Vã reamintim cã a început un nou studiu de catehezã pentru toþi cei ce doresc 
sã cunoascã adevãrurile Scripturii privind mântuirea sufletului, sau au întrebãri la care 
doresc rãspunsuri. Întâlnirile au loc în fiecare duminicã dimineaþa de la ora 9.00, în 
corpul din faþã, la etaj (bibliotecã).

EUTIH. O întâlnire pentru tineri care vor sã se pãzeascã de aþipire ºi cãdere spiritualã. Ne 
susþinem unul pe altul. E loc ºi pentru tine, marþi, de la 18.30, în capelã.

STUDIU BIBLIC SURORI. Continuã întâlnirile surorilor pentru un timp de pãrtãºie în 
rugãciune ºi studiu biblic, în fiecare zi de joi de la ora 18.00. Întâlnirile au loc în corpul din 
faþã, la etaj (bibliotecã)

GRUPURI DE RUGÃCIUNE. Vã reamintim cã existã un timp de rugãciune în fiecare 
duminicã dimineaþa de la ora 9.00-9.50, pentru fraþii, surorile ºi tinerii care doresc sã 
mijloceascã pentru lucrarea Domnului din biserica noastrã. Întâlnirile au loc în corpul din 
faþã, la etaj.  

CITIREA BIBLIEI. Am început al doilea an al noului ciclu de citire a Bibliei prin proiectul 
Dialogos. În trei ani vã propunem sã citim Biblia în ordine cronologicã. Sãptãmâna aceasta 
se va citi 1 Regi 10; Eclesiastul 1-10.

Tot aºa va face ºi Tatãl Meu 
cel ceresc, dacã fiecare din 
voi nu iartã din toatã inima 

pe fratele sãu.
 (Matei 18:35)

 Rugãciune specialã pentru 
ÎNVÃÞÃTURA DIN CUVÂNT

s 
s 

s 

s 
s 
s 
s 
s 
s 

s 

Mulþumire pentru Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia
Mulþumire pentru cã Biblia este tradusã în limba 

românã de peste 300 de ani
Mulþumire pentru libertatea religioasã din þara 

noastrã, care ne permite sã avem, sã citim ºi sã dãruim 
Biblia

Pocãinþã pentru faptul cã deºi avem Biblia, nu o citim adesea
Pocãinþã pentru cã deºi citim Biblia ºi o cunoaºtem, nu o împlinim
Pocãinþã pentru faptul cã deºi ºtim Evanghelia, nu o mãrturisim altora
Mijlocire pentru o mai mare seriozitate în citirea ºi împlinirea Scripturilor
Mijlocire pentru mai mulþi slujitori ai Cuvântului
Mijlocire pentru cei care au auzit  Cuvântul lui Dumnezeu, ca sã îl creadã ºi sã-ºi mântuiascã 

sufletul
Mijlocire pentru toþi cei care dau învãþãturã din Cuvânt în Biserica Harul: pãstori, lideri de 

grupuri de ucenicie, învãþãtori de la ºcoala duminicalã, adolescenþi, tineri, lideri de la grupul 
surorilor etc.

          
Biserica „Harul“: Str. Liviu Rebreanu Nr. 50 - 54,

     
Sector 3, Bucureºti, Tel/Fax: 021 340.39.75

 Mercioniu - Pastor   031 809.28.40 - mobil 0724 308.749
0721 368.837

       
      Nicolae Ologeanu - Pastor   021 348.48.42 - mobil 0724 308.726

Daniel
       Adrian Corcãu - Casier   021 673.78.05 - mobil   

 Contul Bisericii „Harul“ este: RO 09 RNCB 0089003698380001   
B.C.R. Agenþia Theodor Pallady      Cod Fiscal - 12117218

   

w w w . b b h t . r o

VERSETUL DE AUR AL 
SÃPTÃMÂNII 

18.00 –20.00

18.00 –19.30 Continuarea în pagina 2



Sora Petra Ursan

  mulþumire pentru modul în care Dumnezeu i-a purtat de 
grijã de-a lungul vieþii
 

  mulþumire pentru sãnãtatea pe care o are ca sã-ºi ajute 
copiii ºi nepoþii

  mântuirea întregii familii

Fam. Mihai ºi Nina Radu

  mulþumire cã Dumnezeu le-a dat harul sã-L slujeascã din 
tinereþe ºi pânã în prezent

  mulþumire pentru armonia din familie

  rugãciune pentru biserica prigonitã

  rugãciune pentru generaþia tânãrã, foarte expusã multor 
ispite în aceste vremuri 

  rugãciune pentru putere de mãrturisire a Cuvântului 

Purtaþi-vã sarcinile unii altora ºi veþi împlini astfel 
Legea lui Hristos!  Galateni 6:2

s

s

s

s

s

s

s

s

 În clipele care tocmai au urmat, ziarul a fost imediat aruncat 
pe duºumea, iar tatãl meu, luat prin surprindere, a fãcut un 
lucru pe care nu l-am mai vãzut niciodatã fãcându-l: s-a ridicat 
bãtrâneºte de pe scaunul pe care era aºezat, a început sã 
plângã cu lacrimi uriaºe dupã care m-a îmbrãþiºat, adãugând 
cã el m-a iertat de multã vreme ºi mã aºtepta îndurerat sã 
revin acasã.

În ziua în care m-am reîntors la tatãl meu, Dumnezeu era ºi El 
acolo ºi mã aºtepta împreunã cu toatã casa pe care eu o 
pãrãsisem demult, odatã cu începerea studiilor. El a fost 
martorul acelor momente ale reîntâlnirii în care eu primeam 
iertarea, atât de mult aºteptatã, din partea tatãlui meu 
pãmântesc.

Nu mi-a rãspuns la multele strigãte prin care L-am cãutat, 
pentru cã chemãrile mele nu erau sincere, nu erau pline de 
dragoste ºi de umilinþã, dar El mã însoþea mereu în clipele 
cele mai grele chiar dacã eu Îl sfidam neîncetat. 

 Domnule profesor, doresc sã vã spun acum când mi-amintesc 
ºi de rãspunsul pe care mi l-aþi dat la încheierea studiilor mele 
universitare, cã aþi avut mare dreptate atunci, fiindcã 
Dumnezeu m-a gãsit ºi pe mine din momentul în care mi-am 
cerut iertare tatãlui meu pãmântesc dar ºi Celui ceresc. ªi 
ceea reprezintã cel mai important fapt este cã în acele 
momente El m-a gãsit...!                                                             

 MAXIME ºi CUGETÃRI  despre  IERTARE                                                                    

   Iertarea nu este un act ocazional, ci o atitudine 
permanentã. (Martin Luther King)                                 

   A greºi este omeneºte, însã a ierta este divin. (Alexander 
Pope)                                                         

   Iertarea este cea mai puternicã dintre puteri; ea face bine 
celui ce o acordã ºi totodatã celui ce o primeºte. (Goethe)                                                                                                                       

   Iertarea este mireasma pe care violeta o lasã pe cãlcâiul 
care a strivit-o. (Mark Twain)                         

   A ierta înseamnã a elibera un prizonier ºi a descoperi cã 
prizonierul erai chiar tu. (Lewis B. Smedes)      

   Cei slabi nu pot ierta niciodatã. Iertarea este o trãsãturã a 
oamenilor puternici. (Mahatma Gandi)                 

   Iubeºte adevãrul, dar iartã greºeala. (Francois-Marie 
Arouet de Voltaire)                                             

   Dacã vrei sã fii fericit o zi, rãzbunã-te! Dacã vrei sã fii 
fericit toatã viaþa, iartã! (Lacordaire)                   

   Cine nu iartã distruge puntea pe care trebuie sã meargã el 
însuºi. (Autor necunoscut)

   Iertãm atâta timp cât iubim. (La Rochefoucauld)

   Doriþi sã vã bucuraþi întotdeauna de iertarea lui 
Dumnezeu? Nu uitaþi cã ea este condiþionatã de iertarea pe 
care o acordãm celor ce ne greºesc. 

        Trebuie sã reþinem, dragii mei, cã Biblia vorbeºte foarte 
mult despre iertarea pe care Dumnezeu este gata s-o acorde 
oricãrui pãcãtos, care vine cu pocãinþã ºi credinþã înaintea 
Lui. Cã nu este pãcãtos prea mare pe care Dumnezeu sã nu-l 
poatã ierta. ªi cã aceastã iertare o primim doar datoritã 
harului nespus de mare al lui Dumnezeu, har pe care nimeni 
nu îl meritã.
        Dar sã nu uitãm cã Dumnezeu doreºte ºi aºteaptã o 
schimbare radicalã a vieþii noastre, motivatã de o dragoste 
atât de mare arãtatã de Dumnezeu faþã de noi. ªtim cã prin 
puterile noastre nu putem sã ne schimbãm. De aceea, avem 
nevoie sã apelãm la puterea Duhului Sfânt care sã lucreze în 
noi aceastã schimbare. 

ªi reþineþi cã nu ne putem aºtepta ca Dumnezeu sã ne 
ierte, ºi noi sã refuzãm sã-i iertãm pe cei ce ne greºesc. 
Iertarea acestora este o confirmare ºi o certitudine cã ºi 
Dumnezeu ne iartã de câte ori pãcãtuim. Mântuitorul a spus: 
Dacã iertaþi oamenilor greºelile lor, ºi Tatãl vostru cel 
ceresc vã va ierta greºelile voastre. (Matei 6:14)

Fie ca Dumnezeu sã ne facã sã preþuim harul iertãrii 
oferit nouã de Dumnezeu, ºi spiritul iertãrii sã ne 
stãpâneascã pe toþi în relaþia ce semenii noºtri, pentru a ne 
bucura din plin de binecuvântãrile iertãrii lui Dumnezeu.

            IERTAREA  ADUCE  ELIBERARE                                                                  

  John Powell, un profesor de teologie de la Universitatea 
Loyola din Chicago, a povestit despre experienþa pe care a 
avut-o cu unul dintre studenþii lui, care, datoritã deciziei 
tatãlui sãu, a trebuit sã frecventeze,  cursurile pe care 
acesta le preda. Dupã interesul manifestat de student, era 
evident faptul cã Tommy n-ar fi vrut sã studieze Teologia. A 
trebuit totuºi sã participe la aceste cursuri pentru cã erau 
obligatorii.                                                                   

 În ultima orã de curs, acest student a dorit sã-i punã 
profesorului Powell o întrebare:
-  Domnule profesor, a întrebat studentul, credeþi cã voi 
reuºi vreodatã sã-L gãsesc pe Dumnezeu?
Profesorul Powell ºi-a dat seama imediat cã aceasta nu-i 
numai o întrebare cinicã, ci ea reprezintã expresia unei 
împotriviri lãuntrice ºi a unei convingeri atee. De aceea, 
dupã ce s-a gândit puþin, profesorul i-a rãspuns:
-  Nu cred cã tu îl vei gãsi vreodatã pe Dumnezeu, dar ceea 
ce cred ºi ºtiu, cu siguranþã, este cã Dumnezeu te va gãsi pe 
tine!

Dupã acest rãspuns, Tommy a pãrãsit sala de clasã fãrã sã 
mai rosteascã vreun cuvânt. Cei doi, profesor ºi elev, nu s-
au mai întâlnit o perioadã de mulþi ani de zile, dupã 
aceastã ultimã orã de curs.

Într-o zi, însã, cineva a bãtut la uºa cabinetului 
profesorului John Powell ºi când acesta a deschis uºa, cel 
care a pãºit înãuntru, era tocmai fostul student Tommy.

Acum chipul lui arãta cã se aflã într-o situaþie jalnicã; pe 
faþa lui se puteau citi urmele unei dureri profunde. El 
venise sã-i spunã profesorului Powell cã suferã de o boalã 
incurabilã ºi cã se aflã deja în fazã terminalã.

-  Am bãtut la uºa cer ului de multe ori, a spus Tommy, dar n-
am primit niciun rãspuns. N-am primit acest rãspuns 
solicitat, a recunoscut el, pentru cã eram într-un conflict 
puternic cu tatãl meu pe care nu doream sã-l mai vãd 
niciodatã.
Într-o zi, în care mi-am dat seama cã boala mea se agrava 
tot mai mult, m-am gândit cã n-aº vrea sã mor înainte de a 
mã împãca cu tatãl meu. Am plecat spre casa pãrinteascã ºi 
când am intrat înãuntru, l-am gãsit pe tata rãsfoind ziarul. 
Vãzându-l, în acele momente, nu ºtiam ce sã-i spun ºi cum 
sã încep o conversaþie întreruptã vreme îndelungatã. De 
aceea, din cauza emoþiei ce mã încerca puternic, n-am 
reuºit sã spun decât atât:”Tatã, te iubesc mult ºi te rog din 
suflet sã mã ierþi! Am venit acasã împins de dorinþa de a-þi 
spune doar aceasta”.

R u g ã c i u n e u n i i p e n t r u  al þ i i

Refugiaþii creºtini forþaþi sã pãrãseascã 

Irakul sunt acum persecutaþi în Turcia

Mii de refugiaþi creºtini care au fost nevoiþi sã-ºi pãrãseascã 

casele din Irak din cauza persecuþiei, întâmpinã ºi mai multã 

persecuþie în taberele de refugiaþi din Turcia. Portalul 

informativ , relateazã precum cã 45,000 de 

refugiaþi creºtini irakieni trãiesc în condiþii de sãrãcie în 

Turcia, unde, pe de altã parte, sunt discriminaþi de cãtre 

vecinii lor musulmani.

Preºedintele Consiliului Irakian de Ajutorare a Creºtinilor ºi 

membru activ în Proiectul Philos, Juliana Taimoorazy, a 

analizat situaþia dramaticã a refugiaþilor creºtini spunând cã 

aceºtia sunt lipsiþi de dreptul de a-ºi exprima credinþa din 

cauza persecuþiei din partea vecinilor musulmani, iar 

moscheile de asemenea ar refuza sã-i ajute dacã ar afla cã 

împãrtãºesc credinþa creºtinã.

Refugiaþii creºtini sperã sã ajungã în Statele Unite sau într-o 

oarecare altã þarã în care ar fi liberi sã-ºi exprime credinþa 

fãrã nici un fel de temeri, însã Departamentul de Stat al 

Statelor Unite întârzie sã ia vreo decizie cu privire la aceºtia. 

Taimoorazy considerã cã bisericile ar trebuie sã întreprindã 

mãsuri pe marginea acestei crize umanitare: „Unele biserici 

au contribuit financiar la ajutorarea refugiaþilor creºtini, 

altele s-au implicat prin rugãciune dar situaþia vizeazã un 

numãr colosal de creºtini, motiv pentru care avem nevoie de 

o trezire majorã a bisericilor.”

Taimoorazy susþine cã lanþurile de rugãciune ar fi o metodã 

prin care creºtinii de pretutindeni ar putea ajuta refugiaþii. 

Organizaþia pe care o conduce a lansat un lanþ al rugãciunii 

care se numeºte ,,Lanþul Trezirii”, astfel încât creºtinii din 

Orientul Mijlociu sã simtã susþinerea familiei lui Hristos din 

toatã lumea.

,,Dacã nu vorbim cu membrii din bisericile noastre ºi dacã nu 

ne rugãm împreunã pentru trupul lui Hristos, nu vor mai 

exista creºtini în Orientul Mijlociu,” ne avertizeazã 

Taimoorazy.
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