
iertare, iertarea

Matei 6:9-13
9. Iată dar cum trebuie să vă rugaţi: „Tatăl nostru care eşti în ceruri!
Sfinţească-se Numele Tău;
10. vie împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ.
11. Pînea noastră cea de toate zilele (Sau: pentru mîne.) dă-ne-o nouă astăzi;
12. şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri (Greceşte: 
Lasă-ne datoriile noastre, cum şi noi am lăsat pe ale datornicilor noştri.);
13. şi nu ne duce în ispită, ci izbăveşte-ne de cel rău. Căci a Ta este împărăţia şi 
puterea şi slava în veci. Amin!

Matei 9:1-2
1. Isus S-a suit într-o corabie, a trecut marea, şi a venit în cetatea Sa.
2. Şi iată că I-au adus un slăbănog, care zăcea într-un pat. Isus le-a văzut credinţa, şi a
zis slăbănogului: „Îndrăzneşte, fiule! Păcatele îţi sunt iertate!”

Matei 18:21-22
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?”
22. Isus i-a zis: „Eu nu-ţi zic până la şapte ori, ci până la şaptezeci de ori câte şapte.

Luca 6:36-37
36. Fiţi dar milostivi, cum şi Tatăl vostru este milostiv.
37. Nu judecaţi, şi nu veţi fi judecaţi; nu osândiţi, şi nu veţi fi osândiţi; iertaţi, şi vi se 
va ierta.

Luca 7:40-48
40. Isus a luat cuvântul, şi i-a zis: „Simone, am să-ţi spun ceva.” - „Spune, 
Învăţătorule”, I-a răspuns el. -
41. „Un cămătar avea doi datornici: unul îi era dator cu cinci sute de lei, iar celălalt 
cu cinzeci.
42. Fiindcă n-aveau cu ce plăti, i-a iertat pe amândoi. Spune-Mi dar, care din ei îl va 
iubi mai mult?”
43. Simon I-a răspuns: „Socotesc că acela căruia i-a iertat mai mult.” Isus i-a zis: 
„Drept ai judecat.”
44. Apoi S-a întors spre femeie, şi a zis lui Simon: „Vezi tu pe femeia aceasta? Am 
intrat în casa ta, şi nu Mi-ai dat apă pentru spălat picioarele; dar ea Mi-a stropit 
picioarele cu lacrămile ei, şi Mi le-a şters cu părul capului ei.
45. Tu nu Mi-ai dat sărutare; dar ea, de când am intrat, n.a încetat să-Mi sărute 
picioarele.
46. Capul nu Mi l-ai uns cu untdelemn; dar ea Mi-a uns picioarele cu mir.
47. De aceea îţi spun: Păcatele ei, cari sunt multe, sînt iertate; căci a iubit mult. Dar 
cui i se iartă puţin, iubeşte puţin.”
48. Apoi a zis femeii: „Iertate îţi sunt păcatele!”



Faptele apostolilor 13: 38-39
38. Să ştiţi dar, fraţilor, că în El vi se vesteşte iertarea păcatelor;
39. şi oricine crede, este iertat prin El de toate lucrurile de cari n-aţi putut fi iertaţi 
prin Legea lui Moise.

Faptele apostolilor 4:6-7
6. Tot astfel, şi David numeşte fericit pe omul acela, pe care Dumnezeu, fără fapte, îl 
socoteşte neprihănit.
7. „Ferice“, zice el, „de aceia ale căror fără de legi sunt iertate, şi ale căror păcate sunt
acoperite!

Romani 5:16-17
16. Şi darul fără plată nu vine ca printr-acel unul care a păcătuit; căci judecata
venită de la unul, a adus osânda; dar darul fără plată venit în urma multor
greşeli a adus o hotărâre de iertare.
17. Dacă deci, prin greşala unuia singur, moartea a domnit prin el singur, cu mult
mai mult ceice primesc, în toată plinătatea, harul şi darul neprihănirii, vor domni
în viaţă prin acel unul singur, care este Isus Hristos!)

2 Corinteni 2:10
10. Dar pe cine iertaţi voi, îl iert şi eu. În adevăr, ce am iertat eu, - dacă am iertat ceva
- am iertat pentru voi, în faţa lui Hristos,

Efeseni 4:32
32. Dimpotrivă, fiţi buni unii cu alţii, miloşi, şi iertaţi-vă unul pe altul, cum v-a iertat 
şi Dumnezeu pe voi în Hristos.

Coloseni 2:13
13. Pe voi, cari eraţi morţi în greşelile voastre şi în firea voastră pămîntească netăiată 
împrejur, Dumnezeu v’a adus la viaţă împreună cu El, după ce ne-a iertat toate 
greşalele.

Iacov 5:14-16
14. Este vreunul printre voi bolnav? Să cheme pe presbiterii (Sau:bătrâni.). Bisericii; 
şi să se roage pentru el, după ce-l vor unge cu untdelemn în Numele Domnului.
15. Rugăciunea făcută cu credinţă va mântui pe cel bolnav, şi Domnul îl va 
însănătoşa; şi dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate.
16. Mărturisiţi-vă unii altora păcatele, şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi.
Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit.

1 Ioan 1:9
9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să
ne curăţească de orice nelegiuire.



iertarea

Marcu 1:4-5
4. a venit Ioan care boteza în pustie, propovăduind botezul pocăinţei spre iertarea 
păcatelor.
5. Tot ţinutul Iudeii şi toţi locuitorii Ierusalimului au început să iasă la el; şi, 
mărturisindu-şi păcatele, erau botezaţi de el în rîul Iordan.

Faptele apostolilor 5:30-31
30. Dumnezeul părinţilor noştri a înviat pe Isus, pe care voi L-aţi omorât, atîrnându-L
pe lemn.
31. Pe acest Isus, Dumnezeu L-a înălţat cu puterea Lui, şi L-a făcut Domn şi 
Mântuitor, ca să dea lui Israel pocăinţa şi iertarea păcatelor.

Faptele apostolilor 13:37-38
37. Dar Acela, pe care L-a înviat Dumnezeu, n-a văzut putrezirea.
38. Să ştiţi dar, fraţilor, că în El vi se vesteşte iertarea păcatelor;

Efeseni 1:4-14
4. În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără 
prihană înaintea Lui, dupăce, în dragostea Lui,
5. ne-a rînduit mai dinainte să fim înfiaţi prin Isus Hristos, după buna plăcere a voiei 
Sale,
6. spre lauda slavei harului Său, pe care ni l-a dat în Prea Iubitul Lui.
7. În El avem răscumpărarea, prin sîngele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţiile 
harului Său,
8. pe care l-a răspîndit din belşug peste noi, prin orice fel de înţelepciune şi de 
pricepere;
9. căci a binevoit să ne descopere taina voiei Sale, după planul pe care-l alcătuise în 
Sine însuş,
10. ca să-l aducă la îndeplinire la plinirea vremilor, spre a-Şi uni iarăş într-unul în 
Hristos, toate lucrurile: cele din ceruri, şi cele de pe pămînt.
11. În El am fost făcuţi şi moştenitori, fiind rînduiţi mai dinainte, după hotărîrea 
Aceluia, care face toate după sfatul voiei Sale,
12. ca să slujim de laudă slavei Sale, noi, cari mai dinainte am nădăjduit în Hristos.
13. Şi voi, după ce aţi auzit cuvântul adevărului (Evanghelia mântuirii voastre), aţi 
crezut în El, şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit,
14. şi care este o arvună a moştenirii noastre, pentru răscumpărarea celor câştigaţi de 
Dumnezeu, spre lauda slavei Lui.


