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Lecția: ”Iertarea, semn al bunătății sufletești” 

 

Citiți  cu atenție  textul lecției de la pagina 68. 

 
 

 

Îl puteți  găsi pe urmptorul link: 
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VI-
a/Religie%20Cultul%20Ortodox/EDP/#p=68 

I. Apreciază  cu Adevărat (A) sau Fals (F), următoarele  propoziții: 
a) Iertarea este una dintre cele mai importante  virtuți. 
b) Mântuitorul Iisus Hristos este modelul suprem de iertare 
c) Participarea la Sfânta Liturghie este precedată de iertarea semenilor. 
d) Mântuitorul ne  îndeamnă  să îl  iertăm pe aproapele nostru de șapte ori. 
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În pilda celor doi datornici, Mântuitorul a subliniat dimensiunea iertării. 
Învăţând să fim îngăduitori cu semenii noştri, să putem să trecem cu vederea 
greşelile lor,  să iertăm greşiţilor noştri. Iată cum relatează această pildă, Sf. 
Evanghelist Matei: 

 

„De aceea, asemănatu-s-a împărăţia cerurilor omului împărat care a voit să se 
socotească cu slugile sale. Şi, începând să se socotească cu ele, i s-a adus un 
datornic cu zece mii de talanţi. Dar neavând el cu ce să plătească, stăpânul său a 
poruncit să fie vândut el şi femeia şi copii şi pe toate câte le are, ca să se 
plătească. Deci, căzându-i în genunchi, sluga aceea i se închina, zicând: 
Doamne, îngăduieşte-mă şi-ţi voi plăti ţie tot. Iar stăpânul slugii aceleia, 
milostivindu-se de el, i-a dat drumul şi i-a iertat şi datoria. Dar, ieşind, sluga 
aceea a găsit pe unul dintre cei ce slujeau cu el şi care-i datora o sută de dinari. 
Şi punând mâna pe el, îl sugruma zicând: Plăteşte-mi ce eşti dator. Deci, căzând 
cel ce era slugă ca şi el, îl ruga zicând: Îngăduieşte-mă şi îţi voi plăti. Iar el nu 
voia, ci, mergând, l-a aruncat în închisoare, până ce va plăti datoria. Iar 
celelalte slugi, văzând deci cele petrecute, s-au întristat foarte şi, venind, au spus 
stăpânului toate cele întâmplate. Atunci, chemându-l stăpânul său îi zise: Slugă 
vicleană, toată datoria aceea ţi-am iertat-o, fiindcă m-ai rugat. Nu se cădea, 
oare, ca şi tu să ai milă de cel împreună slugă cu tine, precum şi eu am avut milă 
de tine? Şi mâniindu-se stăpânul lui, l-a dat pe mâna chinuitorilor, până ce-i va 
plăti toată datoria. Tot aşa şi Tatăl Meu cel ceresc vă va face vouă, dacă nu veţi 
ierta – fiecare fratelui său – din inimile voastre” (Matei 18, 23-35). 

1. Ce învățăm din această pildă biblică? 
2. Prezintă cuvintele  din rugăciunea ” Tatăl nostru” care se referă la iertare. 

Urmăriți  următorul filmuleț care prezintă Pilda  celor doi datornici, pe 
următorul link: 
https://www.youtube.com/watch?v=I8uBq-TP6fk 
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