31 martie 2019
Creștinul împăciuitor
Trăiți în pace!
Costul lipsei de pace
70 de milioane de vieți pierdute în conflictele din perioada celui de-al doilea
Război Mondial.
3000 lei/lună/deținut cheltuiți de statul român în războiul de acasă - dețin uții
din sistemul de penitenciare.
Conflictele au o contribuție majoră la stresul perceput și un factor care poate
crește riscul de stop cardiac/AVC.
Pacea este vitală!
Verset de memorat
'Dacă este posibil, atât cât depinde de voi, trăiți în pace cu toți
oamenii!' Romani 12:18
Principiul cheie
Trăirea în pace este un imperativ! Căutarea păcii nu este o opțiune,
este un mandat!
Conflictul oferă oportunități de glorificare a lui Dumnezeu, de împăcare
cu semenii și de dezvoltare a caracterului. Însă doar atunci când înțelegem
de ce pacea este atât de importantă pentru Dumnezeu, căutarea ei poate
deveni ținta eforturilor noastre. Pentru urmașul lui Isus Cristos trăirea în pace
este un imperativ, nu doar un deziderat.

Trăiți în pace!
1. Ce este pacea?

Absența conflictului? Măturarea conflictului sub covor? Flower-power? În
concepția biblică pacea nu este doar absența conflictului, a războiului.
Pacea nici nu are nevoie de conflict pentru contrast, după cum lumina nu
are nevoie de întuneric pentru a fi considerată utilă și bună. Pacea nu are
nevoie de prezența și manifestarea urii pentru a fi urmărită. De aceea
căutarea păcii e cu atât mai necesară în conflict.
Pacea este o stare de înflorire personală și relațională pe care o
experimentează individul și poporul lui Dumnezeu ca urmare a trăirii întrun legământ cu El. Ea este o stare care afectează în bine toate aspectele
și dimensiunile vieții.
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Dumnezeu este foarte interesat de pace. Scripturile VT și NT ne
dezvăluie clar acest aspect. Să luăm în considerare următoarele
aspecte:
a. Dumnezeu este numit adesea Dumnezeul păcii.
• Romani 15:33 Dumnezeul păcii să fie cu voi toţi! Amin.
• 2 Corinteni 13:11 În rest, fraţilor, bucuraţi-vă! Fiţi
desăvârşiţi! Încurajaţi-vă unul pe altul! Fiţi de acord unul cu
altul! Trăiţi în pace, şi Dumnezeul dragostei şi al păcii va
fi cu voi.
b. Pacea este una dintre binecuvâtările cele mai des întâlnite în
Cuvântul Său.
• Levitic 26:6 Vă voi da pace în ţară şi astfel vă veţi culca şi
nimeni nu vă va înspăimânta; voi nimici fiarele sălbatice din
ţară şi sabia nu va trece prin ţara voastră.
c. Una dintre promisiunile Sale este pacea:
• Ieremia 29:11 Căci Eu cunosc planurile pe care le am cu
privire la voi, zice Domnul, planuri de pace şi nu de
nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde.
d. Ne poruncește adesea să urmărim pacea:
• Psalmul 34:14 Să renunţe la rău şi să facă binele! Să caute
pacea şi s-o urmărească!
• Romani 14:19 Aşadar, să urmărim lucrurile care aduc
pacea şi cele prin care ne zidim unii pe alţii!
• Matei 5:9 Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi numiţi fii
ai lui Dumnezeu!
e. Legămintele lui Dumnezeu au ca finalitate pacea. Una dintre
categoriile de jertfe din VT erau jertfele de pace.
f. Pace! a devenit unul dintre saluturile evreilor și apoi ale
creștinilor.
g. Dumnezeu a plătit un preț inestimabil - moartea Fiului Său pentru a reconcilia lumea cu El. Ioan 3:16
• Efeseni 2:14 Căci El este pacea noastră, Cel Care din doi
a făcut unul, dărâmând, prin trupul Său, zidul care-i
despărţea, adică duşmănia.

Cele 3 dimensiuni ale păcii:
Pace cu Dumnezeu.

Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El, şi să împace
totul cu Sine prin El, atît ce este pe pămînt cît şi ce este în ceruri, făcînd
pace, prin sîngele crucii Lui. (Coloseni 1:19-20).
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Pace cu ceilalți

'Dacă este posibil, atât cât depinde de voi, trăiți în pace cu toți oamenii!'
Romani 12:18
Dacă este cu putinţă, întrucît atîrnă de voi, trăiţi în pace cu toţi oamenii.
(Romani 12:18).

Pace cu mine însumi

Lucrarea neprihănirii va fi pacea, roada neprihănirii: odihna şi liniştea pe
vecie. (Isaia 32:17)
O! de ai fi luat aminte la poruncile Mele, atunci pacea ta ar fi fost ca un
râu, şi fericirea ta ca valurile mării. (Isaia 48:18)
Pacea este un produs al înțelegerii și reconcilierii cu Dumnezeu, cu sine și
cu ceilalți.
Trăiți în pace!

2. De ce trebuie să urmărim pacea?
a. Creștinul Îl reflectă/imită pe Dumnezeu. Vestirea Evangheliei are strânsă
legătură cu posibilitatea pe care o oferim oamenilor de a-l vedea și gusta
în noi pe Domnul care ne-a salvat.
• Efeseni 5:1 Aşadar, fiţi imitatori ai lui Dumnezeu ca nişte copii
preaiubiţi (Urmați pilda lui Dumnezeu ca niște copii preaiubiți.
Cornilescu).
b. Reputația lui Isus depinde de pacea si unitatea din biserică.
• Vă dau o poruncă nouă: Să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit
Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii. Prin aceasta vor cunoaşte toţi
că sînteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii.
(Ioan 13:34-35, vezi Ioan 17:20-23)
• Adevărata miză a conflictului nu este cea pe care o vedem și care
ne poate orbi și ține în conflict, ci este cinstirea lui Dumnezeu,
reputația lui Cristos, pacea cu fratele și maturizarea noastră.
Atunci când căutăm pacea îi mărim lui faima, atunci când refuzăm
să fim împăciuitori, îi defăimăm renumele.
• Mitropolitul Nicolae al Banatului a fost primul și singurul ierarh al
Bisericii creștine post-decembriste care și-a cerut iertare pentru
pentru suferința produsă fraților săi prin colaborarea cu regimul
comunist și tot primul și singurul care a returnat Bisericii GrecoCatolice posesiunile confiscate de comuniști și care fuseseră
încredințate BOR (Radu Carp, Religion in the Public Sphere, 194).
• Arhiepiscopul Desmond Tutu și Comisia adevăr și reconciliere în
Africa de Sud. Trecerea de la Apartheid la o guvernare
democratică s-a făcut fără vărsare de sânge în urma eforturilor de
reconciliere făcute de acest om care a înțeles puterea
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extraordinară a reconcilierii într-un context în care răzbunarea ar fi
fost mult mai la îndemână și mai dezastruoasă.
c. Isus ne cere/cheamă să căutăm reconciliere înainte de închinare.
Căutarea păcii dovedește supunere și închinare față pe Domnul Păcii.
• Aşa că, dacă îţi aduci darul la altar, şi acolo îţi aduci aminte că
fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ţi darul acolo înaintea
altarului şi du-te întîi de împacă-te cu fratele tău; apoi vino de aduţi darul.(Matei 5:23-24)
d. Urmărirea păcii arată faptul că noi luăm în serios chemarea lui
Dumnezeu: chemarea de a fi ambasadori ai reconcilierii/Evangheliei.
• Vă sfătuiesc dar eu, cel întemniţat pentru Domnul, să vă purtaţi
într'un chip vrednic de chemarea, pe care aţi primit-o, cu toată
smerenia şi blîndeţea, cu îndelungă răbdare; îngăduiţi-vă unii pe
alţii în dragoste şi căutaţi să păstraţi unirea Duhului, prin legătura
păcii. (Efeseni 4:1-3)
e. Este sub demnitatea unor fii ai păcii să nu caute și să nu promoveze
pacea. Este de neconceput pentru apostolul Pavel ca creștinii să se
târască în judecată la cei care nu sunt dedicați adevărului. El crede că o
rezoluție cristică, prin căutarea păcii în comunitate, chiar cu prețul
suferirii unor pierderi este de preferat judecării în tribunal. Judecățile,
litigiile, procesele ar trebui rezolvate în comunitatea celor reconciliați de
Dumnezeu!
a. Cum! Cînd vreunul din voi are vreo neînţelegere cu altul,
îndrăzneşte el să se judece cu el la cei nelegiuiţi şi nu la sfinţi?...
Deci, cînd aveţi neînţelegeri pentru lucrurile vieţii acesteia, voi
puneţi judecători pe aceia pe cari Biserica nu-i bagă în seamă? (1
Cor. 6:1-8)
Din perspectiva lui Dumnezeu urmărirea păcii nu este o opțiune, ci o
necesitate! Nu este doar un deziderat, o dorință, ci este un mandat, dat și
exemplificat de Domnul care ne-a salvat și pe care am promis că Îl vom
urma! Și pentru care am fost împuterniciți de Duhul Sfânt și cu roada lui!

3. Ce implicații are acest mandat?

Dacă mă pot gândi la cineva care s-ar putea să aibă ceva împotriva
mea, voi merge și voi căuta împăcare săptămâna aceasta. Dacă este vorba
de o neînțelegere cu cineva din familie, cu un vecin, o neclaritate
contractuală, de un conflict cu un coleg, voi căuta imediat reconcilierea.
Dacă este o situație dificilă (un caz de malpraxis, un divorț, un conflict
legat de construcții sau o controversă legată de proprietate, o dezbinare în
familie sau chiar în biserică) voi începe prin a mă ruga și pregăti să mă
apropii de acea persoană/situație înainte ca această serie să se termine.
Hotărăște că vei alcătui un plan de acțiune bazat pe porunca lui Hristos
de a căuta pacea și pe căutarea binecuvântării oferite celor împăciuitori. Fă o
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listă, stabilește întâlniri, roagă-te, aplică cele învățate despre principiile de
rezolvare a conflictului din prima lecție.
Căutarea păcii nu este facultativă în condițiile reconcilierii costisitoare
pe care Dumnezeu ne-a oferit-o prin Cristos și prin care ne-a înfrățit. O
comunitate a păcii va promova pacea prin mijloacele sacrificiului și harului
oferite de Dumnezeu în Cristos.

4. De ce trebuie să trăiesc așa?

Cum l-ar cinsti pe Dumnezeu continuarea conflictului? Cum m-ar putea
aduce ura mai aproape de relații bune? Cum m-aș maturiza dacă la fiecare
supărare aș renunța la un prieten sau frate? Este familia sau comunitatea
mea compusă dintr-un număr nelimitat de persoane?
Care ar fi implicațiile pozitive, benefice ale căutării reconcilierii? Hai să
ne imaginăm. Cum ar arăta o comunitate de creștini în care pacea ar fi
căutată și nu doar dorită? O adunare în care ar prima interesul fratelui și nu al
meu? În care Dumnezeu ar fi cinstit ca domn al reconcilierii, iar ilustrarea
harului și iertării Sale față de o lume scufundată în ură ar fi una dintre
preocupările de căpătâi.
Cum ar arăta relațiile dintre noi, relațiile cu rudeniile, vecinii, colegii,
dacă Regula de aur ar fi cu adevărat linia călăuzitoare a vieții?
Matei 7:12 Tot ceea ce aţi dori deci să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi
voi la fel! Căci în aceasta sunt cuprinse Legea şi Profeţii.

Recapitulare

Principiul cheie: Trăirea în pace este un imperativ! Ea are beneficiul unei
mărturii bune în fața lumii, al împlinirii dorinței lui Dumnezeu pentru noua sa
comunitate și al trăirii în binecuvântarea promisă și dată de Dumnezeu prin
Cristos încă de aici și care va continua plenar în eternitate.

Pentru interacțiune în plen și în biserica în case:
Trăiești în pace cu ceilalți oameni? Dacă nu, cine te deranjează? De ce?
Experimentezi pacea interioară pe care o dorești? Dacă nu, de ce crezi că
lucrurile stau astfel?
Există vreo persoană care te dușmănește? Ce-ai făcut pentru reconcilierea
cu acea persoană? Crezi că ești liber să te închini lui Dumnezeu în aceste
condiții? Ai mai putea face ceva pentru a te împăca?
Dacă nu vă împăcați, în ce fel crezi că ar putea folosi Satan această relație
frântă?
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Ce te împiedică uneori să fi în pace cu Dumnezeu, cu ceilalți sau cu tine
însuți?
De ce îi place lui Satan să îi vadă pe creștini în conflicte? Cum provoacă el
conflicte în biserică?
De ce crezi că Dumnezeu ne poruncește să căutăm împăcarea înainte de
închinare, să ne rezolvăm disputele împotriva altora în biserică și nu în
tribunale? De ce crezi că mulți ignoră aceste porunci?
Descrie o situație în care răspunsul unui creștin la conflict (fără să dați nume
sau fapte) i-a sabotat mărturia sa despre Cristos. Descrie o altă situație în
care eforturile unui creștin de a căuta pacea și reconcilierea au fost o
mărturie a dragostei și puterii lui Cristos.
Rugați-vă unul pentru celălalt!
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