
Creștinul Împăciuitor



4G
● Glorifică-l pe Dumnezeu (1 Cor 10:31)

○ Cum Îl pot bucura și onora pe Dumnezeu în 
aceasta situație?

● Golește-ți ochiul de barne (Matei 7:5)
○ Cum pot arăta munca lui Isus la caracterul meu 

prin asumarea contribuției mele la conflict?
● Grijă în restaurare (Gal 6:1)

○ Cum pot ajuta în dragoste pe alții să își 
asume contribuția lor la conflict?

● Grăbește-te și repară (Matei 5:24)
○ Cum pot demonstra iertarea lui Dumnezeu și să 

încurajez o soluție rezonabilă la conflict?



Golește-ți ochiul de bârne
3 De ce vezi tu așchia din ochiul fratelui tău, 
dar nu observi bârna din propriul tău ochi?!

4 Sau cum îi vei spune fratelui tău: «Lasă‑mă 
să‑ți scot așchia din ochi!», când iată, în 
ochiul tău este o bârnă?! 

5 Ipocritule! Scoate mai întâi bârna din ochiul 
tău și atunci vei vedea clar să scoți așchia din 
ochiul fratelui tău. 

(Matei 7:3-5)



Conflictul începe în inimă
1 De unde vin luptele și de unde vin conflictele 
între voi? Nu de aici, din plăcerile voastre care 
se luptă în mădularele voastre? 

2 Voi poftiți, dar nu aveți; ucideți și 
invidiați, dar nu puteți obține; vă certați și vă 
luptați, dar nu aveți, pentru că nu cereți. 

3 Sau cereți, dar nu primiți, pentru că cereți 
rău, ca să risipiți în plăcerile voastre. 

(Iacov 4:1-3) 



Principiu cheie
Dumnezeu se 
folosește de 
conflict pentru a 
scoate în evidență 
idolii noștri



Ce este un 
Idol/iDol?



Un idol este orice lucru în afară de Dumnezeu de 
care depindem pentru a fi fericiți, împliniți sau 
în siguranță. Este ceva în afară de Dumnezeu ce 
dorim din toată inima (Luca 12:29), care ne 
conduce viața (Efeseni 5:5), sau în care avem 
încredere, de care ne temem sau căruia îi slujim 
(Isaia 42:17, Luca 12:4-5, Matei 6:24). 



Idoli actuali
● Dorințe nepotrivite pentru plăcere fizică - poftele 

cărnii 
○ (1 Ioan 2:15-17, Galateni 5:16-21, Efeseni 4:19)

● Mândria și aroganța
○ (Prov 8:13, 2 Corinteni 5:12, Iacov 3:14)

● Iubirea banilor (sau oricare altă formă de posesiune)
○ (1 Timotei 6:10, Efes 5:5, Matei 6:24, Luca 12:16-21, Fapte 5:1-3)

● Frica de oameni
○ (Proverbe 29:25, Luca 12:4-5, Ioan 9:22, 12:42-43, Galateni 1:10)

● Lucruri pe care le dorim prea mult
○ (Luca 12:27-34)



Evoluția unui idol
● Eu doresc

● Eu pretind

● Eu judec 

● Eu pedepsesc



25%
Eu doresc...



50%
Eu pretind 

Dar cei ce se încred în chipuri cioplite, cei ce 
zic chipurilor turnate: „Voi sunteți dumnezeii 
noștri!”, vor da înapoi, vor fi acoperiți de 

rușine. (Isaia 42:17)   



75%
Eu judec

Fraților, nu vă vorbiți de rău unii pe alții! Cel 
care‑l vorbește de rău sau îl judecă pe fratele 
lui vorbește împotriva Legii și judecă Legea. 
Însă, dacă tu judeci Legea, atunci nu ești un 

împlinitor al Legii, ci un judecător.(Iacov 4:11)



100%
Eu pedepsesc

Cain i‑a zis fratelui său, Abel: „Hai să ieșim la 
câmp!“ Pe când se aflau acolo, Cain s‑a ridicat 

împotriva lui Abel, fratele său, și l‑a 
ucis.(Geneza 4:8)



Forme de a pedepsi



Scoate la iveală 
idolii prin 
întrebări 

radiografice

Cu ce sunt preocupat?

Cum aș completa 
fraza:„Măcar daca ___, 
atunci aș fi fericit, 
împlinit și în 
siguranță”?

Când o anume dorință nu 
îmi este îndeplinită, 
simt frustrare, 
anxietate, amărăciune, 
mânie sau depresie?



Leacul pentru o inimă idolatră
● Pocăiește-te și primește iertarea revitalizantă a 

lui Dumnezeu.
○ Pocăiți‑vă deci și întoarceți‑vă la Dumnezeu, pentru ca să vi 

se șteargă păcatele ca să vină astfel din prezența Domnului 
vremuri de înviorare (Fapte 3: 19-20)

● Închină-te și bucură-te în Domnul.
○ Desfătarea ta să fie Domnul și El îți va da tot ce-ți 

dorește inima. (Psalmul 37:4)



Ai dorințe ce devin revendicări care îți controlează 
viața, sau idoli care pornesc sau agravează conflictele?

Cum judeci și pedepsești pe cei din jurul tău când idolii 
tăi nu sunt satisfăcuți? Cum îi afectează pe alții 
comportamentul tău?

Ce atribute, promisiuni ale Lui Dumnezeu poți celebra și 
poți să depinzi de ele pentru a fi fericit, împlinit și 
în siguranță, ca să diminuezi atracția dorințelor 
idolatre?


