Mai 26 - Creștinul împăciuitor 5 - Doar între voi doi
Partea 3 – Restaurează cu grijă
Cum ii pot sluji pe alții ajutându-i să își asume responsabilitatea pentru
contribuția lor la acest conflict?
Sesiunea 5 – Doar între voi doi
Verset de memorat
Fraţilor, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greşeală, voi,
care sunteţi duhovniceşti, să-l ridicaţi cu duhul blândeţii. Şi ia
seama la tine însuţi, ca să nu fii ispitit şi tu. (Galateni 6:1)
Principiul cheie
Corectarea constructivă este o dovadă de dragoste autentică.
Conflictul poate genera situații în care, deși ne-am descoperit
proprii idoli și ne-am mărturisit păcatul, greșeala celorlalți să fie prea
gravă pentru a fi trecută cu vederea sau pagubele materiale să fie prea
mari pentru a fi ignorate. Cum le putem fi altora de folos în asumarea
responsabilității pentru contribuția personală la conflict? Cum putem
comunica cu dragoste și înțelepciune astfel încât să îi câștigăm pe cei al
căror comportament ne-a afectat? Corectarea constructivă este o dovadă
de dragoste autentică.

Recapitularea celor 4 mesaje de până acum.
a. Conflictul oferă oportunități de glorificare a lui Dumnezeu și de
maturizare personală.
b. Trăiți în pace!
c. Conflictul începe în inimă - idolii inimii sunt adeseori cauza
conflictului.
d. Eliberează-te de păcat! Mărturisirea aduce libertate.

Invitație la cercetarea Bibliei în legătură cu principiile enunțate, la
memorarea principiilor și a versetelor din Biblie și la darea de socoteală,
chiar atunci când eșuăm în căutarea și păstrarea păcii.
Luca 8:15 - Pilda semănătorului. Cât despre sămânța din pământul
bun, aceștia sunt cei care, atunci când aud Cuvântul, îl țin strâns într-o
inimă frumosă și bună și aduc rod cu răbdare.

Cum îl restaurăm pe cel care a contribuit la conflict?

1. Dumnezeu ne cheamă să ne corectăm în dragoste unii pe alții.
Oricât ar părea de dificil să facem acest pas, nu avem o variantă
mai sănătoasă. Alternativele, dacă privim la panta alunecoasă a
conflictului (verifică dacă au magnetul), sunt catastrofale pe
termen scurt, mediu și lung. Dacă nu pot să trec cu vederea, fie
trec la răspunsuri de evadare (negare, fugă, suicid), fie la cele de
atac (atac, litigiu, ucidere), fie recurg la reconciliere. Iar aceasta
începe cu învingerea disconfortului natural pe care îl simțim fiecare
atunci când trebuie să mergem la fratele nostru, la semenul nostru
și să-i spunem: Dragul meu, trebuie să vorbim despre ceva între
patru ochi.
Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te şi mustră-l între
tine şi el singur. Dacă te ascultă, ai câştigat pe fratele tău.(Matei
18:15).
2. Corectarea presupune mai mult decât doar confruntare.
Simpla confruntare îi poate face pe oameni să devină defensivi și ca
urmare să se adâncească și mai mult în propriile tranșee. Ca urmare

să își întărească apărarea, să dea vina pe celălalt. Este ceea ce se
întâmplă de obicei în tribunale, nu-i așa? Oamenii ies astfel din
sălile de judecată.
Ce credeți? Dacă un om are o sută de oi, şi se rătăceşte una din ele,
nu lasă el pe cele nouăzeci şi nouă pe munţi, şi se duce să caute pe
cea rătăcită?(Matei 18:12, vezi Matei 18:21-35, Galateni 6:1)
Du-te la fratele rău și câștigă-l, nu câștigă în defavoarea sa, ci
căștigă-l pentru adevăr.
Proces răscumpărător, care să aducă îndreptarea, recâștigarea.
Față în față. Această precizare nu este rigidă, nu este întotdeauna
normativă. Vedem în Biblie câteva cazuri: Iacov și Esau (mediatori),
2 Sam 14: David, Absalom, Ioab.
3. Mai devreme sau mai târziu, vorbește adevărul în dragoste. (vezi
Geneza 32-33, 50:15-21; 2 Samuel 14:24; Matei 5:23-24)
4. Mergi când păcatele cuiva sunt prea grave pentru a le trece cu
vederea. Câteva întrebări:
a. Îl dezonorează pe Dumnezeu? (Romani 2:21-24) - practici
greșite în afaceri, abateri publice de la standarde, valori
creștine,
b. Vă afectează relația? Sunt situații pe care le putem depăși,
însă dacă amintirea lor revine dureros, atunci trebuie să
întreprindem ceva de genul unei întâlniri față în față pentru a
încerca soluționarea.
c. Rănește pe alții (sau pe tine)? Ofensa aduce și altora daune?
Păcatul poate fi ca o drojdie în trupul lui Cristos.
Responsabilitate socială, spirit civic: (Ex. Rodi și curajul de a
confrunta)
d. Îl rănește pe ofensator? Păcatul nu îl afectează doar pe cel
ofensat, ci și pe ofensator/agresor.
Fraţilor, dacă s'a rătăcit vreunul dintre voi dela adevăr, şi-l
întoarce un altul, să ştiţi că cine întoarce pe un păcătos dela

rătăcirea căii lui, va mântui un suflet dela moarte şi va acoperi o
sumedenie de păcate(Iacov 5:19-20).
Provocare/invitație la confruntare în dragoste.
5. Considerații speciale:
a. Mai întâi, scoate-ți bârna din ochiul tău!
b. Poartă-te grațios cu necreștinii!
c. Respectă-i pe cei aflați în poziții de autoritate! (Ex. Gicu). Cu
respect, recunoscând poziția de autoritate și respectul pe
care îl solicită, dar și dătătorul acelei poziții: Dumnezeu.
d. Fii precaut când e vorba de abuz! Verbal, fizic, sexual. NU
este deloc recomandată confruntarea unu-la-unu. Încă de la
început, pentru protecția persoanei abuzate, e nevoie de
mediator.
e. Du-te în mod intenționat... du-te în mod repetat! Roagă-te,
încearcă, insistă, până când ești convins că ai epuizat toate
posibilitățile la acest nivel. NU merge cu gândul de a trece
repede peste acest pas, ci mergi decis să o rezolvi la acest
pas.
Dacă aplicăm aceste principii și persistăm în ele, putem să ajutăm pe
fratele nostru să își vadă și recunoască aportul la problemă, să îl
îndreptăm și să îl câștigăm.
Principiul cheie: Corectarea constructivă este o dovadă de dragoste
autentică.
Tu ce crezi??
1. Înainte să studiezi acest material, care erau gândurile și
sentimentele tale pe tema „corectării”? De ce, deseori, corectarea
este văzută ca o activitate negativă și nu pozitivă?
2. Ce pagube pot apărea când corectezi pe cineva din motive egoiste
sau într-un mod stângaci? Care sunt beneficiile care rezultă din
confruntarea din dragoste autentică și într-un mod planificat cu
grijă?

3. Unii oameni tind să „supra-corecteze” (să confrunte pe alții prea
dur și prea repede), în timp ce alții „sub-corectează” (evită să
ofere corectare chiar și atunci când este foarte necesar). Care sunt
scuzele pe care le folosim de obicei pentru a justifica aceste
tendințe? Ce pasaje biblice sau principii ne pot ajuta să evităm
aceste extreme?
4. Privește cele 4 întrebări care te ajută să-ți dai seama când este
prea grav ca să treci cu vederea” un păcat. Care din aceste
întrebări este cel mai ușor de discreditat sau raționalizat? De ce?
5. Când și cum e potrivit să implicăm alți oameni în conflict înainte de
a vorbi personal cu persoana cu care suntem certați? Care este
beneficiul vorbirii față-în-față?
Rugați-vă unul pentru celălalt
Următorul meu pas
Îmi voi evalua „tendința de corectare” prin reflectarea asupra
conflictelor recente din viața mea și voi observa dacă tind să „supracorectez” sau „sub-corectez”. Voi identifica trei caracteristici ale Lui
Cristos pe care le pot imita ca să învăț cum să corectez și să răscumpăr
pe alții în dragoste și în timp util.

