CREȘTINUL ÎMPĂCIUITOR
5. Doar între voi doi

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.
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.
1.

Dumnezeu ne cheamă să ne corectăm în dragoste unii pe alții.
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 confruntare.
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)
3. Mai devreme sau mai târziu spune adevărul în dragoste.
4. Mergi când păcatele cuiva sau pagubele generate sunt prea grave
pentru a le trece cu vederea.
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)

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? Cum îi afectează pe alții comportamentul tău? Există
vreo „tehnică de pedepsire” pe care tinzi să o folosești?

Ce pagube pot apărea când corectezi pe cineva din motive egoiste sau întrun mod stângaci? Care sunt beneficiile care rezultă din confruntarea din
dragoste autentică și într-un mod planificat cu grijă?

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?

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-înfață?

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.

