
CREȘTINUL ÎMPĂCIUITOR 

6. Ia pe unul sau doi împreună cu tine 

 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? Ce facem dacă, în ciuda 
eforturilor consistente făcute în privat, nu am reușit să restaurăm relația cu fratele 
noastru?  

Verset de memorat 
 Dar, dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi inşi, pentruca orice 
vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori. Dacă nu vrea să asculte de 
ei, spune-l Bisericii; şi, dacă nu vrea să asculte nici de Biserică, să fie pentru tine ca 
un păgân şi ca un vameş. (Matei 18:16-17) 

Principiul cheie 
 Darea de seamă reciprocă și disciplina practicată în dragoste sunt un dar și 
o binecuvântare pentru biserică din partea Lui Dumnezeu. 

1. Primul pas: Treci cu vederea ofensele minore (Proverbe 19:11). 

2. Al doilea pas: Vorbește în privat (Matei 18:15). 

3. Pasul trei: Ia unul sau doi inși împreună cu tine.  

4. Pasul patru: Spune-l Bisericii. 

5. Pasul cinci: Tratează-l ca pe un necredincios. 
 „Nu există nimic mai crunt decât tandrețea care încurajează păcatul cuiva. 
Nimic nu poate fi mai plin de compasiune decât adresarea severă care aduce un 
frate înapoi de pe calea sa păcătoasă.” Dietrich Bonhoeffer, Viața împreună 

6. Pasul șase: iartă-l și restaurează-l pe cel care se pocăiește. 



1. Descrie o situație din experiența proprie în care o terță persoană matură 
spiritual ar fi putut să te ajute să rezolvi un conflict mai eficient și mai repede. 
Cum te-ar fi putut ajuta acea persoană?  Cum  îi  afectează  pe  alții  
comportamentul  tău?  Există  vreo „tehnică de pedepsire” pe care tinzi să o 
folosești? 

2. Multe biserici sunt în urmă din perspectiva implicării în conflictele membrilor, 
precum se cere în Matei 18:15-16 și 1 Corinteni 6:1-8, și mai reținute să aplice 
disciplina formală, cum se cere în Matei 18:17. De ce credeți că se întâmplă acest 
lucru? 

3. Citiți din nou afirmația lui Dietrich Bonhoeffer. Descrieți un moment în care 
eșecul unei biserici de a se implica într-un conflict a părut a fi „tandrețe”, dar, de 
fapt, „a încurajat păcatul”, sau un moment când disciplina  aplicată de biserica a 
părut „severă” unora dar „a adus pe cineva înapoi de pe calea sa păcătoasă”. 

4. Ce s-ar putea întâmpla (pe termen scurt și lung) dacă mai multe biserici ar 
practica disciplina și darea de socoteală în dragoste? Față de ce ar trebui să se 
protejeze? Ce pași specifici ai putea face pentru a susține disciplina în dragoste în 
biserica noastră?
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