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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. 

 
Vom continua despachetarea textului din Matei 18 și vom vede cum putem 

solicita ajutorul comunității atunci când conflictul nu se rezolvă în ciuda 
încercărilor făcute între patru ochi. Cum arată un proces de corectare și restaurare a 
relației cu fratele nostru, din ce am învățat până acum? 

1. Primul Pas: Treci cu vederea ofensele minore (Proverbe 19:11) 
2. Pasul Doi: Vorbește în privat (Matei 18:15). Ajută la păstrarea reputației 

fratelui, ne ferește de escaladarea conflictului, face ca lucrurile să fie mai 
ușor rezolvabile la nivel personal. 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! 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.  

f. Dacă acest pas nu rezolvă conflictul ... 
3. Pasul Trei: Ia unul sau doi inși împreună cu tine.  

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. (Matei 18:16) 

Aduci unul sau doi alături de tine pentru următoarele scopuri:  

a. Să medieze sau să arbitreze (1 Corinteni 6:1-8), să ofere sfat, să 
încurajeze către un acord voluntar sau să impună o decizie arbitrată (în 
conflicte cu miză financiară) 

b. Să asigure o atmosferă de stăpânire de sine și politețe 
c. Să pună întrebări, să clarifice informațiile, datele. Adeseori oamenii 

confundă faptele cu presupozițiile, interpretările și chiar concluziile 
personale. (Ex. zoo).  

d. Să consilieze și să corecteze după Cuvântul Lui Dumnezeu.  
e. Să observe conduita și să raporteze bisericii sau conducerii. 

4. Pasul Patru: Spune-l Bisericii. Păstrează lucrurile în privat atâta timp cât e 
posibil. Care biserică? Vorbim de contextul NT al comunităților de 20-30 de 
oameni, biserici în case, grupuri de ucenicie.  

Dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l Bisericii; (Matei 18:17a) 

5. Pasul Cinci: Tratează-l ca pe un necredincios.  

… şi, dacă nu vrea să asculte nici de Biserică, să fie pentru tine ca un păgân şi ca 
un vameş.(Matei 18:17b) 

Cum i-a tratat Isus pe necredincioși? A ocolit ptoblemele? Nu. I-a 
iubit suficient de mult pentru a aborda problemele. De ce să îi tratăm așa? 



a. Să mustre și să restaureze pe cei care se abat de la cale (1 Corinteni 
5:1-13). 

„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 

Toleranța e regula jocului în postmodernism.  

b. Să îi ferească pe alții de cădere. 

Nu vă lăudaţi bine. Nu ştiţi că puţin aluat dospeşte toată plămădeala? (1 
Corinteni 5:6, vezi 1 Timotei 5:20, Tit 3:10-11) 

c. Să protejeze reputația Lui Dumnezeu (Romani 2:24). 

Continuăm să îi aducem Evanghelia omului care ne-a greșit.  

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

Ce credeţi? 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? Şi, dacă i se întîmplă s-o 
găsească, adevărat vă spun, că are mai multă bucurie de ea, decît de cele nouăzeci şi 
nouă, care nu se rătăciseră. Tot aşa, nu este voia Tatălui vostru celui din ceruri să piară 
unul măcar din aceşti micuţi. (Matei 18:12-14, vezi 2 Corinteni 2:5-11) 

Perseverând astfel în procesul restaurării, vom face un serviciu omului, 
comunității creștine și reputației lui Dumnezeu.  

 

 

Principiul cheie:  

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



 

Tu ce crezi? 

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? 

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 intampla (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? 

Rugați-vă unul pentru celălalt 

Următorul meu pas 
Mă voi gândi la un moment când am avut atitudinea greșită în confruntarea 

cuiva – condamnând în loc să restaurez. Folosind ghidul din Sesiunea 4, voi pregăti 
o mărturisire legată de această situație. Apoi voi merge la acea persoana săptămâna 
aceasta și îi voi face o mărturisire sinceră. Mai târziu (probabil nu în aceeași 
conversație), dacă Dumnezeu deschide ușa, voi încerca din nou să „restaurez cu 
grijă” această persoană, folosind o atitudine mai iubitoare și răscumpărătoare, 
punând Evanghelia la baza conversației. 


