CREȘTINUL ÎMPĂCIUITOR
7. Iartă așa cum a iertat Dumnezeu!

Conflictul oferă oportunități de glorificare a lui Dumnezeu, de împăcare cu semenii și de
dezvoltare a caracterului. Însă doar atunci când înțelegem de ce pacea este atât de
importantă pentru Dumnezeu, căutarea ei poate deveni ținta eforturilor noastre. Pentru
urmașul lui Isus Cristos trăirea în pace este un imperativ, nu doar un deziderat. În același
timp, conflictul este o oportunitate de a ne analiza și de a descoperi și deconspira idolii inimii
noastre, idoli care generează și alimentează conflictul.
Verset de memorat
Aşa că, dacă îţi aduci darul la altar, şi acolo îţi aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva
ta, lasă-ţi darul acolo înaintea altarului, şi du-te întâi de împacă-te cu fratele tău; apoi vino de
adu-ţi darul.. (Matei 5:23-24)

Principiul cheie
Felul în care iertăm arată părerea noastră despre iertarea Lui Dumnezeu.
1. Nu poți ierta prin propriile puteri.
2. Iertarea nu este un sentiment, nu este uitare și nici scuzare.
3. Păcatul creează o datorie care trebuie plătită.
4. Iertarea este o decizie modelată de iertarea lui Dumnezeu.
Îngăduiţi-vă unii pe alţii, şi, dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertaţi-vă unul pe altul.
Cum v-a iertat Hristos, aşa iertaţi-vă şi voi. (Coloseni 3:13)
a. Cele 4 promisiuni ale iertării: „Ca răspuns Dragostei Lui Dumnezeu pentru
mine și bazându-mă pe Harul Sau, te iert. În mod specific, cu ajutorul Lui
Dumnezeu…
i. Promit că nu voi stărui asupra acestui incident.
ii. Promit că nu voi aminti acest incident și folosi împotriva ta.
iii. Promit că nu voi spune altora despre acest incident.
iv. Promit că nu voi permite acestui incident să ne afecteze relația.
5. Iertarea lui Dumnezeu ne învață cum să iertăm.

Cine este cea mai iertătoare persoană pe care o știi? Cum te face pe tine și pe alții
să vă simțiți iertați?

Reflectează asupra ideii că „păcatul creează o datorie care trebuie plătită”. Când alții
păcătuiesc împotriva ta, care sunt modalitățile în care încerci să „recuperezi” datoria lor?
Cum ai putea în mod deliberat să „plătești” pentru ei?

Care din propozițiile „eu promit” de mai devreme ți se par greu de făcut sau de ținut?
De ce? Cum poate atenția asupra iertării Lui Dumnezeu prin evanghelie să te ajute să faci și
să te ții de aceste promisiuni?

Unele biserici sunt văzute ca fiind neiertătoare. Cum afectează acest fapt dispoziția
oamenilor de a mărturisi și să caute ajutor pentru păcatele lor? Cum ar putea biserica ta să
cultive o reputație că e iertătoare? Cum ar afecta acest lucru pe oameni și cum ar arăta
mărturia lor pentru Cristos?

Daca ma pot gandi la cineva pe care trebuie sa iert (sau am iertat in mod superficial
in trecut), voi merge la acea persoana si imi voi afirma iertarea, specific facand cele patru
promisiuni si explicand ca ele sunt modelate dupa iertarea Lui Dumnezeu data mie prin
Cristos.

