CREȘTINUL ÎMPĂCIUITOR
8. Învinge răul prin bine!

Conflictul oferă oportunități de glorificare a lui Dumnezeu, de împăcare cu
semenii și de dezvoltare a caracterului. Însă ce facem atunci când, în ciuda tuturor
încercărilor de restaurare, relația nu se îmbunătățește? Cum răspundem
oamenilor care nu vor să se împace cu noi?
Verset de memorat
Însă, „Dacă dușmanul tău este flămând, dă‐i să mănânce; dacă este însetat,
dă‐i să bea. Căci, făcând așa, vei îngrămădi cărbuni aprinși pe capul lui.“ Nu te lăsa
învins de rău, ci învinge răul prin bine! (Romani 12:20-21)
Principiul cheie
Învinge răul prin bine!
1.

Armele pe care le folosim sunt de origine divină..

2. Controlează-ți vorbirea.
3. Solicită sfatul unor consilieri înțelepți - și ascultă de ei!
4. Continuă să faci ce este drept!
5. Recunoaste-ți limitele. Nu-ți face singur dreptate.
6. Arma supremă: dragostea deliberată și directă.
Însă, „Dacă dușmanul tău este flămând, dă‐i să mănânce; dacă este însetat,
dă‐i să bea. Căci, făcând așa, vei îngrămădi cărbuni aprinși pe capul lui.“ Nu
te lăsa învins de rău, ci învinge răul prin bine! (Romani 12:20-21, vezi Luca
6:27-31)
Aceasta a fost arma folosită de Dumnezeu atunci când îi eram dușmani,
pentru a ne reconcilia cu EL.
a. Te protejează pe tine de amărăciune și resentimente.
b. Poate ajuta la pocăința celeilalte persoane.
c. Aceasta ne duce la prima secțiune: glorifică-L pe Dumnezeu, pentru
că acesta este scopul vieții noastre.
Fericiți sunt cei împăciuitori, căci ei vor fi numiți fii ai lui Dumnezeu!(Matei 5:9)

Descrie un conflict prelungit sau dificil în care într-un final ai renunțat la
modalitățile Biblice și ai aplicat metode lumești ca să obții ce vrei. Cum a ieșit?

Ce armă spirituală sau principiu de împăciuire ai fi putut să aplici în acea
situație pentru a-L glorifica pe Dumnezeu mai bine, să-i servești pe alții și să devii
mai asemănător cu Cristos?

Descrie o situație în care tu sau cineva din biserica ta a continuat să facă
ceea ce era drept în ciuda tentației de a renunța la căile Lui Dumnezeu și de a
folosi armele lumii. Cum a răspuns cealaltă persoană? Cum L-a onorat o astfel de
conduită pe Dumnezeu?

Descrie un moment când tu sau altcineva a răspuns unui oponent prin
trăirea versetelor din Romani 12:20-21 („dacă dușmanului tău îi e foame...”). Cum
afectează pe alții un astfel de comportament? Cum i-a adus acest lucru glorie Lui
Dumnezeu?

