
APROFUNDARE 

 

Întrebări pentru verificare personală și discuție 

 Care sunt lucrurile care te fac să-ți pierzi pacea? Ce crezi că ar trebui 

să faci conform învățăturii biblice ca să se schimbe aceasta? 

 Există păcate care îți fură pacea? Consideră să le mărturisești unui 

frate lucrător și să ceri sprijin în rugăciune. 

 Trăiești în pace cu toți frații sau există conflicte nerezolvate? Roagă-

te special pentru acești oameni și cere Duhului Sfănt puterea să ierți 

și să faci primul pas al împăcării. Dumnezeu te va ajuta cu siguranță! 

 

Text de memorat 

  

Motive de rugăciune 

 Gândește-te la tot ce produce îngrijorare și teamă în inima ta și adu-

le cu încredere înainte lui Dumnezeu care este credincios și poartă de 

grijă! 

 Roagă-te ca să fi de folos lui Dumnezeu ca o persoană care 

contribuie la pacea frățietății din biserică și la rezolvarea conflictelor.  
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Studiu Biblic ținut de Ruben Avram în Biserica Penticostală Elim 

Viena, 17.11.2019  



I. ASPECTE GENERALE 

 Creștinul nu iși măsoară maturitatea după darurile pe care le are ci 

dupa cantitatea și calitatea roadei pe care o aduce 

 Dragostea, bucuria și pacea apar ca și ”trio” (Rom. 5:1-5); iar bucuria 

și pacea ca ”gemeni” (Rom. 14:17) 

 

II. DIMENSIUNILE PĂCII 

1. Pace cu Dumnezeu 

 ”Cei răi n-au pace” (Is. 48:22; 57:21)– starea omului fără 

Dumnezeu 

 Prin credință în Isus suntem împăcați cu Dumnezeu (Is. 53:5)  

 Calea înspre pacea cu Dumnezeu (Rom. 5:1-2) 

i. Socotiți/considerați neprihăniți prin credință 

ii. Umplerea inimii cu pacea venită de la Dumnezeu 

iii. Intrarea și rămânerea în aceasta ”stare de har” 

 

2. Pace lăuntrică 

 Eliberare de îngrijorare, frică și panică (Fil. 4:6-7) 

i. Întâi trebuie să aducem toate îngrijorările prin rugăciune 

cu credință înainea lui Dumnezeu 

ii. Apoi, pacea lui Dumnezeu ne păzește inimile și gândurile 

 Umblare în ascultare (Rom. 8:6) 

i. Când rămânem în ascultare, rămânem în pacea lui Hristos 

ii. Absența păcii este un prilej bun de verificare personală 

 

 



3. Pace cu ceilalți 

 O prioritate și un mandat a creștinului (Evr. 12:14; Rom. 14:19; 

Mat. 5:9; Rom. 12:18) 

 Ce ne motivează să trăim în pace? 

i. Faptul că avem același Domn 

ii. Dragostea care ne face să fim atenți unii cu alții 

iii. Exemplul lui Hristos 

 

 

III. SFATURI PRACTICE 

 Mărturisirea păcatelor care fură pacea 

 Roagă-te specific pentru lucrurile care te îngrijoreaza și îți i-au 

pacea, încredințându-le în mâna lui Dumnezeu 

 Caută să rezolvi conflictele existente, nu adăuga la ele 

 Evită cuvintele și atitudinile care pot fi interpretate greșit și crează 

divizări 

 Cereți repede iertare când apare un conflict, nu aștepta s-o facă 

celălalt  

 Nu sări repede în a te apăra când se spun sau fac lucruri împotriva ta, 

ci lasă-L pe Dumnezeu să aducă adevărul la lumină la timpul Lui.  

 Urmează cu atenție instrucțiunile lui Isus când o sora sau un frate îți 

greșește (Mat. 18:15-17) în loc să faci public conflictul. 

 Evită orice fel de vorbire de rău la adresa altora și invață să păstrezi 

lucruri doar pentru tine.  

 


