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Принципи за рзрешаване на конфликти
Конфликти! Те са навсякъде около нас. Конфликт между родители и деца. Конфликт между
съпруг и съпруга. Конфликт между приятели. Те са част от нашият живот. Но как един християнин
би трябвало да се справя с конфликтите? Има ли случай, когато конфликта е желателен или
случай, когато трябва да стоим настрана? В този урок ще изследваме какво ни учи Библията
относно конфликтите и как можем да ги избягваме.
1. Какво ни учи Библията за нашите отношения с другите? Евреи 12:14
______________________________________________________________________________
2. Това означава ли, че никога не можем да бъдем ядосани на някого? Ефесяни 4:26
______________________________________________________________________________
Бележка: Гневът е емоция, с която Бог ни е сътворил. Това, което Библията ни
казва, е че гневът сам по себе си не е грях, но това което правиш под влияние на
тази емоция, определя кое е грях и кое не.
3. Колко важно е за Бога да разрешаваме конфликтите си с другите? Матей 5:23, 24
______________________________________________________________________________
4. Как Бог иска от мен да разрешавам конфликтите си с другите? Лука 17: 3, 4
______________________________________________________________________________

5. Как се справям със ситуация, в която друг вярващ ме oнеправдае? Матей 18:15-17
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
6. Как Бог ни казва да се справям в случай, когато някой има критично отношение към
нас?Матей 7:1-5
______________________________________________________________________________
7. Какво ни учи Библията за даването на прошко на някого, когато той я търси от нас?
Матей 6:14,15; 18:21,22
______________________________________________________________________________
Бележка: Когато прощаваме на другите, това не означава, че не можем да
говорим с тях за това което са направили с нас. Но това значи, че сме готови да
разрешим проблем заедно с тях.

8. Трябва ли да обичаме враговете си? Лука 6:27-36; Римляни 12:14
___________________________________________________________________________
Бележка: Невъзможно е за човек от „света“ да обича враговете си. Но не и за
божиите деца! Ние трябва да приличаме на Бога по всякакъв възможен начин.
„Не звание, мястото на раждане, произход, националност или дори религиозна
принадлежност са нещата, които доказват, че ние сме членове на Божието
семейство, а любовта, която обгръща човечеството. Дори хората, чиито сърца
не са близко до Божият Свят Дух, ще откликнат на добротата; докато те може
да показват зло за зло или показват любов за любов. Но само Святият Дух е
може да даде любов получавайки омраза. Да бъдеш мил и доброжелателен към
хората, които ти показват зло, да им показваш добро без нещо в замяна, е
отличителният знак на Божиите деца.“
Мисли от планината на преображенито.
9. Как ние можем да изпитваме такава любов към другите? Йоан 15: 4,5 ; 1 Йоаново
4:12,13
____________________________________________________________________________
Бележка: Ние не можем от само себе си свободно да простим на другите,
единствено Светия Дух може да ни даде сила да извършим това, което със
собсвтени сили не можем. Просто трябва да помолим Исус за това и да вярваме ,
че сме го получили. (Лука 11:9-13)
10. Трябва ли да се опитаме да бъдем миротворци в нечия друга кавга? Притчи 26:17
____________________________________________________________________________
11. Има ли случаи, когато е оправдано да говориш срещу някого директно? Йоан 2: 13-16
____________________________________________________________________________
Бележка: „ Вярно е, има възмущение , кото е оправдано, дори за последователите
на Христос. Когато видят, че Бог е позорен, и Неговите служби са във вреда на
репутацията Му, когато видят невинните да са потиснати, справедливо
възмущение обгръща душата. Такъв гняв, роден от чувствителност към
справедливостта, не е грях. Но тези, които при всяка провокация се чувстват
свободни да се гневят или възмущават, отварят сърцата си за Сатана.“
Копнежът на вековете
Заключение: Бог иска от нас да живеем в мир и любов с другите. Тази любов може да
дойде единствено то Бога. Просто трябва да помолим. Бог иска от нас да бъдем честни
и директни един към друг. Когато се изправим пред конфликт, да се молим Бог да ни
даде мъдрост, как да постъпим. Ако сме наранили някого, трябва да отидем при него
лично и да помолим за прошка. Ако някой е наранил нас, да се помолим
предварително и после да отидем при човека и да му обясним проблема.

Запомнете, дипломатичността и такта са изключително полезни. Опитайте се да се
сетите са нещо позитивно, което да им кажете, за да се отпуснат, а не да тръгнат да се
защитават. Ако ви помолят за прошка, трябва да им простите. Ако не можете,
помолете Бог да ви помогне да го направите. При никакви обстоятелства не се
намесвайте в конфликта на някого другиго. Ако някой ви помоли за съвет, относно
възникнал спор, прочетете им подходящи Библейски стихове.
Понякога може да се появи случай, когато ще се наложи вие да се конфронтирате с
някого. Тези моменти трябва да са: 1) Бог не е почитан, 2) Божията служба е
опозорена и 3) Невинни страдат. И накрая, запомнете Божието обещание към нас: „За
всичко имам сила, чрез Онзи, Който ме подкрепя“. Филипяни 4:13

