#28
Principper til konfliktløsning
Konflikter møder vi alle vegne. Konflikter mellem forældre og barn, mellem mand og
hustru, mellem ven og ven. Det er en del af livet. Hvordan bør kristne forholde sig til
konflikt? Er der et tidspunkt, hvor konflikt er nødvendigt, og er der tidspunkter, hvor vi
skal gå langt uden om? I denne lektie vil vi udforske, hvad Bibelen lærer os om konflikt
og de principper, som er forbundet med det.

1. Hvad lærer Bibelen vedrørende vort forhold til andre? Heb 12,14

2. Betyder det, at vi aldrig må blive vrede på nogen? Ef 4,26

Vrede er en følelse, vi er skabt med. Bibelen siger, at vrede i sig selv ikke er synd,
men det er, hvad man stiller op med den, som afgør, om det er synd eller ej.

3. Hvor vigtigt er det for Gud, at du løser dine stridigheder med andre?
Matt 5,23-24

4. Hvordan vil Gud, at jeg løser min strid med andre? Luk 17,3-4

5. Hvordan skal jeg klare en situation, hvor en anden troende gør uret mod mig?
Matt 18,15-17
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6. Hvordan siger Gud, at vi skal håndtere vores tendens til at finde fejl hos andre og
have en kritiserende attitude? Matt 7,1-5

7. Hvad lærer Bibelen os om at give tilgivelse til andre, når de beder os om det?
Matt 6,14-15; 18,21-22

Når vi tilgiver andre, betyder det ikke, at vi ikke kan snakke med dem om den
måde, de har behandlet os på. Men det betyder, at vi er parate til at afklare
problemet med dem.

8. Skal vi ”elske vore fjender”? Luk 6,27-36; Rom 12,14-21

Det er umuligt for det ”almindelige” menneske at elske sine fjender. Dog ikke for
Guds børn! Vi skal være ”delagtige i hans natur” på alle måder.
”Det er ikke jordisk rang, heller ikke byrd, heller ikke nationalitet ej heller religiøse
fortrin, der beviser, at vi er medlemmer af Guds familie, men det er kærlighed, en
kærlighed, der omfatter hele menneskeheden. Endog syndere, hvis hjerter ikke er
ganske lukket for Guds ånd, vil lade sig påvirke af venlighed. Ligesom de kan
gengælde had med had, vil de også gengælde kærlighed med kærlighed. Men det er
kun Guds ånd, der yder kærlighed til gengæld for had. At være venlig mod de
utaknemmelige og onde, at gøre godt og ikke vente at få noget igen, er tegnet på
himmelsk kongeværdighed, det sikre kendemærke, ved hvilket de Højestes børn
åbenbarer deres høje rang.” (Med Mesteren på Bjerget s.79)

9. Hvordan formår vi at have sådan en kærlighed til andre? Joh 15,4-5; 1 Joh 4,12-13
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Vi formår ikke i egen kraft at elske frit og tilgive andre, men Helligånden vil give os
evnen til at gøre de ting, som vi af os selv ikke formår at gøre. Vi skal bare bede
Jesus om det, og anse det som en afgjort aftale (Luk 11,9-13).

10. Bør du forsøge at være fredstifter i forhold til andres skænderier? Ordsp 26,17

11. Er der nogensinde et tidspunkt, hvor det kan være på sin plads, at man taler lige
ud af posen til nogen? Joh 2,13-16

”Det er sandt, at der er en harme, som er berettiget, selv for Kristi disciple. Når de
ser, at Gud vanæres, og at tjenesten for ham bringes i vanry, når de ser, at de
uskyldige undertrykkes, så fyldes sjælen af retfærdig harme. En sådan harme, som
hidrører fra en moralsk følsomhed, er ikke nogen synd. Men de, som ved den
mindste formodede forurettelse føler, at de har ret til at blive vrede eller krænkede,
åbner deres hjerte for Satan.” (Den Store Mester, s.205)

Konklusion: Gud vil, at vi skal leve i fred og kærlighed med hinanden. Denne
kærlighed kan kun komme fra Gud. Og det er din, når du beder om den. Gud vil, at vi
er ligefremme og ærlige over for hinanden. Når vi står ansigt til ansigt med en konflikt,
skal vi bede Gud om visdom i sagen. Hvis vi har såret nogen, er det nødvendigt at
komme til vedkommende og bede om tilgivelse. Hvis nogen har såret os, skal vi
nødvendigvis gå til vedkommende, og efter at have bedt på forhånd, gøre problemet
klart for hende eller ham.
Husk, diplomati og takt og tone er gode hjælpemidler. Prøv at finde noget positivt at
fortælle dem, så de ikke automatisk indtager en forsvarsstilling. Hvis de beder om
tilgivelse, er du nødt til at tilgive dem. Hvis du trænger til det, så bed Gud om at hjælpe
dig med at tilgive dem. Under ingen omstændigheder skal du blande dig i andres
skænderi. Hvis nogen beder dig om råd med deres skænderi, så henvis dem til de
passende bibelvers.

Der kan være tidspunkter, hvor du vil være nødt til at konfrontere nogen verbalt under
visse omstændigheder. For eksempel når: 1) Gud bliver vanæret, 2) gudstjenesten
bliver vanæret, 3) når uskyldige lider. Til sidst, husk Guds løfte til os. ”Alt formår jeg i
ham, der giver mig kraft.” Fil 4,13

SVARNØGLE TIL LEKTIE #28
Sp. 1 – Gør bestræbelser for at leve i fred med alle
Sp. 2 – Nej
Sp. 3 – Yderst vigtigt
Sp. 4 – Hvis din broder gør uret mod dig, så irettesæt ham. Hvis han beder om
tilgivelse, så tilgiv ham.
Sp. 5 – Først snak med vedkommende én til én. Hvis han ikke vil lytte, så tag en
eller to andre med. Hvis han stadig ikke vil lytte, så sig det til menigheden.
Hvis han stadig ikke vil lytte, så er han ikke rigtig en del af legemet.
Sp. 6 – Vi bliver dømt på samme måde, som vi dømmer andre.
Sp. 7 – Tilgiv gavmildt. Hvis vi ikke tilgiver andre, vil Gud ikke tilgive os.
Sp. 8 – Ja
Sp. 9 – Ved at være knyttet sammen med Jesus og hans kærlighed.
Sp. 10 – Nej
Sp. 11 – Ja
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