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Principii de rezolvare a conflictului 

 
Conflict! Este peste tot în jurul nostru. Conflictul dintre părinte și copil. Conflictul dintre soț și 

soție. Conflictul dintre prieteni. Este o parte a vieții. Dar cum ar trebuie creștinul să facă față 

conflictului? Există o vreme când conflictul este necesar și alte ocazii când trebuie să îl evităm? 

În această lecție vom studia ceea ce învață Biblia despre conflict și principiile care îl înconjoară. 

 

1. Ce ne învață Biblia despre relațiile noastre cu cei din jur? Evrei 12:14 

________________________________________________________________________ 

 

2. Aceasta înseamnă că nu trebuie să ne supărăm vreodată pe cineva? Efeseni 4:26 

________________________________________________________________________ 

 

Notă: Furia este o emoție cu care suntem creați. Ceea ce spune Biblia este că furia în sine 

nu este un păcat, ci ceea ce facem cu acea furie determină dacă este păcat sau nu.  

 

3. Cât de important este pentru Dumnezeu să-ți rezolvi neînțelegerile cu ceilalți? Matei 

5:23, 24 

________________________________________________________________________ 

 

4. Cum dorește Dumnezeu să-mi rezolv neînțelegerile cu ceilalți? Luca 17:3, 4 

________________________________________________________________________ 

 

5. Cum tratez o situație în care un alt credincios mă nedreptățește? Matei 18: 15-17 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

6. Cum spune Dumnezeu că ar trebui să tratăm căutarea de greșeli și o atitudine critică? 

Matei 7: 1-5 

________________________________________________________________________ 

 

7. Ce învață Biblia cu privire la iertarea altora, atunci când aceștia vin la noi pentru a fi 

iertați? Matei 6:14, 15; 18:21, 22 

________________________________________________________________________ 

 

Notă: Când îi iertăm pe alții, nu înseamnă că nu putem vorbi cu ei despre felul în care ne-

au tratat. Dar înseamnă că suntem gata să rezolvăm această problemă cu ei.  

 



8. Trebuie să-i “iubim pe vrăjmașii noștri”?  Romani 12: 14-21 

________________________________________________________________________ 

 

Notă: Este imposibil pentru omul “firesc” să-și iubească dușmanii. Dar nu pentru copiii 

lui Dumnezeu! Noi trebuie să fim “părtași ai firii Sale” în toate privințele.  

“Nici clasa socială, nici nașterea, nici naționalitatea, nici vreun privilegiu religios nu pot 

fi o dovadă că suntem membri ai familiei lui Dumnezeu; ci adevărata dovadă este iubirea 

– o iubire care îmbrățișează întreaga omenire. Chiar păcătoșii ale căror inimi nu sunt cu 

totul închise față de Duhul lui Dumnezeu vor răspunde la bunătate; așa cum sunt gata să 

arate ură pentru ură, vor fi gata să dea pe față și iubire pentru iubire. Dar numai Duhul lui 

Dumnezeu răspunde cu iubire la ură. Să fii amabil față de cel nemulțumitor și față de cel 

rău, să faci binele fără să nădăjduiești că vei fi răsplătit este deviza casei regale cerești, 

semnul sigur prin care copiii Celui Prea Înalt își descoperă poziția lor înaltă.” 

Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pag. 75 

 

9. Cum putem avea o astfel de dragoste pentru ceilalți?  Ioan 15: 4, 5; 1 Ioan 4: 12,13 

________________________________________________________________________ 

 

Notă: În timp ce nu putem, pe cont propriu, să-i iubim în mod liber pe alții și să-i iertăm, 

Spiritul Sfânt ne va da capacitatea de a face acele lucruri pe care nu le putem face singuri. 

Trebuie doar să-i cerem lui Isus acest lucru și să credem că l-am și primit. (Luca 11:9-13) 

 

10.  Ar trebui să încerci să fii un mediator în cearta altcuiva? Proverbe 26:17 

________________________________________________________________________ 

 

11. Există vreodată ocazii când este justificat să se vorbească împotriva unei persoane în 

mod direct?  Ioan 2: 13-16 

________________________________________________________________________ 

 

Notă: “Este adevărat, există o indignare îndreptățită chiar și pentru urmașii lui Hristos. 

Când ei văd că Dumnezeu este dezonorat și slujirea Lui este batjocorită, când văd pe cel 

nevinovat apăsat, sufletul lor este mișcat de o dreptă indignare. O asemenea mânie, născută 

dintr-o conștiință morală sensibilă, nu este păcat. Dar aceia care la orice presupusă 

provocare se simt liberi să se mânie și să cultive resentimente își deschid inima lui Satana.” 

Hristos Lumina Lumii, pag. 310 

 

 

 

 

 

Concluzie: Dumnezeu dorește să trăim în pace și iubire unii cu ceilalți. 

Această dragoste poate să vină numai de la Dumnezeu. Și trebuie doar să o 

ceri și va fi a ta. Dumnezeu vrea să fim direcți și sinceri unul cu celălalt. 

Când sunteți în fața unui conflict, rugați-vă și cereți-i lui Dumnezeu să vă 

dea înțelepciune în această problemă. Dacă am rănit pe cineva, trebuie să 

mergem la acea persoană și să ne cerem iertare. Dacă cineva ne-a rănit, 



atunci trebuie să mergem la acea persoană, rugându-ne în prealabil, să-i 

explicăm care este problema.  

 

Rețineți că diplomația și tactul sunt extrem de utile. Încercați să vă gândiți 

la un lucru pozitiv pe care să li-l spuneți, astfel încât să nu devină automat 

defensivi. Dacă își cer iertare, trebuie să-i iertați. Dacă simți că este nevoie, 

roagă-l pe Dumnezeu să te ajute să-i ierți. Sub nicio formă să nu te implici 

în cearta altora. Dacă cineva îți cere sfatul cu privire la cearta lor, trimite-i 

la versetele biblice corespunzăoare.  

 

Pot exista momente când va fi nevoie să confrunți verbal o persoană, în 

anumite circumstanțe. Acele ocazii ar fi când: 1) Dumnezeu este dezonorat, 

2) Slujirea lui Dumnezeu este dezonorată și 3) cei nevinovați suferă. Și 

amintește-ți promisiunea lui Dumnezeu pentru noi. “Pot totul în Hristos 

care mă întărește.” Filipeni 4:13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Răspunsuri cheie pentru lecția #28 

 
Î. 1 – Faceți toate eforturile pentru a trăi în pace cu toți oamenii. 

Î. 2 – Nu  

Î. 3 – Extrem de important. 

Î. 4 – Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l! Și dacă-i pare rău, iartă-l! 

Î. 5 – Mai întâi, du-te și vorbește doar cu el. Dacă nu ascultă, mai ia cu tine unu sau doi inși. 

Dacă nici atunci nu ascultă, adu problema în fața bisericii. Și dacă nu vrea să asculte nici de 

biserică, înseamnă că nu face parte cu adevărat din colectivitate.  

Î. 6 – Vom fi judecați cu aceeași judecată pe care am folosit-o pentru a-i judeca pe alții.  

Î. 7 – Iertați cu generozitate. Dacă nu iertăm oamenilor greșelile lor, nici Dumnezeu nu va 

ierta greșelile noastre.  

Î. 8 – Da 

Î. 9 – Fiind uniți cu Isus și dragostea Sa 

Î. 10 – Nu 

Î. 11 - Da 


