
Creștinul împăciuitor 
 

1. Conflictele oferă oportunități 
 
 
Scop: Înțelegerea naturii, cauzelor, abordărilor naturale și a fundamentelor biblice ale 
conflictului spre gloria lui Dumnezeu.  

 

 

Obiective:  
1. Înţelegerea conflictului.  
2. Identificarea reacţiei naturale a participanţilor la conflict. 
3. Deprinderea abordării conflictului care să Îl glorifice pe Dumnezeu.  

 
1.   Conflictul: competitivitate, diversitate, simțul dreptății. Definiție  
2.   Tipuri de conflict:  

2.1.Conflictul interior  
2.2.Conflictul interpersonal  
2.3.Conflictul în familie  
2.4.Conflictul între grupuri  
2.5.Oraşe în conflict  
2.6.Conflictul internaţional  
2.7.Conflictul spiritual  

3.   Cauzele conflictului  
3.1.Diversitatea  
3.2.Absența comunicării  
3.3.Schimbările în timp  
3.4.Necunoașterea  
3.5.Păcatul  
3.6.Frica  
3.7.Administrarea resurselor  

4.   Evoluția și simptomele conflictului:  
4.1.Distanțarea  
4.2.Polarizarea  
4.3.Angajarea  

5.   Tipare naturale de răspuns:  
5.1.Răspunsuri evazive  
5.2.Răspunsuri ofensive  

5.3.Răspunsuri împăciuitoare  
6.   Fundamente biblice în abordarea conflictului  

6.1.Glorifică-L pe Dumnezeu  
6.2.Scoate-ți bârna din ochi  
6.3.Restaurează cu grijă  
6.4.Repară imediat 

 
 
 

1. În ce context a rostit Domnul Isus afirmația: Căci acolo unde sunt doi sau trei 
adunați în numele Meu sunt și Eu în mijlocul lor?  
 

  …..…………………………………………………………………………………………… 
 
  …..…………………………………………………………………………………………… 
 
 
 



 
2. Cum priviți faptul că am fost creați competitivi și diverși de Dumnezeu? Cum ne 

ajută aceasta în înțelegerea conflictului?  
 

 .…..…………………………………………………………………………………………… 
 
 .…..…………………………………………………………………………………………… 

 
 

3. Ce ne vine în minte când auzim noțiunea de conflict? 
 

…..…………………………………………………………………………………………… 
 

  …..…………………………………………………………………………………………… 
 

4. Enumarați câteva tipuri de conflict. Care sunt conflictele cu care ne confruntăm cel 
mai des?  
 

 …….………………………………………………………………………………………… 
 

  …..…………………………………………………………………………………………… 
 

5.   Enumerați câteva dintre cauzele conflictului. Gândiți-vă la cel mai recent conflict  
pe care l-ați experimentat. Care au fost cauzele care l-au generat? Cum a evoluat 
acesta și la ce etapă a ajuns el?  
 

  …..…………………………………………………………………………………………… 
 

  …..…………………………………………………………………………………………… 
 
6. Care sunt răspunsurile naturale la conflict care vă caracterizează în general? Aveți 

tipare diferite în contexte diferite? De ce? Cum sunt afectate persoanele din jurul 
tău de abordarea ta? Poți să dai un exemplu?  

 
 

  …..…………………………………………………………………………………………… 
 

  …..…………………………………………………………………………………………… 
 
 
7.   Individual sau pe perechi, cititi in gand una sau doua din pasajele urmatoare, apoi 
explica grupului sau partenerului ce raspunsuri din Panta Alunecoasa regasiti folosite, 
si daca acele raspunsuri au fost intelepte sau firești. 

1.   Avram, Sara si Agar (Geneza 16:1-6)  
2.   Iosif si nevasta lui Potifar (Geneza 39:1-18)  
3.   Iosif si fratii sai (Geneza 37:17-28, 45:1-7, 50:15-21)  
4.   Regele Saul si David (1 Samuel 18:1-11, 19:9-12)  
5.   Daniel (Daniel 1:1-16)  
6.   Apostolii (Fapte 6:1-7)  
7.   Pavel si Barnaba (Fapte 9:20-28)  
8.   Pavel  (1 Cor.  5:1-5; 2 Cor. 2:5-11; vezi Matei 18:15-20 


