
Misiunea în mijlocul 
conflictului



O Teologie a Conflictului

Exista o urmă a conflictului de-a lungul 
Scripturii

• Începe în Geneza 3.

• Se termină în Apocalipsa 20.

• Se află peste tot între cele două repere.



Exemple ale Conflictului în Biblie

• Geneza 4- Cain și Abel

• Geneza 6- Rebeliunea Omului împotriva lui 
Dumnezeu

• Geneza 11- Turnul Babel

• Matei 21:12-13- Isus și comercianții

• Luca 4:28-30- Isus în Nazaret



Exemple ale Conflictului în Biblie

• Ioan 8:3-11- Isus și Fariseii

• Faptele Apostolilor 6:1-6- Nemulțumirile din 
Biserica din Ierusalim

• Faptele Apostolilor 15:1-31- O dispută cu 
privire la circumcizie

• Faptele Apostolilor 15:36-40- Cearta dintre 
Pavel și Barnaba



Întrebarea corectă nu este 
dacă vom avea conflict în 

Biserică ci cum îl vom 
gestiona atunci când va veni.



Călăuzire pentru credincios în conflict

Efeseni 4:25–27 

25. De aceea, lăsaţi-vă de minciună: 
„Fiecare dintre voi să spună aproapelui 
său adevărul”, pentru că suntem 
mădulare unii altora. 
26„Mâniaţi-vă, şi nu păcătuiţi.” Să n-
apună soarele peste mânia voastră 
27 şi să nu daţi prilej diavolului. 



Călăuzire pentru credincios în conflict

Efeseni 4:29–30
29 Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din 
gură; ci unul bun, pentru zidire, după 
cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l 
aud. 
30 Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui 
Dumnezeu, prin care aţi fost pecetluiţi 
pentru ziua răscumpărării. 



Călăuzire pentru credincios în conflict

Efeseni 4:31–32
31 Orice amărăciune, orice iuţeală, orice 
mânie, orice strigare, orice clevetire şi 
orice fel de răutate să piară din mijlocul 
vostru. 
32 Dimpotrivă, fiţi buni unii cu alţii, 
miloşi şi iertaţi-vă unul pe altul, cum v-a 
iertat şi Dumnezeu pe voi în Hristos. 



O Teologie a Conflictului
• Înțelegerea Conflictului dintr-un punct de 

vedere Biblic

A. Conflictul ca rezultat al luptei pentru 
înțelegera direcției lui Dumnezeu în pentru 
Lucrare

1. Segregarea vs. Integrarea- Faptele Apostolilor 
10:9-11:18

2. Condițiile necesare cerute pentru mântuire și  
membralitate în Biserică – Faptele Apostolilor 15:1-
35



O Teologie a Conflictului

• Înțelegerea Conflictului dintr-un punct 
de vedere Biblic

B. Conflictul ca rezultat al Diferențelor dintre 
persoane

1. Pavel și Barnaba- Faptele Apostolilor 15:36-41

2. Loialitatea (apartenența) credincioșilor din 
Corint- 1 Cor. 1:10-12 și 3:4-4:6



O Teologie a Conflictului
• Înțelegerea Conflictului dintr-un punct 

de vedere Biblic

C. Conflictul ca rezultat al motivațiilor 
păcătoase

1. David și Urie - 2 Samuel 11

2. Isus și schimbătorii de bani – Matei 21:12-16

3. Petru vs. Anania și Safira- Faptele Apostolilor

5:1-11



O Teologie a Conflictului

• Trei tipuri de bază ale conflictului între 
oamenii lui Dumnezeu

1. Conflictele cu privire la Scopuri și obiective
• Este Evanghelia doar pentru evrei, sau este și 

pentru Neamuri?  Faptele Apostolilor 10:9-11:18

• Ar trebui Marcu să însoțească echipa Misionară?  
Faptele Apostolilor 15:36-41



O Teologie a Conflictului

• Trei tipuri de bază ale conflictului între 
oamenii lui Dumnezeu

2. Conflictele cu privire la Programe și Metode

• Creștinii dintre neamuri ar trebui să fie 
circumciși?  - Faptele Apostolilor 15

• Care sunt responsabilitățile legitime ale 
apostolilor și Ucenicilor - Faptele Apostolilor 6:1-7



O Teologie a Conflictului

• Trei tipuri de bază ale conflictului între 
oamenii lui Dumnezeu

3. Conflictele de valori și tradiții

• David și Urie 2 Samuel 11

• Isus și schimbătorii de bani Matei 21:12-13



O Teologie a Conflictului
• Înțelegerile biblice cu privire la 

rezultatele conflictului

1. Conflictul în Biserică poate avea rezultate 
pozitive

2. Conflictul în Biserică poate consolida 
unitatea Duhului

3. Nu toate conflictele sunt păcătoase



Întrebarea corectă nu este 
dacă vom avea conflict în 

Biserică ci cum îl vom 
gestiona atunci când va veni.



Rezultatele Conflictului-
La ce poate conduce conflictul

• Noi direcții în misiune

• Rezolvarea cu succes a problemelor

• Creșterea în înțelegere

• Iertare, Intimitate



Rezultatele Conflictului-
La ce poate conduce conflictul

• Izolare

• Dominare

• Dureri nerezolvate și separări de 

biserici

Totul depinde de cum îl gestionăm



Lucruri care nu funcționează 
niciodată
• Încercarea de a potoli setea unei 

părți printr-o întelegere, în special 
într-o situație nefuncțională

• Apărarea liderilor în fața adevărului 
încercând să le faci pe plac atunci 
când biserica stă în fața riscului.



Conflictul este Normal-
Motive pentru Conflict

1. Avem experiențe și perspective 
diferite.

2. Oamenii au valori, scopuri și 
metode diferite.

3. Oamenii sunt legați puternic de 
lucruri.

4. Pot fi corecte mai multe opinii cu 
privire la un subiect.



Conflictul este Normal-
Motive pentru Conflict

5. Oamenii bine intenționați pot avea 
probleme de comunicare.

6. Pot exista dezacorduri teologice.
7. Aducem problemele noastre 

disfuncționale din familie în 
biserică.

8. Unii oameni sunt antagonici.



Lidership-ul este cheia 
Gestionarii Conflictelor:  

Liderii sănătoși…

1. Mențin o viață spirituală interioară 
sănătoasă

2. Înțeleg rolul lor de profeți, îngrijitori, 
lideri slujitori.



Lidership-ul este cheia 
Gestionarii Conflictelor:  

Liderii sănătoși…

3. Știu când să amplifice sarcina, 
relațiile, sau chiar ruperea.

4. Știu cum să construiască relații 
sănătoase de echipă.



Unii Lideri contribuie la conflict

1. Prin expunerea mâniei sau a 
agresivității- alegând luptele.

2. Prin păstrarea unei distanțe, nu se 
conectează cu durerea oamenilor 
sau așteaptă prea mult timp.

3. Prin a fi prea înțelegător, încercând 
să placă tuturor, niciodată nu ia 
poziție.



Anatomia unui Conflict

1. Una dintre părți acționează în așa 
fel încât să o determine pe 
cealaltă să se simtă amenințată.

2. Partea amenințată reacționează.



Tipuri de amenințări
• Către Proprietăți fizice, trup, sau 

viață, 
Exemplu - Izabela și Nabot
• Către bunăstrarea psihologică

Exemplu- Isus îl ceartă pe Petru
• Către identitatea socială, 
Exemplu- Biserica Evreiască în Faptele 
Apostoilor 15
• Către autoritate sau poziție

Exemplu- Cererea lui Iacov și Ioan



Tipuri de reacții la Amenințări

• Autoprotejare

• Autodăruire



Comportamente autoprotective

• Luptă pentru câștig

• Evită zborul altora

• Conformarea exterioară- Falsă



Comportamente autoprotective

• Pretind să nu aibă grijă

• Merg de la probleme la defăimarea 
caracterului, bârfă, triunghiuri

• Îndepărtează pe alții fie prin Accese 
de Furie sau Autoîndreptățire



Comportamentele cu autodăruire

• Mergi la cei care ți-au greșit

• Mergi la cei față de care ai greșit

• Ai partea ta în conflict



Comportamentele cu autodăruire

• Lucrează la problemele personale

• Încearcă să empatizeze

• Sunt gata să ierte și să se împace



Ciclul Conflictului

1. Dezvoltarea
Tensiunii

2.Dilema de 
rol

3. Care sunt 
problemele?

4. Colectarea 
Nedreptății

5. 
Confruntarea

6. Reglările



Crizele iertării

Suferim

Urâm
Ne 

vindecăm

Ne 
împăcăm



5 Niveluri de conflict

Situația 
netratabilă

Luptă/Zbor

Concurs

Neînțelegere

Problemă



Stiluri de management al 
conflictelor

• Evitarea – Broasca Țestoasă
– Intenția de a rămâne în afara conflictului
– Evitarea identificarii cu vreuna dintre părți
– Pasiv, om care renunță
– Vede problema ca fiind ceva banal
– Crede că există probleme mai importante 

de discutat / tratat
– Vede problema ca fiind fără speranță



Stiluri de management al 
conflictelor

• Acomodarea – Ursulețul de pluș
– Intenția de a păstra relațiile cu orice costuri
– Încercări de rezolvare rapidă a conflictelor
– Ascunderea sub covor a conflictului
– Calmarea altora prin acceptarea vinei
– Strângerea noastră laolaltă este mult mai 

importantă decât problema pentru care 
suntem în conflict.



Stiluri de management al 
conflictelor
• Colaborarea- Bufnița

– Intenția de a implica toate părțile din conflict 
în definirea acestuia și stabilirea de comun 
acord a pașilor către gestionarea conflictului

– Impunător, dar flexibil
– Nu ignoră conflictul dar îl schimbă într-o 

situație de rezolvare a problemei la care pot 
participa toți pentru găsirea soluției.



Stiluri de management al 
conflictelor
• Compromisul - Vulpea

– Intenția este de a oferi fiecărei părți o 
bucățică de câșig în ideea de a accepta și o 
bucățică de pierdere.

– Consideră că este imposibil să mulțumești pe 
toată lumea

– Insistent, persuasiv si uneori manipulativ
– Cere ca dorințele personale să fie 

subordonate binelui comun



Stiluri de management al 
conflictelor
• Competiția- Rechinul

– Intenția este să câștig
– Plasează importanța pe scopurile personale, 

ceea ce el/ea vrea este cel mai bun lucru
– Este gata să sacrifice relațiile pentru a fi în 

stare să-și atingă scopurile
– Agresiv, dominant și în general necooperant 

în urmarirea îndeplinirii oricăror soluții cu 
excepția celor personale, ale lui/ei.



Intervențiile conflictului

1. Generează informații utile și valide

Valide - Informațiile sunt de încredere, 
deoarece provin de la o sursă de 
încredere.

Utile – Oamenii le pot înțelege clar



Intervențiile conflictului

1. Generează informații utile și valide

2. Invită oamenii la un exercițiu de 
rezolvare a problemei

3. Lasă libertatea de informare

4. Motivează angajamentele interne 

pentru înțelegerile/deciziile făcute



Interacțiunea dintre Schimbare și 
Conflict

1. Mare parte din conflict se iscă din 
cauza rezistenței la schimbare

2. Conflictul este de asemenea unul din 
modurile principale care generază 
schimbare



Interacțiunea dintre Schimbare și 
Conflict

3. Conflictul în general semnalează o 
nevoie de schimbare.

4. Gestionarea conflictului încearcă să 
schimbe “lucrurile pentru care se 
luptă” în “probleme care trebuie 
rezolvate.”



Două tipuri de intervenții 
organizatorice - Model 1

1. Fiecare încearcă să câștige și niciodata 
să nu piardă, dar nu va recunoaște acest 
lucru în fața celorlalți.

2. Maschează, evită, chiar interzice orice 
forma de expresie a emoțiilor. Insistă ca 
fiecare să fie rațional.



Două tipuri de intervenții 
organizatorice - Model 1

3. Oamenii păstrează informațiile pentru ei 
doar ca să-și îmbunătățească poziția.

4. Oamenii crează coaliții ca să-și 
întărească poziția și să slăbească 
cealaltă parte.



Două tipuri de intervenții 
organizatorice - Model 2

1. Furnizează informații valide și utile 
pentru toate părțile implicate.

2. Permite părților interesate accesul 
liber la informații cu privire la opțiunile 
pe care le au. 



Două tipuri de intervenții 
organizatorice - Model 2

3. Construiește angajament intern pentru 
alegerile făcute

4. Monitorizează cu atenție 
angajamentele făcute ca să asigure 
îndeplinirea acestora.



Mutarea unei biserici de la 
Modelul 1 la Modelul 2

1. Lucrează pentru un mod operațional 
câștig-câștig.

2. Liderii trebuie să înceapă să 
funționeze pe Modelul 2.



Mutarea unei biserici de la 
Modelul 1 la Modelul 2

3. Muncește mult la comunicare.

4. Acordă atenție sporită recrutării, 
echipării și implementării de lideri.



Întrebarea corectă nu este 
dacă vom avea conflict în 

Biserică ci cum îl vom 
gestiona atunci când va veni.


