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Разглеждане на казус

Разглеждане на казус:
Дилемата на един ръководител на хор
Група хора от църква в Мюнхен, Германия посещава местната ви църква. След
като си тръгват, изпращат 1500 евро, които да бъдат използвани за музикалната
програма във вашата църква. Иван (старейшина – член на духовния съвет в църквата)
от години се тревожи поради липсата на ентусиазъм в църковния хор. Той започва да
прави планове как да съживи хвалението като закупи съвременна музика, която да пеят
и дрехи в нов стил и цветове.
Петър, ръководителят на хора, е много ядосан, че е бил оставен извън
планирането на начина, по който да се използват парите. Всъщност, ръководителят на
хора е убеден, че не му се плаща достатъчно и парите трябва да му се дадат на него
за това, че е служил на църквата като водач на хваление. Освен това, той има
собствено виждане за това какъв тип съвременна музика, която (ако изобщо) трябва да
се добави към репертоара за вбъдеще. Според него, настоящите дрехи на хора са
съвсем подходящи.
Един от лидерите в църквата звъни на Иван, за да му каже колко е ядосан Петър,
че е оставен извън планирането за използването на парите. Когато Иван звънва на
Петър, за да изчистят проблема, Петър се държи грубо и саркаситчно. Колкото повече
се опитва Иван да обсъжда нещата с Петър, толкова по-раздразнителен става Петър.
Тогава на Иван не му издържат нервите и започва да говори грубо на Петър; Петър му
затваря телефона.
Когато на другата сутрин Петър отива на група за библейско изучаване, казва на
хората: “можем ли да се помолим за Иван? Той наистина се нуждае от помощ относно
своя нрав и желание да контролира другите”. Някой от групата запитва

какво е

провокирало тази нужда за молитва. Петър дава подробно описание на ситуацията.
Един негов приятел изразява съчувствие към Петър и споменава и друга подобна
ситуация с Иван. Един от членовете на групата за библейско изучаване се почувства
доста неловко поради ситуацията, но изобщо не иска да се намесва в този конфликт,
така че си замълчава. “Освен това”, си помисли той, “това вероятно ще отшуми”.
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Прилагането на четирите Библейски принципа на миротворството към
конфликтната ситуация и въвлечените в нея страни.
Дискусионни въпроси за ПЪРВИЯ Библейски принцип на миротворството:
1. Какъв е първият принцип на Библейското миротворство, намиращ се в 1
Коринтяни 10:31?
2. Защо според Вас той е поставен на първо място, а не на второ, трето или
четвърто?
3. Какви реакции на конфликта са използвани в случая с ръководителя на хора?
(може да Ви е полезно да погледнете графиката „Хлъзгавият склон”). Колко
ефективна е всяка една от реакциите?
4. Ако бяхте член на тази църква, по какъв начин щяхте да представите на страните
в конфликта Първият принцип на Библейското миротворство?
5. Ще бъде ли от полза за страните да видят конфликта от Библейска гледна
точка?
6. Виждате ли някакви възможности да станат добри неща в конфликтите, в които
участниците са въвлечени?
7. Ако отговорът на предишния въпрос е „да”, то какви са потенциалните
възможности за страните, въвлечени в конфликта?
8. Какво бихте казали на участниците относно тези възможности?
9. Променя ли се атмосферата на даден конфликт, ако виждаме Божията ръка в
него?
Вижте Псалом 16:4, Римляни 8:28 и Битие 50:15-21
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Прилагането на четирите Библейски принципа на миротворството към
конфликтната ситуация и въвлечените в нея страни.
Дискусионни въпроси за ВТОРИЯ Библейски принцип на миротворството:
1. Какъв е вторият принцип на Библейското миротворство, намиращ се в Матей 7:35?
2. Защо според Вас той е поставен на второ място, а не на първо, трето или
четвърто?
3. Какво добро виждате в Иван като човек или като поведение в тази ситуация?
4. Какво добро виждате в Петър като човек или като поведение в тази ситуация?
5. Виждате ли някакви прегрешения на едната страна в конфликта, които другата
страна трябва да пренебрегне, тоест да прости?
6. За какво според Вас Петър е загрижен, иска да запази или да избегне в тази
ситуация?
7. За какво според Вас Иван е загрижен, иска да запази или да избегне в тази
ситуация?
8. От какво се страхува Петър в тази ситуация?
9. От какво се страхува Иван в тази ситуация?
10. Петър или Иван опитва ли се да накаже другия затова, че не отговаря на
желанията му в тази ситуация?
11. Виждате ли някакви форми на индолопоклонство в Петър или Иван? Ако има, в
какво се изразяват те?
12. Ако Петър или Иван осъзнае, че е съгрешил срещу другия, какъв съвет бихте му
дали затова да се изгладят взаимоотношенията помежду им?
13. Би ли било това добър момент да поговорите с него за седемте стъпки на
прощението? Ако е така, какво бихте му казали?
14. Би ли било това добър момент да поговорите и за четирите обещания за
прощението? Ако е така, какво бихте му казали?
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Прилагането на четирите Библейски принципа на миротворството към
конфликтната ситуация и въвлечените в нея страни.
Дискусионни въпроси за ТРЕТИЯ Библейски принцип на миротворството:
1. Какъв е третият Библейски принцип на миротворството, намиращ се в Галатяни
6:1 (а)?
2. Защо според Вас той е поставен на трето място, а не на първо, второ или
четвърто?
3. Ако Иван или Петър дойде при Вас, за да поиска съвет дали той трябва да
говори с другия човек относно това, което го е разстроило, какъв съвет бихте му
дали?
4. Ще се опитате ли да го подготвите да се срещне с другия? Ако да, то как бихте го
направили?
5. Какви безполезни или дори нараняващи думи биха го изкушило да каже на
отсрещния човек? Как ще го подготвите той да не постъпи това?
6. Или ако стане така, че той изрече безполезни или нараняващи думи, как бихте го
подготвили за такъв случай?
7. Има ли някакъв начин, по който да дадете надежда на Петър или Иван (или и на
двамата), основана на онова, което Бог е направил и все още прави? Как бихте
дали тази надежда?
8. Какъв съвет бихте му дали относно най-подходящото време, място и начин, по
който да говори с другия човек?
9. Бихте ли му препоръчали изобщо да доведе още двама или трима души заедно с
него, за да се срещне с другия участник в конфликта?
10. Ако отговорът на предишния въпрос е да, тогава при какви обстоятелства бихте
дали тази препоръка?
11. Какъв съвет бихте му дали относно избирането на тези двама или трима души,
които той ще доведе със себе си?
12. Какво Ви казва Ефесяни 4:15 и как това се отнася до ситуацията между Петър и
Иван?
13. Как може да действате истинно (да говорите истината) с любов? Как изглежда и
звучи това?
14. Това различно ли е от начина, по който ние обикновено общуваме помежду си?
Ако да, то по какъв начин е различно?
15. Как добиваме способността да говорим истината с любов?
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Прилагането на четирите Библейски принципа на миротворството към
конфликтната ситуация и въвлечените в нея страни.
Дискусионни въпроси за ЧЕТВЪРТИЯ Библейски принцип на миротворството:
1. Какъв е четвъртият принцип на Библейското миротворство, намиращ се в Матей
5:23-24?
2. Защо според Вас той е поставен на четвърто място, а не на първо, второ или
трето?
3. Защо помирението е важно? Не е ли по-разумно да приемем факта, че едни хора
просто няма да имат добри взаимоотношения с други?
4. Какво ще стане, ако Петър или Иван Ви каже, че не иска да прости на другия
човек или че не се чувства благоразположен, за да прости – какво бихте му
казали?
5. Какво бихте препоръчали като първа стъпка за някоя от страните, която не желае
да прости или не се чувства благоразположен, за да може да прости на другия?
6. Какво ни учи Матей 18:21-35 относно прощението?
7. Ако разберете, че Петър или Иван отказва да прости на другата страна, защото:
a. е почувствал, че другият човек трябва да си заслужи прощението – какво
бихте му казали?
b. се е опитал да накаже другата страна като забавя помирението – какво
бихте му казали?
c. е очаквал гаранция, че другият човек никога повече няма да съгреши по
този начин – какво бихте му казали?
8. Помислете си за нещата, които Бог Ви е простил в миналото (не е нужно да
споделяте това, което сте се сетили в групата. Въпреки това е добре да
размишлявате в ума си за него)
9. Ще бъде ли полезно за Петър или Иван да го попитате „Другият човек направил
ли ти е нещо, което да не си направил ти срещу Бог Отец”?
10. Ще бъде ли от полза да говорите с Петър или Иван и да споделите с него как Бог
му е простил, въпреки че не е бил достоен за това и не го е заслужавал?
11. Прочетете Филипяни 2:4. Би ли могъл този стих да бъде полезен в работата с
Петър или Иван или и с двамата? Ако е така, то как бихте го използвали с единия
или и с двамата?
12. Какви светски оръжия са използвали Петър и Иван един срещу друг по време на
конфликта?
13. Какви духовни оръжия имат на разположение Петър и Иван в конфликта
помежду си?
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14. Как бихте насърчили било Петър или Иван, или и двамата да използват духовни
оръжия в конфликта помежду им?
15. Пасажът в Римляни 12:14-21, особено стих 21, полезен ли е в случая? Как бихте
използвали този стих или тези стихове било то с Иван или с Петър?
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