Rozwiązanie konfliktów w grupie uwielbieniowej – Tog Goodson
Przy użyciu najnowszej technologii oraz najświeższych wskaźników społecznych badacze odkryli nowe zjawisko wśród grup uwielbieniowych w lokalnych zborach: Jest to coś o nazwie KONFLIKT! 
No dobrze, znacie rzeczywistość, ten konflikt istnieje od czasów Adama i Ewy. Mimo to wielu z nas wciąż postrzega konflikt w naszej konkretnej służbie jako wyizolowany przypadek. Cóż, jeżeli złą wiadomością jest to, że konflikt istnieje na świecie od czasów stworzenia, dobra wiadomość mówi, że są biblijne metody radzenia sobie z nim, niezależnie od tego, czy trwa spór o kolor ubrań chóru, czy też o zamianę solistów na ten weekend.

Wyróżnijmy zatem kilka dziedzin konfliktu oraz ich właściwe rozwiązania:
1.    Słowo na „P”: PODPORZĄDKOWANIE
Czy podoba się wam ta koncepcja czy też nie, podporządkowanie jest biblijne. Jeśli w twojej służbie istnieje konflikt, przede wszystkim powinniście (być może zbiorowo) określić, czy poszczególne jednostki podporządkowują swoje życie Bogu (i nie zapomnijcie wziąć pod uwagę siebie i własnego życia z Bogiem). Niemożliwe jest współdziałanie w harmonii, jeśli nie macie zdrowej relacji z Bogiem. Podobnie nie powinieneś przepraszać, jeśli prosisz poszczególne osoby o podporządkowanie się wizji zboru. Każdy ma preferencje muzyczne, ale w Kościele Dążącym do Celu1 styl muzyki jest celowo skierowany do tych, do których staramy się dotrzeć i każdy członek grupy uwielbienia powinien być tego świadomy.

Na przykład, gdyby twój kościół był nastawiony na podejście „osoby poszukującej”, byłoby trudno stylistycznie używać często południowego kwartetu gospel. Kiedy tych czterech ludzi przychodzi waląc w drzwi i chcąc co tydzień śpiewać dwie piosenki, jesteś odpowiedzialny za uświadomienie im, że „konflikt” nie jest kwestią stylu; jest to raczej niezgodne z wizją kościoła. Wówczas do nich należy podporządkowanie się tej wizji.

2.    Konflikt może być rezultatem niedostatku komunikacji:
Mów o swoich oczekiwaniach: najpierw musisz wiedzieć, czego oczekujesz, a potem musisz to w jasny sposób przekazać. Poświęć czas na słuchanie Bożego głosu odnośnie prowadzenia i bądź pewny w przekazywaniu „Wizji”. 

Rozwiązuj problemy: O wiele łatwiej jest nic nie mówić, kiedy trzeba uporać się z jakąś kwestią. Zrób to natychmiast. Jak często mówił wielki filozof Barney Fife: „Zduś to w zarodku!”

Mów o sukcesach: Z powodu krótkich prób łatwo jest wpaść w pułapkę wyłącznie rozwiązywania problemów. Zamiast mówić zatem jedynie o złych rzeczach, powiedz swojej grupie, że ich cenisz, chwaląc ich za osiągnięcia.

Uprość to: Uprość instrukcje i wyjaśnienia. Jeśli potrzeba więcej szczegółów, ludzie dadzą ci znać, a wtedy można podać więcej informacji.

Ucz umiejętności słuchania: Ważne jest zademonstrowanie, czego oczekujesz od ludzi. Jesteś odpowiedzialny za nauczenie ludzi, jak słuchać. Jakuba 1:19 „Wiedzcie to, umiłowani bracia moi. A niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu...”

3. Pewne konflikty są rezultatem innych oczekiwań muzycznych:
Gust muzyczny jest dla każdego z nas czymś subiektywnym. Nie ma innego rozwiązania niż to, że członkowie grupy muszą zaufać liderowi odnośnie wyboru pieśni i chętnie wspierać jego przywództwo w 100%.

Trudność muzyczna jest również sporną kwestią. Jedni będą chcieli trudniejszej muzyki, a inni łatwiejszej.

Oczekiwania muzyczne stanowią kolejny potencjalny konflikt. Niektórzy wykształceni i nastawieni na jakość studyjną muzycy zawsze będą domagać się czystszego dźwięku. Inni będą zniechęceni, a nawet zrażeni tym wyraźnym poszukiwaniem doskonałości (ich zdaniem). Kluczowym słowem do zapamiętania w obu dziedzinach jest równowaga. Jako lider masz za zadanie utrzymanie równowagi między tymi oczekiwaniami, która nie spowoduje w grupie większej frustracji (zauważ – przynajmniej jedna osoba zawsze będzie sfrustrowana!)

4.    Konflikt może powstać z powodu nadmiernie rozwiniętego ego
Musisz narysować linię na piasku (a właściwie na drzwiach)! Częścią twojego zadania jest utrzymanie koncepcji grupy.

Zdefiniuj oczekiwania członków grupy: Powiedz im: „To jest grupa, nie ma miejsca na ego.”

Mów o korzyściach: Każda osoba musi zrozumieć moc, piękno i ważność grupy oraz przywilej współpracy 
z nią. Przekonaj ich, aby zostawili swoje ego w domu albo najlepiej u stóp Krzyża.

Zwolnij członków grupy niechętnych do współpracy: Jeśli ktoś odmawia pracy w ramach grupy, musisz ich z niej wyrzucić. Może to być trudne, ponieważ – jak mówi moje doświadczenie – zazwyczaj będzie to ktoś z bardziej utalentowanych członków. Mimo tego widziałem przypadki natychmiastowej poprawy w postawie grupy po usunięciu zaledwie jednej osoby. 

5.    Przyczyną konfliktu może być również twój brak kontaktu z grupą Poznaj ich: Ważne jest poznać ich jako ludzi, a nie tylko muzyków. Poznaj ich wraz z rodzinami oraz pytaj, co dzieje się w ich życiu. Będziesz wówczas w stanie rozpoznać, czy ktoś ma po prostu zły dzień, przechodzi przez kryzys, czy też może ma problem ze swoją postawą, który należy rozwiązać. 

Zachęcaj ich: Bądź w kontakcie z grupą między próbami. Regularnie dzwoń do nich albo pisz zachęcające liściki. Nasi pracownicy mówią, że jeśli nie piszemy 3-4 zachęcających liścików tygodniowo, zostajemy w tyle! Ludzie potrzebują zachęty. Wypełnienie tej potrzeby w ich życiu jest błogosławieństwem. 

Rozwijaj bezpieczeństwo w otoczeniu: Jeśli ludzie wiedzą, że są cenieni i kochani, pomogą wnieść pozytywny wkład w otoczenie i nie będą mu szkodzić.

6. Wielkie pytanie: Czy twoja grupa odzwierciedla twoje własne postawy?
Czy jest taka możliwość, że to nie twoja grupa, ale ty powodujesz konflikt? Zdumiewające, jak mądrzy i spostrzegawczy mogą być ludzie. Musisz stanowczo utrzymywać zdrowe relacje w domu, z pastorem, współpracownikami i grupami. Musisz również mieć odwagę stawić czoła własnym niedociągnięciom w tej dziedzinie. Nie zarażaj innych rakiem konfliktu.

7. Ostatecznie pewne konflikty są nieuniknione
Naiwne byłoby założenie, że nigdy nie dojdzie do konfliktu. Zamiast tego spodziewaj się, że od czasu do czasu się pojawi, a gdy tak się stanie – uporaj się z nim! Szybko go rozwiąż! Bądź „Rozwiązywaczem Problemów”!

Bóg powołał cię jako lidera uwielbienia, abyś wykonywał niewiarygodne zadanie prowadzenia jego ludu w intymne spotkanie z Nim. Jeśli zechcesz, On wyposaży cię do tego wspaniałego przywileju. Pamiętaj jednak, że to zadanie polega również na pracy z ludźmi. Poza tym, mój drogi przyjacielu, w czasie pracy z ludźmi na horyzoncie pojawia się konflikt. Nie bój się tego trudnego zadania. Bóg da ci odwagę i mądrość do właściwego postępowania z jego dziećmi. 

Apostoł Paweł był ostrzegany przed więzieniem, ale kontynuował swoja działalność, ponieważ wiedział, ze posłuszeństwo jest ważniejsze niż ból wywołany konfliktem. Możemy znaleźć podobną zachętę w Księdze Jeremiasza, która jest listem od Boga. Oto podstawowe przesłanie: „Nie wrócisz do domu przez 70 lat. Oto czego od ciebie oczekuję. Chcę, abyś w przyziemnych i bolesnych doświadczeniach życiowych znalazł swoją radość, satysfakcję i pokój we mnie.” Podobnie dzisiaj musimy znaleźć zadowolenie w żywej i pełnej miłości relacji z Jezusem Chrystusem. Tylko On da nam trwałą satysfakcję.

Wersety do zapamiętania:
Kiedy boisz się rozwiązywać konflikt: „Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i powściągliwości” (2 Tymoteusza 1:7)

Kiedy pragniesz Bożej woli i mądrości do rozwiązania konfliktu: „Dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu” (Kolosan 1:9).

Tod Goodson jest liderem uwielbienia w Valley View Baptist Church w Louisville, Kentucky. Można skontaktować się z nim poprzez adres Tog@vvbc.com. Ten artykuł pojawił się pierwotnie na stronie Pastors.com. Wszelkie prawa zastrzeżone 2002. Użyte za pozwoleniem. Tłumaczenie: Kasia Frąk

1 „Kościół Dążący do Celu” (Purpose Driven Church) jest zarejestrowanym znakiem Saddleback Community Church w Kalifornii. Celem kościoła jest zdobywanie zgubionych i czynienie z nich uczniów – na tym skupiają się wszystkie aspekty życia kościelnego. Są one realizowane tak, aby przyciągnąć ludzi


