P RÍRUČKA PRE MODERÁTORA
N EVESTA K RISTOVA
Téma 12

AKO SA MÔŽE VÁŠ ZBOR ZDOKONAĽOVAŤ?

Ako získať z tohto štúdia čo najviac:
Aby ste z tejto témy získali maximálny úžitok, pamätajte na „Možné výsledky“
uvedené na prvej strane. Uvažujte nad týmito konkrétnymi dôsledkami pre rôzne
skupiny a tímy vedúcich vo vašom zbore:

Vedúci tímov služobníkov a nádejní budúci vedúci:
 POCHOPENIE: Povzbuďte týchto vodcov k lepšiemu chápaniu Cirkvi ako Kristovej Nevesty
 PRAKTICKÉ KROKY: Povzbuďte vedúcich jednotlivých oblastí služby, aby zlepšili svoje tímy a službu, aby sa celková Cirkev stala dokonalejšou „nevestou“
pre Krista.

Kazateľský tím a staršovstvo:
 ROZHODNUTIA: Čo je nutné vo vašom zbore zmeniť, aby bol dokonalejšou
„nevestou“ pre Krista?“
 PRAKTICKÉ KROKY: Ako zareagujete na otázky, ktoré tento kurz/táto téma
podnietili? Kto bude konať? V akých časových horizontoch?

Úvodné poznámky
Upriamte pozornosť vašej skupiny na zhrnutie a pospájanie celého kurzu. Nie je
nutné oznamovať, o čo v tejto téme ide. Ide o to, aká má Cirkev byť a čo má robiť.
Aká je naša odpoveď? Teraz, keď sme absolvovali tento kurz, ako môžeme odpovedať
na túto otázku? Môžete povzbudiť svoju skupinu k tomu, aby spravili prvú úlohu
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v časti „Zručnejšia služba“ (str. 12), čo vám pomôže premýšľať o celom kurze
a o oblastiach, kde vaša skupina potrebuje rásť. Môžete ich povzbudiť, aby urobili
úlohu v „Hlbšom porozumení“, kde dávajú dokopy svoje myšlienky a v podstate hovoria: „Toto som sa naučil, takéto presvedčenia som nadobudol a toto sú niektoré
praktické kroky, ktoré potrebujem urobiť.“
Jedinečnou súčasťou Témy 12 je Akčný plán na strane 13, ktorý môžete použiť.
V ktorej oblasti podľa vás potrebuje váš zbor alebo oblasť služby rásť? Aké kroky je
potrebné podniknúť? Kto ich podnikne a dokedy? Aké zdroje sú na to potrebné?
Chceme pomôcť vášmu zboru duchovne rásť, a stať sa nádhernejšou nevestou pre
Ježiša Krista.

Začíname
Môžete skupinu nechať reflektovať kurz ako celok a to, čo pre nich znamenal.
Odporúčame vám, aby ste si na začiatku alebo na konci tejto témy našli čas na vrelé
vzájomné zdieľanie sa ohľadom tohto kurzu. Podľa nás to funguje lepšie na konci
tejto témy.

Návrhy na diskusiu
Krok 5: Diskusia o téme
Môžete začať Otázkou č. 1 „Čo pre váš zbor znamená byť Kristovou Nevestou?
Aké dôsledky to má?“ To vás môže priviesť ku Kroku 2 na str. 4, kde použijete Písmo
ako základ pre zodpovedanie týchto otázok.
Otázka č. 2 skúma dôsledky života, ktorý bol zmenený pochopením významu
obrazu Nevesty Kristovej. Opäť ľudí veďte k väčšiemu uznaniu a láske ku Kristovej
cirkvi ako jeho nevesty – a to v oblasti emócií a pocitov.
Pri Otázke č. 3, ktorou dávate dokopy celý kurz, strávte značný čas. Čo je cirkev? Prečo existuje? Čo má robiť? Ako vyzerá dobrý zbor? Inými slovami, ako nám
obraz nevesty pomáha vyjadriť identitu, poslanie, službu a zrelosť cirkvi - o čom sme
sa rozprávali v tomto kurze v posledných týždňoch?
Otázka č. 4 prechádza od porozumenia k praktickým krokom. Čo budete robiť
ako dôsledok absolvovania tohto kurzu? Čo budete robiť vy osobne? Čo sa bude diať
s vašou oblasťou služby? Čo bude následkom tohto kurzu robiť váš zbor, aby napredoval kvôli Ježišovi Kristovi?
Otázka č. 5 spája celý kurz a znie „Aký jeden dôležitý praktický krok, váš alebo
vášho zboru, ktorý chcete urobiť a ktorý váš zbor potrebuje urobiť, aby bol takým
zborom, akým ho chce mať Boh? To vás privádza ku Kroku 6, pri ktorom sa budete
zaoberať odpoveďami na otázky „Ktorý jeden kľúčový prvok poznania z tohto kurzu
vám Boh najviac položil na srdce? Ktorý jeden praktický krok urobíte vy alebo vaša
oblasť služby, aby ste svojmu zboru pomohli byť dokonalejšou nevestou pre Krista?
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Ukončenie
Krok 6: Praktické činy poslušnosti
Na strane 15 vám posledná otázka pomôže premýšľať o budúcnosti a zaoberať sa
multiplikáciou. Je niekto vo vašej skupine, kto by nabudúce chcel viesť takýto kurz?
Kedy ho plánujete znova a aká skupina z neho bude mať najväčší osoh? Možno ľudia
povedia: „Tento kurz je taký dynamický! Musíme ho odporučiť nášmu odboru pre
misiu alebo diakonii alebo nejakej inej skupine vodcov!“ Práve v tej chvíli, keď sú
ľudia nadšení, plní energie a pozitívnych dojmov z tohto kurzu, je treba konať, vytvoriť plán a napísať si do kalendára, že treba pozvať ľudí znova alebo pozvať ďalšiu
skupinu, ktorá by rada tento kurz absolvovala.
Odporúčame vám, aby ste kurz ukončili otvoreným zdieľaním sa o tom, čo pre
jednotlivých ľudí kurz znamenal a ako ovplyvnil ich životy a oblasti služby v ich zbore a v celkovej cirkvi. Potom venujte nejaký čas modlitbe a ďakujte Bohu za jeho
prácu vo vašich životoch.

Záverečná poznámka od autora
Modlíme sa za to, aby tento kurz bol pre vás a váš zbor požehnaním a aby vám
pomohol lepšie porozumieť tomu, čo Boh hovorí o identite a úlohe cirkvi. Avšak čo je
ešte dôležitejšie, modlíme sa, aby Boh použil mocou svojho Ducha tento kurz
a pomohol tak vášmu zboru rásť a byť takým, aký ho chce mať – aby pomohol byť
vášmu zboru dokonalejšou Kristovou Nevestou, aby ste vo svojej miestnej komunite
a vo svete boli jasným svetlom, podľa toho, aké vám Boh dá príležitosti.
Pre Krista a jeho Cirkev,
Bruce Miller II a
tím Center for Church Based Training
*
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