P RÍRUČKA PRE MODERÁTORA
R ODINA
Téma 5

AKO BUDOVAŤ VZŤAHY VO VAŠOM ZBORE?

Ako získať z tohto štúdia čo najviac:
Pozrite sa na „Možné výsledky“ na začiatku tejto témy. Tieto výsledky sa môžu líšiť podľa toho, akú mieru zodpovednosti majú jednotlivé skupiny vedúcich vo vašom
zbore:
Vedúci tímov služobníkov a nádejní budúci vedúci:
 LEPŠIE POCHOPENIE: Títo vedúci budú mať úžitok z lepšieho pochopenia
biblickej metafory cirkvi ako rodiny.
 ZHODNOTENIE TÍMOVÝCH ŠTRUKTÚR: Vedúci tímov služobníkov by mali
zhodnotiť štruktúry vo svojich oblastiach služby na základe svojho pochopenia
toho, že zbor má fungovať ako rodina.

Kazateľský tím a staršovstvo:
 ZHODNOTENIE ZBOROVÝCH ŠTRUKTÚR: Tieto skupiny sú zodpovedné za
celkové fungovanie vášho zboru. Povzbuďte tieto tímy, aby zhodnotili, ako sa
vášmu zboru darí odrážať biblický obraz cirkvi ako rodiny.

Úvodné poznámky
Táto téma je príbuzná s Témou 4. Pokračuje v objasňovaní základného chápania
toho, čo pre cirkev znamená byť Božou rodinou. Tu môžete porovnať tento obraz
s inými možnými obrazmi cirkvi. Preštudujte Krok 2 pre biblický pohľad na túto tému. Zamerajte sa hlavne na dôsledky. Aké sú dôsledky tejto pravdy? Ako by váš zbor
vyzeral, ak by naozaj fungoval ako rodina? Pomôžte skupine nesústreďovať sa na ich
rodinu alebo rodinu, z ktorej pochádzajú. Rozmýšľajte o tom, ako by vyzerala skutočne zdravá rodina.
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Začíname
Túto tému môžete začať viacerými spôsobmi. Jedným z nich je, že sa podelíte
o pekné spomienky na vašu rodinu. Aké pekné spomienky na svoju rodinu máte?
Iný spôsob, ako začať, je pozrieť sa na „Rozmanité obrazy“ v Krok 1. Môžete skupinu
vyzvať, aby napísali všetky možné ďalšie modely zboru, ktoré si vedia predstaviť. Potom ich nechajte premýšľať o tom, čo znamená, keď si osvojíme jeden z týchto modelov ako svoj základný, možno dokonca nevedomý obraz toho, ako má cirkev vyzerať
a ako sa to líši od cirkvi ako Božej rodiny.

Návrhy na diskusiu
Krok 5: Diskusia o téme
Otázky č.1 a 2 súvisia s Témou 4, pri ktorej si uvedomujeme, že „Áno, obraz Božej rodiny platí pre náš miestny zbor a my máme byť Božou rodinou.“
Otázka č. 3 sa týka hlavnej myšlienky o tom, ako máme fungovať ako rodina.
Otázka č. 4 sa toho týka tiež, takže ich môžete skombinovať. Môže sa stať, že niektorí členovia vašej skupiny obraz rodiny trocha preženú. Je to metafora. Napríklad,
rodina môže mať len obmedzený počet detí. Zbor by však mal vo veľkom prerásť naše
miestne rodiny. V Otázkach č. 3 a 4 sa vráťte ku Kroku 2 a k článkom, aby ste zdôraznili princípy, ktoré majú spoločné Getz a Banks. Vyzvite svoju skupinu, aby tieto
podobnosti komentovala.
V Otázke č. 5 zistíte, že obraz cirkvi ako rodiny sa prelína s obrazom cirkvi ako
tela. V istom zmysle oba tieto obrazy vyjadrujú podobné pravdy. Napríklad „Všetci by
sme mali pracovať spolu.“ V rodine všetci pracujú spolu, a v tele pracujú spolu všetky jeho časti. Áno, obraz cirkvi ako rodiny je zrejme širší ako obraz tela a prináša do
diskusie niektoré ďalšie prvky, ktoré obraz tela nezachytáva. Touto otázkou sa dá
spojiť diskusia z Tém 3, 4 a 5.
Pri Otázke č. 6 sa zamyslite nad svojim vlastným zborom. Ako by ste mali fungovať ako Božia rodina? Čo by ste mali zmeniť na tom, ako to robíte? Čo to znamená
pre nás ako vodcov? Začnite skúmať svoj vlastný zbor, svoju vlastnú oblasť služby.
Opäť pamätajte, že diskusiu potrebujete prispôsobiť typu vašej skupiny. Sústreďte
sa na to, ako by toto malo ovplyvniť váš vlastný zbor.
Otázka č. 7 pokračuje v hodnotení špecifickejšie a zaoberá sa témami ako muži
a ženy, mladí a starí, ľudia žijúci v manželstve a slobodní. Ako váš zbor funguje ako
rodina? V čom potrebujete rásť? Toto vás opäť vedie k aplikácii.
Poznámka: Keď sa táto téma začne týkať úloh mužov a žien, buďte si vedomý, že
toto je predmetom diskusií medzi dobrými evanjelikálnymi kresťanmi. V slobode prijímajte presvedčenia, ku ktorým vás Boh vedie na základe svojho slova. Môžete súhlasiť alebo nesúhlasiť s článkami od Getza a Banksa.
Otázka č. 8 sa týka osobnej aplikácie. Ako vás toto osobne ovplyvňuje
v súvislosti s vašou úlohou v Božej rodine? Môžete sa pozrieť späť na otázku
z „Duchovného formovania“ v Krok 4, ktorá sa zaoberá tým, ako toto ľudia riešia
osobne. Opýtajte sa skupiny, ako ich to osobne ovplyvňuje.
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Ukončenie
Krok 6: Praktické činy poslušnosti
Na konci tohto štúdia môžete členom nechať nejaký čas na vyplnenie všetkých
položiek v Krok 6. Ak máte dosť času, poproste niekoľkých ľudí, aby sa podelili
o svoje odpovede na Otázky č. 2 alebo 3. Modlite sa za týchto členov.
Vedúci tímov služobníkov a nádejní budúci vedúci:
Na základe zhodnotenia tímov služobníkov (Otázky č. 6 a 7 v Krok 5) diskutujte
o želaných cieľoch. Aké zmeny váš tím urobí na základe pochopenia toho, že zbor je
rodina?
Kazateľský tím a staršovstvo:
Na základe tejto témy o cirkvi ako rodine zvážte akékoľvek zmeny, ktoré potrebujete urobiť v celkovej štruktúre vášho zboru. Poznačte si rôzne skupiny, ktorými sa
budete potrebovať zaoberať v návrhoch pri Otázke č. 7 vyššie.

Príprava na nasledujúcu tému
Téma 6 bude poslednou témou prvej časti kurzu o tom „Čo má cirkev robiť.“ Tu
sa namiesto cirkvi ako celku zameriate na zborových vodcov. Pozriete sa na predpoklady pre službu a funkcie vodcov. Povzbuďte ľudí, aby urobili Krok 2 na strane 4,
pri ktorom si prečítajú každý oddiel a vyplnia tabuľku, do ktorej zapíšu zodpovednosti a predpoklady.
Súčasťou tejto témy je osobný projekt v Kroku 4 na stranách 15-17, v ktorom
každý člen môže zhodnotiť sám seba na základe charakteristiky staršieho na stupnici spokojnosti od 1 po 7. Môžete povzbudiť svoju skupinu, aby sa takto zhodnotili a,
samozrejme, nechali si to pre seba. Alebo v závislosti od dôvery, ktorá vo vašej skupine vznikla, môžete nechať jednotlivcov podeliť sa o oblasti, v ktorých potrebujú
modlitby, alebo o oblasti, za ktoré sú Bohu obzvlášť vďační.

Modlitebné stíšenie
Navrhujeme modliť sa za to, aby nové poznatky zo spracovania osobného projektu v Téme 6 boli pre členov požehnaním.

*
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