P RÍRUČKA PRE MODERÁTORA
Z AKLADANIE ZBOROV
Téma 10

AKÉ MIESTO V CELKOVEJ MISII CIRKVI MÁ ZAKLADANIE NOVÝCH ZBOROV?

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:
 LEPŠIE POCHOPENIE: Ozrejmiť úlohu zakladať zbory v celkovej misii cirkvi.
 ZHODNOTENIE: Zhodnotiť svoju pripravenosť ako zborového vedúceho podieľať sa nejakým zmysluplným spôsobom na projekte založenia nového zboru.
Kazateľský tím a staršovstvo:
 LEPŠIE POCHOPENIE: Ozrejmiť úlohu zakladať zbory v celkovej misii cirkvi.
 ZHODNOTENIE:
o Zhodnotiť, do akej miery bude zakladanie zborov integrálnou súčasťou misijnej stratégie vášho zboru.
o Určiť, do akej miery ste ako zborový pracovník alebo člen staršovstva pripravený zapojiť sa nejakým zmysluplným spôsobom do projektu založenia
nového zboru.
 PLÁNOVANIE: Sformulovať prvý náčrt stratégie, ktorá bude zahŕňať zakladanie zborov ako hlavnú časť misie vášho zboru.

Úvodné poznámky
Spôsob, ako sa budete venovať tejto téme, bude závisieť od zloženia vašej skupiny. Ak ste súčasťou zboru, ktorý so zakladaním zborov má skúsenosti, alebo vážne
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me venovať inak, ako keby ste boli súčasťou zboru, ktorý sa tejto téme doteraz vôbec
nevenoval. Ak je to ten druhý prípad, zamerajte sa na presvedčenie účastníkov
o tom, že naozaj majú v tejto oblasti zodpovednosť. Ak je to ten prvý prípad, skôr sa
zaoberajte navrhovaním konkrétnych stratégií a zvažovaním možností.
Táto téma, ešte viac ako ostatné, patrí k tým, ktoré vťahujú celý zbor do často
namáhavého procesu, ktorý preveruje ich vieru. V tomto štádiu sa obzvlášť ubezpečte (hoci táto rada platí pre všetky témy v tejto polovici kurzu), že skupina ľudí
zo zboru nerobí plány pre celý zbor, ak na to nemá kompetenciu (napríklad staršovstvo).

Začíname
Začnite modlitbou.
Dobrý spôsob, ako začať túto tému, je poprosiť niekoľko účastníkov, aby sa podelili o svoje skúsenosti so sťahovaním sa z veľkého zboru do malého alebo naopak.
Ak postupne prechádzate celým kurzom Misia, oslovte jedného alebo dvoch
účastníkov, aby porozprávali o svojich rozhodnutiach z Kroku 6: Praktické činy poslušnosti z Témy 9 (ale nech vedia, že ak nechcú, nemusia hovoriť o svojich súkromných riešeniach).
Uistite sa, že sa stretli so svojimi mentormi tretíkrát alebo že tak plánujú urobiť
v najbližšom týždni. Pripomeňte im, aby mysleli na to, ako prejaviť vďačnosť svojim
mentorom za podporu.

Návrhy na diskusiu
Krok 1: Pochopenie témy
Jeden Príklad zo života skúma globálnu perspektívu (čo sa deje, keď zbory zdôrazňujú evanjelizáciu bez uvažovania o zakladaní nových zborov) a druhý skúma
osobnú perspektívu (zakladanie zborov nevyhnutne zásadne mení životy ľudí, ktorí
sú doň zapojení).
Krok 2: Štúdium Písma
O týchto dvoch perspektívach sa hovorí v textoch z Písma. V prvej úlohe majú
účastníci preskúmať Veľké poverenie a hľadať v ňom náznaky toho, že predpokladá
množenie zborov, nie len ich obrátenie. (Článok „Jadro kresťanskej misie“ od Davida
Hesselgravea v Kroku 3: Nahliadnutie do iných zdrojov priamo hovorí o tomto dôraze).
Druhá úloha jasne ukazuje, že bežní kresťania, nie len apoštoli, boli zapojení do šírenia evanjelia (a rozširovania zborov) v prvom storočí (pozrite sa na Výrok od Stephena Neilla v Kroku 1: Pochopenie témy).
Krok 5: Diskusia o téme
Čo sa týka Otázky č. 1, táto dosiahne úspech, ak účastníci pochopia, že zakladanie zborov nie je vecou voľby, ale že je integrálnou súčasťou misie cirkvi. Úspech
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bude závisieť od kvality diskusie. Na jej začiatku sa sústreďte na to, by sa vám podarilo od účastníkov získať naozaj úprimné odpovede na Otázku č. 1.
Otázka č. 4 priamo súvisí s úlohou v Kroku 2: Štúdium Písma a pomôže ľuďom
pochopiť, že zakladanie zborov bolo niečo, do čoho boli zapojení všetci kresťania ranej cirkvi. Diskusia o Otázke č. 4 poslúži ako základ pre Otázky č. 5 až 7, ktoré sa
snažia podnietiť účastníkov k uvažovaniu o osobnom zapojení. Každá otázka pristupuje k záležitosti osobného zapojenia do zakladania zborov z inej perspektívy. Vyberte si tú, ktorá je pre vás najvhodnejšia.

Ukončenie
Krok 6: Praktické činy poslušnosti
Na záver diskusie venujte čas dokončeniu Kroku 6: Praktické činy poslušnosti.

Príprava na nasledujúcu tému
Povedzte im o všetkom, na čo majú podľa vás pamätať počas prípravy na nasledujúcu tému.

Modlitebné stíšenie
Ďakujte Pánovi za Veľké poverenie a jeho túžbu oslovovať nových veriacich. Povzbuďte účastníkov k tomu, aby pred Bohom preskúmali závery, ku ktorým dospeli,
a aby prosili Boha, aby im ukázal, čo majú v dôsledku toho robiť.
*
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