P RÍRUČKA PRE MODERÁTORA
M EDZIKULTÚRNA MISIA
Téma 11

AKO MÔŽU ZBORY OSLOVIŤ ĽUDÍ Z ODLIŠNÉHO KULTÚRNEHO PROSTREDIA?

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: Objaviť, prečo je v Božom pláne nevyhnutná medzikutúrna misia.
 MOTIVÁCIA: Rozpoznať biblickú motiváciu pre medzikultúrnu misiu.
 ZÁVÄZOK: Zaviazať sa k osobnému zapojeniu do nejakej zložky medzikultúrnej misie.
Kazateľský tím a staršovstvo:
 LEPŠIE POCHOPENIE: Ozrejmiť, prečo je v Božom pláne nevyhnutná medzikutúrna misia.
 PLÁNOVANIE: Sformulovať alebo upraviť stanovisko zboru k medzikultúrnej
misii.
 PODPORA: Zaviesť spôsoby efektívnejšej podpory medzikultúrnej misie.
 ZÁVÄZOK: Zaviazať sa k nejakému osobnému zapojeniu do medzikultúrnej
misie.

Úvodné poznámky
Počas prípravy na túto tému rozmýšľajte o histórii vášho zboru a jeho denominačnej príslušnosti. Niektoré zbory tradične kladú veľký dôraz na medzikultúrnu
misiu. Avšak zapojenie medzikultúrnej misie do života miestneho zboru je často
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problémom práve v zboroch so silnými denominačnými misijnými programami. Na
druhej strane spektra sú novšie, nezávislé zbory, ktoré len príležitostne mali možnosť
uvažovať o medzikultúrnej misii počas toho, ako sa plne oddali oslovovaniu svojho
vlastného okolia pre Krista.
Táto téma sa zameriava na pomoc miestnym zborom pri uvedomovaní si toho, že
voľba „buď miestna služba alebo medzikultúrna služba“ nie je biblickou voľbou. Nemôžeme o sebe tvrdiť, že sme biblickí kresťania, ak nás nezaujímajú miliardy ľudí
(doslova), ktorí žijú a umierajú bez zachraňujúceho poznania o Kristovi, a ak naše
priority a starosti, osobné aj zborové, tento problém nereflektujú. Navyše, jednou
z hlavných myšlienok tejto témy je, že z biblického pohľadu Bohu nejde len o spásu
čo najväčšieho počtu ľudí. On chce, aby boli zachránení čo najrôznejší ľudia. Tu hrá
porozumenie Božej vláde zásadnú rolu. Poskytuje zdôvodnenie pre širokosiahlu misiu medzi všetkými národmi zeme, nie len medzi tými, ktorých sa evanjeliom dá osloviť pomerne jednoducho.
Ak táto téma bude úspešná, účastníci budú mať hlbšiu vášeň k misii a budú
viac vnímať ako zapadá do celkového obrazu. Váš zbor bude mať úžitok z uvažovania
o tom, ako môže hrať podstatnejšiu úlohu v medzikultúrnych misiách.

Začíname
Začnite modlitbou.
Dobrý spôsob, ako začať, je poprosiť niekoľko účastníkov, aby povedali, v ktorej
kultúre by si vedeli samých seba najviac predstaviť ako misionárov.
Ak postupne prechádzate celým kurzom Misia, oslovte jedného alebo dvoch
účastníkov, aby porozprávali o svojich rozhodnutiach z Kroku 6: Praktické činy poslušnosti z Témy 10 (ale nech vedia, že ak nechcú, nemusia hovoriť o svojich súkromných riešeniach).

Návrhy na diskusiu
Krok 1: Pochopenie témy
Prvý Príklad zo života sa snaží ukázať neustálu potrebu medzikultúrnych misií,
keďže stále existujú kultúrne, jazykové a etnické bariéry.
Druhý sa snaží účastníkom sprostredkovať bežnú skúsenosť medzikultúrnych
misionárov, zvanú kultúrny šok, aby vedeli oceniť, čo to stojí, či už sa nimi stanú
alebo či budú podporovať iných.
Krok 2: Štúdium Písma
Táto úloha veľmi nahrubo načrtáva obraz toho, čo sa nazýva Abrahámovské požehnanie (Genezis 12:1-3) a jeho biblické dôsledky. Táto myšlienka je obsiahnutá
v zrejme najznámejšom misijnom žalme a vo Veľkom poverení v znení podľa Skutkoch až po definitívne budúce splnenie Božieho sľubu Abrahámovi v knihe Zjavenia.
Účastníci by si po štúdiu tejto témy mali odniesť myšlienku, že jeden z dôvodov, prečo nás Boh požehnal, obzvlášť spasením, je, aby sme toto požehnanie odovzdávali
ďalej.
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Krok 5: Diskusia o téme
V závislosti od potrieb skupiny môžete viesť diskusiu jedným z viacerých rôznych
smerov. Možno je pre vašu skupinu dôležité ujasniť si teologický mandát pre medzikultúrne misie. V tom prípade sa venujte Otázkam č. 1 až 5. Alebo sa môžete sústrediť na to, ako váš zbor môže posilniť svoje zapojenie do medzikultúrnych misií.
(Otázka č. 6) Taktiež môžete diskusiu viac smerovať k osobným výzvam k uvažovaniu o zapojení sa do medzikultúrnej misie (Otázky č. 7 a 8).
Otázka č. 3 súvisí s prvým Príkladom zo života v Kroku 1. Počas diskusie o tejto
otázke sa naň znova pozrite.
Čo sa týka Otázky č. 4, Piperova hlavná myšlienka je, že láska k strateným sama o sebe nie je dostatočným dôvodom. Takisto musíme uznávať Božie zámery (túto
myšlienku taktiež vidno vo veršoch z Písma v Otázke č. 5). Je dôležité, aby toto chápali všetci účastníci. Môžete sa ich spýtať, ako by reagovali, keby sa ich niekto spýtal
„Prečo by sme mali posielať ľudí za more, keď ich tak zúfalo potrebujeme tu doma?“

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. Určite spojte nasledovné stretnutie s nejakou oslavou ukončenia kurzu.

Modlitebné stíšenie
Venujte čas ďakovaniu Pánovi za výsadu pomáhať v šírení evanjelia. Proste ho
o vedenie pri tom, keď každý hľadáte mieru zapojenia sa do misií, ktorú od vás Pán
chce.
*
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