P RÍRUČKA PRE MODERÁTORA
M ISIA CIRKVI
Téma 3

AKÁ JE ÚLOHA CIRKVI V BOŽOM PLÁNE?

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:
o Preskúmajú vzťah medzi Božím plánom pre ľudstvo a pre cirkev.
o Budú vedieť druhým vysvetliť, ako Boh rozširuje svoju vládu prostredníctvom cirkvi.
 ZHODNOTENIE: Preskúmajú misijnú stratégiu svojho tímu vo svetle základných princípov, ktoré vyplývajú z tejto témy o úlohe cirkvi v Božom pláne.

Kazateľský tím a staršovstvo:
 LEPŠIE POCHOPENIE: Jasne a biblicky vysvetlia vzťah medzi Božím plánom
pre ľudstvo a pre cirkev.
 PREHAĽAD:
o Preskúmajú misijnú stratégiu svojho zboru vo svetle princípov, ktoré našli
pre cirkev v Božom pláne.
o Urobia nevyhnutné zmeny v misijnej stratégii svojho zboru vo svetle
Témy 3.
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Úvodné poznámky
V tejto téme sa pokúšame dostať k Božiemu obrazu cirkvi. Môže sa to zdať príliš
teoretické, ale misii cirkvi nikdy neporozumieme bez základného pochopenia toho, čo
je cirkev a akú úlohu pre ňu Boh má vo svojom celkovom pláne. Veľa chybných misijných stratégií má svoj pôvod v chybnom pochopení podstaty cirkvi. Kresťania, ktorí nechápu úlohu cirkvi v Božom pláne, budú mať v lepšom prípade chudobný koncept svojej misie, a v horšom prípade zdeformovaný. Uistite sa, že účastníci sa
v tomto „plavia spolu s vami na jednej lodi“. Niektorí budú intuitívne vnímať prepojenie medzi teológiou a praxou tak, ako je opísaná vyššie. Iní budú potrebovať pomoc, aby pochopili, prečo je mimoriadne dôležité nazerať na cirkev cez Božie oči.
Tento kurz nezastáva žiadnu pozíciu vo vzťahu medzi Izraelom a cirkvou, čo je
ďalšia téma, ktorá je zdrojom vášnivých diskusií medzi rôznymi tábormi v evanjelikálnej komunite. Keby sa táto otázka objavila, môžete vysvetliť postoj vášho zboru,
ale príliš sa tomu nevenujte.

Začíname
Začnite modlitbou.
Dobrým vstupom do tejto témy môže byť stručný prieskum medzi účastníkmi, pri
ktorom sa ich opýtate, či sa viacej cítia byť teoretikmi, ktorí sa venujú problémom na
abstraktnej rovine, alebo sa považujú za pragmatikov, ktorí radšej pracujú s konkrétnymi príkladmi. (Pravdepodobne zistíte, že väčšina s považuje za pragmatikov.)
Potom ich požiadajte, aby vymenovali niekoľko vecí, ktoré sa môžu učiť teoretici od
pragmatikov a naopak. Nakoniec stručne vysvetlite, že v ďalších dvoch lekciách sa
budeme venovať abstraktnejšiemu pohľadu na univerzálnu cirkev a potom konkrétnejšiemu pohľadu na miestne zbory. Pre pochopenie misie cirkvi sú dôležité oba tieto
perspektívy.
Ak postupne prechádzate celým kurzom Misia, požiadajte jedného alebo dvoch
účastníkov, aby porozprávali o svojich rozhodnutiach z Kroku 6: Praktické činy poslušnosti z Témy 2 (ale nech vedia, že ak nechcú, nemusia hovoriť o svojich súkromných riešeniach).
Zistite, či sa už niekto stretol so svojim dôverníkom a požiadajte ho, aby všeobecne opísal, aká to bola skúsenosť.

Návrhy na diskusiu
Krok 1: Pochopenie témy
Pozrite sa na posledné dve vety v časti „Hlavné prvky témy“:
Ktokoľvek, kto pozná Bibliu, sa pravdepodobne pýta, prečo to Bohu trvalo tak
dlho, kým prišiel so svojim plánom. A ktokoľvek, kto pozná priemerný cirkevný
zbor, sa pravdepodobne pýta, či ten má niečo do činenia s Božou vládou!
Poznamenajte, že prvý „Príklad zo života“ sa týka teologického problému ohľadne prvenstva cirkvi v Božom pláne podľa námietky v prvej vete. Druhý „Príklad zo
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života“ sa týka viac negatívnej skúsenosti, ktorú má veľa ľudí s cirkvou podľa námietky v druhej vete.
Krok 2: Štúdium Písma
Zadanie, ktoré obsahuje Štúdium Písma v Téme 3, je výzvou. Málo ľudí vôbec číta
dlhšie úseky Písma na jedno posedenie a ešte menej ľudí dokáže zhrnúť obsah prečítaného oddielu alebo textu do niekoľkých slov. Napriek tomu je to dôležité cvičenie
ak chceme Písmo správne vykladať. Nech sa účastníci venujú tomuto zadaniu v Téme 3. Vysvetlite im, že ku každému biblickému oddielu v tabuľke majú napísať niekoľko slov o tom, čo učí o Božom pláne pre jeho ľud. Po vyplnení tabuľky by mali dať
stručnú odpoveď na štyri otázky na ďalšej strane. Povzbuďte ich, aby sa pokúsili
o čo najlepší výsledok. Aj vtedy, keď si nie sú istí, či ich odpovede sú správne, budú
mať úžitok z premýšľania nad celým Pavlovým tvrdením v Efezanom 1-3. Nižšie uvádzame príklad takého zhrnutia oddielu Efezanom 1:1-3:21:
„Keďže cirkev má účasť na Kristovej smrti, ktorou zjednotil Židov a pohanov do
jedného nového človeka a keďže má účasť aj na vzkriesení Krista, ktorým bol vyvýšený nad všetky veci“, cirkev je tak Božím novým stvorením v Kristovi a má
účasť na každom požehnaní, ktoré Kristus dosiahol.“

Krok 4: Príprava vlastnej odpovede
Zručnejšia služba
Môžete sa rozhodnúť, že venujete čas prehľadu jednotlivých odpovedí z tejto časti, aby ste sa uistili, že skupina rozumie procesu tvorby misijného záväzku.

Krok 5: Diskusia o téme
Diskusia o Otázke č.1, ktorá vychádza z druhého „Príkladu zo života“ („Andrej“)
v Krok 1: Pochopenie témy, môže byť príležitosťou venovať sa modernému problému
„cirkevných turistov.“ Ak sa táto téma objaví, jednou z možností ako ju spojiť s touto
lekciou by mohla byť otázka: „Myslíte si, že časť problému, keď ľudia preskakujú zo
zboru do zboru sa dá zvyčajne vysvetliť (ako v Andrejovom prípade) nesprávnym názorom ľudí na to, čo je to cirkev? Prečo?“
Pri Otázke č.2 môžete účastníkov požiadať, aby ukázali konkrétne miesto v liste
Efezanom, ktoré podporuje ich stanovisko k uvedeným výrokom.
Otázky č.4 až 6 sú abstraktnejšie, preto by ste stále mali zdôrazňovať praktickú
aplikáciu. Napríklad, odpovede na Otázku č.4 („Ako dospel Pavol k takej vysokej
mienke o cirkvi?“) by sa mohli odvolávať na jeho obrátenie, na pochopenie Starej
zmluvy, atď., ale môžete sa ich spýtať, či jeho skúsenosť so zborom (Tarzus, Antiochia, Korint, atď.) formovala jeho teológiu cirkvi. Odpoveď na Otázku č.6 by mala
odhaliť rastúce oceňovanie skutočnosti, že cirkev nie je prostým divákom alebo len
svedkom Božieho plánu, ale je prostriedkom, prostredníctvom ktorého Boh chce svoj
plán uskutočňovať. Ak táto ústredná pravda nie je zrejmá, je nevyhnutné položiť na-
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vigačnú otázku. Napríklad: „Myslíte si, že cirkev len jednoducho podáva svedectvo
o tom, čo Boh robí vo svete, alebo je nejako do Božieho plánu aj zapojená?“

Ukončenie
Krok 6: Praktické činy poslušnosti
Táto téma úspešne splnila svoj cieľ ak účastníci lepšie chápu, čo Boh zamýšľa
robiť v cirkvi a prostredníctvom cirkvi a v dôsledku toho sú ochotní dať svojmu zboru vyššiu prioritu v živote.
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.
V poznámke k „Zručnejšej službe“ v Kroku 4: Príprava vlastnej odpovede môžete
účastníkom pripomenúť, že v tejto úlohe ide o to, aby si ujasnili svoje presvedčenia,
čo je jedným z predpokladov na sformulovanie misijného záväzku v Téme 6.

Modlitebné stíšenie
Stretnutie ukončite modlitbami, v ktorých účastníci poďakujú Bohu za to, čo sa
naučili o cirkvi. Povzbuďte ich, aby boli konkrétni.
*
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