P RÍRUČKA PRE MODERÁTORA
M ISIA ZBORU
Téma 4

AKÉ MIESTO MÁ ZBOR V BOŽOM CELKOVOM 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: Hlbšie pochopiť rozvoj a rozširovanie cirkvi v knihe
Skutkov.
 PRESKÚMANIE: Dôsledky tohto rozširovania pre svoj tím služobníkov.
 PRESKÚMANIE: Úlohu miestneho zboru v celkovej misii cirkvi.
 ZHODNOTENIE: Ako ich tím služobníkov môže lepšie plniť svoju úlohu
v celkovej misii cirkvi.

Kazateľský tím a staršovstvo:
 LEPŠIE POCHOPENIE: Hlbšie pochopiť rozvoj a rozširovanie cirkvi v knihe
Skutkov
 PRESKÚMANIE: Dôsledky rozvoja a rozširovania cirkvi v Skutkoch pre ich
zbor.
 PRESKÚMANIE: Úlohu miestneho zboru v celkovej misii cirkvi.
 ZHODNOTENIE: Do akej miery ich zbor plní svoju úlohu v celkovej misii cirkvi.
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Úvodné poznámky
Toto je jedna z najdôležitejších tém z prvej polovice kurzu. Tu „prichádza na lámanie chleba.“ Čo sme sa naučili o Božej vláde, Kristovom diele a mieste cirkvi v Božom pláne, to potrebujeme teraz aplikovať na denný život zborov, do ktorých patríme.
Táto téma nezastáva extrémne stanovisko. Netvrdíme, že denominačné misie alebo paracirkevné organizácie treba zavrhnúť. Náš svet je tak komplexný, že len veľmi
málo zborov má zdroje na to, aby sa samostatne venovali misii efektívne. Tie, ktoré
tieto zdroje majú, zvyčajne aj tak nakoniec vytvoria medzizborové štruktúry na pomoc iným zborom. Center for Church Based Training (Centrum pre vnútrozborové
vzdelávanie) je toho príkladom – vzniklo ako dôsledok služby, ktorá začala pri vzdelávaní jediného zboru. Zbory môžu a mali by využiť všetko, čo im je k dispozícii, pre
efektívnejšie plnenie svojej úlohy. Avšak nikdy by nemali zabudnúť na to, kto pomáha komu. Táto téma je navrhnutá tak, aby túto otázku veľmi jasne zodpovedala
a aby motivovala zbory k tomu, aby sa do misie zapájali zbor ako celok. To bude
viesť k väčšiemu entuziazmu a väčšej pokojnosti s misiou miestneho zboru.
Evanjelikáli sú pravdepodobne úplne jednomyseľní v tom, že miestne zbory by
v misii cirkvi mali zohrávať dôležitejšiu úlohu. Väčšina misionárov si praje živý vzťah
s vysielajúcim zborom (zbormi). Väčšina zborov chce mať zásadnú úlohu v misii,
a väčšina paracirkevných organizácií výslovne tvrdí, že existujú, aby slúžili cirkvi. Ale
napriek zhode v tejto ústrednej otázke je skutočná prax často odlišná. V tejto téme
sa snažíme prísť tomuto problému na koreň.

Začíname
Začnite modlitbou.
Dobrým začiatkom tejto témy môže byť krátka diskusia medzi účastníkmi o najväčších prednostiach prvého zboru, ktorého boli členmi.
Ak postupne prechádzate celým kurzom Misia, oslovte jedného alebo dvoch
účastníkov, aby porozprávali o svojich predsavzatiach z Kroku 6: Praktické činy poslušnosti v Téme 3 (ale nech vedia, že ak nechcú, nemusia hovoriť o svojich súkromných riešeniach).
Do tohto stretnutia by mali mať všetci účastníci aspoň jeden rozhovor so svojimi
dôverníkmi.

Návrhy na diskusiu
Krok 1: Pochopenie témy
Príklady zo života sú vymyslené príbehy, ktoré odrážajú reálne životné skúsenosti
mnohých misionárov.
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Krok 2: Štúdium Písma
Diskutujte o záväzkoch, prioritách a zápale, ktoré mali tri zbory zo Skutkov spoločné. Venujte sa Otázkam 2 a 3 v Kroku 5.

Krok 5: Diskusia o téme
Otázka č.1 môže podnietiť diskusiu o tom, ako by váš zbor mohol lepšie usmerňovať a viesť mladých ľudí pri spoznávaní Božieho povolania pre ich životy. Môžete
navrhnúť, aby sa návrhy zapísali a odovzdali staršovstvu. S Katkiným príbehom sa
účastníci vedia hlboko stotožniť a možno budú chcieť poskytnúť mladým ľuďom zo
svojho zboru viac usmernenia a starostlivosti. Povzbuďte ich k premýšľaniu o tom,
ako by sa to dalo zrealizovať a poznamenajte, že tejto veci je potrebné sa venovať počas plánovania misijnej stratégie na konci kurzu.
Jedným z cieľov viacerých otázok v tejto téme je vyvrátiť dojem, že Nová zmluva
prezentuje akýsi nedosiahnuteľný ideál života miestnych zborov. V skutočnosti mali
mnohé novozmluvné zbory rovnaké problémy ako my dnes, hoci sa nedá poprieť, že
pri mnohých z nich pôsobí vitalita a moc. Diskusia bude efektívna, keď sa bude venovať obom týmto aspektom: na jednej strane boli novozmluvné zbory v mnohom
ako tie naše, na druhej strane boli vzormi pre misiu.
Otázke č.8 je vhodné sa venovať, ak je váš zbor príliš závislý na paracirkevných
organizáciách (do takej miery, že ony diktujú zboru spôsob zapojenia sa do misie)
alebo ak kladie nerealistický dôraz na vlastnú samostatnosť (napríklad, ak nechce
využívať zdroje mimo miestneho zboru).

Ukončenie
Krok 6: Praktické činy poslušnosti
Na konci 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“ môžete účastníkom pripomenúť, že v tejto
úlohe ide o to, aby si ujasnili svoje presvedčenia a že ich porozumenie tejto časti ich
vedie k sformulovaniu misijného záväzku v Téme 6.

Modlitebné stíšenie
Stretnutie ukončite modlitbami, v ktorej účastníci budú ďakovať Bohu za svoj
miestny zbor a prosiť o to, aby bol lepšie vystrojený k plneniu svojej misie.
*
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