P RÍRUČKA PRE MODERÁTORA
V ZOR MISIE
Téma 5

AKO PAVOL UKÁZAL, ČÍM BY MALA BYŤ MISIA?

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, čo motivovalo Pavla k jeho misii.
 PRESKÚMANIE: Či Pavol konal podľa definovanej misijnej stratégie.
POUŽITIE: Podniknúť prvé kroky k použitiu relevantných aspektov Pavlovho
modelu vo svojich životoch a tímoch služobníkov.

Kazateľský tím a staršovstvo:
 LEPŠIE POCHOPENIE: Vedieť vysvetliť, čo motivovalo Pavla k jeho misii.
 VYSVETLENIE: Či Pavol konal podľa jasnej misijnej stratégie.
 PRESKÚMANIE: Úloha miestneho zboru v celkovej misii cirkvi.
 POUŽITIE: Aplikovať relevantné aspekty Pavlovho modelu pre svoj zbor.

Úvodné poznámky
Pavol je našim hlavným vzorom pre misiu v Písme. V podstate o ďalších misijných aktivitách v oblastiach mimo Palestíny už nemáme v Písme žiadne informácie.
Boh očividne zamýšľal, aby Pavol a jeho spoločníci slúžili ako vzor pre misiu medzi
pohanmi, pretože žiadny iný vzor nám nedal. Preto sme sa Pavlovi rozhodli venovať
celú tému. Pavol však nie je len vzorom pre biblickú misijnú metodológiu, on prekyKURZY PRE ZBOROVÝCH PRACOVNÍKOV: MISIA
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puje vášňou k Bohu a láskou k strateným. Pavlova motivácia i metodológia poskytujú dôležité lekcie pre zbory, ktoré sa snažia byť verné misii, do ktorej nás Boh povolal. Je dôležité, aby účastníci porozumeli, prečo sa sústreďujeme na Pavla a ktoré
lekcie sa od neho túžime naučiť.

Začíname
Začnite modlitbou.
Ak postupne prechádzate celým kurzom Misia, požiadajte jedného alebo dvoch
účastníkov, aby porozprávali o svojich rozhodnutiach z Kroku 6: Praktické činy poslušnosti z Témy 4 (ale nech vedia, že ak nechcú, nemusia hovoriť o svojich súkromných riešeniach).
Pripomeňte im, že by mali uvažovať o druhom stretnutí so svojimi dôverníkmi, ak
tak ešte neurobili.

Návrhy na diskusiu
Krok 1: Pochopenie témy
Oba Príklady zo života opisujú ten istý projekt založenia zboru – Zboru na Predmestí – z pohľadu dvoch rôznych ľudí, ktorí sú doň zapojení. Prvý sa zaoberá otázkou metodológie, druhý otázkou motivácie. Pozrite sa na Otázku 1 v Kroku 5.

Krok 2: Štúdium Písma
Povzbuďte členov skupiny, aby sa podelili o svoje pozorovania o faktoroch, ktoré
motivovali apoštola Pavla k jeho misii. Pozrite sa na Otázku 4 v Kroku 5.

Krok 5: Diskusia o téme
Otázka č. 2 uvádza dôležitý koncept: Ako máme čítať konkrétne oddiely Písma,
v tomto prípade Skutky? Niektorí ľudia sa domnievajú, že cirkev by mala napodobňovať všetko zapísané v knihe Skutkov. Ale nie všetky príbehy zaznamenané
v iných oddieloch Písma slúžia ako pozitívny príklad (napríklad Lótov incest so svojimi dcérami). Taktiež je diskutabilné tvrdenie, že v knihe Skutkov je zaznamenané
všetko pretože Lukáš očakával, že dnešná cirkev to bude napodobňovať. V diskusii
sa môžete venovať niektorým praktikám, ako je voľba apoštola lósom v Skutkoch 1
alebo komúnový charakter zboru v Jeruzaleme v Skutkoch 2.
Otázky č. 3 a 6 povzbudia účastníkov ku kritickému zváženiu zapojenia ich
miestneho zboru do misie. Dajte pozor na to, aby bola diskusia vyrovnaná a nezvrhla
sa na rozhovor o všetkom, čo je v zbore zle.
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Ukončenie
Krok 6: Praktické činy poslušnosti
Na konci diskusie venujte čas dokončeniu Kroku 6: Praktické činy poslušnosti.

Príprava na nasledujúcu tému
Venujte nejaký čas prehľadu pokynov v Kroku 4 v Téme 6. Uistite sa, že účastníci
pochopia, čo majú vyplniť v Pracovnom liste Misijný záväzok pred ďalším stretnutím,
a že budete vytvárať spoločný záväzok ako skupina. Diskutujte o tom, ako plánujete
dokončiť finálnu verziu záväzku. Táto vec je tak dôležitá, že sa oplatí si pre spoločnú
prácu na nej vyhradiť ešte jedno stretnutie.

Modlitebné stíšenie
Venujte nejaký čas modlitbám, v ktorých budete ďakovať Pánovi, že vám umožnil
sformulovať si svoje presvedčenia týkajúce sa biblicky zakotveného Misijného záväzku. Proste ho o vedenie a srdcia otvorené učeniu sa počas nasledujúcej témy.
*
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