P RÍRUČKA PRE MODERÁTORA
M ODLITBY A MISIA
Téma 7

AKÝ JE VZŤAH MEDZI MODLITBAMI A MISIOU ZBORU?

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 biblický základ pre kľúčovú rolu modlitby
v misii cirkvi.
 ZHODNOTENIE: Zhodnotiť, do akej miery je modlitba skutočne ústrednou časťou misie ich tímu služobníkov.
 PLÁNOVANIE: Sformulovať plán, ktorý bude mať za následok efektívnejšie
modlitby ich tímu služobníkov za misiu ich zboru.
Kazateľský tím a staršovstvo:
 LEPŠIE POCHOPENIE: Pozri vyššie.
 ZHODNOTENIE: Zhodnotiť, do akej miery je modlitba ústrednou časťou misie
vášho zboru.
 PLÁNOVANIE: Sformulovať plán, ktorý bude mať za následok efektívnejšie
modlitby členov zboru za celkovú misiu cirkvi.

Úvodné poznámky
Pre tých, ktorí študujú Misiu postupne ako celok, je toto druhá polovica kurzu.
Praktický cieľ na konci druhej polovice kurzu je miestna stratégia pre misiu, ktorá
odráža biblické a teologické presvedčenia, ku ktorým sme dospeli v prvej polovici
kurzu. Každá z tém v tejto sekcii je podstatná pre dobre vyvážené zapojenie sa do
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misie. Inými slovami, miestne zbory sú povolané k určitému zapojeniu sa do všetkých týchto oblastí misie. Nemáme možnosť voľby, napríklad, či sa chceme zamerať
na evanjelizáciu a sociálnu prácu necháme na iných, alebo či zahraničné misie prenecháme väčším zborom a zameriame sa výhradne na miestnu službu. Toto je dôležité opakovane zdôrazňovať v tejto sekcii kurzu.
Prvou témou, ktorej sa chceme venovať, je modlitba. Je kľúčová pri uvádzaní
všetkých ostatných prvkov misie do praxe, avšak je pravdepodobne oblasťou, v ktorej
väčšina kresťanov cíti, že najviac zlyhávajú. Pozrieme sa na príčiny chýbajúcej modlitby na osobnej úrovni a navrhneme niekoľko spôsobov, ako spraviť modlitbu za
misiu kľúčovejšou časťou života zboru.

Začíname
Začnite modlitbou.
Dobrý spôsob, ako začať diskusiu, môže byť to, že poprosíte niekoľko účastníkov,
aby sa podelili o svoje najdramatickejšie skúsenosti s vypočutými modlitbami.
Ak študujete Misiu postupne ako celok, vyzvite jedného alebo dvoch účastníkov,
aby sa podelili o svoje predsavzatia z Kroku 6: Praktické činy poslušnosti z Témy 6
(ale nech vedia, že ak nechcú, nemusia hovoriť o svojich súkromných riešeniach).

Návrhy na diskusiu
Krok 1: Pochopenie témy
„Príklady zo života“ sa venujú bežným modlitebným „neduhom“ medzi kresťanmi.
Ide o otázky ohľadom efektivity modlitby a nedostatku motivácie k prihováraniu sa
za misiu, obzvlášť, ak v danej misii nie sme priamo zapojení alebo z nej nemáme úžitok.
Krok 2: Štúdium Písma
Pri každom oddiele Písma v prvej sekcii postačí veľmi stručná odpoveď.
Krok 4: Príprava vlastnej odpovede
Duchovné formovanie
Uistite sa, že účastníci rozumejú úlohe v druhej otázke. Majú si zopakovať, čo sa
v Kroku 2: Štúdium Písma naučili o rôznych prvkoch modlitby za misiu, ktorými nás
Biblia poveruje, a taktiež majú vytvoriť plán, ako aplikovať tieto prvky vo svojich
modlitebných životoch.
Zručnejšia služba
Úlohy v tejto sekcii sa už neviažu na pracovný list Misijný záväzok, ale účastníci
by mali pamätať na to, že návrhy na aplikovanie rôznych prvkov misie cirkvi, ktoré
pripravia, sa použijú v misijnej stratégii v Téme 12.
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Krok 5: Diskusia o téme
Otázky č. 2 a 3 sú navrhnuté tak, aby podporili dôkladné štúdium textu od Pipera. Na diskusiu o ňom si ponechajte dostatok času.
Otázka č. 8 má odhaliť problémy s modlitbou členov skupiny.
Hlavný dôraz by mal byť na Otázku č. 9 „Ako môže byť váš zbor efektívnejší
v modlitbách za misiu cirkvi?“ Zopakujte si rôzne návrhy účastníkov zo „Zručnejšej
služby“ v Kroku 4: Príprava vlastnej odpovede a vytvorte modlitebný plán pre váš
zbor.

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.

Modlitebné stíšenie
Využite to, čo ste sa naučili v tejto téme! Venujte nejaký čas spoločným modlitbám za misiu cirkvi a za vašu rolu v nej.
*
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