P RÍRUČKA PRE MODERÁTORA
E VANJELIZÁCIA A MISIA
Téma 8

AKO PREKONÁVAŤ PREKÁŽKY, KEĎ CHCEME OZNAMOVAŤ DOBRÚ SPRÁVU?

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 Sformulovať biblickú definíciu evanjelizácie.
o Preskúmať, ako sociálne a kultúrne faktory ovplyvňujú odovzdávanie
a prijímanie evanjelia.
 OSOBNÁ REFLEXIA: Podniknúť prvé kroky k tomu, aby sa stali efektívnejšími
Kristovými svedkami.
 PLÁNOVANIE: Vytvoriť evanjelizačnú stratégiu pre ich zbor alebo tím služobníkov.
Kazateľský tím a staršovstvo:
 LEPŠIE POCHOPENIE: Sformulovať biblickú definíciu evanjelizácie.
 APLIKÁCIA: Aplikovať svoje poznatky o tom, ako sociálne a kultúrne faktory
ovplyvňujú odovzdávanie evanjelia.
 ZHODNOTENIE: Na základe nových poznatkov o sociálnych a kultúrnych faktoroch zhodnotiť efektivitu svojho odovzdávania evanjelia.
 PLÁNOVANIE: Pripravia prvý náčrt evanjelizačnej stratégie pre svoj zbor alebo
tím služobníkov.
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Úvodné poznámky
Túto tému je potrebné krátko uviesť. Málokto by nesúhlasil s tým, že evanjelizácia je hlavným prvkom misie cirkvi. Berúc do úvahy očakávania účastníkov, je dôležité, aby si všetci boli vedomí toho, že toto nie je lekcia o evanjelizácii typu „ako na
to“. Na to existuje množstvo materiálov vrátane kurzu vo štvrtej knihe zo série Objavovanie: Objavujeme, ako zdieľať svoju vieru.
Táto téma sa zameriava na dve veci: 1) na kultúrne bariéry efektívnej evanjelizácie, ktorých si potrebujú byť vedomí jednotlivci i zbory, a 2) na tie veci, ktoré zbory
môžu robiť, aby sa evanjelizácia stala integrálnejšou súčasťou života cirkvi.

Začíname
Začnite modlitbou.
Vhodným začiatkom môže byť, že požiadate niekoľko účastníkov, aby porozprávali o svojich najnešikovnejších pokusoch o odovzdávanie evanjelia ďalej. Určite nám
všetkým prospeje, keď sa pri téme evanjelizácie uvoľníme. Učenie, ako sa smiať na
našich chybách, je zrejme najlepší spôsob, ako začať. Môžete byť prvým, aby ste
ukázali, že táto aktivita má byť veselá a nie vážna.
Ak postupne prechádzate celým kurzom Misia, oslovte jedného alebo dvoch
účastníkov, aby porozprávali o svojich rozhodnutiach z Kroku 6: Praktické činy poslušnosti z Témy 7 (ale nech vedia, že ak nechcú, nemusia hovoriť o svojich súkromných riešeniach).

Návrhy na diskusiu
Krok 1: Pochopenie témy
Každý „Príklad zo života“ sa zaoberá iným z dvoch hlavných dôrazov tejto témy.
Krok 2: Štúdium Písma
Pri každom oddiele Písma postačí veľmi stručná odpoveď.
Krok 5: Diskusia o téme
V závislosti od zloženia vašej skupiny by ste mali zdôrazniť jednu alebo druhú
hlavnú vec v tejto téme. Ak účastníci sú členmi starošvstva alebo výboru pre misiu,
najväčší osoh zrejme budete mať z diskusie o spôsoboch, ktorými váš zbor môže
spraviť evanjelizáciu integrálnejšou súčasťou života cirkvi. Venujú sa tomu Otázky
č. 7 a 8. Pri iných skupinách je vhodnejšie zamerať sa na osobnú rovinu
v Otázkach č. 2 a 5.
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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.

Modlitebné stíšenie
Venujte čas ďakovaniu Pánovi za príležitosti deliť sa o evanjelium s ďalšími. Vyhraďte si extra čas, kde povzbudíte účastníkov k tichým modlitbám za ľudí, ktorých
si zapísali v „Hlbšom porozumení“ v Kroku 4.
*
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