P RÍRUČKA PRE MODERÁTORA
V YSTROJOVANIE , DRUHÁ ČASŤ
Téma 12

AKO ZBOROVÍ VEDÚCI VEDÚ VŠETKÝCH ĽUDÍ K ZRELOSTI?

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: Určenie hlavných prvkov duchovnej zrelosti.
• ZÁVÄZOK: Zaviazanie sa k zodpovednosti za vedenie všetkých ľudí
k duchovnej zrelosti.

Kazateľský tím a staršovstvo:
• ZHODNOTENIE: Zhodnoťte súčasné používané spôsoby, ktoré pomáhajú
každému veriacemu, aby postupne viacej dozrieval v Kristovi.
• PLÁNOVANIE: Vypracujte plán, ktorý pomôže každému veriacemu vo vašom
zbore stať sa zrelším v Kristovi.

Úvodné poznámky
Venujte čas ohliadnutiu sa za celým kurzom a diskusii o hlavných veciach,
ktoré ovplyvnili skupinu počas štúdia.
Téma 12 vyzýva vedúcich zborov, aby uvažovali nad Božou požiadavkou, že
majú viesť celé zbory k zrelosti v Kristovi. V konečnej dôsledku, všeobecnou úlohou
zborového vedenia je robiť učeníkov - priviesť ľudí k Ježišovi Kristovi - a potom ich
povzbudiť, aby kráčali v ústrety kresťanskej zrelosti.
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Pomoc ľuďom na ich ceste k zrelosti (alebo podobnosti Kristovi) nie je ľahká
úloha. Máte do činenia s jedinečnými individualitami so zvláštnymi potrebami.
Téma 12 skúma niektoré spôsoby, pomocou ktorých môžete povzbudzovať široký
rozsah ľudí, aby sa stali viac podobní Kristovi.

Začíname
Štúdium začnite modlitbou. Povzbuďte skupinu, aby ďakovala Bohu za každú
časť kurzu Vedúci služobník, ktorá mála zvláštny dopad na ich životy alebo službu.

Návrhy na diskusiu
Krok 5: Diskusia o téme
Ako je uvedené v Otázke č.1, článok Moteyera a Getza v Krok3: Nahliadnutie do
iných zdrojov dáva biblický základ na to, aby zbory prevzali zodpovednosť za to, že
budú pomáhať ľuďom na ich ceste k duchovnej zrelosti.
Doplňujúca otázka: Ako rozumiete výrazu „duchovná zrelosť“?
Otázka č.2 sa pýta na definíciu duchovnej zrelosti, ale tiež aj na niektoré
postoje a správanie veriacich, ktoré má byť pre nich typické po dvoch a piatich
rokoch ich duchovného života.
V Otázke č.3 je jedným zo spôsobov ako môžeme ľuďom pomôcť, aby sa stali
zrelšími v Kristovi, poskytnutie prostredia, v ktorom môže duchovný rast prebiehať.
Táto otázka sa pýta na zoznam kľúčových služieb, ktoré napomáhajú rastu do
Kristovej podoby. Poskytnite dostatok času na diskusiu o tejto otázke.
Ak skupina ešte nevypracovala formulár hodnotenia pre Otázku č.4, venujte
nejakú chvíľu uvažovaniu nad ním. Uvedomte si, že účastníci by mali svoju
pozornosť obmedziť na skupinu, za ktorú majú zodpovednosť. Toto nie je príležitosť
k tomu, aby skupina budúcich nádejných vedúcich rozmontovala svoj zbor!
Požiadajte ich, aby začali pri svojom vlastnom služobnom tíme.
Otázky č.5 a 6 sa zameriavajú na dozrievanie veriacich prostredníctvom štúdia
a poslušnosti Božieho slova.
Doplňujúca otázka: Ak sa domnievate, že súčasné príležitosti pre rast ľudí
v poznaní Božieho slova sú nedostatočné: Čo by sme mali podniknúť, aby sme
zvýšili pravdepodobnosť toho, že členovia nášho zboru budú duchovne rásť pod
vplyvom Božieho slova?

KURZY PRE ZBOROVÝCH PRACOVNÍKOV: VEDÚCI SLUŽOBNÍK

Príručka pre moderátora, Téma 10: Vystrojovanie, druhá časť ............................................................................... 3

Ukončenie
Krok 6: Praktické činy poslušnosti
Venujte potrebné množstvo času na diskusiu o tom, čo toto štúdium znamená:
• Pre váš služobný tím
• Pre služobné tímy vo vašom zbore.

Modlitebné stíšenie
Zakončite toto štúdium s oslavou a chválou Boha za veci, ktoré ste sa naučili
a za to, ako Boh zmenil vaše životy.
*
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