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ČESKÁ VERZE:

3 ZÁKLADNÍ UČEDNICKÉ STRUKTURY
Každá z uvedených struktur je jedinečná. Každá z nich je nepostradatelná.
Každá z nich doplňuje ty ostatní. Každá z nich má však svá omezení a sama o sobě
není schopná poskytnout vše, co je třeba k výchově celistvého dospělého učedníka.
Každá z těchto struktur formuje poznání, postoje a jednání lidí jedinečným
a nenahraditelným způsobem. Pokud by tedy v našem způsobu učednictví kterákoliv
z nich chyběla, budou také životy našich lidí postrádat některé důležité věci.

NEDĚLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ
Setkání, která obvykle trvají 1,5-2 hodiny. Když se spolu sejde větší skupina lidí,
kteří spolu hovoří, naslouchají si, učí se, zpívají a modlí se, vytváří to jedinečnou
vztahovou, emocionální i vzdělávací dynamiku. Když se větší skupina podobně
smýšlejících lidí snaží společně učit, jak milovat Boha a lidi, je mezi nimi více
povzbuzení, nadšení a motivace.
Nedělní shromáždění je také místem, kde se může odehrávat vyučování Bible,
kde je možné společně sdílet povzbudivá svědectví o proměněném životě, reagovat
na potřeby celého společenství a jedinečným a mocným způsobem prožívat společné
modlitby. Ve větší skupině je také k dispozici více různých obdarování,
temperamentů, zkušeností, příběhů a zdrojů, což umožňuje mít větší společný vliv.
Nedělní setkání též poskytují prostředí k tomu, aby se více lidí naučilo sloužit
a používat svá obdarování, a to způsobem, jakým by se to nenaučili nikde jinde.

MISIJNÍ SKUPINA
Jedná se o skupinu učedníků oddaných společnému životu a službě. Misijní skupina
není setkáním, ale sérií styčných bodů a společného prožívání určitých věcí
v průběhu týdne, které pomáhají rozvíjet rodinný charakter skupiny a její misijní
životní styl. Členové misijní skupiny spolu budou v běžném týdnu trávit mnohem
více času než průměrný křesťan navštěvující nedělní bohoslužby a možná malou
skupinku biblického studia.
Život v misijní skupině se také vyznačuje odlišnou kvali tou prožívání a vztahů,
jelikož se odehrává v kontextu společně prožívaných všedních dní. Jde tu především
o společné sdílení života, nikoli o formální setkávání. Díky menšímu počtu lidí
(obvykle 8-14 dospělých) jsou zde oproti nedělním setkáním také hlubší a důvěrnější
vztahy.
Členové misijní skupiny se navzájem považují za příslušníky jedné rodiny,
jako rodina se vzájemně podporují, komunikují spolu tak, jak byste komunikovali
s rodinou, dobře se navzájem znají, mají hluboké, otevřené a důvěrné vztahy
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jako v rodině a jako rodina spolupracují na zdraví a rů stu misijní skupiny.
Jedná se o jinou úroveň spoluvlastnictví a zodpovědnosti.
Díky své menší velikosti, hloubce vzájemných vztahů a lepšímu zacílení poskytují
misijní skupiny pružnější a tvořivější kontext pro společný život kolem stolu,
v domovech, v parcích, kavárnách a na dalších veřejných místech. Díky jejich menší
velikosti je zde také snadnější různé věci pružně zorganizovat.
Misijní skupina je také klíčovou učednickou strukturou díky tomu, že z načná část
učednictví a formování dospělých následovníků Krista se může odehrávat pouze
prostřednictvím sledování příkladu druhých lidí a učení se na základě vlastní
zkušenosti. Při nedělním shromáždění a na skupinkách DNA probíhá duchovní
formace především na úrovni mysli a srdce. Misijní skupina pak poskytuje pravidelné
příležitosti k posilování naší víry, k jejímu uvádění do praxe, když společně milujeme
druhé a sloužíme jim. Je to prostředí, v němž se stáváme pravidelnými
„vykonavateli“, a ne pouze „posluchači“, těch mnoha věcí, k jejichž konání nás Ježíš
jako Jeho následovníky vyzývá.

SKUPINKY DNA
DNA je anglická zkratka slov Discover (objevovat), Nurture (tříbit) a Act (jednat).
Některé sbory pro tyto skupinky používají jiná jména, např. Gospel Triplets
(„Trojičky“) nebo LTG - Life Transformation Groups („Skupinky duchovní formace“),
jedná se ale o stejný princip. Skupinky DNA se obvykle scházejí na 2-2,5 hodiny.
Jsou to nejmenší skupinky o 3-5 ženách nebo mužích a jsou jedinečné díky
své velikosti a tomu, že se v nich scházejí muži a ženy zvlášť. Je hodně věcí,
o nichž lze z důvodu jejich citlivé povahy upřímně a otevřeně hovořit pouze v
přítomnosti samotných mužů nebo samotných žen.
Díky malé velikosti skupinky DNA má každý její člen příležitost se v ní projevit
a pokládat otázky a všichni se tak mohou, a to i ve srovnání s misijní skupinou o 8-14
lidech, mnohem více zapojit. Větší účast každého člověka znamená, že každý z nich
bude růst v jeho či její schopnosti přemýšlet, hovořit a modlit se na základě
evangelia. V takovémto prostředí je téměř nemožné se „skrýt“ a zůstat
nezúčastněným. Může se zde dařit lidem všech temperamentů a ani ti, kdo jsou
svým založením spíše introverti, zde nebudou opomenuti.

JAK SE LIDÉ UČÍ A JAK ROSTOU
Když přemýšlíme o třech výše uvedených základn ích učednických strukturách,
je vždy dobré pamatovat na to, jakým způsobem se lidé učí a jak rostou.
Zde je několik důležitých principů na zvážení:
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Proces učení se a růstu zahrnuje tři složky – hlavu, srdce a ruce. Hlava znamená to,
co člověku běží v mysli, jak přemýšlí. Srdce je centrem motivace/přesvědčení /víry,
které v konečném důsledku určuje, jak ve skutečno sti žijeme náš život. Žijeme
na základě takových přesvědčení, víry a názorového systému, jimiž přetéká
naše srdce. Ruce znamenají způsob, jakým si zvolíme uvádět naše přesvědčení,
názory a víru do praxe. Činnosti a vztahy, které považujeme z perspektivy našeho
srdce za nejdůležitější, pak daným směrem rozpohybují i naše ruce a nohy.
Jak může docházet k proměně naší hlavy, srdce a rukou a k jejich formování tak,
aby se náš životní styl čím dál více blížil tomu Kristovu? Může se to dít
prostřednictvím:


Vyučování: Biblické pravdy, které jsou neustále uváděny do praxe ve všech
oblastech a okolnostech života.



Příkladu: Možnost zblízka a v různých situacích sledovat každodenní
kristovský způsob života.



Zkušenosti: Příležitost prakticky si vyzkoušet věci, které jsme sledovali
u našich vzorů.



Reflexe (koučink/doprovázení): Přemýšlení a diskuze nad tím, co se učíme
prostřednictvím naslouchání biblickým pravdám, sledování života na základě
těchto pravd a vlastní zkušenosti z uvádění těchto pravd do praxe.



Nadpřirozeného působení: Duch svatý vždy touží působit na naši hlavu, srdce
i ruce a tvárnit je. On je Duchem pravdy, který nás vyučuje, zjevuje
a připomíná nám věci, aby dával růst naší mysli. On je Duchem,
který proměňuje lidská srdce, usvědčuje nás a radí nám a dává tak růst
našim srdcím. On je také Duchem misie, který dává růst našim rukám tím,
že nás neustále posílá, abychom milovali druhé, sloužili jim a přinášeli jim
uzdravení
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