P RÍRUČKA PRE MODERÁTORA
S LÁVA
Téma 1

PREČO JE CIRKEV PRE BOHA TAK VÝNIMOČNÁ?

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 A LEPŠIE UCTIEVANIE: V našej kultúre prevláda o cirkvi pomerne nízka mienka. Lepšie pochopenie toho, aká je cirkev slávna, by
malo viesť k úžasu a oslave Boha. Toto poznanie by malo meniť životy členov
tejto skupiny.
• VÄČŠIA ODDANOSŤ. Je možné, že táto prvá téma povedie k novej oddanosti
vlastnému zboru zo strany vašich súčasných aj budúcich vedúcich.

Kazateľský tím a staršovstvo:
• OBNOVENÁ ODDANOSŤ: Keďže dennodenný život zboru neustále kladie na
všetkých vedúcich veľké nároky, potrebujú si opakovane pripomínať slávu
a krásu cirkvi a jej vzťah k Otcovi, Synovi a Duchu Svätému. A hoci váš kazateľský tím a staršovstvo má o cirkvi vysokú mienku, táto téma by ich mala
viesť k väčšej radosti z službe Kristovi.
• PRÍLEŽITOSTI NA VYUČOVANIE: Tieto dve skupiny majú zodpovednosť za to,
aby pomáhali členom zboru vysoko si vážiť cirkev. Pozrite sa na časť Zručnejšia služba v Krok 4: Príprava vlastnej odpovede. Naplánujte si vyučovanie
o tejto téme.
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Úvodné poznámky
Téma 1 - „Sláva“ je veľmi podnetná téma. Na slávu cirkvi sa pozerá z hľadiska
Boha a Božieho večného plánu. Ako vedúci tohto štúdia by ste svojej skupine mohli
pripomenúť, že nemusia mať obavy z toho, ak nebudú rozumieť každému konceptu.
Povzbuďte členov skupiny, aby si hlbšie vážili cirkev, aj keď nebudú rozumieť všetkým detailom. Ako vedúci skupiny mali by ste sa zamerať na to, aby ste účastníkom
pomohli chváliť Boha a oslavovať div a slávu Jeho cirkvi.
V dnešnej dobe veľa ľudí podceňuje cirkev a vníma ju len ako jednu z mnohých
organizácií. Nepochopili plný biblický zmysel cirkvi - ktorá je doslovne telom Ježiša
Krista, Božou rodinou, chrámom Svätého Ducha. Cirkev je vyjadrením aktuálnej Božej prítomnosti na zemi a nie je len jednou z množstva organizácií ako je YMCA alebo
VBH (Vysokoškolské biblické hnutie). Skôr patrí do postupnosti: manželstvo, rodina,
cirkev... čo je božský organizmus.
Jedným z hlavných cieľov tejto témy je pomôcť účastníkom, aby získali zmysel
pre význam a slávu Kristovej cirkvi pre dnešok. Toto štúdium im v tom pomáha dvoma spôsobmi. Jedným je zdôraznenie božskosti - že cirkev má vzťah s každou osobou Trojice. V podstate, na tej najjednoduchšej rovine, je cirkev rodinou Boha Otca;
je telom Syna Krista; On je Hlavou cirkvi a ona je Jeho nevestou. A pokiaľ ide o Ducha, cirkev je chrámom Ducha Svätého.

Začíname
Prvá otázka z Krok 5: Diskusia o téme je výbornou miestom, kde sa dá začať. Nikoho nemá ohroziť. Vašou úlohou ako sprievodcu je pomôcť ľuďom, aby sa otvorili
a začali nadväzovať vzájomné vzťahy. Popri tom sa dozviete, odkiaľ títo ľudia prichádzajú, a to vám pomôže, aby ste ich pri vzdelávaní lepšie usmerňovali nielen na tomto stretnutí, ale aj v ďalších týždňoch.

Návrhy na diskusiu
Krok 1: Pochopenie témy
Venujte niekoľko minút diskusii o „Príkladoch zo života.“ Tieto príbehy
z každodenného života prakticky vykresľujú vnímanie cirkvi a ukazujú, aký dopad by
to malo mať na stretnutia starších alebo kazateľov v zbore.
Zistili sme, že na začiatku často pomôže otázka o tom, aká téma alebo otázka sa
pred nami z týchto príkladov vynára. Pomocou nej zistíte, či členovia skupiny pochopili alebo nepochopili o čo v tejto téme ide. Pochopíte, aké rozdiely sú medzi ľuďmi
v skupine v ich pohľade na túto tému, alebo sa dozviete, že všetci ste na jednej lodi.
Malo by vám to zabrať zhruba päť minút. Stačí, ak sa spýtate, čo si každý napísal
ako svoju odpoveď na konci „Príkladov zo života.“ Možno zistíte, že ich otázky sa podobajú na tie, ktoré sú uvedené v časti „Hlavné prvky témy.“ Niekedy budú ľudia
príliš ovplyvnení ilustráciami zo života, pretože tieto príklady priamo smerujú k otázke „Čo je hlavnou otázkou? O čo tu ide?“ Avšak táto otázka sa v skutočnosti pýta na
to, „Čo je hlavnou otázkou celej tejto témy“ - nie len príkladov zo života. Ústredný
problém sa točí niekde okolo otázky „Prečo je cirkev taká dôležitá?“ alebo „Aký je
význam cirkvi?“

KURZY PRE ZBOROVÝCH PRACOVNÍKOV: CIRKEV

Príručka pre moderátora, Téma 1: Sláva ...............................................................................................................

3

Krok 2: Štúdium Písma
Keďže Písmo je Slovom Božím a je pre náš život autoritatívne, je užitočné, ak to
prejavujeme tým, že ľudí vedieme priamo do Písma. Nech z prečítaných oddielov
Písma veľmi stručne povedia niekoľko svojich pozorovaní týkajúcich sa Trojice a cirkvi. Venujte tomu približne 10 minút a vašu diskusiu zakotvujte v Božom slove.
Krok 5: Diskusia o téme
Poznámka: Hoci nižšie je rozobraná väčšina z otázok v Krok 5: Diskusia o téme,
neočakáva sa, že pri každej diskusii sa vždy budete venovať každej jednej otázke.
Vašou úlohou, ako sprievodcu, je už dopredu sa rozhodnúť, ktoré otázky využijete.
Vždy buďte pripravený zmeniť poradie otázok a položiť aj ďalšie otázky.
Ak ste začali s Otázkou č.1 a ľudia porozprávali o svojej skúsenosti s cirkvou,
môžete prejsť k Otázke č.2. Vtiahnite ich do rozhovoru o cirkvi - o tom, ako ju chápu. Pomocou otázky Ako by cirkev opísal bežný človek z tvojho okolia sa vyhnete zahanbeniu niekoho, kto má o cirkvi plno dezinformácií. Môže to opisovať v tretej osobe.
Otázka č.2 môže odkryť aj niekoľko bežných nedorozumení, napríklad:
•
•
•
•

cirkev
cirkev
cirkev
cirkev

je firma,
- to je koncert alebo podujatie, ktoré ľudia navštevujú a sledujú,
je spoločenský alebo záujmový klub,
je škola alebo vzdelávacia organizácia.

Otázka č.3 bude serióznou výzvou, lebo účastníci si budú všímať identitu
a slávu cirkvi vo vzťahu ku každej osobe Trojjediného Boha. Môže to trochu naháňať
strach, ale ak sa s nimi vrátite k ich práci v Krok 2: Štúdium Písma a prediskutujete,
aký vzťah má cirkev priamo ku každej osobe Trojice, pomôže im to vidieť cirkev ako
skutočne unikátnu entitu.
Ak si niekto nevypracoval biblickú úloh v Krok 2: Štúdium Písma, môžete to
stručne zhrnúť. Dá sa to veľmi jednoducho zrekapitulovať pomocou troch bodov: že
cirkev je Božia rodina, je telom Krista a je chrámom Svätého Ducha (a ešte môžete
pridať, že je Kristovou nevestou).
Počas diskusie nad otázkami a hlavne pri Otázke č.3 bude asi dobré vrátiť sa aj
k obidvom článkom (Millerov „Sláva cirkvi“ a Grenzov „Cirkev a budúcnosť“) a použiť
ich pri vysvetľovaní biblického konceptu cirkvi. Niektorí budú s článkami súhlasiť
alebo nesúhlasiť - a to je dobre. Povzbuďte ich, aby išli do Písma a na jeho základe
povedali, čo je dobré a čo nie. Ani my nestojíme bezvýhradne za každým výrokom
v každom článku.
Keď sa dostanete k Otázke č.4, začnete debatu o dôsledkoch biblických právd,
ktoré ste objavili v Otázke č.3. Otázka je znova v tretej osobe, ale pamätajte na to, že
chcete, aby práve účastníci tohto kurzu boli viac nadšení z cirkvi a viacej zapojení do
jej života, keď budú spoznávať jedinečnú a slávnu povahu cirkvi a to, o akú úžasnú
záležitosť sa jedná.
Keď prídete k Otázke č.5, skupina bude hľadať múdru rovnováhu medzi dvoma
extrémami:
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1. Že cirkev je nejaká duchovná Božská entita, úplne mimo ľudský svet (ľudia,
ktorí takto uvažujú, odmietajú zborový rozpočet a len neochotne hovoria
o peniazoch alebo budovách vo vzťahu k cirkvi alebo organizácii... chcú, „aby
ju viedol Duch“).
2. Že je to len ľudská organizácia (títo ľudia nechápu nadprirodzený rozmer cirkvi a chcú povedať, že cirkev by mala fungovať ako iné ľudské organizácie
s rozpočtom, úlohami, prioritami, časovým plánom a pod.).
Je potrebné si uvedomiť, že cirkev je skutočne oboje. Potrebujeme pochopiť, že
cirkev je nadprirodzená organizácia, k čomu patrí dôležitosť modlitieb a duchovnej
sféry, ale takisto je aj ľudskou organizáciou, v ktorej je potrebné robiť veľmi praktické veci.
Otázka č.6 nevyžaduje vyčerpávajúcu odpoveď. Témy 2 a 3 sa na to pozrú bližšie. Začnite diskusiu, ale nie je nutné sformulovať záver. Skôr vás povzbudzujeme,
aby ste pri tejto otázke nechali koniec otvorený. Nech vaša skupina ďalej premýšľa.
Ponechajte otázku nedoriešenú.
Otázka č.7 sa dostáva k dôsledkom tohto štúdia na naše životy a na náš zbor.
Môžete prejsť na časť „Duchovné formovanie“ v Krok 4: Príprava vlastnej odpovede
a nechať účastníkov, aby sa zdieľali so svojimi skúsenosťami v uctievaní a oslave
Boha. Môžu predstaviť aj svoje myšlienky, ktoré si zapísali o nádhere Kristovej cirkvi.
V tomto bode je takisto možné zdieľať to, čo si napísali v časti „Hlbšie porozumenie“
v Krok 4: Príprava vlastnej odpovede. Avšak smerujte to viac k aplikačnej rovine, nie
na len k teórii. Pomôžte skupine vytvárať nadšenie a radosť, očarenie a chválu voči
Bohu za Kristovu cirkev.

Ukončenie
Krok 6: Praktické činy poslušnosti
Požiadajte skupinu, aby na osobnej rovine povedali, ako ich obohatilo porozumenie cirkvi a v akom súlade je ich momentálny život s týmto čerstvým pohľadom na
cirkev. Na rozbeh budú možno dobré jedna - dve vaše poznámky. Pripomeňte, že Biblia nás neučí, aby sme si plnili vedomosťami hlavu, ale aby sme poslúchali Božie slovo. Nechceme byť len poslucháčmi, ale uskutočňovateľmi Božieho slova. Môžete odkázať na koniec 7. kapitoly evanjelia podľa Matúša a na Ježišov výrok v závere Kázne
na hore, kde hovorí o dome postavenom na skale a dome postavenom na piesku.
Prosím vás, znova sa pozrite na úvodnú časť „Ako získať z tohto štúdia čo najviac“, aby ste mali istotu, že vaša skupina získala z tejto témy maximálny úžitok:
Vedúci tímov služobníkov a nádejní budúci vedúci:
• Lepšie pochopenie a vzťah k bohoslužbe a uctievaniu.
• Väčšia oddanosť voči cirkvi.
Kazateľský tím a staršovstvo:
• Obnovená oddanosť voči cirkvi.
• Príležitosti na vyučovanie. Podnikli ste kroky k vyučovaniu o sláve cirkvi?
Pri tom, ako končíte túto lekciu, môžete zrekapitulovať niektoré výroky, ktoré na
skupine odzneli. Je užitočné, ak neopakujete len svoje vlastné myšlienky, ale to, čo
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povedali počas diskusie ostatní, s odkazom na ich meno. Znova pripomeňte slávu,
div a dôležitosť Kristovej cirkvi aj to, že je oveľa nádhernejšia a významnejšia než si
vôbec vieme predstaviť a tiež to, aké je to príjemné, že máme možnosť byť jej súčasťou.

Príprava na nasledujúcu tému
Venujte niekoľko minút príprave na Tému 2. Zdôraznite „Ciele“ a „Možné výsledky“. Môžete ich upozorniť na články s tým, článok do Ricka Warrena sa dobre číta
a že ďalšie dva články od Bruce Millera sú veľmi krátke.

Modlitebné stíšenie
Stretnutie je vhodné zakončiť uctievaním Boha za slávu a nádheru Kristovej
cirkvi.
*
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