
KURZY PRE ZBOROVÝCH PRACOVNÍKOV: CIRKEV 
Copyright © 1996, 1999, 2005 by The Center for Church Based Training 

Slovenské vydanie © 2015 Rada Cirkvi bratskej 

 
 
 

PRÍRUČKA PRE MODERÁTORA 
 

ÚČEL 
Téma 2 

 

 
AKÝ JE VÝZNAM CIRKVI V CELKOVOM BOŽOM PLÁNE? 

 
 
 

Ako získať z tohto štúdia čo najviac:  
 
V Kurzoch pre zborových pracovníkov túto dôležitú tému o Božích zámeroch rozo-

beráme na troch miestach: 
• V tejto téme, „Účel“, primárne skúmame Boží zámer v dejinách – najmä jeho 

zámer pre cirkev. 
• V kurze Plán pre rozvoj života, Téma 2: „Zmysel života,“ v ktorom sa kladie dô-

raz na to, aby každý účastník objavil poslanie svojho vlastného života. 

• V kurze Misia, Téma 6: „Misijný záväzok,“ sa usilujeme vytvoriť či zdokonaľo-
vať poslanie vášho zboru vo vzťahu k misii. 

 
Všimnite si „Možné výsledky“ uvedené na začiatku témy. Tieto výsledky sa môžu 

líšiť v závislosti od toho, akú úroveň zodpovednosti majú jednotlivé skupiny vedúcich 
vo vašom zbore:  

 
Vedúci tímov služobníkov a nádejní budúci vedúci:  

• LEPŠIE POCHOPENIE: Táto skupina potrebuje ma veľmi jasné vedomie účelu 
cirkvi. Ak pracujete s nejakým tímov služobníkov - napríklad hudobnou a spe-
váckou skupinou, preskúmajte, ako sa tejto skupiny týka lepšie pochopenie 
účelu cirkvi. 

• MISIJNÝ ZÁVÄZOK/POSLANIE. Povzbuďte vedúcich tímov, aby napísali (alebo 
zrevidovali) poslanie svojej služby (misijný záväzok). 

• Poznámka: Používame výraz poslanie alebo misijný záväzok, pretože je vám 
bližší jeden alebo druhý termín. My považujeme tieto výrazy za vzájomne za-
meniteľné. 

• V SÚLADE S BOŽÍMI ZÁMERMI: Hoci dôraz tejto témy je položený na Božom 
zámere s cirkvou, povzbuďte členov skupiny, aby sami boli plnšie v súlade 
s Božími zámermi.  
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Kazateľský tím a staršovstvo: 

• MISIJNÝ ZÁVÄZOK/POSLANIE: Zoberte to ako príležitosť zrevidovať, alebo 
v niektorých prípadoch sformulovať misijný záväzok/poslanie vášho zboru. 

 
 

Úvodné poznámky 
 
Niekomu sa môže zdať, že sa začíname venovať jednoduchej záležitosti. Avšak 

bude to oveľa väčšia výzva, ako sa zdá. Ak sa, napríklad, pozriete na „Výroky“, zistí-
te, že niektorí by povedali, že účelom cirkvi je evanjelizácia. Iní by povedali, že je to 
len jeden z účelov cirkvi. Iní by zase povedali, že oslava Boha je tým účelom. Budete 
mať čo robiť s týmito názormi. Táto téma vám poskytuje „Rôzne pohľady na posla-
nie“. Toto je unikátny prvok v tejto téme, ktorý sa v iných témach neobjavuje. Dali 
sme to pod Krok 1: Pochopenie témy, čím chceme účastníkom ukázať rôzne možnosti, 
ako sa v kresťanských zboroch vyjadruje poslanie cirkvi (uviedli sme 26 možností 
spolu s pripojenými veršami... pričom niektoré z nich sa prekrývajú, alebo odlišnou  
formou vyjadrujú podobnú myšlienku). Ide o to, aby sme rozhýbali mysle účastníkov 
- aby sme ich trochu vyviedli z rovnováhy - aby si začali klásť otázky. 

Kľúčové otázky, ktoré sa nachádzajú na strane 3 sú zoradené od najširšieho za-
merania k najužšiemu. Poskytujú iný spôsob ako priviesť ľudí k uvažovaniu o posla-
ní, tentoraz z hľadiska času. Aký je večný Boží  plán? Odpoveďou môže byť, že Boh 
sa chce osláviť, ale potom môžete byť konkrétnejší a povedať: „A čo je poslaním cirkvi 
dnes?“ 

 
 

Začíname 
 
Možno budete mať chuť začať s otázkou, aký pocit mali účastníci z celej témy ako 

celku. Páčilo sa im to? Bolo to ťažké? Bolo to podnetné? Bavilo ich to? Inšpirovalo ich 
to? Požiadajte ich, aby povedali prívlastky, ktoré vyjadrujú ich celkový pocit, a to 
vám dá signál, ako máte k tejto téme pristupovať.  

Inou možnosťou je vrátiť sa k „Možným výsledkom“ z Témy 1. Má to takú výhodu, 
že zdôrazňuje potrebu konkrétneho uplatnenia toho, čo sa účastníci naučili. 

 
 

Návrhy na diskusiu 
   
Krok 1: Pochopenie témy 

 
K tejto téme nájdete veľa otázok v časti „Hlavné prvky témy“, ktoré vám pomôžu 

otvoriť diskusiu o tomto predmete. Napríklad: „Dalo by sa nájsť jedno hlavné posla-
nie, ktoré by zahŕňalo všetky ostatné, alebo existuje viacej poslaní? Sú niektoré ciele 
podriadené iným cieľom?“ „Výroky“ sú ďalším miestom, kde môžete začať. Spýtajte 
sa skupiny, s ktorými citáciami súhlasí a s ktorými nie. 

 
 
Krok 5: Diskusia o téme 

 
V Otázkach č.1 a č.2 vás úvodná otázka „Čo je Božím zámerom pre celé stvore-

nie?“ uvádza do širšej perspektívy. Môžete očakávať odpoveď napr. „...Boh sa chce 
osláviť.“ Pri tejto otázke bude možno dobré vrátiť sa do Krok 2: Štúdium Písma a sku-
točne hľadať poslanie cirkvi pre túto dobu. Môžete sa vrátiť aj priamo do časti „Hlb-
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šie porozumenie“ v Krok 4: Príprava vlastnej odpovede, kde členovia skupiny mali 
napísať Boží zámer pre cirkev v dnešnej dobe. Môžete to zahrnúť do vašej diskusie. 

 
Otázka č.3 sa pýta „Ktoré zo súčasných cieľov majú tendenciu byť v rozpore 

s primárnym zámerom Boha pre jeho cirkev?“ Niekto môže vidieť cirkev ako príliš 
sústredenú len na jednu oblasť - napríklad uctievanie, vyučovanie, uzdravovanie, 
alebo sa v diskusii objavia aj také veci, ktoré nie sú celkom biblické. 

 
Otázka č.4 nabáda skupinu, aby premýšľala o poslaní zboru a pýta sa, či exis-

tuje jedno ústredné poslanie alebo viacero poslaní? Napríklad Rick Warren vo svojom 
článku vymenúva päť poslaní zboru. Vaša skupina sa môže pozrieť na Krok 2: Štú-
dium Písma a vyjadrí to inak. Potrebujete mať však istotu, že o poslaní cirkvi hovoríte 
na základe biblickej pravdy. Možno nájdete jedno ústredné poslanie, ktoré je podpo-
rované viacerými podriadenými poslaniami. Nabádate skupinu, aby sa popasovali 
s tým, čo už vyjadrili pri Otázke č.2, ale teraz z iného uhla. 

 
V Otázke č.5 sa dostávate ku konkrétnejšej aplikácii pre váš zbor. Aké by malo 

byť poslanie vášho zboru? Teraz sa môžete pozrieť na druhú úlohu v časti „Hlbšie 
porozumenie“ v Krok 4: Príprava vlastnej odpovede. Ak váš zbor nemá sformulovaný 
misijný záväzok alebo poslanie zboru, môžete sa tým začať zaoberať. Ak misijný zá-
väzok alebo poslanie zboru máte, môžete ho teraz zhodnotiť. Poznámka: Toto je 
otázka, na ktorú je potrebné reagovať podľa toho, o akú skupinu ide. Ak sú to vr-
cholní vedúci zboru (vaši starší alebo vaši kazatelia), potom môžete slobodne hodno-
tiť poslanie vášho zboru. Ak je to skupina perspektívnych vedúcich, ktorí nemajú 
celkovú zodpovednosť za zbor, musíte byť oveľa viac citlivejší pri hodnotení poslania 
zboru. Vtedy je potrebné zamerať sa čisto na biblické výroky o tom, aké by malo byť 
poslanie vášho zboru. 

 
Otázka č.6 vás vedie k tomu, aby ste vo vašom zbore aplikovali to, o čom ste ho-

vorili. K akým konkrétnym zmenám vo vašom zbore to povedie? 
 
Pri Otázke č.7 sa môžete vrátiť k časti „Duchovné formovanie“ v Krok 4: Príprava 

vlastnej odpovede, kde študenti premýšľali o svojom vlastnom živote. Otázka č.7 vás 
vedie priamo ku Krok 6: Praktické činy poslušnosti, kde sa pozeráte na to, „ako mám 
svoj život lepšie prispôsobiť Božím zámerom?“ Alebo možno „ako mám usporiadať 
svoju službu alebo službu nášho zboru z hľadiska Božieho zámeru?“ Účastníci môžu 
začať s revíziou svojich vlastných opisov poslania cirkvi podľa toho, čo sa naučili 
v diskusii.  

 
 

Ukončenie 
 
Krok 6: Praktické činy poslušnosti 

 
Vedúci tímov služobníkov a nádejní budúci vedúci:  

• Diskutujte o tom, ako zostaviť alebo zrevidovať misijný záväzok/poslanie pre 
váš služobný tím. 

 
Kazateľský tím a staršovstvo: 

• Môžete ustanoviť skupinu na vypracovanie poslania zboru, alebo na jeho reví-
ziu. Možno by vám dobre padla prestávka na jeden alebo dva týždne, počas 
ktorých by ste ako zbor zostavili alebo zrevidovali vaše poslanie ako zboru. 
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• Môžete sa osobne sústrediť (podľa toho, s čím ste sa na skupine zdieľali) na to, 
aby ste každého povzbudili k tomu, aby dal svoj život do súladu s Božím zá-
merom pre cirkev. 

 
Môžete zrekapitulovať poslanie cirkvi. Pamätajte na to, čo vzišlo z práce skupiny. 

Ak sa váš tím rozhodol napísať alebo zrevidovať misijný záväzok/poslanie vášho zbo-
ru alebo služby, diskutujte o tom, ako to plánujete dosiahnuť - kto napíše prvý kon-
cept a kedy na tom budete ďalej spoločne pracovať. 

 
 

Príprava na nasledujúcu tému 
 
Vašim cieľom je vzbudiť nadšenie pre štúdium slov. Téma 3 je ďalšou jedinečnou 

témou, ktorá sa sústreďuje na grécke slovo pre cirkev, ekklesia. Vyhnite sa tomu, 
aby sa skupina obávala gréckeho slova. Úlohy v tejto téme vôbec nevyžadujú znalosť 
gréčtiny; všetko bude po slovensky. Budeme sa pozerať na verše, kde je použité slovo 
ekklesia, ale vo vašom preklade Biblie je už preložené. Všetky miesta sme vyhľadali 
dopredu, takže študenti ich už nemusia hľadať. Bude to štúdium o cirkvi na základe 
výskytu tohto slova v Novej zmluve. Takže to bude nová a napínavá cesta objavova-
nia. 

 
 

Modlitebné stíšenie 
 
Ukončite stretnutie chvíľou modlitieb (buď ako celá skupina alebo v menších 

skupinkách). Ďakujte Bohu za cirkev a proste ho, aby váš zbor bol čoraz viac 
v súlade s Božími zámermi. 

 
* 
 
 


