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ÚČEL 
Téma 2 

 

 
AKÝ JE VÝZNAM CIRKVI V CELKOVOM BOŽOM PLÁNE? 

 
 
 

Prehľad:  
 
Pozrieme sa spolu na celkové Božie zámery a na úlohu, ktorú cirkev hrá v Božom 

pláne, ktorý sa nám postupne odkrýva. Neskôr sa od Božieho plánu vo všeobecnosti 
presunieme ku konkrétnemu poslaniu cirkvi vo vzťahu k celkovému Božiemu plánu. 

 
 

Ciele:  
 
Pomôcť zborovým vedúcim:  
• Preskúmať celkový Boží plán v dejinách. 

• Skúmať úlohu, ktorú cirkev hrá v Božom pláne, ktorý sa nám postupne od-
krýva. 

• Napísať (revidovať) misijný záväzok/poslanie zboru resp. služobných tímov. 

• Povzbudiť účastníkov kurzu, aby svoje životy dôkladnejšie prispôsobili posla-
niu cirkvi. 

 
 

Možné výsledky:  
 
Zboroví vedúci:  
• Získajú jasnejšie porozumenie celkového Božieho zámeru. 

• Lepšie porozumejú úlohe cirkvi v celkovom Božom pláne. 

• Napíšu misijný záväzok/poslanie zboru resp. služobných tímov. 

• Podniknú také kroky, aby sa sami dôkladnejšie prispôsobili poslaniu cirkvi. 
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KROK 1:  POCHOPENIE TÉMY 
Na ktoré hlavné otázky sa treba zamerať? 

 
 
Hlavné prvky témy 
 
Aký je Boží zámer pre celú večnosť? Prečo Boh stvoril svet? Aký je zmysel nás, 

ľudí stvorených na jeho obraz? Máme rovnaké poslanie ako deti Izraela? Je v tom 
nejaký rozdiel teraz po príchode Krista? Máme nové poslanie? Aké bude naše posla-
nie v nebi? Aké je poslanie cirkvi? Líši sa od môjho osobného cieľa? Aký je vzťah po-
slania cirkvi k celkovému Božiemu plánu? Líši sa poslanie miestneho zboru od po-
slania cirkvi? 

Ako sa cirkvi týka Veľké poslanie a najväčšie prikázanie? Je Veľké poverenie po-
verením pre jedného alebo všetkých? Má cirkev viac cieľov než len jeden? Majú tieto 
ciele rovnakú dôležitosť? Dal by sa nájsť jeden hlavný cieľ, ktorý by zahŕňal všetky 
ostatné? Dali by sa ciele nejakým spôsobom zoradiť? Alebo inými slovami, je jeden 
cieľ podriadený druhému, alebo je niektorý z nich nadradenejší než iný? Spočívajú 
rozdiely v poslaní iba v sémantike, rozdielnom spôsobe, ako veci opísať, alebo majú 
omnoho väčší význam pri výkone služby cirkvi? 

 
 
Výroky 
(Výroky sú vyjadrenia, ktoré ťa majú prinúť k rozmýšľaniu nad témou. Môžu, ale nemusia 
odrážať biblickú múdrosť.)  
 
„Hlavné poslanie cirkvi je kázať evanjelium tam, kde ešte nebolo kázané.“ 
 
„Boh nás sem dal, aby sme ho lepšie spoznali; to je náš účel – spoznať Boha.“ 
 
Tvrdenie:  Hlásanie evanjelia je hlavné a primárne poslanie cirkvi. 
Protiargument: Hlásanie evanjelia je jedna z hlavných služieb cirkvi. 
 
„Tým jediným Božím plánom, ako sme si už dokázali, je zmluva stvorenia:  Božia 
túžba vládnuť nad zemou skrze človeka stvoreného na Jeho obraz.“ 

– David Naugle 
 
„Úloha cirkvi je vyjadrená v Efezanom 3:10 - aby sa ohlasovala mnohotvárna 
múdrosť Boha.“ 
 
„Jediná vec, ktorú v nebi robiť nemôžeme, je kázať evanjelium. Je to teda našim 
jediným účelom tu na zemi.“ 
 
„cirkev je viac, než len Boží sprostredkovateľ evanjelia či sociálnej zmeny; podria-
dená Kristovi je sprostredkovateľom Božieho zámeru pre celý vesmír. Božie krá-
ľovstvo prichádza, a keďže tento príchod kráľovstva sa deje ešte pred návratom 
Krista, Boží plán má byť naplnený skrze cirkev.“ 

– Howard Snyder 
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Rôzne pohľady na poslanie 
 
Prejdite si nasledujúce obvyklé možnosti pre vyjadrenie zmyslu života a poslania 

cirkvi a popri tom sa pokúste určiť, ktorá z nich najlepšie vyjadruje naše primárne 
poslanie. Existuje medzi nimi taká, ktorá obsahuje všetky ostatné? Je jedna z nich 
dôležitejšia ako tie zvyšné? 

 
KĽÚČOVÉ OTÁZKY (od najširšieho zamerania k najužšiemu) 
1. Aký je Boží večný plán? 
2. Aký je účel stvorenstva ako celku? 
3. Aký je účel ľudstva? 
4. Čo je Božím zámerom v tejto dobe? 
5. Aký je cieľ cirkvi? 
6. Aký je cieľ kresťana? 
7. Aký je váš osobný cieľ? 
 
OBVYKLÉ MOŽNOSTI 
1. Vládnuť celej zemi. Gen 1:28 „Ploďte sa a množte sa, naplňte zem 

a podmaňte si ju! Panujte nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom 
a nad všetkou zverou, čo sa pohybuje na zemi!“ 
 

2. Veľké poverenie. Matúš 28:18-20 „Daná mi je všetka moc na nebo aj na ze-
mi. Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich 
v mene Otca i Syna i Svätého Ducha a naučte ich zachovávať všetko, čo 
som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta.“ 
 

3. Robiť učeníkov. 2Timotejovi 2:2 „A to, čo si skrze mnohých svedkov počul 
odo mňa, predkladaj verným ľuďom, ktorí budú schopní učiť aj iných.“ 
 

4. Pripravovať ostatných službu. Efezanom 4:12 „Aby pripravovali svätých na 
dielo služby, na budovanie Kristovho tela.“ 
 

5. Rásť vo všetkých oblastiach. Lukáš 2:52 „A Ježiš napredoval v múdrosti, 
veku a obľube u Boha i ľudí.“ 
 

6. Predstaviť každého človeka ako dokonalého v Kristovi. Kolosanom 1:28 
„Jeho ohlasujeme, keď vo všetkej múdrosti napomíname a učíme každého člo-
veka, aby sme každého človeka predviedli pred Boha ako dokonalého 
v Kristovi.“ 
 

7. Byť svedkami celému svetu. Skutky 1:8 „Teraz však na vás zostúpi Svätý 
Duch, vy dostanete jeho moc a budete mi svedkami v Jeruzaleme, v celom 
Judsku i Samárii, až po kraj zeme.“ 
 

8. Milovať (spoločenstvo). Ján 13:34 „Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa 
navzájom milovali, ako som ja miloval vás, aby ste sa aj vy navzájom milova-
li.“ 
 

9. Poslúchať dve najväčšie prikázania: Lukáš 10:27 „Milovať budeš Pána, 
svojho Boha, z celého svojho srdca... a svojho blížneho ako seba samého!“ 
 

10. Robiť dobré skutky. Matúš 5:16 „Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby 
videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach!“ 
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11. Spoznávať Boha: v intelektuálnom smere. Filipanom 3:10 „... aby som po-
znal jeho moc a moc jeho zmŕtvychvstania i účasť na jeho utrpeniach. Beriem 
na seba podobu jeho smrti,…“ 
 

12. Spoznávať Boha: v mystickom a duchovnom smere. Ján 14:7, 17 „Ak ste 
ma spoznali, budete poznať aj môjho Otca. Odteraz ho už poznáte a videli ste 
ho... ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí, ani nepozná. Vy ho pozná-
te, veď zostáva pri vás a bude vo vás.“ 
 

13. Uctievať Boha. Matúš 4:10 „Vtedy mu Ježiš odpovedal: Odíď, satan! Lebo je 
napísané: Pánovi, svojmu Bohu sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť.“  
Hebrejom 12:28 „A tak keďže prijímame neotrasiteľné kráľovstvo, zachová-
vajme si milosť a pomocou nej slúžme Bohu s úctou a bázňou...“ 
 

14. Byť svätými. 1Petrov 1:16 „Veď je napísané: Buďte svätí, lebo ja som svätý!“ 
 

15. Velebiť Boha. Žalmy 86:12 „Chcem Ti ďakovať, Pane, môj Bože, celým srd-
com a navždy velebiť tvoje meno.“ 
 

16. Byť šťastnými či naplnenými. Filipanom 4:11, 12 „Nehovorím to preto, že 
by som mal nedostatok. Lebo ja som sa naučil vystačiť s tým, čo mám. Viem 
sa aj uskromniť a viem žiť i v hojnosti. Vo všetkom a do všetkého som zasvä-
tený: byť sýty aj hladovať, mať hojnosť aj trieť biedu.“ 
Ján 15:11 „Toto som vám povedal, aby moja radosť bola vo vás a aby vaša 
radosť bola úplná.“ 
 

17. Byť ako Kristus či Boh. 1Jánov 3:2 „Milovaní, teraz sme Božími deťmi 
a ešte sa neukázalo, čím budeme. Vieme, že keď sa zjaví, budeme mu podob-
ní, lebo ho uvidíme takého aký je.“ 
 

18. Najprv Boh, potom ostatní, ja nakoniec. Matúš 22:37-39 „Milovať budeš 
Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom... Milovať budeš svojho blížneho ako 
seba samého.“ 
 

19. Spoznávať Krista a hlásať ho. Filipanom 3:10, 11 „... aby som poznal jeho 
a moc jeho zmŕtvychvstania i účasť na jeho utrpeniach. Beriem na seba po-
dobu jeho smrti, aby som tak dosiahol vzkriesenie z mŕtvych.“ 
 

20. Báť sa Boha a kráčať po jeho cestách. Deuteronómium 10:12 „Izrael, čo te-
raz žiada od teba Hospodin, Tvoj Boh? Iba to, aby si sa bál Hospodina, svojho 
Boha, aby si chodil po všetkých jeho cestách, aby si ho miloval, aby si slúžil 
Hospodinovi, svojmu Bohu, celým srdcom a celou dušou.“ 
 

21. Sadiť, množiť a zakladať zbory. Matúš 16:18 „A ja ti hovorím: Ty si Peter 
a na tej skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.“ 
Skutky 2:41-44 „Tí, čo prijali jeho slovo, boli pokrstení a v ten deň sa pridalo 
k nim asi tritisíc duší. Neustále sa venovali učeniu apoštolov, bratskému spo-
ločenstvu, lámaniu chleba a modlitbám. Všetkých sa zmocňovala bázeň, lebo 
prostredníctvom apoštolov sa dialo veľa zázrakov a znamená. Všetci, čo uveri-
li, boli pospolu a mali všetko spoločné.“ 
 

22. Prinášať evanjelium neveriacim a vyučovať veriacich. 1Korinťanom 9:16 
„Veď ak zvestujem evanjelium, to nie je pre mňa chvála; je to moja povinnosť 
a beda mi, ak to nebudem ohlasovať.“ 
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Kolosanom 2:7 „... zakorenení a v ňom budovaní v pevnej viere, ako ste sa 
naučili; rozhojňujte sa vo vzdávaní vďaky.“ 
 

23. Prinášať Kristovo kráľovstvo. Skutky 8:12 „Keď však uverili Filipovi, ktorý 
im hlásal evanjelium o Božom kráľovstve a mene Ježiša Krista, dávali sa krs-
tiť muži aj ženy.“ 
 

24. Vnášať do sveta spravodlivosť. Izaiáš 1:16, 17 „Obmyte sa, očistite sa, od-
stráňte mi spred očí vaše zlé skutky; prestaňte robiť zlo, učte sa robiť dobro, 
domáhajte sa práva, pomáhajte utláčanému, vymôžte právo sirote, obhajujte 
vdovu!“ 
Matúš 12:18 „Hľa, môj služobník, ktorého som si vyvolil, môj milovaný, 
v ktorom mám zaľúbenie. Na neho vložím svojho Ducha a on oznámi právo 
národom.“ 
 

25. Budovať Kristovu cirkev. Matúš 16:18 „A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tej 
skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.“ 
 

26. Získavať, vychovávať, vysielať. 2Timotejovi 2:2 „A to, čo si skrze mnohých 
svedkov počul odo mňa, predkladaj verným ľuďom, ktorí budú schopní učiť aj 
iných.“ 

 
 

Teraz, keď ste sa pozreli na Hlavné prvky témy, Výroky a Príklad zo života, 
ktoré sú tie hlavné otázky, ktorým sa je potrebné venovať, aby ste pochopili 
túto tému? 



........................................................................................................................................................  Téma 2: Účel 

KURZY PRE ZBOROVÝCH PRACOVNÍKOV: CIRKEV 

6 

KROK 2:  ŠTÚDIUM PÍSMA 
Čo o tejto téme hovorí Biblia? 

 
 

Prečítajte si nasledujúce oddiely Písma a zapíšte si krátke poznámky ohľadom 
Božieho celkového zámeru pre stvorenie a jeho špeciálneho zámeru pre cirkev: 

 
• Genezis 1:26-28 

 
 
 
• Genezis 2:23, 24 

 
 
 

• Genezis 3:15 
 

 
 

• Matúš 16:13-19 
 

 
 

• Matúš 28:18-20 
 

 
 

• Lukáš 10:27 
 
 

 

• Ján 17:20-23 
 
 

 

• Skutky 1:8 
 
 

 

• Efezanom 3:8-10 
 
 

 

• Zjavenie 21:1-4 
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KROK 3:  NAHLIADNUTIE DO INÝCH ZDROJOV 
Čo sa môžeme naučiť od iných autorov?  

 
 

"Definovanie cieľov", Rick Warren.  
Úryvok z 5. kapitoly knihy The Purpose-Driven Church: Growth Without Com-
promising Your Message and Mission, strany 95-109. Copyright © 1995. 
V origináli použité s dovolením Zondervan Publishing House, Grand Rapids, 
MI. Všetky práva vyhradené. 

 
 
„Hlavné posolstvo Písma“, Bruce Miller. 

Copyright © 1999. V origináli použité s dovolením autora. Všetky práva vy-
hradené. 

 
 
„Boží zámer v tejto dobe“, Bruce Miller. 

Copyright © 1999. V origináli použité s dovolením autora. Všetky práva vy-
hradené. 

 
 
 
 
 
 
Poznámka: V Kurzoch pre zborových pracovníkov túto dôležitú tému o Božích záme-
roch rozoberáme na dvoch miestach: 

• V kurze Cirkev, Téma 2: „Účel“, skúmame Boží zámer v dejinách – najmä jeho 
zámer pre cirkev. 

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

• Venuje sa jej tiež samostatný kurz Plán pre rozvoj života, Téma 2: „Zmysel živo-
ta,“ v ktorom sa kladie dôraz na to, aby ste objavili poslanie svojho vlastného 
života. 
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Definovanie cieľov 
Rick Warren 

 
...aby ste hovorili jednomyseľne a neboli medzi vami roztržky, 

ale aby ste boli jednotení v tom istom zmýšľaní i úsudku. 
1.Korinťanom 1:10 

 
 
Počas štúdia teológie som raz sú-

hlasil, že pomôžem vedeniu veľkého 
zboru vyhodnotiť ich celkový zborový 
program. Zbor bol v minulosti silným 
a živým svedectvom o Kristovi a mal 
dobrú povesť. Cítil som sa trochu neis-
tý, keď som parkoval pri masívnej 
stavbe z červených tehál, kde som sa 
mal po prvýkrát ocitnúť v úlohe zboro-
vého konzultanta. Konferenčná hala 
bola plná portrétov mužov, ktorí boli 
v tomto zbore pastormi za posledných 
sto rokov. Bol to zbor, ktorý mal svoju 
históriu. 

Na začiatku prvého stretnutia som 
sa spýtal zhromaždenej skupiny vodcov 
zboru: „Aký máte pocit zo svojho zbo-
ru?" Väčšina odpovedí vyjadrovala tichý 
pocit spokojnosti. Jeden to zhrnul slo-
vami: „Máme zdravý zbor." No keď som 
išiel hlbšie pod povrch, zistil som, že 
tento zbor bol v stave zdravého (tvrdé-
ho) spánku! Aj keď bol teologicky zdra-
vý, nič duchovne významné sa tu ne-
dialo. Budovy už boli splatené a du-
chovní vodcovia zleniveli a zľahostajne-
li. Boli, ako to povedal prorok Amos, 
„bezstarostní na Sione" — a ich choro-
ba bezstarostnosti pomaly zabíjala 
zbor. Keďže si ma najali, aby som bol 
ich lekárom, dal som im jednoduchý 
recept: „Znovu objavte svoje poslanie." 

 
Ako viesť zbor k definovaniu svojich 
cieľov 

 
Keď budete so svojím zborom obja-

vovať novozmluvné ciele pre cirkev, 
zažijete pritom veľa dobrodružstva. 
Dajte pozor, aby ste tento proces neu-
náhlili. A nepokazte ľuďom radosť z ob-
javovania tým, že im tie ciele jed-
noducho v kázni poviete. Múdri vodco-
via chápu, že hoci ľudia mentálne aj 
verbálne odsúhlasia to, čo im je pove-

dané, s presvedčením prijmú iba to, na 
čo prídu sami. A pri definovaní svojich 
cieľov predsa budujete základy pre dl-
hodobé zdravie a rast svojho zboru. 

Existuje len málo krajších vecí, než 
vidieť, ako sa z apatických členov stanú 
nadšení horlivci, keď nanovo objavia, 
ako si Boh túži používať ich a ich zbor. 
Teraz vysvetlím štyri kroky, ktorými 
potrebujete previesť svoj zbor, ak chce-
te definovať alebo redefinovať jeho po-
slanie. 
 
Preštudujte si, čo o tom hovorí Bib-
lia 

 
Začnite tým, že zapojíte svoj zbor do 

štúdia biblických textov, ktoré hovoria 
o cirkvi. Skôr, ako som založil zbor 
Saddleback, som strávil šesť mesiacov 
rozsiahlym osobným štúdiom Biblie na 
tému cirkev. Používal som pritom me-
tódy, ktoré popisujem v knihe Dynamic 
Bible Study Methods (Metódy dynamic-
kého biblického štúdia). Počas prvých 
mesiacov nového zboru som viedol naše 
mladé spoločenstvo tým istým štúdiom. 
Spoločne sme študovali všetky rele-
vantné pasáže, ktoré hovoria o cirkvi. 

Uvádzam tu niektoré texty, ktoré 
môžete použiť vo svojom štúdiu: 
Evanjelium podľa Matúša 5:13-16; 
9:35; 11:28-30; 16:15-19; 18:19-20; 
22:36-40; 24:14; 25:34-40; 28:18-20; 
Evanjelium podľa Marka 10:43-45; 
Evanjelium podľa Lukáša 4:18-19; 
4:43-45; Evanjelium podľa Jána 4:23; 
10:14-18; 13:34-35; 20:21; Skutky 
apoštolov 1:8; 2:41-47; 4:32-35; 5:42; 
6:1-7; List Rimanom 12:1-8; 15:1-7; 
Prvý list Korinťanom 12:12-31; Druhý 
list Korinťanom 5:17-6,1; List Galaťa-
nom 5:13-15; 6:1-2; List Efezanom 
1:22-23; 2:19-22; 3:6; 3:14-21; 4:11-
16; 5:23-24; List Kolosanom 1:24-28; 
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3:15-16; Prvý list Tesaloničanom 1:3; 
5:11; List Hebrejom 10:24-25; 13:7, 17; 
Prvý list Petrov 2:9-10; Prvý list Jánov 
1:5-7; 4:7-21. 

Géne Mims napísal výbornú malú 
knižočku s názvom Kingdom Principles 
for Ckurch Growth (Princípy Kráľovstva 
pre zborový rast), ktorá sa dá použiť 
ako celozborový kurz biblického štúdia 
na tému poslanie cirkvi. Keď budete 
viesť zbor v takomto štúdiu, nezabud-
nite na nasledujúce témy. 

 
• Kristova služba na zemi. Položte 

si otázku: „Čo robil Ježiš, kým 
bol tu na zemi? Čo by robil, keby 
tu bol teraz?" My by sme mali 
v tom, čo robil Ježiš, pokračovať. 
Jednotlivé prvky Kristovej služby 
by mali byť v súčasnosti viditeľ-
né v jeho cirkvi. To, čo robil, keď 
bol prítomný vo fyzickom tele, 
chce, aby pokračovalo prostred-
níctvom jeho duchovného tela, 
a teda prostredníctvom cirkvi. 

• Obrazy a pomenovania cirkvi. 
Nová zmluva nám ponúka mno-
hé obrazy pre cirkev: telo, neves-
ta, rodina, stádo, komunita 
a armáda. Každý z týchto obra-
zov má jedinečné implikácie pre 
to, čím by cirkev mala byť a čo 
by mala robiť. 

• Príklady novozmluvných zborov. 
Pýtajte sa: „Čo robili prvé zbory?" 
Písmo nám dáva veľa rôznych 
vzorov. Cirkev v Jeruzaleme sa 
veľmi líšila od cirkvi v Korinte. 
Cirkev vo Filipách bola veľmi od-
lišná od cirkvi v Tesalonikách. 
Preštudujte každú miestnu cir-
kev, ktorá sa nachádza v Novej 
zmluve, vrátane siedmich zborov, 
ktoré sú opísané v knihe Zjave-
nie Jána. 

• Kristove prikázania. Položte si 
otázku: „Čo nám Ježiš vraví, že 
máme robiť?" V Evanjeliu podľa 
Matúša 16:18 je napísané, že Je-
žiš povedal: „... si postavím cir-
kev." Očividne tu má na mysli 
nejaké špecifické poslanie. Na-

šou úlohou nie je vymýšľať ciele 
pre svoj zbor, ale objaviť ich. 

Pamätajme, že cirkev je Kristova, 
nie naša. Ježiš cirkev založil, zomrel za 
ňu, poslal jej svojho Ducha a jedného 
dňa sa po ňu vráti. Ako ten, komu cir-
kev patrí, jej určil poslanie a ciele, kto-
ré sa už nedajú meniť. 

Našou povinnosťou je pochopiť cie-
le, ktoré ma Kristus  pre  cirkev, 
a uskutočniť ich. Zatiaľ čo programy sa 
musia meniť v každej generácii, posla-
nie cirkvi sa nikdy nemení. Čo sa týka 
štýlu služby, v tom máme byť inovační, 
ale podstatu cirkvi meniť nesmieme. 

 
Hľadajte odpovede na štyri otázky 

 
Keď budete prechádzať tým, čo Bib-

lia hovorí o cirkvi, hľadajte odpovede 
na nižšie uvedené otázky. Pri formulo-
vaní odpovedí sa sústreďte rovnako na 
podstatu, ako aj na úlohy cirkvi. 

 
1. Prečo existuje cirkev? 
2. Čím máme ako cirkev byť? (Kým 

a čím sme?) 
3. Čo máme ako cirkev robiť? (Čo 

Boh chce, aby sme vo svete robi-
li?) 

4. Ako to máme robiť? 
 

To, čo objavíte, si napíšte 
 

Napíšte si všetko, čo sa počas štú-
dia naučíte. Nesnažte sa byť za každú 
cenu struční. Povedzte všetko, čo si 
myslíte, že treba povedať o podstate 
a cieľoch cirkvi. Keď sme to robili po-
čas prvého roku v Saddlebacku, pou-
žíval som tabuľu, na ktorú som písal 
všetky objavy, ku ktorým sa naša štu-
dijná skupina dopracovala. Potom sme 
všetko, čo bolo na tabuli, prepísali do 
počítača. Výsledkom bol desaťstranový 
dokument, ktorý obsahoval všetky naše 
pozorovania chladne cirkvi. 

V tejto fáze sa ešte nesnažte defino-
vať si svoje zborové poslanie. Iba zbie-
rajte informácie. Vždy je ľahšie editovať 
a skracovať, než vytvárať. Snažte sa len 
jasne si identifikovať jednotlivé ciele, 
ktoré budú vaše poslanie tvoriť. Chcem 
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to pastorom ešte raz veľmi zdôrazniť: 
Neponáhľajte sa s definovaním svojho 
poslania! Budujete základ, na ktorom 
bude stáť všetko, čo budete v nasledu-
júcich rokoch robiť. Hoci vy už poznáte 
novozmluvné ciele pre zbor, pre váš 
zbor je nesmierne dôležité prejsť všet-
kým, čo Biblia hovorí o cirkvi, 
a napísať si svoje vlastné závery. 

 
Zhrňte svoje závery do jednej vety 

 
Zo všetkých pozorovaní z našej 

skupiny biblického štúdia sme nako-
niec vytvorili jednu vetu, ktorá sumari-
zovala nami poznané biblické ciele pre 
cirkev. To isté potrebujete urobiť aj vy. 
Najprv vytvorte skupiny podobných 
konceptov a tematicky ich pomenujte 
slovami ako napríklad evanjelizácia, 
uctievanie, spoločenstvo, duchovná 
zrelosť a služba. Potom sa pokúste na-
písať si tieto hlavné témy do jedného 
odseku. Ako ďalší krok začnite vypúš-
ťať nepotrebné slová, aby ste z odseku 
dostali jedinú vetu. 

Skrátenie definície vášho poslania 
do jednej vety je veľmi dôležité. Prečo? 
Ak si ho totiž ľudia nezapamätajú, bu-
de to mať pre nich len malý zmysel! 
Dawson Trotman vravieval: „Myšlienky 
sa rozvinú vtedy, keď prejdú našimi 
perami i končekmi prstov." Inými slo-
vami, iba ak to dokážete povedať a na-
písať, až vtedy ste to dôkladne premys-
leli. Ak svoje ciele nedáte na papier, 
znamená to, že ste si to ešte skutočne 
nepremysleli. 

Anglický spisovateľ Francis Bacon 
raz povedal: „Čítanie myseľ človeka 
rozširuje, písanie ju však spresňuje." 
Keď chceme ciele svojho zboru ďalej 
komunikovať, musíme byť čo najpre-
snejší. 

 
Kedy je definícia zborového poslania 
efektívna? 
 
Keď je biblická 
 

Efektívna definícia poslania zboru 
vyjadruje novozmluvný pohľad na cir-
kev. Pamätajme na to, že našou úlohou 
nie je rozhodnúť o tom, čo sú biblické 

ciele, ale objaviť biblické ciele, ktoré sú 
dané. Kristus je hlavou cirkvi. On určil 
ciele pre cirkev už dávno. Teraz je úlo-
hou každej generácie potvrdiť ich. 

 
Keď je konkrétna 

 
Definícia poslania zboru musí byť 

jednoduchá a jasná. Najväčšou chybou 
zboru, akej sa môže dopustiť pri defi-
novaní svojho poslania, je snažiť sa 
natlačiť do definície priveľa. Pokušením 
je pridať ešte všelijaké dobré, nie však 
nevyhnutné slová, zo strachu, že by sa 
mohlo vynechať niečo dôležité. Čím 
viac však pridáte, tým nejasnejšou sa 
definícia poslania stane a o to ťažšie sa 
bude aj plniť. 

Úzko špecifikovaný cieľ je jasným 
cieľom. Definícia poslania Disney-
landu znie: „Zabezpečiť ľuďom šťastie." 
Pôvodným poslaním Armády spásy bo-
lo: „Urobiť z odmietnutých ľudí obča-
nov." Mnohé definície poslania sú však 
také všeobecné, že nemajú žiadny zmy-
sel. Nič nie je dynamické, kým to nie je 
konkrétne. Niektoré zbory definujú svo-
je poslanie takto: „Náš zbor je tu na to, 
aby oslávil Boha." Samozrejme! Ale ako 
konkrétne to chcete dosiahnuť? 

Konkrétna definícia poslania zboru 
vás núti sústrediť svoju energiu. Nedaj-
te sa odviesť od svojho cieľa vedľajšími 
vecami. Klaďte si otázky: „Aké sú tie 
najzákladnejšie veci, prostredníctvom 
ktorých môžeme mať najväčší vplyv na 
svet? Čo tu môže urobiť iba cirkev 
a nikto iný?" 

 
Keď je komunikovateľná 

 
Definícia poslania je komunikova-

teľná vtedy, keď je taká krátka, že si ju 
každý v zbore zapamätá a dokáže ju 
komunikovať ďalej. Čím je kratšia, tým 
lepšie. Hoci definícia poslania každého 
biblického zboru bude obsahovať tie 
isté zložky, nič nebráni tomu, aby to 
bolo vyjadrené živo. 

Uvedomujem si, aj keď ako pastor 
z toho nie som nadšený, že ľudia si ne-
pamätajú kázne či prednášky — do-
konca ani hlavné body. Pamätajú si 
jedine jednoduché výroky, slogany 
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a slovné spojenia. Nepamätám si ani 
jednu reč od Johna F. Kennedyho, ale 
pamätám si jeho výroky: „Nepýtajte sa, 
čo môže urobiť vaša krajina pre vás, ale 
čo môžete urobiť vy pre svoju krajinu." 
a „Som Berlínčan!" A taktiež si nepa-
mätám ani jednu kázeň od Dr. Martina 
Luthera Kinga mladšieho, ale pamätám 
si jeho známy výrok: „Mám sen!" 

 
Keď je merateľná 

 
Definícia poslania vášho zboru mu-

sí byť formulovaná tak, aby ste mohli 
vo chvíli, keď sa na ňu pozriete, zhod-
notiť, či váš zbor svoje poslanie napĺňa 
alebo nie. Budete môcť na konci kaž-
dého roka dokázať, že ste ho napĺňali. 
Efektívnosť vášho zboru sa nedá merať, 
ak vaše poslanie nie je merateľným. 

Dobrá definícia poslania vám po-
skytne konkrétny štandard, podľa kto-
rého môžete kontrolovať, upravovať 
a vylepšovať všetko, čo váš zbor robí. 
Ak svoj zbor nemôžete hodnotiť podľa 
definície svojho poslania, vráťte sa 
k tabuli a urobte ho merateľným. Ináč 
bude vaše poslanie zbytočnosťou. 
 
Dva veľké biblické texty 

 
Počas prvých mesiacov zboru Sad-

dleback som viedol náš nový zbor pro-
cesom, ktorý som vám práve vysvetlil. 
Nakoniec sme dospeli k záveru, že hoci 
o tom, čím má zbor byť a čo má robiť, 
hovorí veľa biblických textov, nakoniec 
to všetko sumarizujú dva Ježišove vý-
roky: Veľké prikázanie (Mt 22:37-40) 
a Veľké poverenie (Mt 28:19-20). 

 
Milovať budeš Pána, svojho Boha, 
celým svojím srdcom a celou svojou 
dušou i celou svojou mysľou.... Milo-
vať budeš svojho blížneho ako seba 
samého. Na týchto dvoch prikáza-
niach spočíva celý Zákon i proroci. 

Matúš 22:37-40 
 
Choďte teda a získavajte učeníkov 
vo všetkých národoch, krstiac ich 
v meno Otca, i Syna, i Svätého Du-
cha a učiac ich zachovávať všetko, 
čo som vám prikázal.  Mat 28:19-20 

Veľké prikázanie je Ježišovou odpo-
veďou na otázku. Jedného dňa sa ho 
totiž pýtali, ktoré prikázanie je najdôle-
žitejšie. Ježiš odpovedal slovami: 
„V tomto je zhrnutá celá Stará zmluva. 
Celý Zákon a všetci proroci sa dajú vy-
jadriť dvoma úlohami: milovať Boha 
celým srdcom a milovať svojho blížneho 
ako samého seba.“ 

Neskôr, keď Ježiš poslednýkrát ho-
voril so svojimi učeníkmi, určil im tri 
ďalšie úlohy: ísť a získavať učeníkov, 
krstiť ich a učiť ich poslúchať všetko, 
čo ich naučil. Toto poverenie učeníkov 
poznáme ako Veľké poverenie. 

Verím, že každý zbor je definovaný 
tým, čomu je zaviazaný. Preto som vy-
myslel slogan, ktorý znie: :Veľký zá-
väzok voči Veľkému prikázaniu a Veľ-
kému povereniu vybuduje veľký zbor.“ 
Tento slogan sa stal naším mottom. 

Tieto dva biblické texty sumarizujú 
všetko, čo robíme v Saddlebacku. Ak 
nejaká aktivita alebo program napĺňa 
jedno z týchto prikázaní, robíme to. Ak 
nie, nerobíme to. Našou hnacou silou 
je Veľké prikázanie a Veľké poverenie. 
Predstavujú pre nás hlavné ciele, kto-
rých sme si vedomí, a na ktoré sa má 
cirkev sústrediť, až kým sa Pán Ježiš 
nevráti. 
 
Päť cieľov cirkvi 

 
Cieľavedomý zbor je zborom, ktorý 

je odhodlaný napĺňať všetkých päť 
úloh, ktoré Kristus zveril svojej cirkvi. 
 
Cieľ č. 1: Milovať budeš Pána, svojho 
Boha, celým svojím srdcom 

 
Tento cieľ sa dá dobre vystihnúť 

slovom uctievanie. Cirkev je tu na to, 
aby uctievala Boha. Ako sa prejavuje 
to, že milujeme Boha celým svojím srd-
com? Tým, že ho uctievame. Nezáleží 
na tom, či sme sami, s malou skupinou 
alebo so 100 000 ľuďmi. Boha uctie-
vame vtedy, keď mu vyjadrujeme svoju 
lásku. 

Biblia hovorí: „Pánovi, svojmu Bohu 
sa budeš klaňať a jedine jemu budeš 
slúžiť“ (Mt 4:10). Všimnite si, že uctie-
vanie je na prvom mieste. Až potom sa 
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spomína služba. Základnou úlohou 
cirkvi je uctievanie Boha. 

Niekedy sme takí vyťažení prácou 
pre Boha, že nemáme čas, aby sme mu 
vyjadrili svoju lásku prostredníctvom 
uctievania. 

V Písme máme na mnohých mies-
tach príkazy oslavovať Božiu prítom-
ností, zvelebovať Hospodina a vyvyšo-
vať jeho meno. V Žalme 34:4 sa hovorí: 
„Oslavujte so mnou Hospodina, spo-
ločne vyvyšujme jeho meno!“ Boha by 
sme nemali uctievať z povinnosti, ale 
jednoducho preto, lebo to tak chceme 
robiť. Mali by sme mať radosť z toho, že 
môžeme Bohu vyjadriť svoju lásku. 

 
Cieľ č. 2: Milovať budeš svojho blíž-
neho ako samého seba 

 
Tento cieľ vyjadrujeme slovom služ-

ba. Cirkev je tu na to, aby slúžila ľu-
ďom. Slúžiť znamená prejavovať Božiu 
lásku voči iným tým, že napĺňame ich 
potreby a liečime ich rany v mene Pána 
Ježiša. Vždy, keď sa k niekomu obrá-
time v láske, slúžime mu. Cirkev má 
službou napĺňať rôzne potreby: du-
chovné, citové, vzťahové a fyzické. Ježiš 
povedal, že dokonca aj podanie pohára 
vody v jeho mene je považované za 
službu a nezostane bez odmeny. Cirkev 
má pripravovať svätých na dielo služby 
(Ef 4:12). 

Žiaľ, v mnohých zboroch dochádza 
len málokedy ku skutočnej službe. 
Namiesto toho sa väčšina času trávi 
stretnutiami a zhromaždeniami. Ver-
nosť sa často definuje v zmysle do-
chádzky, nie služby. Členovia zboru po-
tom iba sedia, nasávajú a kysnú. 
 
Cieľ č. 3: Choďte a získavajte uče-
níkov 

 
Tomuto cieľu hovoríme evanjelizá-

cia. Cirkev je tu na to, aby komuni-
kovala Božie slovo. Sme Kristovými vy-
slancami a našou úlohou je zevanjeli-
zovať svet. Slovo choďte vo Veľkom po-
verení je v gréckom texte v tvare činné-
ho príčastia prítomného. Doslova to 
znamená „idúc". Zodpovednosťou kaž-
dého kresťana je zvestovať evanjelium, 

kamkoľvek ide. Máme povedať celému 
svetu o Kristovom príchode, o jeho 
smrti na kríži, o jeho vzkriesení a o je-
ho zasľúbení, že sa vráti. Jedného dňa 
každý z nás vydá Bohu počet za to, 
s akou vážnosťou sme prijali túto zod-
povednosť. 

Úloha evanjelizácie je taká dôležitá, 
že nám dal Pán Ježiš v skutočnosti nie-
len jedno, ale až päť veľkých poverení 
— v každom evanjeliu jedno a jedno 
v knihe Skutky apoštolov. V Evanjeliu 
podľa Matúša 28:19-20, v Evanjeliu 
podľa Marka 16:15, v Evanjeliu podľa 
Lukáša 24:47-49, v Evanjeliu podľa 
Jána 20:21 a v Skutkoch apoštolov 1:8 
nám Ježiš dáva poverenie ísť a niesť 
svetu zvesť o spasení. 

Evanjelizácia je viac než len naša 
zodpovednosť, je to aj naša výsada. 
Sme pozvaní mať podiel na privádzaní 
ľudí do Božej večnej rodiny. Nepoznám 
nič významnejšie, do čoho by sa oplati-
lo investovať svoj život. Keby ste pozna-
li liek na rakovinu, som si istý, že by 
ste urobili všetko pre to, aby sa o tom 
ľudia dozvedeli. Prinieslo by to záchra-
nu miliónom ľudí. Vy však viete o nie-
čom ešte lepšom. Máte evanjelium 
o večnom živote, a to je tým najpotreb-
nejším liekom na svete. Pokiaľ bude na 
zemi čo i len jeden človek, ktorý nepo-
zná Krista, úlohou cirkvi bude naďalej 
rásť. Rast nie je nepovinne voliteľný 
predmet; Ježiš nám ho prikázal. Nema-
lo by nám záležať na raste zboru kvôli 
sebe, ale preto, lebo Boh túži po zá-
chrane stratených ľudí. 
 
Cieľ č. 4: Krstiac ich 

 
V gréckom texte sú vo Veľkom po-

verení tri slovesá v tvare činného prí-
častia prítomného: idúci, krstiaci 
a učiaci. Každé je súčasťou príkazu 
„získavajte učeníkov". Ísť, krstiť a učiť 
sú podstatnými prvkami procesu vý-
chovy učeníkov. Na prvý pohľad sa vám 
môže zdať čudné, prečo Veľké povere-
nie dáva takú istú dôležitosť jednodu-
chému aktu krstu ako veľkej úlohe 
evanjelizovať a vyučovať. Napriek tomu 
niet pochýb, že Ježiš to tu nespomenul 
iba náhodou. Prečo je krst taký dôleži-
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tý, že si zaslúžil zaradenie do Kristovho 
Veľkého poverenia? Verím, že je to pre-
to, lebo symbolizuje jeden z cieľov cir-
kvi: spoločenstvo — identifikáciu 
s Kristovým telom. 

Kresťania nie sú povolaní iba veriť, 
ale aj patriť. Nemáme prežiť svoje životy 
ako nejaký samotári;  naopak, máme 
patriť do Kristovej rodiny a byť údmi 
jeho tela. Krst nie je iba symbolom 
spasenia, je aj symbolom spoločenstva. 
Nesymbolizuje iba náš nový život 
v Kristovi, ale zároveň zviditeľňuje za-
pojenie človeka do Kristovho tela. Svetu 
zvestuje: „Tento človek je teraz jedným 
z nás!" Keď krstíme nových veriacich, 
zároveň ich prijímame do spoločenstva 
Božej rodiny. Nie sme tu sami. Máme 
jeden druhého, aby sme si mohli po-
máhať. Mám veľmi rád parafrázu textu 
z Listu Efezanom 2:19 v Living Bible: 
„Ste členmi skutočnej Božej rodiny ... 
a patríte spolu so všetkými ostatnými 
kresťanmi do Božej domácnosti." Cir-
kev je tu na to, aby poskytovala veria-
cim spoločenstvo. 

 
Cieľ č. 5: Učiac ich zachovávať 

 
Tento cieľ bežne označujeme slo-

vom učeníctvo. Cirkev je tu na to, aby 
vyučovala alebo vzdelávala Boží ľud. 
Učeníctvo je procesom, v ktorom po-
máhame ľuďom stať sa v myslení, cíte-
ní i v skutkoch podobnejší Ježišovi. 
Tento proces sa začína, keď sa človek 
znovu narodí, a pokračuje po celý zvy-
šok života. V Liste Kolosanom 1:28 čí-
tame: „Jeho zvestujeme, keď napomí-
name každého človeka a keď vyučuje-
me každého človeka vo všetkej múdros-
ti, aby sme každého človeka predstavili 
ako dokonalého v Krista" (kurzíva pri-
daná). 

Cirkev nie je povolaná iba k získa-
vaniu ľudí, ale aj k ich vyučovaniu. 
Keď niekto urobí rozhodnutie pre Kris-
ta, musí byť následne vyučovaný. To, 
aby ľudia rástli a duchovne dozrievali, 
je zodpovednosťou zboru. Je to totiž 
Božia vôľa pre každého veriaceho. Pavol 
napísal: „... na budovanie Kristovho 
tela, až kým všetci nedospejeme 
k jednote viery a poznania Božieho Sy-

na, v dokonalého človeka, ktorého mie-
rou dospelosti je plnosť Krista“ (Ef 
4:12b-13). 

Ak sa pozriete na Ježišovu službu 
tu na zemi, jasne uvidíte, ako všetkých 
spomenutých päť cieľov aplikoval vo 
svojej práci (sumár jeho práce si môže-
te pozrieť v Evanjeliu podľa Jána 17). 
Apoštol Pavol nielenže naplnil tieto cie-
le vo svojej službe, ale ich aj vysvetlil 
v Liste Efezanom 4:1-16. No najjasnej-
ším príkladom všetkých piatich cieľov 
je prvá cirkev v Jeruzaleme, opísaná 
v knihe Skutky apoštolov 2:1-47. Vyu-
čovali sa navzájom, mali spoločenstvo, 
chválili Boha, slúžili a evanjelizovali. 
Ciele, ktoré má Boh pre nás dnes, sú 
také isté: Cirkev má vychovávať, po-
vzbudzovať, vyvyšovať Boha, pripravo-
vať ľudí na službu a evanjelizovať. Na-
priek tomu, že každý zbor bude napĺ-
ňať tieto úlohy rôznym spôsobom, 
v tom, aké sú naše úlohy, by sme mali 
byť jednotní. 

 
Definícia poslania Saddlebacku 
 

V Saddlebacku používame päť kľú-
čových slov, ktorými sumarizujeme päť 
Kristových cieľov pre cirkev. 

 
Oslava: Pri uctievaní oslavujeme Božiu 
prítomnosť medzi nami. 
Misia: Prostredníctvom evanjelizácie 
komunikujeme Božie slovo. 
Členstvo: Prijímaním ľudí do spolo-
čenstva rozširujeme Božiu rodinu. 
Zrelosť: Prostredníctvom učeníctva 
vzdelávame Boží ľud. 
Služba: Prostredníctvom služby preja-
vujeme ľuďom Božiu lásku. 

 
Týchto päť kľúčových slov predsta-

vuje našich päť cieľov, ktoré sú sú-
časťou definície nášho poslania. Naše 
poslanie znie takto: 

 
Poslanie zboru Saddleback 
 

Priviesť ľudí k Ježišovi a členstvu 
v  Božej rodine, rozvinúť v nich 
Kristovu zrelosť, vystrojiť ich 
k službe v zbore, k misijnému životu 
vo svete a takto osláviť Božie meno. 
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Bol by som rád, keby ste si všimli 
tri charakteristické črty definície nášho 
poslania. Po prvé, jednotlivé slovesá sú 
vyjadrené v dokonavom vide, teda vy-
jadrujú výsledok, nie aktivitu. Je to päť 
merateľných výsledkov. Väčšina zbo-
rov, ak má nejakú definíciu poslania, 
ho definuje v tvare, ktorý vyjadruje ak-
tivity („vychovávame, evanjelizujeme, 
oslavujeme" atď.). To sa potom ťažko 
vyhodnocuje a počíta. 

V Saddlebacku sme si jasne určili 
výsledky, ktoré očakávame od napl-
nenia jednotlivých cieľov zboru. Pri 
každom výsledku si môžeme položiť 
otázky ako: Koľkí? O koľko viac ako 
minulý rok? Koľkí uverili v Krista? Koľ-
kých nových členov máme? U koľkých 
pozorujeme duchovnú zrelosť? Aké 
znaky zrelosti hľadáme? Koľkých sme 
vystrojili a zmobilizovali do služby? 
Koľkí napĺňajú svoju celoživotnú misiu 
vo svete? Tieto otázky merajú náš ús-
pech a nútia nás prehodnocovať, či 
naozaj napĺňame Veľké prikázanie 
a Veľké poverenie. 

Po druhé, bol by som rád, keby ste 
si všimli, že definícia poslania Sadd-
lebacku je vyjadrená tak, aby povzbu-
dzovala každého člena k účasti. Ľuďom 
musíte jasne ukázať, ako môžu prispieť 
k napĺňaniu cieľov vášho zboru. Posla-
nie zboru musí byť vyjadrené tak, aby 
tomu ľudia nielen verili, ale aby sa do 
toho mohli aj zapojiť. Ak vaša definícia 
poslania neumožňuje zapojenie sa jed-
notlivca do jeho napĺňania, nebude sa 
diať takmer nič. 

Po tretie, a to je to najdôležitejšie, 
všimnite si, že sme dali svojim piatim 
cieľom isté poradie. Ak chcete byť cie-
ľavedomým zborom, vaše ciele musia 
byť zoradené do istého systému. Takto 
sa potom dajú uskutočňovať každý 
deň. Každá definícia poslania potrebuje 
systém, v ktorom sa bude napĺňať. Bez 
takého systému to bude iba teologický 
výrok, ktorý znie dobre, ale nič nepri-
nesie. 

Nesnažte sa budovať zbor prostred-
níctvom rôznych programov. Sústreďte 
sa radšej na budovanie ľudí prostred-
níctvom systému, ktorý im umožní du-
chovne napredovať. Táto myšlienka je 

srdcom celého konceptu cieľavedomého 
zboru. Ak vytvoríte systém na vychová-
vame učeníkov a budete sa ho držať, 
rast vášho zboru bude zdravý, vyvážený 
a stály. Benjamín Disraeli zistil, že 
„neustále pridržiavame sa poslania je 
tajomstvom úspechu". 

Náš systém napĺňania Božích cieľov 
pre cirkev pozostáva zo štyroch krokov: 
privádzame ľudí do vnútra, vychová-
vame ich, pripravujeme a vysielame 
von. Privádzame ich do vnútra ako čle-
nov, vychovávame ich k zrelosti, pri-
pravujeme ich pre službu, vysielame 
ich na misiu a týmto Boha oslavujeme. 
To je všetko! Toto je celý náš zámer 
v Saddlebacku. Nerobíme nič iné. 

Keby som mal použiť podnikateľské 
termíny, povedal by som, že náš zbor 
podniká v oblasti „výchovy učeníkov" 
a že naším produktom sú zmenené ži-
voty — ľudia podobní Kristovi. Ak je 
cieľom zboru vychovávať učeníkov, po-
tom si musíme dobre premyslieť sys-
tém, ktorý nám umožní tento cieľ do-
siahnuť. Váš zbor si musí definovať 
poslanie, ale i systém na naplnenie 
tohto poslania. Urobiť niečo menej 
znamená nechať na náhodu veľkú zod-
povednosť, ktorú nám zveril náš Pán 
Ježiš Kristus. 

Každý dobrý zbor má definované 
svoje ciele a má vytvorený aj systém na 
napĺňanie týchto cieľov. Centrálny zbor 
v Soule v Južnej Kórei bol vybudovaný 
na systéme malých skupín. Prvý bap-
tistický zbor v Dallase vyrástol na zá-
klade dobre prepracovaného systému 
nedeľnej školy. Presbyterský zbor Goral 
Ridge vo Fort Lauderdale na Floride 
narástol vďaka systému osobnej evan-
jelizácie. Na začiatku sedemdesiatych 
rokov 20. storočia vzniklo mnoho zbo-
rov založených na systéme privážania 
návštevníkov do zboru autobusom. 
V každom z týchto prípadov definovali 
vodcovia zborov ciele pre svoj zbor 
a potom vytvorili systém na napĺňanie 
týchto cieľov. 

Myslím, že nie je možné prehnať to 
so zdôrazňovaním toho, aké dôležité je 
definovať si ciele zboru. Nejde len 
o hocijaký cieľ, ide tu jednoducho o dô-
vod na existenciu vášho zboru. Jasná 
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definícia poslania zboru vám dá smero-
vanie, životaschopnosť, hranice a hna-
ciu silu na všetko, čo robíte. Cieľave-
domé zbory budú najlepšie vystrojený-

mi zbormi do služby počas všetkých 
zmien, ktorým budeme čeliť v dvadsia-
tom prvom storočí. 

* 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hlavné posolstvo Písma 
Bruce Miller 

 
 

� Boh to stvoril. 
� My sme to zničili. 
� Boh to obnovuje. 

 
 
Účel Biblie: 
 

Boh nám dal Bibliu, aby nám v ľudskom jazyku ukázal svoju slávu. V nej odo-
krýva svoj večný plán, svoje prikázania a múdrosť, ako máme žiť, a svoj plán spásy, 
ako môžme byť zachránení od našich hriechov a ich následkov, aby sme mu navždy 
slúžili v jeho kráľovstve. 
 
 
Posolstvo Biblie: 
 

Poslúchajme Boha, pretože on stvoril vesmír, súdi nás a zachraňuje nás pred 
svojím súdom skrze Ježiša Krista, jeho Syna, ktorý nás v Duchu Svätom obnovuje, 
aby sme boli užitoční v jeho službe po celú večnosť. 
 
 
Predmet Biblie (jadro): 
 

Trojjediný Boh, ktorý tvorí, dáva spásu a vládne vesmíru skrze Ježiša Krista 
a Jeho ľud, ktorý pretvára na svoj obraz. 
 
 
Zhrnutie Biblie: 
 

Boh stvoril vesmír a na svoj obraz stvoril mužov a ženy, aby panovali nad zemou, 
množili sa a naplnili ju. Muži a ženy neposlúchli Boží príkaz a tak privodili smrť 
a prekliatie sveta. Boh im však zasľúbil vykúpenie zo smrti a z kliatby. Poslal svojho 
jediného Syna, Ježiša Krista, aby porazil smrť skrze smrť, aby sa stal kliatbou, ktorá 
rozdrví kliatbu (Gal 3:13, 2Kor 5:21). Všetci tí, ktorí sa zjednotia s Kristom skrze vie-
ru, majú podiel na jeho vzkriesení a budú po jeho boku vládnuť v obnovenom svete, 
a tak plniť účel nášho stvorenia silou jeho Svätého Ducha. 

 
*
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Boží zámer v tejto dobe 
Bruce Miller 

 
 
Božím zámerom v tejto dobe je pri-

niesť celému svetu evanjelium 
o kráľovstve skrze nové spoločenstvo 
cirkvi, zmocnenej Duchom Svätým 
a poverenej osobnou prítomnosťou Je-
žiša Krista, v očakávaní Kristovho opä-
tovného príchodu na konci tohto veku, 
kedy v plnosti ustanoví svoje kráľov-
stvo na slávu svojmu Otcovi. 

Získavanie učeníkov, zakladanie 
zborov, veľké poverenie, kázanie evan-
jelia, svedčenie a služba zmierenia, 
všetky v sebe nesú zhruba rovnaký pr-
votný cieľ. Ostatné ciele sú väčšinou 
všeobecnejšie v zmysle, že sú funda-
mentálnejšie (Božia sláva, obnova stvo-
renia), alebo v tom zmysle, že zahŕňajú 
väčšiu časť dejín (poslúchať Boží zá-
kon, panovať nad zemou). Niektoré 
z cieľov majú väčší podiel na tom hlav-
nom (byť svätý, robiť dobré skutky, 
poznávať Boha, rozvíjať Kristovu podo-
bu v sebe samom). 

Počas niekoľkých mesiacov roku 
1990 som bol súčasťou tímu, ktorý 
spolu so staršovstvom a vedením zboru 
Fellowship Bible Church North (FBCN) 
spolupracoval pri tvorbe misijného cie-
ľa pre ich zbor. Nasledujúce vyjadrenie 
Božieho zámeru vychádza z použitia 
formátu a obsahu poslania zboru 
FBCN ako vzoru, a posúva sa od po-
slania miestneho zboru až ku Božiemu 
zámeru v tejto dobe. 

 
Poslanie zboru FBCN: Podporovať 

rozvoj viditeľného, zjednoteného, odda-
ného zboru veriacich skrze kázanie 
evanjelia neveriacim a uschopňovanie 
veriacich v ich viere silou Ducha Sväté-
ho, aby sa každý veriaci podieľal na 
raste zboru a jeho službe smerom von. 

 
 
Boží zámer pre túto dobu, odvodený 
z poslania zboru FBCN: 

 
Budovať Kristovu cirkev ako pred-

zvesť jeho kráľovstva skrze kázanie 

evanjelia neveriacim a upevňovanie 
veriacich v ich viere, v miestnych zbo-
roch a uschopňovanie všetkých veria-
cich, aby slúžili a niektorých k tomu, 
aby viedli. Každý veriaci tak bude sú-
časťou dozrievania miestnych zborov 
a služby každého zboru smerom 
k okoliu, aby sa miestne zbory množili 
a podieľali sa na šírení evanjelia všet-
kým národom, aby bol vo svete osláve-
ný trojjediný Boh. 

V nasledujúcom cvičení sa skúsme 
zamyslieť nad témou „účelu“ či „posla-
nia“ skrze proces postupného zužova-
nia výberu. V každej fáze sa pýtam: 
„Aký je Boží zámer...?“ Keď som pre-
chádzal týmto procesom, narazil som 
na napätie medzi individuálnymi 
a spoločnými účelmi. Napríklad: exis-
tuje účel pre celé ľudstvo, ktorý by bolo 
potrebné sformulovať odlišne než účel 
pre každého jedného človeka? 

 
Boží večný zámer: 

 
Nepoznáme ho. Nie je nám odhalený 

– možno preto, aby zjavil Božiu slávu. 
 

Boží zámer pre celé stvorenie: 
 

Priniesť slávu samému sebe tým, že 
stvorí nádherný a harmonický svet, 
o ktorý sa budú starať ľudia stvorení 
na jeho obraz, aby ho milovali a slúžili 
mu tým, že budú panovať nad stvoren-
stvom, do ktorého ich vložil. [Tento zá-
mer môžme vidieť v Genezis 1 a 2 a je 
naplnený v novom nebi a novej zemi 
(pravdepodobne to bude obnovená sú-
časná zem) Zjav 20-22.] 
 
Boží zámer pre ľudstvo: 

 
Stvoriť ľudí na jeho vlastný obraz, 

ktorí by ho milovali a slúžili mu tým, že 
budú panovať nad stvorenstvom, do 
ktorého ich vložil. Účelom ľudstva je 
teda milovať a slúžiť Bohu tým, že sa 
budeme riadiť jeho zákonom, panovať 
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nad stvorenstvom a tak mu prinášať 
slávu. 

 
Boží zámer pre túto dobu: 

 
Prinášať evanjelium o Božom kráľov-

stve celému svetu skrze nové spoločen-
stvo cirkvi zmocnenej Duchom Svätým 
a splnomocnenej osobnou prítomnos-
ťou Ježiša Krista, v očakávaní na jeho 
opätovný príchod na konci vekov, kedy 
v plnosti ustanoví svoje kráľovstvo na 
slávu svojmu Otcovi. 

Účelom ľudstva v tomto veku je teda 
veriť, že Ježiš Kristus sa ujíma kráľov-
stva, a potom sa podieľať na nesení 
evanjelia o kráľovstve celému svetu 
skrze cirkev zmocnenú Duchom Svä-
tým k nasledovaniu Ježiša Krista. 

 
Boží zámer pre cirkev: 

 
Prinášať evanjelium národom v sile 

Svätého Ducha, ktorý v nej prebýva, na 
základe poverenia Ježiša Krista, ktorý 
je jej základom hlavou. Cirkev to robí 
skrze miestne spoločenstvá viery 
(miestne zbory), ktorým ide spolu o to, 
aby svedčili svojmu okoliu a vysielajú 
spomedzi seba ľudí k iným národom, 
aby im niesli evanjelium. 

 
Boží zámer pre každého kresťana: 
 

Pomôcť priniesť evanjelium 
o kráľovstve celému svetu ako živá sú-
časť miestneho zboru, čím sa podieľa 
na svedectvu národom. 

 
Boží zámer pre mňa: 

 
Prinášať evanjelium o kráľovstve ce-

lému svetu ako živá súčasť miestneho 
zboru, prispievať ku svedectvu tohto 
zboru voči svojmu okoliu a podieľať sa 
na jeho šírení evanjelia všetkým náro-
dom. 

 
Príručka o zmysle života pre každé-
ho kresťana: 

 
Slúžiť Kristovi tým, že prinášam 

evanjelium o kráľovstve celému svetu 

skrze jeho cirkev v sile Svätého Ducha 
tým, že sa približujem Bohu skrze jeho 
Slovo a modlitbu, aby som mal múd-
rosť, vieru a svätosť pre zvestovanie 
evanjelia a zakladanie zborov po celom 
svete na slávu trojjedinému Bohu. 

 
Moje životné poslanie (osobný zmy-
sel života; zahŕňa moje základné 
úlohy): 
 

Slúžiť Kristovi tým, že prinášam 
evanjelium o kráľovstve celému svetu 
skrze jeho cirkev v sile Svätého Ducha 
tým, že sa približujem Bohu skrze jeho 
Slovo a modlitbu, aby som mal múd-
rosť, vieru a svätosť milovať svoju man-
želku tak, ako Kristus miluje cirkev, 
dôsledne vychovávať svoje deti 
a napomínať ich v Pánovi, aby som 
zvestoval evanjelium a zakladal zbory 
po celom svete na slávu trojjedinému 
Bohu. 

 
Môj pohľad do budúcna: 
 

Slúžiť Kristovi zvestovaním evanjelia 
a zakladaním zborov po celom svete, 
výchovou vedúcich v mojom zbore, po-
mocou iným zborom vo výchove ich 
vedúcich a teologickou prácou pre cir-
kev. 

 
Môj životný cieľ podľa vzoru FBCN: 
 

Slúžiť  Ježišovi Kristovi v budovaní 
jeho cirkvi skrze kázanie evanjelia ne-
veriacim a upevňovanie veriacich (v 
prvom rade sám seba, manželku a deti) 
v ich viere a v miestnom zbore, 
a uschopňovanie veriacich (v prvom 
rade sám seba, manželku a deti) 
v Božom Slove mocou Ducha Svätého, 
aby sme ja, moja rodina a môj zbor 
dozrievali vo viere, nádeji a láske 
a oslovovali našu miestnu komunitu aj 
celý svet, aby Boh mohol byť oslávený 
v mojom živote, živote mojej rodiny, 
mojom zbore, no hlavne v cirkvi, ktorá 
je jeho Telom a jeho Nevestou.  

 
*
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KROK 4:  PRÍPRAVA VLASTNEJ ODPOVEDE 
Aké sú tvoje prvotné závery? 

 
 
Duchovné formovanie  
 
• Znovu preskúmaj svoj život vo svetle účelu cirkvi. Je tvoj život v súlade 

s Božími zámermi pre jeho cirkev? V modlitbe hľadaj Boha a pros ho, aby ti 
pomohol vidieť, kde vo svojom živote potrebuješ zmenu, aby si bol viac 
v súlade s jeho zámermi. Rozhodni sa vykonať jednu konkrétnu zmenu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlbšie porozumenie  
 
• Vypíš si krátke vyjadrenie ku každému z nasledujúcich bodov: 

 
o  Boží zámer pre veky 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

o Boží zámer pre túto dobu (cirkev) 
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• Ak tvoj zbor už má sformulovaný svoj misijný záväzok alebo poslanie, zhodnoť 
ho na základe toho, čo si sa v tejto téme naučil. Vypíš poslanie svojho zboru a 
v krátkosti to podlož Písmom. Pri formulácii nášho poslanie je potrebné zobrať 
do úvahy aj tieto otázky: 
 

1. V akej ére dejín sa teraz nachádzame? Čo Boh doteraz urobil v dejinách 
sveta, a čo ešte len spraví? 

2. Ako by sme mohli vyjadriť univerzálnosť nášho poslania a zároveň brať 
do úvahy naše rozdielne individuality? 

3. Ako sa dá vyhnúť tomu, že budeme tak veľmi všeobecní, až sa staneme 
vágnymi bez toho, aby sme prílišnou konkretizáciou neobmedzili jeho 
aplikáciu? 

4. Ako sa dá jednoducho vyjadriť naše poslanie s ohľadom na komplex-
nosť života? 

5. Ako udržíme rovnováhu medzi konečným Božím zámerom pre stvorenie 
a jeho okamžitým zámerom pre dnešný deň? 

6. Ako môžeme komunikovať poslanie bez prílišného zachádzania do de-
tailov stratégie? 

7. Ako by sa dala vyjadriť osobitosť no zároveň aj spoločná podstata Bo-
žieho zámeru? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zručnejšia služba  
 
• Presvedčivo vyjadri účel cirkvi skupine ľudí, za ktorých vo svojej službe zodpo-

vedáš. 
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KROK 5:  DISKUSIA O TÉME 
Čo sa môžeme naučiť jeden od druhého? 

 
 
1. Čo je Božím zámerom pre celé stvorenie? 
 
 
 
 
 
2. Aká je jedinečná úloha cirkvi v Božom pláne spásy, ktorý je nám postupne 

odhaľovaný? Aké je poslanie jeho cirkvi v tejto dobe? 
 
 

 
 
 
3. Ktoré zo súčasných cieľov majú tendenciu byť v rozpore s primárnym záme-

rom Boha pre jeho cirkev? 
 

 
 
 
 
4. Má miestny zbor jedno ústredné poslanie alebo viacero poslaní? Aký je vzťah 

medzi rôznymi poslaniami? 
 
 
 
 

 
5. Aké by malo byť poslanie tvojho zboru? 

 
 
 
 

 
6. Ako sa môže zmeniť spôsob, ktorým vedieme zbor, keď porozumenie Božím 

zámerom? 
 
 
 
 

 
7. Ako by si mohol maximalizovať svoj život z hľadiska Božích zámerov? 
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KROK 6:  PRAKTICKÉ ČINY POSLUŠNOSTI 
Aké dôsledky vyplývajú z tejto témy? 

 
 
1. Po tom, čo si sa zúčastnil diskusie, si znovu prejdi svoj opis poslania cirkvi vo 

vzťahu k Božím zámerom. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
2. Čo potrebuješ zmeniť, aby si svoj život lepšie prispôsobil Božím zámerom? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Vybuduj si zúčtovateľnosť: Stanov si osobný cieľ viery týkajúci sa tejto témy 
a hovor o ňom so svojím mentorom. 

 
 
 

 

Tento študijný materiál a jeho kópie poskytuje slovenský vydavateľ užívateľom bezplatne. 
Jeho vydávanie však má svoje náklady. Pomôžete nám, ak ako vďačný používateľ tejto 
lekcie svojim príspevkom podporíte prípravu a vydanie ďalších kurzov. Ďakujeme Vám. 
Podrobnejšie informácie o podpore na: www.cb.sk/index.php/kniznica/zborova-kola 
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POZNÁMKY 
 


