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PRÍRUČKA PRE MODERÁTORA 
 

IDENTITA 
Téma 3 

 

 
ČO JE VLASTNE CIRKEV? 

 
 
 

Ako získať z tohto štúdia čo najviac: 
 
Aby ste z tejto témy vyťažili maximum, je potrebné, aby ste sa zamerali na jej 

primárny zámer - poskytnúť viac biblického porozumenia podstaty cirkvi. Téma pri-
nesie aj praktické výsledky, napríklad väčšie ocenenie svojich zborov. Ale hlavným 
cieľom je to, aby skupina ocenila význam a dôsledky biblického významu slova ek-
klesia. Pre vedúcich vášho zboru to môže priniesť aj tieto výsledky: 

 
Vedúci tímov služobníkov a nádejní budúci vedúci:  

• LEPŠIE POCHOPENIE: Títo vedúci budú schopní vysvetliť biblický význam 
slova „cirkev“ ľuďom, ktorým slúžia. 

 
Kazateľský tím a staršovstvo: 

• KOMUNIKCIA: Spoločne s Témou 1: Sláva by si títo vedúci mali pripraviť os-
novu vyučovania o tom, ako zboru odkomunikovať ústredné postavenie cirkvi. 

 
 

Úvodné poznámky 
 
Táto téma bude mať výrazný biblický rozmer, lebo sa v nej budú študovať najmä 

biblické oddiely. Hlavná úloha sa nachádza v Krok 2: Štúdium Písma, v ktorom sa 
účastníci budú učiť rozlišovať medzi rôznymi použitiami slova ekklesia. Pritom ne-
musia hľadať každý verš v jeho kontexte (hoci tí, ktorí na to majú čas a radi by sa 
tomu venovali, to môžu urobiť), pretože všetky verše už sú prehľadne vypísané 
a môžu pracovať priamo s uvedenými vetami. 

Pomocou pre účastníkov v tomto štúdiu môže byť to, ak sa pozrú na príklady de-
finícií v Krok 3: Nahliadnutie do iných zdrojov, aby videli, ako to roztriedili iní, takže 
sami nemusia začínať na zelenej lúke. Príklad so slovenským slovom „koruna“ dobre 
ilustruje fakt, že jedno slovo môže znamenať rôzne veci. Zistia, že slovo ekklesia má 
naozaj niekoľko rôznych významov. Napríklad, niektoré výskyty slova ekklesia sa 
vzťahujú na miesto stretávania; v iných prípadoch sa vzťahuje na ľudí. 
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Diskusia sa bude točiť okolo dvoch hlavných tém. Prvou je otázka univerzálnej 
a miestnej cirkvi, kde, podľa nás, môže byť veľmi užitočný Gilesov článok. Druhou je 
otázka cirkvi a paracirkevných organizácií. Sú paracirkevné organizácie súčasťou 
väčšej cirkvi? 

 
 
 

Začíname 
 
Túto tému môžete začať Otázkou č.1 z Krok 5: Diskusia o téme. Je to ľahká 

otázka o tom, čo ľudia rozumejú pod cirkvou alebo ako ju definujú. Odpovede nazna-
čia, ako tomu rozumeli pred týmto štúdium. Aj teraz je to menej osobná formulácia 
otázky a ešte pred začiatkom diskusie získate poznatky o tom, kde sa účastníci na-
chádzajú. Dúfame, že to prinesie aj vyjadrenia, napríklad: „Viete, naozaj som sa tu 
niečo naučil. Predtým som to chápal takto, ale, priatelia, toto štúdium mi pomohlo 
dostať sa hlbšie pod povrch.“ 

 
 
 

Návrhy na diskusiu 
   
Krok 1: Pochopenie témy 

 
Ak účastníci majú ťažkosti s dobrým uchopením tejto témy, alebo im uniká jej 

význam, môžete sa pozrieť na Príklady zo života o Mikim, Gabike a Vilovi. Predstavu-
jú ľudí, ktorí nenavštevujú žiadny zbor. V prvom prípade by za zbor radi považovali 
svoju rodinu, v druhom prípade Vilo považuje za dostatočné, ak počúva kresťanské 
vysielanie, zúčastní sa biblickej prednášky a nie je súčasťou žiadneho zboru. Tieto 
príklady môžu poukázať na otázku, čo je vlastne cirkev. 

 
 
Krok 5: Diskusia o téme 

 
Otázka č.2 ide priamo k jadru témy. Zameriava sa na používanie slova ekklesia. 

Predpokladáme, že počas sledovania jeho rôznych výskytov bude v skupine veselo. 
Môžete sa prejsť k tomu, čo skupina urobila v časti „Hlbšie porozumenie“ v Krok 4: 
Príprava vlastnej odpovede, kde sa mali pokúsiť definovať slovo cirkev - pričom mohli 
vytvoriť viacej definícií. Venujte čas rozhovoru o odlišných významoch slova ekklesia 
a jeho používaní v Novej zmluve. 

Táto diskusia by pozvoľna mala odkryť, že niektoré verše hovoria o „univerzálnej, 
všeobecnej“ cirkvi a iné o „lokálnej, miestnej“ - čo vás privedie priamo k Otázke č.3. 
A možno ste sa k nej dostali už pri diskusii o Otázke č.2, čo je len dobré. 

 
Rozdiel medzi univerzálnou cirkvou a miestnym zborom urobili systematickí teo-

lógovia. V Novej zmluve nie je zrejmý a nerobia ho ani novozmluvní autori. Ako tím 
vedúcich sa cíťte slobodní urobiť svoj vlastný záver v tejto záležitosti. Niektorí učenci 
vidia rozdiel medzi univerzálnou a lokálnou cirkvou a rôzne ho definujú. Iní by na-
mietali, že žiadny rozdiel neexistuje, alebo že miestny zbor je prejavom univerzálnej 
cirkvi. Inými slovami, všetky miestne zbory dohromady tvoria univerzálnu cirkev. 

 
Diskusia o Otázke č.4 by vás mala doviesť ku konsenzu. Rekapitulujete prvé tri 

témy kurzu a nachádzate spoločné vyjadrenie toho, čo je cirkev (jej podstata a identi-
ta), takže v tejto veci môže byť odteraz medzi vami jasno (po troch stretnutiach). 
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Pri Otázkach č.5 a č.6 sa snažte diskusiu časovo ohraničiť. (Otázka č.7 si za-
slúži oveľa viacej vašej pozornosti.) Tieto otázky sa posúvajú od pochopenia toho, čím 
cirkev naozaj je k skúmaniu ďalších kresťanských aktivít, ktoré nie sú zbormi. Otvá-
ra sa tým téma paracirkevných organizácií (čo môže byť veľmi zložitá diskusia). Ale 
keďže túto diskusiu usmerňujte vy, mali by ste sa vyhnúť dvom krajnostiam: na jed-
nej strane sa vyhnite tomu, aby ste všetky paracirkevné organizácie zavrhovali a po-
važovali za zlé. Na druhej strane sa vyhnite tomu, aby ste paracirkevným organizá-
ciám prisudzovali rovnakú dôležitosť ako miestnym zborom. Je to naozaj tak, že 
miestny zbor je jedinečne zriadený Bohom ako Jeho nástroj, skrze ktorý dnes pracu-
je. Na rozdiel od paracirkevných organizácii má originálnu biblickú autoritu. 

Vyhnite sa prílišnému konfliktu medzi cirkvou a paracirkvou, pokiaľ to vo vašom 
zbore nie je vážny problém a nepotrebujete ho dôkladne rozobrať. Dôležitejšie je, aby 
ste skončili s jasným chápaním dôležitosti miestneho zboru. Nie je nutné túto otázku 
úplne vyriešiť alebo mať v tom absolútne jasno. Skôr vás povzbudzujeme k tomu, 
aby ste diskusiu zameriavali na dôležitosť samotného miestneho zboru - aj keď popri 
tom ostanú nejaké nejasnosti ohľadom iných kresťanských aktivít. 

 
Otázka č.7 pomáha skupine popasovať sa s tým, ako ich pochopenie toho, čo 

cirkev skutočne je, ovplyvní ich život a službu. Ako to, čo sa naučili zmení ich životy? 
 
 
 

Ukončenie 
 
Krok 6: Praktické činy poslušnosti 

 
Sústreďte sa na Otázku č.2. Už ste sa zaberali definíciou cirkvi a skupina (alebo 

jednotlivci) mohli zrevidovať svoje vlastné stanoviská. V akom smere a do akej miery 
chcú členovia skupiny rozšíriť svoj vzťah k zboru? Môžu povedať: „Chcem zmeniť 
svoje finančné prispievanie do zboru. Uberiem z podpory iných aktivít a viacej dám 
do zboru,“ alebo „Chcem inak nakladať s časom,“ alebo „Veľmi jasne som si uvedo-
mil, že čas, ktorý venujem službe v zbore, za to stojí. Nebol som si istý, či mám po-
kračovať v tejto alebo onej funkcii, ale teraz som nanovo povzbudený do úlohy, ktorú 
mi dal Boh.“ 

Vráťte sa k „Možným výsledkom“ na prvej strane tejto lekcie. Podľa toho, sa akou 
skupinou vedúcich pracujete, zdôraznite body z „Ako získať z tohto štúdia čo naj-
viac.“ Toto štúdium ukončite rekapituláciou toho, čo sa skupina spolu naučila (veľmi 
účinným spôsobom, ako zaistiť, aby vám neuniklo nič podstatné je, že si priebežne 
značíte príspevky diskutujúcich spolu s ich menom). 

 
 
 

Príprava na nasledujúcu tému 
 
Tému 4 a 5 môžete predstaviť spoločne, pretože sú to sesterské témy, ktoré hovo-

ria o dvoch hlavných biblických obrazoch cirkvi - že cirkev je telo Kristovo a Božia 
rodina. Navzájom sa dopĺňajú. Hoci sú medzi nimi rozdiely, čiastočne sa prekrývajú 
a skutočne vyjadrujú to, čím cirkev má byť. Môžete poukázať na to, že v materiáloch 
nájdu všetky biblické výskyty výrazu „telo Kristovo“ a že sú tri hlavné oddiely, ktoré 
vyžadujú zväčšenú pozornosť pri príprave (a potom aj súvisiace oddiely pre porovna-
nie). Povzbuďte ich, aby premýšľali o dôsledkoch v tele Kristovom. Keď sa budú tou-
to témou zaoberať, nech premýšľajú o tom, čo to pre zbor znamená - a obzvlášť pre 
váš zbor - byť telom Krista. 
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Modlitebné stíšenie 
 
Modlite sa za kroky, ktoré sú pred skupinou podľa toho, ako sú vyjadrené v „Ako 

získať z tohto štúdia čo najviac“ alebo z vašej diskusie pri Krok 6: Praktické činy po-
slušnosti. 

 
* 
 
 


