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PRÍRUČKA PRE MODERÁTORA 
 

TELO 
Téma 4 

 

 
AKO SA ČLENOVIA ZBORU NAVZÁJOM DOPĹŇAJÚ? 

 
 
 

Ako získať z tohto štúdia čo najviac: 
 
Pozrite sa na „Možné výsledky“ na začiatku tejto témy. Tieto výsledky sa môžu lí-

šiť podľa toho, akú mieru zodpovednosti majú jednotlivé skupiny vedúcich vo vašom 
zbore: 

 
Vedúci tímov služobníkov a nádejní budúci vedúci:  

• LEPŠIE POCHOPENIE: Títo vedúci budú mať úžitok z lepšieho pochopenia 
biblickej metafory o cirkvi ako o Kristovom tele. 

• ZHODNOTIŤ TÍMOVÉ ŠTRUKTÚRY: Vedúci tímov by mali zhodnotiť štruktúry 
a funkcionalitu svojich tímov podľa toho, ako rozumejú tomu, že zbor má fun-
govať predovšetkým ako telo, nie ako stroj. 

 
Kazateľský tím a staršovstvo: 

• ZHODNOTIŤ TÍMOVÉ ŠTRUKTÚRY: Tieto skupiny sú zodpovedné za celkovú 
činnosť vášho zboru. Povzbuďte tieto tímy k tomu, aby zhodnotili fungovanie 
zboru s ohľadom na biblický obraz cirkvi ako Kristovho tela. 

 
 
 

Úvodné poznámky 
 
Táto téma sa skladá z dvoch častí. Prvá smeruje k pochopeniu toho, čo to biblic-

ky znamená, že cirkev je „telo Kristovo.“ Druhá zisťuje, ako by mal žiť každý jednotli-
vec, aby celý zbor skutočne žil ako telo. 

Pri usmerňovaní diskusie majte stále na mysli tieto dve časti témy. Budete sku-
pine pomáhať v tom, aby rástli v poznaní významu cirkvi ako Kristovho tela. Dôleži-
tejšie však je, aby ste skupine pomohli sformulovať presvedčenia princípy o tom, ako 
by mal zbor fungovať ako telo. 
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Začíname 
 
Možnosti: 
 
1. Môžete priamo prejsť k Otázke č.1 v Krok 5: Diskusia o téme. 
  
2. Môžete sa skupiny spýtať, čo si myslia o jednom alebo druhom „Príklade zo 

života“ (buď o kazateľovi Vojtovi, alebo o Márii). Spýtajte sa, či sa s niekým 
stotožňujú, alebo či poznajú niekoho ako je Vojto alebo Mária. 

 
3. Opýtajte sa, s akými dobrými skúsenosťami sa stretli v zbore, ktorý fungoval 

ako telo Kristovo. Môže to byť ich súčasný zbor, alebo predchádzajúci. Začnite 
radšej v pozitívnom tóne namiesto negatívnych skúseností. 

 
4. Ak vaša skupina vedúcich dokončila predchádzajúcu tému z tohto kurzu Cir-

kev, môžete sa vrátiť ku ktorémukoľvek kroku, ktorý ste podnikli podľa časti 
„Možné výsledky.“ 

 
 
 

Návrhy na diskusiu 
   
Krok 2: Štúdium Písma 
 
Diskusiu začnite tým, že ju zakotvíte v Písme. Požiadajte o niekoľko poznámok 

ku každému biblickému oddielu niekoľko poznámok. 
 
 
Krok 5: Diskusia o téme 
 
Otázka č.1 vás postaví priamo pred fakt, že cirkev je telo Kristovo. Diskusiu 

usmerňujte tak, aby skupina pochopila, že obraz tela sa vzťahuje na miestny zbor. 
Niekto by mohol povedať, že telom Kristovým je univerzálna (všeobecná) cirkev a ona 
na určitej rovine takou snáď aj je. Avšak prejavom Kristovho tela je každý jednotlivý 
zbor. Váš zbor je telom Kristovým a mal by fungovať ako Kristovo telo. Tu môžete 
rozvinúť niektoré hlbšie pravdy o tom, že cirkev pokračuje v Kristovom diele, alebo že 
cirkev je Kristovým telom v istom doslovnom význame. On v nás prebýva a my fyzic-
ky konáme jeho službu v jeho sile. Je to pre nás tajuplná pravda, ktorú nevieme po-
chopiť na ľudskej rovine. 

 
Zastavte sa pri Otázke č.2. Toto je ústredná pravda celej témy. Požiadajte sku-

pinu, aby sa pozrela do časti „Hlbšie porozumenie“ v Krok 4: Príprava vlastnej odpo-
vede, kde si sformulovali niektoré dôsledky plynúce z toho, že cirkev je telom Kristo-
vým. Prejdite ku Krok 3: Nahliadnutie do iných zdrojov, kde Getzov a Banksov článok 
načrtávajú dôsledky plynúce z metafory tela Kristovho a sústreďte pozornosť účast-
níkov na obidva články. Mohli by sa spýtať, s ktorými dôsledkami súhlasia a s kto-
rými nie. A tiež sa môžete opýtať, ktoré dôsledky považujú na najdôležitejšie. 

 
Otázky č.3 a č.5 nás posúvajú od všeobecných právd o biblickom obraze tela 

Kristovho k pohľadu na váš vlastný zbor. Ako by váš zbor mal fungovať ako telo Kris-
tovo? Odpoveď bude obsahovať nejaké dôsledky a nejaké hodnotenia. Sú to otázky, 
s ktorými je potrebné zaobchádzať s ohľadom na povahu vašej skupiny. Ak je to 
skupina starších zboru alebo kazateľov, môžete otvorene, naplno a bez prekážky pre-
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jsť k hodnoteniu. Avšak ak je to skupina perspektívnych vedúcich, musíte byť pri 
hodnotení citliví a viesť ich k tomu, aby hodnotili predovšetkým tú službu, za ktorú 
majú zodpovednosť. Možno je to skupina vedúcich práce s deťmi, alebo s dorastom. 
Požiadajte ich, aby zhodnotili svoju konkrétnu oblasť služby z hľadiska toho, ako 
funguje ako Kristovo telo, alebo ako by sa tieto pravdy dali aplikovať do ich konkrét-
nej služby. 

 
Otázka č.4 stavia pravdu o tele Kristovom do osobnejšej roviny. V tomto mo-

mente sa môžete vrátiť k časti „Duchovné formovanie“ v Krok 4: Príprava vlastnej 
odpovede, kde uvažovali nad tým, aký dopad na táto pravda na ich život. Môžete ísť 
dookola a postupne sa každého spýtať, akú úloha má v súčasnosti v tele Kristovom.  
Je to čas, keď môže skupina diskutovať na hlbšej a osobnej rovine. Ak sa to podarí 
bude to skvelé. Ak zistíte, že ľudia na to nie sú pripravení, alebo nie sú ochotní sa 
zdieľať, nevadí, nenaliehajte. Skúste pootvoriť dvere pre hlbšie zdieľanie. Môžete im 
ukázať cestu tým, že sami ukážete svoju zraniteľnosť. Pri otázke „Aké názory si vy-
tvárate“ zistíte, že nastala príležitosť, aby ste začali vytvárať spoločný konsenzus 
a prešli k zmene života. 

 
V Otázke č.6 sa dostanete ku konkrétnejšej pravde, že Kristus je Hlavou tela 

a hovorte o tom, ako to vplýva na vašu rolu vedúcich. Môžete sa k tomu postaviť tak, 
že vy nie ste skutočnými vodcami cirkvi, ale Kristus je Hlavou cirkvi a vaše vodcov-
stvo je podriadené Kristovmu vodcovstvu. Je to jeho zbor, nie váš. 

 
Otázka č.7 vám pomáha prikročiť k činom. Čo urobíte, na základe toho, čo ste 

sa naučili, aby ste zlepšili váš zbor alebo svoju službu? Spýtajte sa: „Ako sa chystáte 
urobiť zmeny?“ 

 
 
 

Ukončenie 
 
Krok 4: Príprav vlastnej odpovede 
 
Môžete sa pozrieť na úlohu v časti „Zručnejšia služba“, ktorá vás vyzýva, aby ste 

spravili prvý krok v pomoci svojmu zboru, aby viac fungoval ako Kristovo telo. Navr-
hujeme vám, aby ste požiadali ľudí, nech jasne vyslovia niečo konkrétne.  

 
 
Krok 6: Praktické činy poslušnosti 
 
Otázka č.2 sa pýta „Čo pri sebe zmeníš, aby si lepšie plnil svoju úlohu člena 

Kristovho tela vo svojom miestnom zbore?“ Ak každý účastník odíde zo stretnutia 
s konkrétnym rozhodnutím niečo zmeniť pri sebe, pri svojej službe alebo vo svojom 
tíme, potom, táto téma dopadla veľmi úspešne. 

 
 
 

Zhrnutie diskusie 
 
Vedúci tímov služobníkov a nádejní budúci vedúci 
Na základe hodnotenia služobných tímov (Otázky č. 3, 5 a 7 v Krok 5: Diskusia 

o téme), hovorte o tom, aké výsledky by z toho mohli vzniknúť. Aké zmeny urobí váš 
tím, vychádzajúc z poznania, že cirkev je telo Kristovo? 
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Kazateľský tím a staršovstvo: 
Pouvažujte o zmenách, ktoré je potrebné urobiť v celkovej štruktúre vášho zboru 

na základe tejto témy o cirkvi ako o tele Kristovom. 
 
 
 

Príprava na nasledujúcu tému 
 
Predstavte Tému 5 o Božej rodine s tým, že stavia na obraze o Kristovom tele. 

Z nášho uhla pohľadu sme toho názoru, že obraz Božej rodiny je skutočne tým 
stredným obrazom alebo prirovnaním o cirkvi v Novej zmluve. Domnievame sa, že 
Getzov článok je jedným z jeho najlepších článkov na túto tému. Biblické oddiely im 
zreteľne umožnia vidieť, že tento obraz je jedným z dominantných v Biblii. Nech sa 
zamerajú na dôsledky tejto pravdy, že cirkev je Božia rodina. 

 
 
 

Modlitebné stíšenie 
 
Navrhujeme vám, aby ste sa modlili a ďakovali za každé prehĺbenie vašich vzťa-

hov v dôsledku diskusie na Otázkou č.4 v Krok 5: Diskusia o téme alebo za každý 
konkrétny výsledok alebo čin, ktorý vychádza z tohto štúdia. 

 
* 
 
 


