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PRÍRUČKA PRE MODERÁTORA 
 

DISCIPLÍNA 
Téma 8 

 

 
AKO UDRŽIAVAME ČISTOU V ZBORE? 

 
 
 
 

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:  

 POCHOPENIE: Títo vodcovia by si mali so sebou odniesť lepšie pochopenie 
biblických dôvodov pre disciplínu v zbore. 

 PRAX: Hoci táto skupina nie je primárne zodpovedná za disciplínu v zbore, 
bude pre nich užitočné, ak sa budú rozprávať o aplikácii týchto princípov 
s vedúcimi svojho zboru.  

 
 
Kazateľský tím a staršovstvo: 

 ZHODNOTENIE: Títo vodcovia by mali na základe tohto štúdia zhodnotiť po-
stupy týkajúce sa disciplíny v zbore.  

 PRINCÍPY: Sformulujte (alebo zmeňte) vaše prístupy a postupy týkajúce sa 
zborovej disciplíny.  

 
 
 

Úvodné poznámky 
 
Zborová disciplína v širšom zmysle slova znamená všetko, čo robíme, aby sme 

povzbudzovali, napomínali a naprávali veriacich a aby sme im pomáhali rásť do Kris-
tovej podoby. V istom zmysle je celé učenícke vedenie – celé vychovávanie ľudí vo 
viere – formou zborovej disciplíny. V užšom zmysle slova zborová disciplína označuje 
proces riešenia vážneho hriechu, čo môže nakoniec viesť až k vylúčenia zo zboru. 
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V tejto téme sa chceme bližšie zamerať na účel zborovej disciplíny, na jej metódy 
a na hriechy, za ktoré by mal zbor podrobiť svojho člena disciplíne. 

Môžete skupine dovoliť smerovať diskusiu podľa toho, na čo sa chcete sústrediť: 
účel disciplíny, druhy hriechu alebo vhodné metódy disciplíny. 

 
 
 

Začíname 
 
V tejto téme môžete svoju diskusiu založiť na Kroku 2. Začnite spoločným vypl-

nením tabuľky na strane 4, pričom sa pokúste ako skupina zhodnúť.  
Inou možnosťou je začať „Príkladom zo života“ v Krok 1 na strane 3, alebo sa mô-

žete všeobecne spýtať na minulé skúsenosti členov skupiny so zborovou disciplínou, 
dobré či zlé (je však možné, že toto sa zvrtne na veľmi negatívny úvod do tejto témy). 

 
 
 

Návrhy na diskusiu 
  
Krok 5: Diskusia o téme 

 
Pri Otázke č. 1 sa pokúste dôjsť k zhode v tom, čo zborová disciplína je a prečo 

je taká dôležitá. Použite oddiely z Písma a Grudemov článok, aby ste ako skupina 
zhrnuli tému, s ktorou pracujete.  
 

Otázke č. 2 sa oplatí venovať nejaký čas, aby ste mali jasnejšie v troch oblas-
tiach: účel disciplíny, druhy hriechu a vhodné metódy. Pomôže vám pri tom tabuľka 
v Krok 2 a Grudemov článok. Vyzvite členov skupiny, aby sa podelili o svoje odpove-
de v „Hlbšom porozumení“ v Krok 4 (strana 12). Toto by malo doplniť túto tému.  
 

Pri Otázke č. 3 je veľmi dôležité hovoriť o postojoch, z ktorých zborová disciplína 
vychádza. Nevenovali sme im samostatnú časť štúdia Písma, ale je možné to 
z daných oddielov vyčítať: láska, milosť, milosrdenstvo, súcit a pokorné vedomie, že 
aj my sami môžeme zlyhať.  
 

Otázka č. 4 sa už venuje aplikácii a tomu, ako to reálne robiť. Tu sa opäť stretá-
vame s rozdielom medzi formou a funkciou. Biblia hovorí o funkciách, ale nie 
o explicitných formách a existujú rozdiely v tom, ako toto reálne robiť a ako to kon-
krétne funguje vo vašom zbore. 
 

Otázka č. 5 skúma, kto je do zborovej disciplíny zapojený. Zaoberá sa úlohou 
zborových vodcov a úlohu zboru ako celku pri vzájomnom sa povzbudzovaní 

a konfrontácii s hriechom. Potrebujeme členov zboru povzbudzovať k tomu, aby si 
vzájomne hovorili pravdu v láske, čím sa niektoré prípady zborovej disciplíny budú 
môcť vyriešiť na nižšej úrovni a vodcovia zboru sa nimi nebudú musieť zaoberať. Do-
konca i v zborovej skupinke, triede nedeľnej školy, mládežníckej či dorasteneckej 
skupinke sa dajú problémy riešiť bez toho, aby sa dostali na „celozborovú“ úroveň.  
 

Otázka č. 6 vás opäť vedie k aplikácii toho, čo ste sa naučili. Ako sa vášmu zbo-
ru darí v tejto oblasti? Má váš zbor postup, ktorý by sa dal skopírovať, rozdať členom 
skupiny a tak lepšie diskutovať o tejto téme, alebo ho potrebujete vytvoriť? Aké zme-
ny by ste urobili pre zlepšenie toho, ako u vás funguje zborová disciplína? Toto mô-
žete aplikovať na jednotlivé oblasti služby. Ako budete realizovať zborovú disciplínu 
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pri práci s dorastom, s mladými rodinami, alebo s malými skupinkami, ak niekto 
upadne do hriechu?  

Ide tu o to, aby ste povzbudili ľudí ohľadom dôvodov pre zborovú disciplínu 
a k tomu, prečo to od nás Boh chce – prečo je dôležité žiť svätý život. Môžete zistiť, že 
členovia vašej skupiny budú usvedčení v oblastiach, kde potrebujú napraviť svoj ži-
vot, alebo dokonca budú v nebezpečenstve, že oni sami budú podrobení zborovej dis-
ciplíne. O to ide v úlohe v „Duchovnom formovaní“ v Kroku 4 na strane 12 – 
o zhodnotenie vášho vlastného života. Možno budú jednotliví členovia chcieť riešiť 
problémy vo svojom vlastnom živote v oblastiach, kde potrebujú rásť.  

 
 
 

Ukončenie 
 

Krok 6: Praktické činy poslušnosti 

 
V tejto časti vám odporúčame, aby ste prišli s jedným praktickým krokom, ktorý 

by zlepšil spôsob, ako váš zbor uplatňuje disciplínu. Hovorte o dopade, ktorý takéto 
praktické kroky môžu mať na poriadok vášho zboru o disciplíne.  

Pri ukončení úlohy je žiaduce dôjsť k zhode buď ohľadom účelu zborovej discip-
líny, jej metód, hriechov, kvôli ktorým by mal zbor podrobiť svojho člena disciplíne, 
alebo k zhode vo všetkých týchto aspektoch. Povzbuďte ľudí, že toto je niečo, čo ako 
cirkev potrebujeme robiť a že to potrebujeme robiť s postojom Ježiša Krista. To, ako 
vypracujete túto úlohu, bude závisieť na vašej skupine, čo sme spomínali už 
v predošlej téme. Pamätajte na navrhované výsledky zo začiatku tejto témy. 

 
 
 

Príprava na nasledujúcu tému 
 
Pri predstavení Témy 9 je vhodné ukázať, že zatiaľ sme hovorili o vertikálnom 

rozmere nášho vzťahu s Bohom (Téma 7), horizontálnom vzťahu v rámci našej zboro-
vej rodiny (Téma 8) a teraz, v Téme 9, sa pozrieme von, do sveta, do kultúry 
v súvislosti s evanjelizáciou a oslovovaním stratených.  

Téma 9 sa netýka len otázky evanjelizácie. Kurz Misia zo série Kurzy pre zboro-
vých pracovníkov sa venuje téme evanjelizácie v Téme 8 a v sérii kurzov Objavovanie 
máme celú knihu k tejto téme (Kniha 4: Objavujeme ako zdieľať svoju vieru), ktorá sa 
zameriava na osobnú i zborovú evanjelizáciu. V nasledujúcej Téme 9 sa pozrieme vo 
všeobecnosti na to, aké je postavenie cirkvi v kultúre a vo svete. Mnoho ľudí zastáva 
extrémne stanoviská – buď sa schovávajú pred svetom a majú akúsi kláštornú men-
talitu, alebo sa tak prispôsobujú svetu, že naň nemajú žiaden zbožný vplyv. Ne-
chceme ani jednu z týchto možností – chceme sa stretávať so svetom. Niektoré zbory 
sami seba vnímajú akoby v bitke alebo boji so svetom. Iné sa považujú za poslov ale-
bo ambasádorov vo vzťahu ku svetu. Táto téma je po stáročia pre cirkev výzvou. 

Predstavte články v Téme 9. Robert Lewis je jedným z pastorov zboru Fellowship 
Bible Church v Little Rock, Arkansas. Úryvok z jeho knihy The Church of Irresistible 
Influence (Cirkev s neodolateľným vplyvom) skúma spôsoby, ako môžeme budovať 
mosty medzi našimi zbormi a stále cynickejšou kultúrou. Lewis ukazuje, že celé zbo-
ry majú byť soľou a svetlom vo svojej miestnej komunite, so zameraním na zvestova-
nie Kristovho nadčasového evanjelia ľuďom. Článok Richarda Niebuhra je klasickým 
dielom, ktoré nám pomáha zaoberať sa komplikovanou témou – vzťahom medzi Kris-
tom a kultúrou. Ed Hayes sa viac zameriava na biblické inštrukcie pre náš vzťah ku 
kultúre.  
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V Téme 9 si pozrite Otázku č. 9 a vašu príručku pre moderátora ohľadom Kroku 
5, aby ste vedeli rozhodnúť, či vaša skupina, možno i v predstihu, bude chcieť na-
hliadnuť do zoznamu tém a vybrať si z nich tú, na ktorú sa budete chcieť sústrediť. 
Rovnako sa môžete rozhodnúť nevybrať si ani jednu alebo pridať k nim ďalšiu, ktorá 
sa momentálne týka vášho zboru.  

 

Modlitebné stíšenie 
 

Na modlitbách ďakujte Bohu za to, že nám dal biblické hranice, ktoré pomáhajú 
tým, ktorí sa odkláňajú od jeho ciest, a proste o to, aby vám ukázal vaše osobné 
problémy. Taktiež sa modlite za tých, ktorí potrebujú zborovú disciplínu, aby ich Pán 
posilnil a nezotrvávali tvrdohlavo v hriechu.  

 
* 
 


