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PRÍRUČKA PRE MODERÁTORA 
 

KULTÚRA 
Téma 9 

 

 
AKO MÔŽE ZBOR PÔSOBIŤ VO SVETE A NESŤAŤ SA SÚČASŤOU KULTÚRY? 

 
 
 

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 vedúci budú lepšie chápať, ako oslovovať svet pre Krista 
bez toho, aby robili kompromisy vo svojich morálnych štandardoch.  

 OSOBNÉ ZAPOJENIE: Zhodnotia svoje zapojenie vo svete a upravia svoj život-
ný štýl tak, aby zodpovedal ich novému chápaniu.  

 
 
Kazateľský tím a staršovstvo: 

 ZHODNOTENIE: Títo vedúci zhodnotia úspešnosť svojho zboru v oslovovaní 
stratených ľudí a vyhodnotia nakoľko členovia zboru „nie sú z tohto sveta“.  

 PRINCÍPY: Sformulujú princípy, ktoré umožnia zboru byť zmysluplne zapoje-
ným vo svete a zároveň ostať verným Bohu v učení a konaní.  

 
 
 
 

Úvodné poznámky 
 
Toto môže byť náročná téma, pretože niektorí ľudia možno budú musieť premýš-

ľať o téme, ktorou sa predtým nezaoberali. Možno im budete musieť pomôcť defino-
vať slovo „kultúra“, ktoré sa týka obsahu tejto témy. Zopakujte si „Hlavné prvky té-
my“ v Krok 1 pre lepšie usmernenie.   
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Začíname 
 
Krok 1: Pochopenie témy 

 
Ak je Príklad zo života vo vašom prostredí vhodný, využite Výroky a Príklad zo ži-

vota v Krok 1, aby ste ľuďom pomohli sústrediť sa na tému. Dobrý spôsob, ako začať, 
je vyzvať ľudí, aby reagovali na články a sledovať, ako vnímajú, čo napísali Lewis, 
Niebuhr a Hayes, pretože vám to môže pomôcť zistiť ich stanoviská. Druhým odporú-
čaním je na začiatku požiadať ľudí, aby sformulovali hlavné otázky, ktoré je potrebné 
zodpovedať.   

 
 
 

Návrhy na diskusiu 
   
Krok 2: Štúdium Písma 

 
Pre ukotvenie diskusie v Písme venujte pozornosť tabuľke na strane 5 a napíšte 

rýchly zoznam príkazov a zákazov z daných biblických oddielov.  
 

Krok 5: Diskusia o téme 

 
Otázka č. 1 je všeobecným úvodom do tejto diskusie. Nesnažte sa pri tejto otáz-

ke dospieť ku konečným záverom, ale zisťujte, čo si ľudia myslia. Vzchádzajte 
z článkov, z Písma, a pri prechode na Otázku č. 2 ponechajte diskusiu otvorenú.  
 

Pri Otázke č. 2 je veľkým východiskom vyznanie, pretože podľa 1 Petrovho 5:5 
„Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť.“ Poproste niekoho, aby nahlas 
prečítal nasledujúcu vetu z Lewisovho článku na strane 8 z Krok 3: „Vyznanie zna-
mená nanovo čítať slová Ježiša Krista o jeho videní cirkvi – „soľ“ a „svetlo“ – a byť 
zdrvení ľútosťou nad tým, aké veľké nedostatky v tom naše zbory majú.“   

Taktiež môžete preskúmať, aké iné východiská sú možné, ak naše zbory majú byť 
miestami efektívneho oslovovania sveta. Napríklad môže ísť o čítanie Božieho slova 
alebo vypočutie si kázne.  
 

Pri Otázke č. 3 prečítajte Lewisov popis cirkvi v Novej zmluve. Diskutujte o sil-
ných stránkach jeho tvrdení. Jedným z protiargumentov je, že nie všetky zbory v no-
vozmluvnej dobe boli rovnako zamerané na oslovovanie okolia. Napríklad zbor 
v Efeze (Zjavenie 2) opustil svoju prvú lásku.  
 

V Otázke č. 4 Robert Lewis vo svojej knihe The Church of Irresistible Influence 
(Cirkev s neodolateľným vplyvom) spomína tri štruktúry (nie je to v článku):  

 

 Priame zapojenie sa. Tým myslí vybrané zborové projekty, ktoré umožňujú 
členom zboru úspešne interagovať s komunitou. Lewis píše: „Zapojenie sa... 
znamená poskytnúť členom zboru konkrétne príležitosti pre spojenie sa so 
svetom takým spôsobom, ktorý v nich vyvolá sebadôveru i súcit.“  

 

 Osobná služba s neodolateľným vplyvom. Zbor Fellowship (v Little Rock) má 
tri druhy skupiniek:  

1. Skupinky pre zapojenie nováčikov 
2. Skupinky podľa životného obdobia 
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3. Skupinky ľudí s rovnakým cieľom (tento posledný druh vedie členov 
k oslovovaniu komunity).  

 

 Strategické investovanie. Tým myslí to, že každý zbor potrebuje zistiť, čo je 
preň strategické. Pre zbor Fellowship (Little Rock) je tou stratégiou zakladanie 
zborov.  

 
Poznámka: Ak sa chcete Téme 9 venovať dôkladnejšie, veľmi vám odporúčame, 

aby ste si vy, prípadne aj niekto z vašej skupinky kúpili knihu Robera Lewisa The 
Church of Irresistible Influence (Cirkev s neodolateľným vplyvom).  
 

Potom v Otázke č. 5 pomôžte ľuďom pochopiť päť Niebuhrových možností. Môže-
te sa ľudí opýtať, ktorú by si vybrali a prečo. Choďte dokola a vyzvite ľudí, aby počas 
jednej minúty povedali: „Vybral by som si Kristus kultúry, alebo Kristus premieňajúci 
kultúru, lebo...“ a vetu doplnili jednoduchými slovami. Možno budete potrebovať nie-

koľko minút na to, aby ste vysvetlili, čo každý model znamená.   
 

Otázky č. 6 a 7 sú špecifickým druhom otázok, ktoré sa môžete rozhodnúť rozo-
berať, alebo sa ich dokonca môžete rozhodnúť preskočiť. V závislosti od vašej skupi-
ny toto môže byť hlavná téma, ktorej potrebujete venovať všetok svoj čas, alebo sa 
vás to nemusí týkať. Ale zahŕňa misia cirkvi zapojenie sa do morálnych a politických 
problémov dneška? Môže sa vás týkať problém potratov, alebo chudoby, alebo niečo-
ho iného (pornografie atď.). Mali by sme sa snažiť o zvolenie kresťanských politikov?  
 

Otázky č. 7 a 8 sa veľmi prakticky zaoberajú zaujatím stanoviska k súčasným 
problémom. Ak zaujmete stanovisko, je záväzné pre členov zboru? Ak protestujete 
proti premietaniu filmu vo vašom meste, ako to ovplyvní ostatných členov zboru? 
 

Otázka č. 9 je v tomto kurze malou výnimkou. Je to otvorená otázka zamerané 
na rôzne kultúrne problémy súčasnosti, a pokojne môžete na ich zoznam pridať ďal-
šie. Pre vašu skupinu môže byť dobré, ak sa na zoznam pozrie, možno i v predstihu 
počas prípravy na Tému 9 na konci Témy 8, a vyberie si jeden z problémov, na ktorý 
sa bude chcieť sústrediť, alebo žiaden, alebo doplniť iný, ktorý sa vášho zboru mo-
mentálne obzvlášť týka. Opýtajte sa: „Čo hovorí Biblia? O aké funkcie a formy tu ide? 
Ktorá z Niebuhrových kategórií vám pomáha reagovať na túto tému, ktorá sa môže 
konkrétne týkať vás alebo vášho zboru? Odporúčame, aby ste si nezvolili teoretickú 
tému, ktorá vás zaujíma len intelektuálne, ale živú, skutočnú tému, ktorá má dopad 
na misiu vášho zboru vo vašej súčasnej kultúre.  

 
 
 

Ukončenie 
 

V Krok 4 (strana 20) vám vo väčšine prípadov odporúčame sústrediť sa na otázky 
z „Hlbšieho porozumenia.“ Ak váš zbor práve teraz čelí niektorému z týchto problé-
mov, môžete sa zaoberať niektorou z kontroverzných tém v „Zručnejšej službe“ 
a aplikovať, čo o tejto konkrétnej téme hovorí Biblia. 

 

Krok 6: Praktické činy poslušnosti 

 
Kým sa dostanete ku Kroku 6, možno objavíte témy, ktorým sa potrebujete veno-

vať. Možno váš tím bude potrebovať nejaký čas, kým sa zjednotí, pretože pri takýchto 
témach sa názory výrazne líšia. Môžete kurz pozastaviť a ponechať na to niekoľko 
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týždňov. Na druhej strane, môžete len spísať otázky, ktorými sa váš zbor bude mu-
sieť zaoberať v súčasnosti, alebo môžete zostaviť tím alebo pracovnú skupinu, ktorá 
sa bude zaoberať konkrétnymi problémami a pripraví stanovisko vášho zboru. Vráťte 
sa k výsledkom uvedeným vyššie a prakticky konajte v závislosti od úlohy vodcov vo 
vašej skupine.  

 
 
 

Príprava na nasledujúcu tému 
 
Pri uvedení Témy 10 sa dostanete k téme zdrojov. Môžete svojej skupine povedať, 

že Biblia hovorí o peniazoch a materiálnom majetku viac ako o akejkoľvek inej téme. 
To je v Písme ústrednou témou. V Kroku 1 vám odsek na strane 2 pomôže nastoliť 
túto tému. Vaša skupina bude čítať článok Ralpha Martina (je to odborník na Novú 
zmluvu a napísal veľmi náročný článok, ktorý je veľmi krátky, ale veľmi hutný). Sku-
točne sa budete zaoberať niekoľkými veľkými princípmi z Novej zmluvy týkajúcimi sa 
peňazí. 

Táto téma môže byť veľmi široká a môže sa uberať rôznymi smermi. Usmerňujte 
ju spôsobom, ktorý je najviac užitočný pre váš zbor. Jednou možnosťou je problema-
tika chudobných a núdznych, sociálnej práce a našej finančnej zodpovednosti za 
tých, ktorí sa majú horšie ako my. Ďalšou možnosťou je otázka toho, ako zbierať, 
spravovať a rozdeľovať peniaze v našom zbore – ako prakticky zaobchádzame 
s našimi financiami.  

 
 
 

Modlitebné stíšenie 
 
Proste Ducha Božieho, aby vám ukazoval, aký je váš súčasný vzťah ku kultúre – 

kde sa nachádzate na škále od izolacionizmu po splývanie s kultúrou. Proste 
o transformujúci vzťah ku svetu, ktorým nebudete kompromitovať evanjelium 
a zároveň budete milovať stratených ľudí.  

 

 
* 
 


