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CIRKEV
ÚVOD
Kurz Cirkev poskytuje usporiadaný prístup pre vyučovanie o Kristovej cirkvi,
ktorá je telom Ježiša Krista, je Božou rodinou a chrámom Ducha Svätého. Pretože
Boh berie na zodpovednosť vedúcich jednotlivých zborov (kazateľov, starších,
diakonov, atď.) za to, ako vedú jeho cirkev, za ktorú zaplatil svojou krvou (Skutky
20:28), je nevyhnutné pochopiť, čo Boh povedal o cirkvi: aká má cirkev byť a čo má
robiť. Namiesto toho aby sme zberali úlomky informácií, kurz Cirkev vám podáva
ucelené a komplexné štúdium základných prvkov identity cirkvi a jej úlohy.
Štúdium začína Základnými úvahami o cirkvi, aby vám pomohlo najprv
prediskutovať rozdiely medzi funkciou a formou (absolútnymi a neabsolútnymi
javmi). Samotný kurz Cirkev je rozdelený na dve časti:
Prvá časť: Aká má byť cirkev
Budete objavovať slávu, účel a identitu cirkvi.
Potom preštudujete niektoré hlavné obrazy cirkvi: Telo Kristovo,
Božia rodina. A nakoniec tému zborového vodcovstva.
Druhá časť: Čo má cirkev robiť
Budete skúmať pôsobenie cirkvi/zboru v oblasti bohoslužby, disciplíny, okolitej
kultúry a financií. Potom budete uvažovať nad typickými znakmi zrelosti vášho
zboru. V závere vytvoríte plán ďalšieho postupu pre váš zbor ako nevestu
Kristovu.
Poznámka: Slovo „cirkev“ môže vyvolávať nedorozumenia, lebo označuje buď
celú Kristovu cirkev - ktorá sa často nazýva „univerzálnou (všeobecnou) cirkvou,
alebo je to označenie celej denominácie. V tomto kurze sa používanie slova „cirkev“
nevzťahuje na denomináciu, ale na univerzálnu Kristovu cirkev. Pre označenie
miestneho spoločenstva veriacich používame prevažne slovo „zbor.“

Účel kurzu
Preskúmať myšlienky a vybudovať presvedčenie o podstate, poslaní, službe
a zrelosti Kristovej cirkvi.

Ciele kurzu
Zámerom tohto kurzu je povzbudiť vás, aby ste získali najzákladnejšie
porozumenie o identite a úlohe Kristovej cirkvi. Ďalej sa kurz zameria na biblické
obrazy cirkvi, aby vytvoril protipól k nášmu prevažujúcemu organizačnému
prístupu a otvorí tieto otázky:
1.
2.
3.
4.
5.

Čo je cirkev?
Prečo cirkev existuje?
Čo by mala cirkev robiť?
Ako vyzerá dobrý cirkevný zbor?
Pred čím stojí váš zbor?
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Výsledky
Na záver tohto kurzu by ste mali odísť s nasledovným:
•
•
•
•
•
•
•

s aktuálnym pochopením hodnoty a slávy Kristovej cirkvi,
s jasným vyjadrením poslania cirkevného zboru,
s nadčasovými biblickými princípmi pre pôsobenie a službu zboru,
so základnými princípmi pre vedenie zboru,
s pokynmi pre ohodnotenie zrelosti zboru,
s ohodnotením vášho vlastného zboru,
s plánom ďalšieho postupu pre váš zbor.

Mentorský vzťah
Kurz Cirkev je navrhnutý nie len za účelom zmeny vášho zmýšľania, ale pre
zmenu vášho srdca a správania. Krok 6: Praktické činy poslušnosti vás v každej
téme vyzývajú, aby ste urobili konkrétne zmeny vo svojich postojoch, prioritách,
rozpočte, programe, atď.
Láskavé zodpovedanie sa druhému v kontexte mentorského vzťahu je kľúčom
k úspechu v tejto veci. V mnohých témach budete povzbudzovaný, aby ste sa stretli
so svojim priateľom - dôverníkom za účelom vzájomnej pomoc pri zotrvaní na ceste
k cieľu. Tento priateľ - dôverník (mentor) môže byť niekto z účastníkov kurzu, váš
manželský partner, alebo niekto, s kým sa zvyknete modliť. Ideálne by bolo, keby to
bola jedna a tá sitá osoba počas celého kurzu. Táto osoba by sa mala tešiť vaše
úplnej dôvere a mala by byť ochotná sa s vami stretávať pravidelne k rozhovore
o pokroku, ktorý robíte v rôznych oblastiach; mala b sa za vás modliť a občas sa vás
opýtať, ako sa vám darí. Počas kurzu ju budeme volať váš „dôverník.“
Povzbudzujeme vás k modlitbe za vášho dôverníka; potom si napíšte dve alebo
tri možné mená a oslovte jedného z nich.

Proces učenia
Kurz Cirkev vás vtiahne do osvedčeného procesu učenia, ktorý nazývame Šesť
krokov k biblickej múdrosti. Je založený na takom spôsobe, pomocou ktorého sa
dospelí najlepšie učia - najprv sa im predstaví problém a potom sa hľadá jeho
riešenie.
Aby ste z tohto štúdia získali čo najviac, venujte pozornosť dvom etapám vášho
učenia sa pri každej téme/lekcii. Prvou časťou je dobrá príprava a druhou je účasť
na spoločnom stretnutí v rámci tohto procesu učenia sa.
Dobrá príprava znamená, že počas vašej osobnej prípravy prejdete pri každej
téme krokmi 1 až 4. V Kroku 1: Pochopenie témy budete zápasiť z hlavnými
otázkami, na ktoré je potrebné nájsť odpovede, aby sme pochopili študovanú tému.
Krok 2: Štúdium Písma privedie vaše uvažovanie ku kľúčovým oddielom z Biblie,
ktoré sa danej témy týkajú. Krok 3: Nahliadnutie do iných zdrojov vám umožní byť
v kontakte s dôležitými kapitolami a článkami na túto tému. Potom v Kroku 4:
Príprava vlastnej odpovede osobne vyjadríte, čo ste sa naučili.
Účasť na spoločnom stretnutí vám v Kroku 5: Diskusia o téme umožní preskúmať
to, čo ste sa naučili, keď svoje odpovede a názory budú prezentovať aj ostatní. Krok

KURZY PRE ZBOROVÝCH PRACOVNÍKOV: CIRKEV

6 ............................................................................................................................. Príručka pre študenta, Úvod

6: Praktické činy poslušnosti vás povzbudzuje, aby ste nezostali iba pri
vedomostiach, ale uviedli ich do života tým, že prakticky zareagujete na pravdy,
ktoré ste objavili. Váš dôverník vám pomôže zotrvať v rozhodnutiach, ktoré ste
urobili osobne alebo spoločne v skupine.

Komplexná príprava
Kurz Cirkev je súčasťou komplexného prístupu k príprave vedúcich zborových
pracovníkov tak, ako ho predstavuje CCBT (Center for Church Base Training).
V sérii Kurzy pre zborových pracovníkov sú k dispozícii ďalšie kurzy:
Slovo:

Úvod do biblicky verného kresťanského učenia.

Vedúci pracovník:

Misia:

Kto sú vedúci/vodcovia a aké sú ich hlavné úlohy
v zbore.

Aká je biblická teológia misie a ako môžeme pripraviť miestny misijný
plán.

Sú možné prinajmenšom tri hlavné spôsoby ako študovať kurz Cirkev zo série
Kurzy pre zborových pracovníkov:
• Absolvujte všetkých dvanásť tém v tomto kurze. Toto zvlášť odporúčame pre
intenzívne štúdium. Výhodou je, že kurz vám umožní získať a sformulovať
kľúčové presvedčenia o cirkvi.
• Absolvujte nejaký študijný modul. Modul môže pozostávať z troch až šiestich
príbuzných alebo ľubovoľne zvolených tém, vybraných zo všetkých kurzov,
ktoré sú k dispozícii. Moduly je dobré zostaviť tak, aby sa venovali
konkrétnym témam, o ktoré má záujem vaša skupina alebo zbor.
• Absolvujte ľubovoľné témy podľa želania vášho tímu pracovníkov.
*

Chceme poznať váš názor
na tento materiál a predovšetkým budeme vďační za upozornenia na chyby.
Aj s Vašou pomocou to vylepšíme. Napíšte nám na: stefan.evin@cb.sk
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Proces učenia
Séria „Kurzy pre zborových pracovníkov“ vás vtiahne do osvedčeného študijného
postupu – Šesť krokov k biblickej múdrosti (angl. Six-Step Wisdom Process).
O témach sa budete rozprávať s inými ľuďmi, aby ste objavili nielen vedomosti, ale
múdrosť k tomu ako žiť pre Boha.
Kombináciou najlepších klasických pohľadov s moderným výskumom metód
štýlov učenia sa dospelých sme vyvinuli svieži prístup. Hoci je nový, nie je jedinečný
či originálny, ale je založený na osvedčených formách štúdia používaných
v mnohých kultúrach. Mnohí ľudia zistili, že tento prístup im v ich živote poskytol
najlepšiu skúsenosť z učenia.
Možno sa vám metóda Šesť krokov k biblickej múdrosti bude zdať obyčajná,
pretože ona takou aj je! Boh nás stvoril na svoj obraz, aby sme objavovali jeho
stvorenie a učili sa o ňom a jeho vôli. Všetci sa počas svojho života neustále
prirodzene učíme. Čelíme problémom a musíme ich riešiť. Nachádzame sa
v situáciách, ktoré vyžadujú rozhodnutia. A narážame na otázky, na ktoré musíme
dávať odpovede. Proces Šesť krokov k biblickej múdrosti vám pomôže biblicky
rozmýšľať o ťažkých situáciách, v ktorých sa nachádzate a pripraví vás, aby ste
múdro premýšľali o rôznych záležitostiach vášho života.

Šesť krokov k biblickej múdrosti
Krok 1: Pochopenie témy
Preskúmanie rôznych stránok danej témy s ohľadom na celú jej zložitosť. „Úryvky“
bežných názorov prinášajú skutočné stanoviská od skutočných ľudí. Nemusíte so
všetkými súhlasiť! Príbehy zo života ešte viacej ilustrujú tému v reálnom svete.
Krok 2: Štúdium Písma
Štúdium oddielov z Božieho slova, ktoré sa najbezprostrednejšie vzťahujú
k téme. Objavovanie toho, čo Boh hovorí k tejto konkrétnej veci.
Krok 3: Nahliadnutie do iných zdrojov
Zistenie, čo k tejto téme povedali iní. Šalamún v Prísloviach hovorí, že múdrosť
je v množstve radcov (Príslovia 12:15, 13:10, 15:22, 19:20).
Krok 4: Príprava vlastnej odpovede
Pre upevnenie vášho duchovného rozvoja, pre hlbšie porozumenie a pre získanie
schopností k službe, budete požiadaní o rôzne formy odozvy. Po tom, ako ste sa
chopili témy, videli Božiu múdrosť a načúvali radám iných, je čas vyjadriť svoju
vlastnú odpoveď.
Krok 5: Diskusia o téme
Zdieľajte svoju prvotnú odpoveď s ďalšími v skupinke. Načúvajte a učte sa od
druhých. V modlitebnom dialógu skupina spolu objaví múdre reakcie na tému,
ktoré sú založené na Božom slove.
Krok 6: Praktické činy poslušnosti
Vaša odpoveď na Božie slovo je osobná a individuálna. Nestačí poznať pravdu;
musíte podľa nej konať! Konaním sa stávame ľuďmi činu, nie iba poslucháčmi.
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Šesť krokov k biblickej múdrosti
Podrobnejšie
Modlitba
Od začiatku procesu prechádzajte jednotlivými krokmi s modlitbou. Ako
kresťan, ste naplnený Duchom Svätým, ktorý je Duchom Pravdy a Múdrosti. Ak ste
v ťažkej situácii, prvou vašou reakciou bude modlitba na kolenách a komunikácia
s Bohom počas celého procesu štúdia.

Krok 1: Pochopenie témy
Ak sa chcete efektívne zaoberať s otázkami svojho života, rodiny a cirkvi, potom
musíte o nich múdro rozmýšľať. Aby ste múdro rozmýšľali, musíte najprv pochopiť
danú tému.
Jej pochopenie vyžaduje skutočné skúmanie. Je skutočným problém to, čo nás
znepokojuje na prvý pohľad, alebo sú za tým hlbšie príčiny? Či ide o poradenstvo
alebo o nejakú filozofickú debatu, musíte byť citliví. Niekedy si možno ani
neuvedomujete, že problém existuje až do chvíle, až kým nejaký výbuch nerozkolíše
váš svet. Najprv musíte problém presne vnímať, prv než niečo podniknete k jeho
riešeniu.
Možno ste zmätení a frustrovaní rozmanitosťou niektorých reálnych životných
výziev. Psychologické, doktrinálne, vzťahové a finančné otázky sú pospájané a spolu
súvisia a často vytvárajú emocionálnu atmosféru, v ktorej je ťažké triezvo uvažovať.
V tomto bode musíte skúsiť vyjadriť podstatu problému jednou vetou.
„Dôkladne vyjadrený problém je už napoly vyriešený.“ – Henry Hazlett
Pomenovaním problému začínajú ustupovať nejasnosti a zmätok. Cieľom je
identifikovať podstatné elementy kontroverzie alebo problému. Chcete pochopiť
relevantné detaily a zadefinovať problém presnými pojmami.

Krok 2: Štúdium Písma
Keď ste pochopili tému, kde nájdete odpovede? Váš život a služba musí byť
zakorenená v Božom Slove. Je to jediný zdroj absolútnej božskej pravdy. Žiadna iná
kniha, osoba či zdroj neponúka nespochybniteľnú pravdu.
Každá teologická téma, ak k nej pristupujeme komplexne, vyžaduje štúdium
celej Biblie. Avšak kto má čas, aby študoval celú Bibliu ako sa vzťahuje na všetky
špecifické situácie? Najpraktickejšie je hľadať najvýznamnejšie oddiely a vyťažiť
z nich čo najviac podľa svojich najlepších schopností. Často môže byť problém
objasnený na základe štúdia niekoľkých oddielov a množstva princípov, ktoré sa
k nemu vzťahujú.

Krok 3: Nahliadnutie do iných zdrojov
Po skúmaní a štúdiu Písma je múdre hľadať radu u iných (Príslovia 12:15,
13:10, 19:20). Hľadanie rady môže mať rôzne podoby. Môžete čítať komentáre ku
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kľúčovým oddielom, ktoré sa vzťahujú k preberanej téme, či hľadať informácie
u starších a duchovne zrelých ľudí, ktorí majú skúsenosti s nejakou špecifickou
situáciou. Môžete čítať knihy a články o danom probléme. Tiež môžete počúvať
nahrávky, sledovať video, či použiť elektronickú databázu a internet.
Niekedy môže byť užitočné štúdium histórie. Dá sa čerpať aj zo starodávnej
múdrosti zbožných vodcov, ktorí čelili podobným problémom. Príležitostne dokonca
nekresťanskí učenci môžu pomôcť, pretože ponúkajú informácie z iných vedných
odborov. Napríklad nejaký argument môže mať právnu či filozofickú stránku.
Pretože kniha Prísloví nás uisťuje, že je bezpečné mať mnohých radcov, boli by
sme hlúpi, keby sme sa s nimi neradili a budeme múdrejší, keď sa poradíme.
(Príslovia 15:22; 19:20). V množstve radcov spočíva záchrana (Príslovia 11:14).

Krok 4: Príprava vlastnej odpovede
Po pochopení témy, štúdiu Písma a nazretí do iných zdrojov, ste pripravení
sformulovať svoju prvotnú odozvu/odpoveď. Skutočný život vyžaduje rozhodnutia.
Ako kresťan, budete musieť robiť ťažké a zložité rozhodnutia.
Aby ste mohli rozvíjať vodcovstvo, bude sa od vás požadovať, aby ste reagovali
najrôznejšími spôsobmi, v závislosti od situácie. Aby ste sa mohli sústrediť na to, čo
ste sa naučili o danej téme, kľúčovým je čas nad Božím slovom a modlitba. Kvôli
lepšiemu pochopeniu možno bude potrebné popísať nejaký prvok detailnejšie alebo
vypracovať cvičenie na základe Písma. K ďalšiemu rozvoju zručnosti v službe sa
možno budete musieť poobzerať po špecializovanejších príležitostiach na učenie sa.
Avšak v tomto bode študijného procesu potrebujete iba sformulovať prvotnú
odpoveď namiesto konečného, precízne a starostlivo vypracovaného záveru. Je to
čas pre tvorivosť. Mali by ste sa snažiť o čo najviac myšlienok a pozerať sa na tému
alebo problém z rôznych uhlov pohľadu. Teraz sa môžu spochybniť aj základné
predpoklady.

Krok 5: Diskusia o téme
Po sformulovaní odpovede vaše poznanie a múdrosť veľmi obohatí diskusia
s ostatnými veriacimi, ktorí zápasia s rovnakým problémom. Spolu sa budete
obrusovať a navzájom ostriť.
Dobre zameraná diskusia skupiny kresťanov, ktorí si vopred vypracovali danú
tému, môže byť vzrušujúcim zážitkom. Takto pripravení a Duchom pravdy
motivovaní veriaci môžu spolu vytvoriť atmosféru, kde sa nápady a múdrosť
rozmnožia nad to, čo je v možnostiach jednotlivca. Keď sa navzájom zdokonaľujeme,
povzbudzujeme a upevňujeme spolu môžeme vidieť širší a vzdialenejší horizont.

Krok 6: Praktické činy poslušnosti
Urobte praktické kroky ako odpoveď na pravdu, ktorú ste spoznali. Vaším
cieľom nie je len získanie vedomosti, ale tiež väčšia svätosť a zrelosť vodcu.
Láskyplná zodpovednosť v prostredí mentorského priateľstva je kľúčom k úspechu.
Budete povzbudení k stretávaniu s partnerom - mentorom s cieľom navzájom si
pomáhať vytrvať v zamýšľaných záveroch. Pán Ježiš hovorí, že človek, ktorý počuje
Slovo a nekoná podľa neho, je ako ten, kto stavia duchovný dom na nestálom
piesku. Naopak, človek, ktorý jedná na základe pravdy, buduje duchovný dom na
pevnej skale, ktorou je Ježiš Kristus (Matúš 7:24).
*
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