
KURZY PRE ZBOROVÝCH PRACOVNÍKOV: MISIA 
Copyright © 1996, 1999, 2005 by The Center for Church Based Training 

Slovenské vydanie © 2016 Rada Cirkvi bratskej 

 
 
 

PRÍRUČKA PRE MODERÁTORA 
 

MISIJNÁ STRATÉGIA 
Téma 12 

 

 

AKO MÔŽEME DOSPIEŤ K BIBLICKEJ A KOMPLEXNEJ MISIJNEJ STRATÉGII? 
 
 
 

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:  

 PLÁNOVANIE: Sformulovať náčrt misijnej stratégie pre váš tím služobníkov. 

 ZHODNOTENIE: Zhodnotiť dopad kurzu Misia na váš život a službu. 

 
Kazateľský tím a staršovstvo: 

 PLÁNOVANIE: Sformulovať náčrt misijnej stratégie pre váš zbor. 

 ZHODNOTENIE: Zhodnotiť dopad kurzu Misia na váš zbor a na váš vlastný ži-
vot. 

 
 
 

Úvodné poznámky 
 

Na konci tejto témy chcete dospieť k stratégii pre misiu, či už pre celý váš zbor 
alebo pre skupinu služobníkov v rámci zboru. V ideálnom prípade táto stratégia po-
kryje všetky aspekty, ktorým sa venovala druhá časť tohto kurzu: modlitbu, evanjeli-
záciu, sociálnu prácu, zakladanie zborov a medzikultúrne misie. Avšak určite je lep-
šie, ak budete napredovať v jednej alebo dvoch oblastiach, než keby ste mali vytvoriť 
vyváženú stratégiu, ktorá skončí v zásuvke v zborovej kancelárii. Teraz už poznáte 
vašu skupinu, čo potrebujú a očakávajú a hlavne prečo sa rozhodli študovať tento 
kurz. Prispôsobte túto tému ich potrebám.  
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Návrhy na diskusiu 
 
Začnite modlitbou. 

 
Krok 1: Pochopenie témy 

 
Príklady zo života ilustrujú dve inherentné nebezpečenstvá v tomto kurze, každé 

zvlášť. Prvým je, že i keď sme prišli na dobré nápady, budeme potrebovať dôsledné 
plánovanie a usilovnú prácu, aby sme ich uviedli do praxe. Druhým je, že ľudia, kto-
rí absolvovali tento kurz, budú mať väčšiu motiváciu robiť zmeny ako iní v ich zbore. 
Musia si dať pozor na to, aby neprevalcovali ostatných svojim nadšením robiť zmeny. 
Ak by sa niekto pýtal, kniha v prvom Príklade zo života je vymyslená. Existuje množ-
stvo podobných titulov, ale tento je výplodom mojej fantázie.  
 

Krok 5: Diskusia o téme 

 

Väčšina štúdia by sa mala venovať vytvoreniu misijnej stratégie. Použite Otázky 

č. 1 a 2, ak ich považujete za užitočné, ale pokúste sa čo najskôr dostať k Otázke 
č. 3. Vašim zámerom by malo byť do konca štúdia dospieť k stratégii a plánu, ako ju 
použiť. To by malo obsahovať konkrétne ciele a termíny, v ktorých k nim chcete do-
spieť. Napríklad, ak kurz študuje odbor pre misiu, môžu sa dohodnúť na dátume 
stretnutia so staršovstvom, kde prednesú svoje návrhy.  

 
 
 

Ukončenie modlitebným stíšením 
 
Nechajte účastníkom kurzu nejaký čas na reflexiu o kurze a na zdieľanie sa 

o tom, čo sa naučili. Požiadajte ich, aby za tieto veci oslavovali a chválili Boha. Stret-
nutie ukončite modlitbami jeden za druhého ako za majstrov misie.    

 
* 
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