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PRÍRUČKA PRE MODERÁTORA 
 

BOŽIA VLÁDA 
Téma 1 

 

 

AKÝ JE CELKOVÝ BOŽÍ PLÁN? 
 
 
 

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:  

 LEPŠIE POCHOPENIE: Pozrite sa na biblické základy Božej vlády, aby ste ich 
videli ako široké východisko pre rozpoznávanie celkového Božieho plánu. 

 ZHODNOTENIE: Zhodnoťte nakoľko sa každý vedúci podriaďuje Božej autorite 
v každodennom živote. 

 
 
Kazateľský tím a staršovstvo: 

 LEPŠIE POCHOPENIE: Obnovte svoju oddanosť Božej vláde ako základu pre 
pochopenie jeho celkového plánu. 

 ZHODNOTENIE: Zhodnoťte nakoľko ľudia rozumejú Božej vláde vo vzťahu ku 
každodenným situáciám. 

 VYUČOVANIE: Rozhodnite ako čo najlepšie vyučovať vedúcich a celý zbor 
o Božej vláde. 

 
 
 

Úvodné poznámky 
 
Táto téma sa zaoberá konceptom Božieho panstva (alebo, podľa tradičnejšieho 

názvu, Božieho kráľovstva) ako biblickým východiskom pre pochopenie toho, čím by 
mala byť misia. Mali by ste si byť vedomý toho, že pre minulé generácie evanjelikálov 
bola téma „Božieho kráľovstva“ predmetom širokých diskusií. Klasickí dispenzacio-



    .....................................................................................................  Príručka pre moderátora, Téma 1: Božia vláda 

 

KURZY PRE ZBOROVÝCH PRACOVNÍKOV: MISIA 

2 

nalisti obmedzovali tento pojem na Izrael a tisícročné kráľovstvo, čím ho už 
z definície vylučovali ako východisko pre pochopenie celkového Božieho vykupiteľ-
ského plánu. Pre mnohých reformovaných teológov bolo Božie kráľovstvo všeobjíma-
júcim pomenovaním pre všetko, čo Boh koná, v dôsledku čoho málo pomáhalo v opi-
se špecifických stránok Božieho vykupiteľského plánu. 

Kurz Misia používa prístup, ktorý je v súlade s tým, čo sa javí ako evanjelikálny 
konsenzus, totiž že Božie kráľovstvo je dôležitý koncept pre objasnenie misie, pri-
najmenšom čiastočne. Zámerom tejto témy nie je demontáž vašej teológiu, ale po-
skytnúť vám východisko pre pochopenie misie cirkvi. Slobodne pripojte svoj teologic-
ký pohľad a dovoľte aj ostatných účastníkom, aby priniesli svoje pohľady. Zapojte sa 
do diskusie! Pamätajte pri tom, že nám nejde o výstižný popis Božej vlády, ale o to, 
aby účastníci spoznali, že Boh sa vyhlasuje za Kráľa ich životov a aby sa popasovali 
s osobnými dôsledkami tejto skutočnosti. 

  
 

 

Začíname 
 
Začnite modlitbou, pri ktorej sa sústredíte na to, že sa máte poddávať Bohu 

a proste ho, aby vám pomocou tejto témy objasnil, čo to znamená pre každodenný 
život. 

Potom sa postarajte o všetky organizačné detaily (čas stretnutí, cena za kurz, 
atď.) Venujte tomu len nevyhnutné množstvo času. 

Vašim cieľom na začiatku tohto (a každého ďalšieho) seminára je pomôcť ľuďom 
v prechode od dennej rutiny k plnému sústredeniu sa na materiál, ktorý majú pred 
sebou. Jednou z možností, ako to dosiahnuť, je „prelomenie ľadu“ pomocou nenásil-
nej otázky, ktorá účastníkom umožní premýšľať o niečom, čo nakoniec súvisí 
s témou a vyvolá ich reakciu. Napríklad, dobrým spôsobom, ako na úvod prelomiť 
ľady pri tejto téme, by mohla byť prosba k dvom alebo trom účastníkom, aby poroz-
právali o situácii, keď nechceli urobiť to, čo od nich Boh chcel. Nech opíšu, čo sa 
stalo alebo ako sa cítili, keď ho nakoniec poslúchli. 

 
 
 

Návrhy na diskusiu 
   
Krok 1: Pochopenie témy 

 

Oba „Príklady zo života“ hovoria dvoma rôznymi spôsobmi o jednej a tej istej veci. 
Témou NIE JE to, že Laura a František teraz už úplne chápu celý Boží plán 
a predtým ho vôbec nepoznali. Ide o to, že sa postupne viac a viac učia tomu, že ich 
životy nadobúdajú na význame, keď kladú Boha na prvé miesto a keď sa podriaďujú 
jeho plánu, v ktorom ich používa pre úžitok druhých ľudí. Práve toto by sa malo stať 
s účastníkmi počas tohto kurzu. Môžete zistiť, nakoľko sa účastníci stotožňujú so 
skúsenosťou Laury a Ferka. 

 

Krok 2: Štúdium Písma 

 

Texty z Písma boli vybrané tak, aby ukázali, že myšlienka Božej vlády: 

 sa nachádza v Starej aj Novej zmluve, 

 je v strede Ježišovho vyučovania, 

 vyžaduje osobnú reakciu. 
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Krok 4: Príprava vlastnej odpovede 

 

Duchovné formovanie 

 
Zámerom tejto časti je, aby účastníci pochopili, že Božie kráľovstvo je realita, kto-

rá by mala formovať spôsob ich života. Vyžaduje reakcie a bude nás to niečo stáť. 
 
Hlbšie porozumenie 

 
Účastníci by mali byť schopní opísať koncept Božieho kráľovstva ako dynamický 

koncept, ktorý nám pomáha pochopiť, aký vzťah má Boh k padlému stvoreniu, ob-
zvlášť vo vykúpení. Mali by dokázať vysvetliť, že korene tohto konceptu sú v Starej 
zmluve, ale jeho konečné naplnenie je v Ježišovej službe. 

 
Zručnejšia služba 

 

Účastníci začnú pracovať na svojom Misijnom záväzku pomocou pracovného lis-
tu. Môžete znova vysvetliť, ako bude tento proces prebiehať. Všetko, čo sa naučia 
v prvej polovici kurzu, by malo prispieť k jasne formulovanému Misijnému záväzku. 
Pracovný list Misijný záväzok usmerňuje tento proces tým, že vedie o účastníka, aby  
stručne a jasne vyjadril to, čo sa naučil o tejto téme tak, že to premietne do biblicky 
zakotveného misijného záväzku. Nižšie je jeden príklad. 

 

 Aby sa vám misijný záväzok pre váš zbor v Téme 6 vytváral ľahšie, v Témach 1 
až 5 bude vždy súčasťou vašej úlohy zaznamenanie vášho presvedčenia. Pra-
covný list Misijný záväzok je v Téme 6 a pomôže vám usporiadať si vaše myš-
lienky vyjadrené v tomto oddiele v každej z tém od prvej po piatu.  

 

Prvá časť: Aké presvedčenia o Božom pláne by mal odrážať misijný závä-
zok, ktorý vychádza z Biblie? 

 

 A tu je príklad vhodnej odpovede: 

 

Biblický záväzok k misii by mal odrážať fakt, že Boh je kráľom nad celým 
stvorením, že všetko, čo robí, alebo čo umožní, aby sa stalo, prispieva 
k naplneniu jeho plánu, a že tento plán si robí najvyšší nárok na náš život 
a službu. 

 

Krok 5: Diskusia o téme 

 

Otázka č.1 rozbieha diskusiu pomocou výzvy k účastníkom, aby sa zaoberali 
„Príkladmi zo života“.  

 
Otázka č.2 ide do jadra témy: Božia vláda nie je abstraktný pojem, ale Božia 

premieňajúca prítomnosť uprostred jeho ľudu. Ak sa diskusia o Božom kráľovstve 
stane príliš abstraktnou, môžete ju vrátiť späť výzvou „Myslíš, Jozef, že si naozaj po-
chopil, čo to je Božia vláda? Ako sa to prejavuje v tvojom manželstve (alebo podnika-
ní, alebo na dovolenke, atď.)?“ 

 
Otázka č.5 má účastníkom pomôcť, aby hľadali hlbšie odpovede a pripustili, že 

podriadenosť Bohu je nikdy nekončiaca úloha v živote kresťana. Môžete začať roz-
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právaním o svojich vlastných zápasoch, keď ste mali prijať smrť milovaného človeka, 
stratu zamestnania alebo fyzický hendikep. 

 
Otázka č.6 by mala poskytnúť príležitosť na zhrnutie hlavných poznatkov z tejto 

témy. 
 
 
 

Ukončenie 
 

Krok 6: Praktické činy poslušnosti 

 
Po ukončení diskusie dajte ešte skupine čas na dokončenie Kroku 6: Praktické či-

ny poslušnosti. 
Pripomeňte účastníkom, aby si dohodli stretnutia so svojim dôverníkom, pokiaľ 

tak ešte neurobili. Ideálne je, ak prvé stretnutie nasleduje čím skôr hneď po prvej 
téme. 

 
 
 

Príprava na nasledujúcu tému 
 
Povedzte im o všetkom, na čo majú podľa vás pamätať počas prípravy na nasle-

dujúcu tému. 
V Téme 2 v Krok 3: Nahliadnutie do iných zdrojov, je článok Kríž a víťazstvo nad 

zlom od Johna R. W. Stotta jedným z najsilnejších článkov v tomto kurze. Stručne 
upozornite na to, že je povzbudením pre tých účastníkov, ktorí sa s tým možno boria. 
Ak budú cítiť, že si uvedomujete s čím môžu mať problémy, nebudú podliehať dom-
nienke, že sa na tento kurz nehodia. Dobrou pomocou môže byť aj váš telefonát po-
čas týždňa pred ďalším stretnutím. 

V poznámke k „Zručnejšej službe“ v Kroku 4: Príprava vlastnej odpovede môžete 
účastníkom pripomenúť, že v tejto úlohe ide o to, aby si ujasnili svoje presvedčenia, 
čo je jedným z predpokladov na sformulovanie misijného záväzku v Téme 6. 

 
 
 

Modlitebné stíšenie 
 

Zakončite modlitbou. Možno bude vhodné, aby sa každý účastník aj v tichosti 
modlil za Božie vedenie počas kurzu Misia. 

 
* 

 


