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PRÍRUČKA PRE MODERÁTORA 
 

MISIJNÝ ZÁVÄZOK 
Téma 6 

 

 

AKO DOSPIEŤ K MISIJNÉMU ZÁVÄZKU 
PRE CELÝ ZBOR ALEBO PRE TÍM SLUŽOBNÍKOV? 

  
 
 

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: Vedieť vysvetliť misiu/poslanie cirkvi a podložiť svoje 
porozumenie Písmom.  

 PRÍPRAVA (alebo zhodnotenie): Misijný záväzok pre svoj tím služobníkov.  

 
Kazateľský tím a staršovstvo: 

 LEPŠIE POCHOPENIE: Vedieť vysvetliť misiu/poslanie cirkvi a podložiť svoje 
porozumenie Písmom.  

 PRÍPRAVA (alebo zhodnotenie): Misijný záväzok pre svoj zbor. 

 
 
 
Úvodné poznámky 

 
V závislosti od zloženia vašej skupiny študujúcej tento kurz budú spôsoby, kto-

rými uchopíte túto tému, veľmi rozličné. Možno budete vytvárať misijný záväzok pre 
svoj zbor úplne prvýkrát, alebo budete prehodnocovať už existujúci. Možno budete 
pomáhať konkrétnej skupine služobníkov vytvárať ich misijný záväzok, ktorý by 
usmerňoval ich prácu. Pozrite sa na tipy, ako prispôsobiť úlohu rôznym skupinám 
preberajúcim tento kurz v „Zručnejšej službe“ v Kroku 4: Príprava vlastnej odpovede 
v Téme 6.   
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Pravdepodobne sa stretnete s dvoma hlavnými reakciami na túto tému. Jedni si 
pomyslia „Skvelé! Konečne niečo praktické, na čo sa môžem vrhnúť!“ Iní si povedia 
„Načo je toto dobré?“ Zmyslom misijného záväzku je, koniec koncov, aby slúžil ako 
kontrola, obzvlášť pri formulácii a použití misijnej stratégie, ktorá nám má pomôcť 
uistiť sa, že robíme správne veci. Dajte si záležať, aby toto bolo účastníkom kurzu 
jasné.  

 
 
 
Začíname 

 
Začnite modlitbou. 
 
Ak študujete kurz Misia ako celok, môžete spojiť toto stretnutie s oslavou „na 

polceste“ (po skončení Témy 6 budú mať účastníci absolvovanú polovicu kurzu). Na-
príklad pred štúdiom tejto témy môžete zorganizovať spoločnú večeru, aby ste oslávili 
etapu, ktorá je už za vami      

Uistite sa, že všetci účastníci mali druhé stretnutie so svojimi mentormi alebo si 
ho dohodli.  

 
Krok 1: Pochopenie témy 

 
Prvý „Príklad zo života“ sa snaží priblížiť potrebu osobného rozmeru misie pre kres-
ťana. Druhý sa zaoberá dôležitosťou misijného záväzku pre miestny zbor.  

 
 
 

Návrhy na diskusiu 
 
Krok 2: Štúdium Písma 

 
Táto úloha je navrhnutá tak, aby bola stručná. Účastníci by mali venovať väčšinu 

svojho času formulácii misijného záväzku. Na každý oddiel Písma stačí reagovať pár 
kľúčovými slovami, maximálne stručnou vetou.  

 
 
Krok 4: Príprava vlastnej odpovede 

 
Venujte nejaký čas pokynom v tomto kroku a uistite sa, že si účastníci pripravili 

svoje návrhy v Pracovnom liste Misijný záväzok pred tým, ako sa ako skupina pustíte 
do vytvárania spoločného záväzku.   

 
 
Krok 5: Diskusia o téme 

 
Otázka č. 1 je navrhnutá tak, aby účastníkom pomohla dať do súvisu teológiu 

cirkvi a ich konkrétny zbor. V ideálnom prípade odpovede na túto otázku ukážu dob-
ré pochopenie toho, že abstraktné teologické pravdy by sa mali konkrétne prejaviť 
v každodennom živote cirkvi.  
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Otázka č. 2 má za účel zabezpečiť, že všetci účastníci budú používať slovo „mi-
sia“ v rovnakom zmysle, že všetci budú chápať, čo je misijný záväzok. „Misia“ vo výz-
name, v ktorom tu toto slovo používame, súvisí s celkovým poslaním cirkvi v širšom 
zmysle (teda s celkovým účelom cirkvi na zemi). Takto definovaná misia cirkvi sa bu-
de skladať skôr z viacerých prvkov ako z viacerých „misií.“ Nejde o zásadnú vec, ale 
pre účely diskusie je potrebné, aby všetci používali tento výraz rovnakým spôsobom. 

 
Otázka č. 3 je navrhnutá tak, aby vzbudila túžbu po misijnom záväzku tým, že 

účastníkov podnieti k premýšľaniu o jeho možných výhodách.   
 
Väčšinu času vyhradeného na  diskusiu venujte Otázkam č. 4 a 5. Povzbuďte 

čo najviacerých účastníkov k tomu, aby sa podelili o svoje návrhy misijného záväzku 
pre ich zbor alebo skupinu služobníkov. Diskutujte o tom, ako plánujete dokončiť 
finálnu verziu záväzku. Táto vec je tak dôležitá, že pre spoločnú prácu na nej sa 
oplatí vyhradiť si ešte jedno stretnutie. Taktiež môžete zostaviť užší tím, ktorý na-

vrhne preferovanú verziu, s ktorou potom oboznámi celú skupinu.  
 
Otázku č. 6 by ste nemali len tak preskočiť. Ak je zámerom vašej skupiny po-

môcť zboru sformulovať misijný záväzok, budete sa chcieť dôkladne zamyslieť nad 
tým, ako zboru predstaviť vaše výsledky. Dobre vytvorený záväzok veľa nedosiahne, 
ak nie je efektívne predstavený.  

 
 
 

Ukončenie 
 
Krok 6: Praktické činy poslušnosti 

 
Hlavná časť práce na Misijnom záväzku by sa mala urobiť počas Kroku 5. Otáz-

ka č. 2 slúži ako pripomienka pre účastníkov skupiny, ktorá im má pomôcť sústre-
diť sa na dokončenie tohto dôležitého prvku kurzu Misia.  

 
 
 

Príprava na nasledujúcu tému 
 

Druhá polovica kurzu Misia (Témy 7 až 12) nadväzuje na prácu, ktorú ste urobili 
v prvých šiestich témach. Pozriete sa na praktické zložky misie cirkvi: modlitbu, 
evanjelizáciu, sociálnu prácu, zakladanie zborov a medzikultúrnu misiu. Pripomeňte 
skupine, že druhým skupinovým projektom (Téma 12) je vytvorenie misijnej stratégie 
pre celý zbor alebo tím služobníkov.  

 

 
 

Modlitebné stíšenie 
 

Stretnutie ukončite modlitbami. Zdôraznite vďačnosť Bohu za to, že nás zapája 
do svojej misie a že dáva našim životom zmysel a význam.  

 
* 
 


