
 

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

Slovenské vydanie © 2016 Rada Cirkvi bratskej 

 
 
 

MISIJNÝ ZÁVÄZOK 
Téma 6 

 

 

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

 
 
 

Prehľad 
 
V tejto téme na základe presvedčení, ktoré ste sformulovali v prvých piatich té-

mach, vytvoríte starostlivo sformulovaný misijný záväzok pre seba alebo váš zbor. 
 
 
 

Ciele 
 
Pomôcť zborovým vedúcim: 

 Jasne a výstižne vyjadriť misiu/poslanie cirkvi a podložiť svoje presvedčenie 
Písmom. 

 Porozumieť zmyslu a užitočnosti misijného záväzku. 

 Pripraviť alebo zhodnotiť misijný záväzok ich zboru alebo tímu služobníkov. 

 
 
 

Možné výsledky 
 
Zboroví vedúci: 

 Budú vedieť jasne vyjadriť misiu/poslanie cirkvi a podložiť svoje presvedčenie 
Písmom. 

 Pripravia alebo zhodnotia misijný záväzok svojho zboru alebo tímu služobní-
kov. 

 
 
 

Poznámka: Príprava misijného záväzku vášho zboru je veľmi dôležitá vec. Odporú-
čame vám, aby ste sa pozreli na súvisiacu tému v kurze Cirkev, Téma 2 – „Účel: Aký 
je význam cirkvi v celkovom Božom pláne?“   
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KROK 1:  POCHOPENIE TÉMY 
Na ktoré hlavné otázky sa treba zamerať? 

 
 
Hlavné prvky témy  

 
Tí z vás, ktorí v kurze Misia preštudovali prvých päť tém, prešli veľký kus cesty 

k objaveniu biblickej teológie misie (ak študujete len Tému 6, zvážte neskoršie štú-
dium Tém 1 až 5). Na takzvanej makro úrovni sme videli, ako je Božia vláda biblic-
kým východiskom pre porozumenie Božiemu plánu pre svet (Téma 1), ako Kristovo 
dielo vykúpenia robí Božiu vládu konkrétnou skutočnosťou vo svete (Téma 2) a ako 
je cirkev miestom, kde je vidieť pôsobenie Božej vlády, keď si premenení jednotlivci 
nachádzajú svoje miesto v Božom ľude (Téma 3). Na mikro úrovni sme videli nevy-
hnutnú úlohu miestnych zhromaždení v Božom pláne (Téma 4) a pri hľadaní misij-
ného modelu pre súčasnosť sme skúmali Pavlovu motiváciu a metódy (Téma 5).   

Ale ešte nie sme celkom hotoví. Stále si potrebujeme položiť jednu veľmi dôležitú 
otázku: Čo všetko toto znamená pre mňa a môj zbor? Nikomu nepomôže, ak sa nau-
číme všetko o Božom pláne pre svet a o úlohe cirkvi v ňom, ak jednotlivé osoby 
a zbory nezosúladia svoje životy a službu s týmto plánom. Dobrý spôsob, ako začať, 
je prísť s výstižným misijným záväzkom. V závislosti od cieľov vašej skupiny sformu-
lujete buď misijný záväzok pre vás a vašu rodinu, alebo misijný záväzok pre váš 
zbor. 

 
 
 
Výroky 

(Výroky sú vyjadrenia, ktoré vás majú priviesť k uvažovaniu o téme. Môžu a nemusia od-
rážať biblickú múdrosť.) 

 
„Vízia bez úlohy je len sen, úloha bez vízie je otročina a vízia s úlohou sú nádejou 
pre svet.“     - Zbor v Sussexe, Anglicko, približne r. 1730 
 
„Keď sme stratili zo zreteľa cieľ, zaumienili sme si zdvojnásobiť naše snahy.“ 

-Mark Twain 
 
„Žiadna inštitúcia neprežije bez vízie, ktorá by ju tiahla vpred.“         -Thukydides 
 
„Keď nevieš, kam ideš, určite sa tam dostaneš.                          -  známe príslovie 
 
„Krátko po dokončení Disneylandu, niekto povedal: Aká veľká škoda, že Walt 
Disney zomrel pred tým, ako toto videl! Mike Vance, výtvarný riaditeľ Disney 
Studios, odpovedal: On to videl – preto to tu stojí.“     - podľa Haddona Robinsona 
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Príklady zo života 

 
Anna 

 
Keď sa Anna nepokojne prevalila na posteli, videla v tme červenú žiaru svojho 

budíka, ale odolala nutkaniu pozrieť sa, koľko je hodín. To by len potvrdilo, čo už 
vedela – že opäť bola hore uprostred noci – a len by sa jej ťažšie zaspávalo. Nespavos-
ťou netrpela od nocí, ktoré predchádzali jej obráteniu. Vtedy niekoľko týždňov zápa-
sila s Bohom, presvedčená, že Ježiš zomrel za jej hriechy, ale neochotná prijať jeho 
nárok na jej život. Anna si pamätala, že nerušený spánok bol jedným z okamžitých 
požehnaní, ktoré dostala, keď odovzdala život Kristovi. 

Teraz prechádzala podobným zápasom. Zdalo sa jej zvláštne, že príčina jej ne-
spavosti, kazateľova kázeň spred niekoľkých dní, jej nebola hneď jasná. Vlastne 
v noci z nedele na pondelok spala celkom dobre. Bolo to niekedy v pondelok poobe-
de, keď si Anna začala všímať, že názov tej kázne jej stále chodí po rozume: „Prečo 
vlastne tu len si?“ V utorok mala nutkanie vypočuť si tú kázeň znova, a tak si cestou 
domov z práce zobrala zo zborovej kancelárie nahrávku. Teraz bol piatok skoro ráno 
a Anna nemohla dostať tú kázeň z hlavy. Kazateľ povedal, že mnoho kresťanov nevie, 
že má poslanie. Boh ich nezachránil len pre nich samých, ale taktiež má pre každého 
veriaceho veľmi špecifickú úlohu, ktorú má zohrať v jeho pláne. Potom kazateľ pove-
dal zhromaždeniu: „Ak by som sa vás opýtal, čo je vašim poslaním, čo by ste mi od-
povedali?“ Táto otázka Annu zhrýzala. Začala si uvedomovať, že sa bránila prílišné-
mu uvažovaniu o tom, ako ju Boh chce použiť, a táto kázeň bola len ďalším napo-
menutím v tomto smere. Ale teraz nadovšetko chcela, aby jej život mal nejaký zmy-
sel. Nechcela len zaberať miesto na planéte Zem, kým Ježiš nepríde. „Dobre, Pane,“ 
modlila sa, „ak ma len necháš vyspať sa, sľubujem, že zajtra zavolám kazateľovi 
a spýtam sa ho, ako môžem objaviť svoju úlohu v tvojom pláne.“ Anna si nebola istá, 
či Boh bude s týmto kompromisom súhlasiť, ale hneď začala pociťovať úľavu, keď si 
už po stý raz posunula vankúš a premýšľala, čo zajtra ráno kazateľovi povie. 

 
 
 
Gregor a Viliam 

 
Gregor sa periférne pozrel na Viliama a zamračil sa. Odkedy sa Gregor takmer 

pred rokom stal správcom zboru First Baptist Church, naučil sa rešpektovať elán 
a entuziazmus tohto mladého kazateľa, ale teraz bol z neho trocha frustrovaný. Vi-
liam sedel oproti nemu, zhrbený na stoličke, s vystretými nohami a jemne si klopkal 
ceruzkou o šálku, úplne zamyslený. Nemuseli ste byť jadrovým fyzikom, aby ste vide-
li, že porada Viliama absolútne nezaujímala. Gregor nebol človekom, ktorý chodí 
okolo horúcej kaše, a tak sa rozhodol ísť priamo na vec. „Vilo, asi ma nesleduješ, 
čo?“ 

Viliam sa vystrel. „Prepáš, Greg. Je to tak vidieť? Vieš, ja len nechápem, prečo 
musíme venovať toľko času premýšľaniu o poslaní nášho zboru. Nezdá sa mi, žeby 
náš zbor mal v niečom absolútne výnimočnú úlohu. Teda aspoň dúfam. A keby aj 
mal, tak nám Biblia veľmi nepomôže. Zdá sa mi, že všetky zbory majú v podstate 
rovnaké poslanie.“ 

Gregor si prezeral ostatných za stolom – v podstate celé vedenie zboru. Požiadal 
ich, aby sa podieľali na vytvorení misijného záväzku pre zbor, čo, dúfal, bolo začiat-
kom zmien v tom, ako sa niektoré veci doteraz robili. Gregor si uvedomil, že Viliam 
hovoril aj za ostatných. Niečo zmiernilo jeho pôvodné nutkanie vynútiť si poslušnosť 
na základe svojho postavenia (hneď si uvedomil, že to bol Duch Svätý) a umožnilo 
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mu vidieť, že toto bola veľká príležitosť dovoliť druhým, aby si aj ostatní osvojili tento 
projekt a skutočne sa pohli ďalej.  

„Máš pravdu, Vilo!“ Nadšenie v jeho hlase prekvapilo aj samotného Gregora. „Ne-
potrebujeme jedinečné poslanie. Ale mohlo by byť užitočné, keby sme si ho prispôso-
bili pre seba. Začnime odznova a tento krát sa budeme pýtať ako. Budem písať vaše 
návrhy na tabuľu.“ 

 
 

Teraz, keď ste sa pozreli na Hlavné prvky témy, Výroky a Príklady zo života, 
ktoré sú tie hlavné otázky, ktorým sa je potrebné venovať, aby ste pochopili 
túto tému? 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

KROK 2:  ŠTÚDIUM PÍSMA 
Čo o tejto téme hovorí Biblia? 

 
 

 Dôkladne preskúmajte nasledovné biblické oddiely kvôli informáciám o tom, 
prečo Boh vytvoril cirkev a o poslaní, ktoré jej zveril. 

 
Matúš 24:14 

 
 
 

Matúš 28:18-20 
 
 
 

Skutky 1:8 
 
 
 

2 Korinťanom 5:11-6:1 

 
 
 

Efezanom 1:15-23 
 
 
 

Efezanom 3:8-13 
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Efezanom 4:11-16 
 
 
 

Kolosanom 1:9-29 
 
 
 

1 Petrov 2:9, 10 
 
 
 

 Na základe týchto a iných oddielov, ktoré ste študovali, stručne vyjadrite po-
slanie cirkvi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

KROK 3:  NAHLIADNUTIE DO INÝCH ZDROJOV 
Čo sa môžeme naučiť od iných autorov?  

 
 

"Definovanie cieľov,“ Rick Warren.  
Úryvok z 5. kapitoly knihy The Purpose-Driven Church: Growth Without Com-
promising Your Message and Mission, strany 95-109. Copyright © 1995. 
V origináli použité s dovolením Zondervan Publishing House, Grand Rapids, 
MI. Všetky práva vyhradené. 

 
 

"Boží zámer s vaším zborom,“ Rick Warren.  
Úryvok z 20. kapitoly knihy The Purpose-Driven Church: Growth Without Com-
promising Your Message and Mission, strany 393-398. Copyright © 1995. 
V origináli použité s dovolením Zondervan Publishing House, Grand Rapids, 
MI. Všetky práva vyhradené. 

 
 
 
 

 
 

Poznámka: V Kurzoch pre zborových pracovníkov túto dôležitú tému o Božích záme-
roch rozoberáme na troch miestach: 

 V kurze Cirkev, Téma 2: „Účel“ skúmame Boží zámer v dejinách– najmä jeho 
zámer pre cirkev. 

 V kurze Misia, Téma 6: „Misijný záväzok,“ sa usilujeme vytvoriť či spresniť po-
slanie vášho zboru vo vzťahu k misii. 

 V kurze Plán životného rozvoja, Téma 2: „Zmysel života,“ v ktorom sa kladie 
dôraz na to, aby ste objavili poslanie svojho vlastného života. 
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Definovanie cieľov 

Rick Warren 
 

...aby ste hovorili jednomyseľne a neboli medzi vami roztržky, 
ale aby ste boli jednotení v tom istom zmýšľaní i úsudku. 

1.Korinťanom 1:10 
 
 
Počas štúdia teológie som raz sú-

hlasil, že pomôžem vedeniu veľkého 
zboru vyhodnotiť ich celkový zborový 
program. Zbor bol v minulosti silným 
a živým svedectvom o Kristovi a mal 
dobrú povesť. Cítil som sa trochu neis-

tý, keď som parkoval pri masívnej 
stavbe z červených tehál, kde som sa 
mal po prvýkrát ocitnúť v úlohe zboro-
vého konzultanta. Konferenčná hala 
bola plná portrétov mužov, ktorí boli 
v tomto zbore pastormi za posledných 
sto rokov. Bol to zbor, ktorý mal svoju 
históriu. 

Na začiatku prvého stretnutia som 
sa spýtal zhromaždenej skupiny vodcov 
zboru: „Aký máte pocit zo svojho zbo-
ru?" Väčšina odpovedí vyjadrovala tichý 
pocit spokojnosti. Jeden to zhrnul slo-
vami: „Máme zdravý zbor." No keď som 
išiel hlbšie pod povrch, zistil som, že 
tento zbor bol v stave zdravého (tvrdé-
ho) spánku! Aj keď bol teologicky zdra-
vý, nič duchovne významné sa tu ne-
dialo. Budovy už boli splatené 
a duchovní vodcovia zleniveli 
a zľahostajneli. Boli, ako to povedal 
prorok Amos, „bezstarostní na Sione" 
— a ich choroba bezstarostnosti poma-
ly zabíjala zbor. Keďže si ma najali, aby 
som bol ich lekárom, dal som im jed-
noduchý recept: „Znovu objavte svoje 
poslanie." 

 

Ako viesť zbor k definovaniu svojich 
cieľov 

 
Keď budete so svojím zborom obja-

vovať novozmluvné ciele pre cirkev, 
zažijete pritom veľa dobrodružstva. 
Dajte pozor, aby ste tento proces neu-
náhlili. A nepokazte ľuďom radosť 
z objavovania tým, že im tie ciele jed-
noducho v kázni poviete. Múdri vodco-
via chápu, že hoci ľudia mentálne aj 

verbálne odsúhlasia to, čo im je pove-
dané, s presvedčením prijmú iba to, na 
čo prídu sami. A pri definovaní svojich 
cieľov predsa budujete základy pre dl-
hodobé zdravie a rast svojho zboru. 

Existuje len málo krajších vecí, než 

vidieť, ako sa z apatických členov stanú 
nadšení horlivci, keď nanovo objavia, 
ako si Boh túži používať ich a ich zbor. 
Teraz vysvetlím štyri kroky, ktorými 
potrebujete previesť svoj zbor, ak chce-
te definovať alebo redefinovať jeho po-
slanie.1 
 
Preštudujte si, čo o tom hovorí Bib-
lia 

 
Začnite tým, že zapojíte svoj zbor do 

štúdia biblických textov, ktoré hovoria 
o cirkvi. Skôr, ako som založil zbor 
Saddleback, som strávil šesť mesiacov 
rozsiahlym osobným štúdiom Biblie na 
tému cirkev. Používal som pritom me-
tódy, ktoré popisujem v knihe Dynamic 
Bible Study Methods (Metódy dynamic-
kého biblického štúdia). Počas prvých 
mesiacov nového zboru som viedol naše 
mladé spoločenstvo tým istým štúdiom. 
Spoločne sme študovali všetky rele-
vantné pasáže, ktoré hovoria o cirkvi. 

Uvádzam tu niektoré texty, ktoré 
môžete použiť vo svojom štúdiu: 
Evanjelium podľa Matúša 5:13-16; 
9:35; 11:28-30; 16:15-19; 18:19-20; 

22:36-40; 24:14; 25:34-40; 28:18-20; 
Evanjelium podľa Marka 10:43-45; 
Evanjelium podľa Lukáša 4:18-19; 

                                                 
1 Poznámka editora: Všimnite si, že to, čo War-

ren nazýva „vyjadrením zámeru“, my nazývame 
„misijným záväzkom,“ pretože chceme presnej-
šie odlíšiť nadčasový zmysel existencie cirkvi 
(čomu sa obsiahlo venuje CCBT kurz Cirkev) od 
jej úlohy v aktuálnej dobe (čo v úzkom zmysle 
považujeme za „misiu“). Warren používa  slovo 
„zámer, účel“ pre oba tieto koncepty. 



Téma 6: Misijný záväzok ........................................................................................................................................... 

 

KURZY PRE ZBOROVÝCH PRACOVNÍKOV: MISIA 

7 

4:43-45; Evanjelium podľa Jána 4:23; 
10:14-18; 13:34-35; 20:21; Skutky 
apoštolov 1:8; 2:41-47; 4:32-35; 5:42; 
6:1-7; List Rimanom 12:1-8; 15:1-7; 
Prvý list Korinťanom 12:12-31; Druhý 
list Korinťanom 5:17-6,1; List Galaťa-
nom 5:13-15; 6:1-2; List Efezanom 
1:22-23; 2:19-22; 3:6; 3:14-21; 4:11-
16; 5:23-24; List Kolosanom 1:24-28; 
3:15-16; Prvý list Tesaloničanom 1:3; 
5:11; List Hebrejom 10:24-25; 13:7, 17; 
Prvý list Petrov 2:9-10; Prvý list Jánov 
1:5-7; 4:7-21. 

Géne Mims napísal výbornú malú 
knižočku s názvom Kingdom Principles 
for Ckurch Growth (Princípy Kráľovstva 
pre zborový rast), ktorá sa dá použiť 
ako celozborový kurz biblického štúdia 
na tému poslanie cirkvi. Keď budete 
viesť zbor v takomto štúdiu, nezabud-
nite na nasledujúce témy. 

 

 Kristova služba na zemi. Položte 
si otázku: „Čo robil Ježiš, kým 
bol tu na zemi? Čo by robil, keby 
tu bol teraz?" My by sme mali 
v tom, čo robil Ježiš, pokračovať. 
Jednotlivé prvky Kristovej služby 
by mali byť v súčasnosti viditeľ-
né v jeho cirkvi. To, čo robil, keď 
bol prítomný vo fyzickom tele, 
chce, aby pokračovalo prostred-
níctvom jeho duchovného tela, 
a teda prostredníctvom cirkvi. 

 Obrazy a pomenovania cirkvi. 
Nová zmluva nám ponúka mno-
hé obrazy pre cirkev: telo, neves-
ta, rodina, stádo, komunita 
a armáda. Každý z týchto obra-
zov má jedinečné implikácie pre 
to, čím by cirkev mala byť a čo 
by mala robiť. 

 Príklady novozmluvných zborov. 
Pýtajte sa: „Čo robili prvé zbory?" 
Písmo nám dáva veľa rôznych 
vzorov. Cirkev v Jeruzaleme sa 
veľmi líšila od cirkvi v Korinte. 
Cirkev vo Filipách bola veľmi od-
lišná od cirkvi v Tesalonikách. 
Preštudujte každú miestnu cir-
kev, ktorá sa nachádza v Novej 
zmluve, vrátane siedmich zborov, 

ktoré sú opísané v knihe Zjave-
nie Jána. 

 Kristove prikázania. Položte si 
otázku: „Čo nám Ježiš vraví, že 
máme robiť?" V Evanjeliu podľa 
Matúša 16:18 je napísané, že Je-
žiš povedal: „... si postavím cir-
kev." Očividne tu má na mysli 
nejaké špecifické poslanie. Na-
šou úlohou nie je vymýšľať ciele 
pre svoj zbor, ale objaviť ich. 

Pamätajme, že cirkev je Kristova, 
nie naša. Ježiš cirkev založil, zomrel za 
ňu, poslal jej svojho Ducha a jedného 
dňa sa po ňu vráti. Ako ten, komu cir-
kev patrí, jej určil poslanie a ciele, kto-
ré sa už nedajú meniť. 

Našou povinnosťou je pochopiť cie-
le, ktoré ma Kristus  pre  cirkev, 
a uskutočniť ich. Zatiaľ čo programy sa 
musia meniť v každej generácii, posla-
nie cirkvi sa nikdy nemení. Čo sa týka 
štýlu služby, v tom máme byť inovační, 
ale podstatu cirkvi meniť nesmieme. 

 
Hľadajte odpovede na štyri otázky 

 
Keď budete prechádzať tým, čo Bib-

lia hovorí o cirkvi, hľadajte odpovede 
na nižšie uvedené otázky. Pri formulo-
vaní odpovedí sa sústreďte rovnako na 
podstatu, ako aj na úlohy cirkvi. 

 
1. Prečo existuje cirkev? 
2. Čím máme ako cirkev byť? (Kým 

a čím sme?) 
3. Čo máme ako cirkev robiť? (Čo 

Boh chce, aby sme vo svete robi-
li?) 

4. Ako to máme robiť? 
 

To, čo objavíte, si napíšte 

 
Napíšte si všetko, čo sa počas štú-

dia naučíte. Nesnažte sa byť za každú 
cenu struční. Povedzte všetko, čo si 
myslíte, že treba povedať o podstate 
a cieľoch cirkvi. Keď sme to robili po-
čas prvého roku v Saddlebacku, pou-
žíval som tabuľu, na ktorú som písal 
všetky objavy, ku ktorým sa naša štu-
dijná skupina dopracovala. Potom sme 
všetko, čo bolo na tabuli, prepísali do 
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počítača. Výsledkom bol desaťstranový 
dokument, ktorý obsahoval všetky naše 
pozorovania chladne cirkvi. 

V tejto fáze sa ešte nesnažte defino-
vať si svoje zborové poslanie. Iba zbie-
rajte informácie. Vždy je ľahšie editovať 
a skracovať, než vytvárať. Snažte sa len 
jasne si identifikovať jednotlivé ciele, 
ktoré budú vaše poslanie tvoriť. Chcem 
to pastorom ešte raz veľmi zdôrazniť: 
Neponáhľajte sa s definovaním svojho 
poslania! Budujete základ, na ktorom 
bude stáť všetko, čo budete 
v nasledujúcich rokoch robiť. Hoci vy 
už poznáte novozmluvné ciele pre zbor, 

pre váš zbor je nesmierne dôležité pre-
jsť všetkým, čo Biblia hovorí o cirkvi, 
a napísať si svoje vlastné závery. 

 
Zhrňte svoje závery do jednej vety 

 
Zo všetkých pozorovaní z našej 

skupiny biblického štúdia sme nako-
niec vytvorili jednu vetu, ktorá sumari-
zovala nami poznané biblické ciele pre 
cirkev. To isté potrebujete urobiť aj vy. 
Najprv vytvorte skupiny podobných 
konceptov a tematicky ich pomenujte 
slovami ako napríklad evanjelizácia, 
uctievanie, spoločenstvo, duchovná 
zrelosť a služba. Potom sa pokúste na-
písať si tieto hlavné témy do jedného 
odseku. Ako ďalší krok začnite vypúš-
ťať nepotrebné slová, aby ste z odseku 
dostali jedinú vetu. 

Skrátenie definície vášho poslania 
do jednej vety je veľmi dôležité. Prečo? 
Ak si ho totiž ľudia nezapamätajú, bu-
de to mať pre nich len malý zmysel! 
Dawson Trotman vravieval: „Myšlienky 
sa rozvinú vtedy, keď prejdú našimi 
perami i končekmi prstov." Inými slo-

vami, iba ak to dokážete povedať 
a napísať, až vtedy ste to dôkladne 
premysleli. Ak svoje ciele nedáte na 
papier, znamená to, že ste si to ešte 
skutočne nepremysleli. 

Anglický spisovateľ Francis Bacon 
raz povedal: „Čítanie myseľ človeka 
rozširuje, písanie ju však spresňuje." 
Keď chceme ciele svojho zboru ďalej 
komunikovať, musíme byť čo najpre-
snejší. 

 

Kedy je definícia zborového poslania 
efektívna? 
 
Keď je biblická 
 

Efektívna definícia poslania zboru 
vyjadruje novozmluvný pohľad na cir-
kev. Pamätajme na to, že našou úlohou 
nie je rozhodnúť o tom, čo sú biblické 
ciele, ale objaviť biblické ciele, ktoré sú 
dané. Kristus je hlavou cirkvi. On určil 
ciele pre cirkev už dávno. Teraz je úlo-
hou každej generácie potvrdiť ich. 

 
Keď je konkrétna 

 
Definícia poslania zboru musí byť 

jednoduchá a jasná. Najväčšou chybou 
zboru, akej sa môže dopustiť pri defi-
novaní svojho poslania, je snažiť sa 
natlačiť do definície priveľa. Pokušením 
je pridať ešte všelijaké dobré, nie však 
nevyhnutné slová, zo strachu, že by sa 
mohlo vynechať niečo dôležité. Čím 
viac však pridáte, tým nejasnejšou sa 
definícia poslania stane a o to ťažšie sa 
bude aj plniť. 

Úzko špecifikovaný cieľ je jasným 
cieľom. Definícia poslania Disney-
landu znie: „Zabezpečiť ľuďom šťastie." 
Pôvodným poslaním Armády spásy bo-
lo: „Urobiť z odmietnutých ľudí obča-
nov." Mnohé definície poslania sú však 
také všeobecné, že nemajú žiadny zmy-
sel. Nič nie je dynamické, kým to nie je 
konkrétne. Niektoré zbory definujú svo-
je poslanie takto: „Náš zbor je tu na to, 
aby oslávil Boha." Samozrejme! Ale ako 
konkrétne to chcete dosiahnuť? 

Konkrétna definícia poslania zboru 
vás núti sústrediť svoju energiu. Nedaj-
te sa odviesť od svojho cieľa vedľajšími 
vecami. Klaďte si otázky: „Aké sú tie 
najzákladnejšie veci, prostredníctvom 
ktorých môžeme mať najväčší vplyv na 
svet? Čo tu môže urobiť iba cirkev 
a nikto iný?" 

 
Keď je komunikovateľná 

 
Definícia poslania je komunikova-

teľná vtedy, keď je taká krátka, že si ju 
každý v zbore zapamätá a dokáže ju 
komunikovať ďalej. Čím je kratšia, tým 
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lepšie. Hoci definícia poslania každého 
biblického zboru bude obsahovať tie 
isté zložky, nič nebráni tomu, aby to 
bolo vyjadrené živo. 

Uvedomujem si, aj keď ako pastor 
z toho nie som nadšený, že ľudia si ne-
pamätajú kázne či prednášky — do-
konca ani hlavné body. Pamätajú si 
jedine jednoduché výroky, slogany 
a slovné spojenia. Nepamätám si ani 
jednu reč od Johna F. Kennedyho, ale 
pamätám si jeho výroky: „Nepýtajte sa, 
čo môže urobiť vaša krajina pre vás, ale 
čo môžete urobiť vy pre svoju krajinu." 
a „Som Berlínčan!" A taktiež si nepa-

mätám ani jednu kázeň od Dr. Martina 
Luthera Kinga mladšieho, ale pamätám 
si jeho známy výrok: „Mám sen!" 

 
Keď je merateľná 

 
Definícia poslania vášho zboru mu-

sí byť formulovaná tak, aby ste mohli 
vo chvíli, keď sa na ňu pozriete, zhod-
notiť, či váš zbor svoje poslanie napĺňa 
alebo nie. Budete môcť na konci kaž-
dého roka dokázať, že ste ho napĺňali. 
Efektívnosť vášho zboru sa nedá merať, 
ak vaše poslanie nie je merateľným. 

Dobrá definícia poslania vám po-
skytne konkrétny štandard, podľa kto-
rého môžete kontrolovať, upravovať 
a vylepšovať všetko, čo váš zbor robí. 
Ak svoj zbor nemôžete hodnotiť podľa 
definície svojho poslania, vráťte sa 
k tabuli a urobte ho merateľným. Ináč 
bude vaše poslanie zbytočnosťou. 
 
Dva veľké biblické texty 

 
Počas prvých mesiacov zboru Sad-

dleback som viedol náš nový zbor pro-

cesom, ktorý som vám práve vysvetlil. 
Nakoniec sme dospeli k záveru, že hoci 
o tom, čím má zbor byť a čo má robiť, 
hovorí veľa biblických textov, nakoniec 
to všetko sumarizujú dva Ježišove vý-
roky: Veľké prikázanie (Mt 22:37-40) 
a Veľké poverenie (Mt 28:19-20). 

 
Milovať budeš Pána, svojho Boha, 
celým svojím srdcom a celou svojou 
dušou i celou svojou mysľou.... Milo-
vať budeš svojho blížneho ako seba 

samého. Na týchto dvoch prikáza-
niach spočíva celý Zákon i proroci. 

Matúš 22:37-40 
 
Choďte teda a získavajte učeníkov 
vo všetkých národoch, krstiac ich 
v meno Otca, i Syna, i Svätého Du-
cha a učiac ich zachovávať všetko, 
čo som vám prikázal.  Mat 28:19-20 
Veľké prikázanie je Ježišovou odpo-

veďou na otázku. Jedného dňa sa ho 
totiž pýtali, ktoré prikázanie je najdôle-
žitejšie. Ježiš odpovedal slovami: 
„V tomto je zhrnutá celá Stará zmluva. 
Celý Zákon a všetci proroci sa dajú vy-

jadriť dvoma úlohami: milovať Boha 
celým srdcom a milovať svojho blížneho 
ako samého seba.“ 

Neskôr, keď Ježiš poslednýkrát ho-
voril so svojimi učeníkmi, určil im tri 
ďalšie úlohy: ísť a získavať učeníkov, 
krstiť ich a učiť ich poslúchať všetko, 
čo ich naučil. Toto poverenie učeníkov 
poznáme ako Veľké poverenie. 

Verím, že každý zbor je definovaný 
tým, čomu je zaviazaný. Preto som vy-
myslel slogan, ktorý znie: :Veľký zá-
väzok voči Veľkému prikázaniu 
a Veľkému povereniu vybuduje veľký 
zbor.“ Tento slogan sa stal naším mot-
tom. 

Tieto dva biblické texty sumarizujú 
všetko, čo robíme v Saddlebacku. Ak 
nejaká aktivita alebo program napĺňa 
jedno z týchto prikázaní, robíme to. Ak 
nie, nerobíme to. Našou hnacou silou 
je Veľké prikázanie a Veľké poverenie. 
Predstavujú pre nás hlavné ciele, kto-
rých sme si vedomí, a na ktoré sa má 
cirkev sústrediť, až kým sa Pán Ježiš 
nevráti. 
 
Päť cieľov cirkvi 

 
Cieľavedomý zbor je zborom, ktorý 

je odhodlaný napĺňať všetkých päť 
úloh, ktoré Kristus zveril svojej cirkvi. 
 
Cieľ č. 1: Milovať budeš Pána, svojho 
Boha, celým svojím srdcom 

 
Tento cieľ sa dá dobre vystihnúť 

slovom uctievanie. Cirkev je tu na to, 
aby uctievala Boha. Ako sa prejavuje 
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to, že milujeme Boha celým svojím srd-
com? Tým, že ho uctievame. Nezáleží 
na tom, či sme sami, s malou skupinou 
alebo so 100 000 ľuďmi. Boha uctie-
vame vtedy, keď mu vyjadrujeme svoju 
lásku. 

Biblia hovorí: „Pánovi, svojmu Bohu 
sa budeš klaňať a jedine jemu budeš 
slúžiť“ (Mt 4:10). Všimnite si, že uctie-
vanie je na prvom mieste. Až potom sa 
spomína služba. Základnou úlohou 
cirkvi je uctievanie Boha. 

Niekedy sme takí vyťažení prácou 
pre Boha, že nemáme čas, aby sme mu 
vyjadrili svoju lásku prostredníctvom 

uctievania. 
V Písme máme na mnohých mies-

tach príkazy oslavovať Božiu prítom-
ností, zvelebovať Hospodina 
a vyvyšovať jeho meno. V Žalme 34:4 
sa hovorí: „Oslavujte so mnou Hospo-
dina, spoločne vyvyšujme jeho meno!“ 
Boha by sme nemali uctievať z povin-
nosti, ale jednoducho preto, lebo to tak 
chceme robiť. Mali by sme mať radosť z 
toho, že môžeme Bohu vyjadriť svoju 
lásku. 

 
Cieľ č. 2: Milovať budeš svojho blíž-
neho ako samého seba 

 
Tento cieľ vyjadrujeme slovom služ-

ba. Cirkev je tu na to, aby slúžila ľu-
ďom. Slúžiť znamená prejavovať Božiu 
lásku voči iným tým, že napĺňame ich 
potreby a liečime ich rany v mene Pána 
Ježiša. Vždy, keď sa k niekomu obrá-
time v láske, slúžime mu. Cirkev má 
službou napĺňať rôzne potreby: du-
chovné, citové, vzťahové a fyzické. Ježiš 
povedal, že dokonca aj podanie pohára 
vody v jeho mene je považované za 
službu a nezostane bez odmeny. Cirkev 
má pripravovať svätých na dielo služby 
(Ef 4:12). 

Žiaľ, v mnohých zboroch dochádza 
len málokedy ku skutočnej službe. 
Namiesto toho sa väčšina času trávi 
stretnutiami a zhromaždeniami. Ver-
nosť sa často definuje v zmysle do-
chádzky, nie služby. Členovia zboru po-
tom iba sedia, nasávajú a kysnú. 
 

Cieľ č. 3: Choďte a získavajte uče-
níkov 

 
Tomuto cieľu hovoríme evanjelizá-

cia. Cirkev je tu na to, aby komuni-
kovala Božie slovo. Sme Kristovými vy-
slancami a našou úlohou je zevanjeli-
zovať svet. Slovo choďte vo Veľkom po-
verení je v gréckom texte v tvare činné-
ho príčastia prítomného. Doslova to 
znamená „idúc". Zodpovednosťou kaž-
dého kresťana je zvestovať evanjelium, 
kamkoľvek ide. Máme povedať celému 
svetu o Kristovom príchode, o jeho 
smrti na kríži, o jeho vzkriesení a 

o jeho zasľúbení, že sa vráti. Jedného 
dňa každý z nás vydá Bohu počet za to, 
s akou vážnosťou sme prijali túto zod-
povednosť. 

Úloha evanjelizácie je taká dôležitá, 
že nám dal Pán Ježiš v skutočnosti nie-
len jedno, ale až päť veľkých poverení 
— v každom evanjeliu jedno a jedno 
v knihe Skutky apoštolov. V Evanjeliu 
podľa Matúša 28:19-20, v Evanjeliu 
podľa Marka 16:15, v Evanjeliu podľa 
Lukáša 24:47-49, v Evanjeliu podľa 
Jána 20:21 a v Skutkoch apoštolov 1:8 
nám Ježiš dáva poverenie ísť a niesť 
svetu zvesť o spasení. 

Evanjelizácia je viac než len naša 
zodpovednosť, je to aj naša výsada. 
Sme pozvaní mať podiel na privádzaní 
ľudí do Božej večnej rodiny. Nepoznám 
nič významnejšie, do čoho by sa oplati-
lo investovať svoj život. Keby ste pozna-
li liek na rakovinu, som si istý, že by 
ste urobili všetko pre to, aby sa o tom 
ľudia dozvedeli. Prinieslo by to záchra-
nu miliónom ľudí. Vy však viete 
o niečom ešte lepšom. Máte evanjelium 
o večnom živote, a to je tým najpotreb-
nejším liekom na svete. Pokiaľ bude na 
zemi čo i len jeden človek, ktorý nepo-
zná Krista, úlohou cirkvi bude naďalej 
rásť. Rast nie je nepovinne voliteľný 
predmet; Ježiš nám ho prikázal. Nema-
lo by nám záležať na raste zboru kvôli 
sebe, ale preto, lebo Boh túži po zá-
chrane stratených ľudí. 
 

Cieľ č. 4: Krstiac ich 
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V gréckom texte sú vo Veľkom po-
verení tri slovesá v tvare činného prí-
častia prítomného: idúci, krstiaci 
a učiaci. Každé je súčasťou príkazu 
„získavajte učeníkov". Ísť, krstiť a učiť 
sú podstatnými prvkami procesu vý-
chovy učeníkov. Na prvý pohľad sa vám 
môže zdať čudné, prečo Veľké povere-
nie dáva takú istú dôležitosť jednodu-
chému aktu krstu ako veľkej úlohe 
evanjelizovať a vyučovať. Napriek tomu 
niet pochýb, že Ježiš to tu nespomenul 
iba náhodou. Prečo je krst taký dôleži-
tý, že si zaslúžil zaradenie do Kristovho 
Veľkého poverenia? Verím, že je to pre-

to, lebo symbolizuje jeden z cieľov cir-
kvi: spoločenstvo — identifikáciu 
s Kristovým telom. 

Kresťania nie sú povolaní iba veriť, 
ale aj patriť. Nemáme prežiť svoje životy 
ako nejaký samotári;  naopak, máme 
patriť do Kristovej rodiny a byť údmi 
jeho tela. Krst nie je iba symbolom 
spasenia, je aj symbolom spoločenstva. 
Nesymbolizuje iba náš nový život 
v Kristovi, ale zároveň zviditeľňuje za-
pojenie človeka do Kristovho tela. Svetu 
zvestuje: „Tento človek je teraz jedným 
z nás!" Keď krstíme nových veriacich, 
zároveň ich prijímame do spoločenstva 
Božej rodiny. Nie sme tu sami. Máme 
jeden druhého, aby sme si mohli po-
máhať. Mám veľmi rád parafrázu textu 
z Listu Efezanom 2:19 v Living Bible: 
„Ste členmi skutočnej Božej rodiny ... 
a patríte spolu so všetkými ostatnými 
kresťanmi do Božej domácnosti." Cir-
kev je tu na to, aby poskytovala veria-
cim spoločenstvo. 

 
Cieľ č. 5: Učiac ich zachovávať 

 

Tento cieľ bežne označujeme slo-
vom učeníctvo. Cirkev je tu na to, aby 
vyučovala alebo vzdelávala Boží ľud. 
Učeníctvo je procesom, v ktorom po-
máhame ľuďom stať sa v myslení, cíte-
ní i v skutkoch podobnejší Ježišovi. 
Tento proces sa začína, keď sa človek 
znovu narodí, a pokračuje po celý zvy-
šok života. V Liste Kolosanom 1:28 čí-
tame: „Jeho zvestujeme, keď napomí-
name každého človeka a keď vyučuje-
me každého človeka vo všetkej múdros-

ti, aby sme každého človeka predstavili 
ako dokonalého v Krista" (kurzíva pri-
daná). 

Cirkev nie je povolaná iba 
k získavaniu ľudí, ale aj k ich vyučova-
niu. Keď niekto urobí rozhodnutie pre 
Krista, musí byť následne vyučovaný. 
To, aby ľudia rástli a duchovne dozrie-
vali, je zodpovednosťou zboru. Je to 
totiž Božia vôľa pre každého veriaceho. 
Pavol napísal: „... na budovanie Kris-
tovho tela, až kým všetci nedospejeme 
k jednote viery a poznania Božieho Sy-
na, v dokonalého človeka, ktorého mie-
rou dospelosti je plnosť Krista“ (Ef 

4:12b-13). 
Ak sa pozriete na Ježišovu službu 

tu na zemi, jasne uvidíte, ako všetkých 
spomenutých päť cieľov aplikoval vo 
svojej práci (sumár jeho práce si môže-
te pozrieť v Evanjeliu podľa Jána 17). 
Apoštol Pavol nielenže naplnil tieto cie-
le vo svojej službe, ale ich aj vysvetlil 
v Liste Efezanom 4:1-16. No najjasnej-
ším príkladom všetkých piatich cieľov 
je prvá cirkev v Jeruzaleme, opísaná 
v knihe Skutky apoštolov 2:1-47. Vyu-
čovali sa navzájom, mali spoločenstvo, 
chválili Boha, slúžili a evanjelizovali. 
Ciele, ktoré má Boh pre nás dnes, sú 
také isté: Cirkev má vychovávať, po-
vzbudzovať, vyvyšovať Boha, pripravo-
vať ľudí na službu a evanjelizovať. Na-
priek tomu, že každý zbor bude napĺ-
ňať tieto úlohy rôznym spôsobom, 
v tom, aké sú naše úlohy, by sme mali 
byť jednotní. 

 
Definícia poslania Saddlebacku 
 

V Saddlebacku používame päť kľú-
čových slov, ktorými sumarizujeme päť 
Kristových cieľov pre cirkev. 

 
Oslava: Pri uctievaní oslavujeme Božiu 
prítomnosť medzi nami. 
Misia: Prostredníctvom evanjelizácie 
komunikujeme Božie slovo. 
Členstvo: Prijímaním ľudí do spolo-
čenstva rozširujeme Božiu rodinu. 
Zrelosť: Prostredníctvom učeníctva 
vzdelávame Boží ľud. 
Služba: Prostredníctvom služby preja-
vujeme ľuďom Božiu lásku. 
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Týchto päť kľúčových slov predsta-

vuje našich päť cieľov, ktoré sú sú-
časťou definície nášho poslania. Naše 
poslanie znie takto: 

 
Poslanie zboru Saddleback 

 

Priviesť ľudí k Ježišovi a členstvu 
v  Božej rodine, rozvinúť v nich 
Kristovu zrelosť, vystrojiť ich 
k službe v zbore, k misijnému životu 
vo svete a takto osláviť Božie meno. 
 
Bol by som rád, keby ste si všimli 

tri charakteristické črty definície nášho 
poslania. Po prvé, jednotlivé slovesá sú 
vyjadrené v dokonavom vide, teda vy-
jadrujú výsledok, nie aktivitu. Je to päť 
merateľných výsledkov. Väčšina zbo-
rov, ak má nejakú definíciu poslania, 
ho definuje v tvare, ktorý vyjadruje ak-
tivity („vychovávame, evanjelizujeme, 
oslavujeme" atď.). To sa potom ťažko 
vyhodnocuje a počíta. 

V Saddlebacku sme si jasne určili 
výsledky, ktoré očakávame od napl-
nenia jednotlivých cieľov zboru. Pri 
každom výsledku si môžeme položiť 
otázky ako: Koľkí? O koľko viac ako 
minulý rok? Koľkí uverili v Krista? Koľ-
kých nových členov máme? U koľkých 
pozorujeme duchovnú zrelosť? Aké 
znaky zrelosti hľadáme? Koľkých sme 
vystrojili a zmobilizovali do služby? 
Koľkí napĺňajú svoju celoživotnú misiu 
vo svete? Tieto otázky merajú náš ús-
pech a nútia nás prehodnocovať, či 
naozaj napĺňame Veľké prikázanie 
a Veľké poverenie. 

Po druhé, bol by som rád, keby ste 
si všimli, že definícia poslania Sadd-

lebacku je vyjadrená tak, aby povzbu-
dzovala každého člena k účasti. Ľuďom 
musíte jasne ukázať, ako môžu prispieť 
k napĺňaniu cieľov vášho zboru. Posla-
nie zboru musí byť vyjadrené tak, aby 
tomu ľudia nielen verili, ale aby sa do 
toho mohli aj zapojiť. Ak vaša definícia 
poslania neumožňuje zapojenie sa jed-
notlivca do jeho napĺňania, nebude sa 
diať takmer nič. 

Po tretie, a to je to najdôležitejšie, 
všimnite si, že sme dali svojim piatim 

cieľom isté poradie. Ak chcete byť cie-
ľavedomým zborom, vaše ciele musia 
byť zoradené do istého systému. Takto 
sa potom dajú uskutočňovať každý 
deň. Každá definícia poslania potrebuje 
systém, v ktorom sa bude napĺňať. Bez 
takého systému to bude iba teologický 
výrok, ktorý znie dobre, ale nič nepri-
nesie. 

Nesnažte sa budovať zbor prostred-
níctvom rôznych programov. Sústreďte 
sa radšej na budovanie ľudí prostred-
níctvom systému, ktorý im umožní du-
chovne napredovať. Táto myšlienka je 
srdcom celého konceptu cieľavedomého 

zboru. Ak vytvoríte systém na vychová-
vame učeníkov a budete sa ho držať, 
rast vášho zboru bude zdravý, vyvážený 
a stály. Benjamín Disraeli zistil, že 
„neustále pridržiavame sa poslania je 
tajomstvom úspechu". 

Náš systém napĺňania Božích cieľov 
pre cirkev pozostáva zo štyroch krokov: 
privádzame ľudí do vnútra, vychová-
vame ich, pripravujeme a vysielame 
von. Privádzame ich do vnútra ako čle-
nov, vychovávame ich k zrelosti, pri-
pravujeme ich pre službu, vysielame 
ich na misiu a týmto Boha oslavujeme. 
To je všetko! Toto je celý náš zámer 
v Saddlebacku. Nerobíme nič iné. 

Keby som mal použiť podnikateľské 
termíny, povedal by som, že náš zbor 
podniká v oblasti „výchovy učeníkov" 
a že naším produktom sú zmenené ži-
voty — ľudia podobní Kristovi. Ak je 
cieľom zboru vychovávať učeníkov, po-
tom si musíme dobre premyslieť sys-
tém, ktorý nám umožní tento cieľ do-
siahnuť. Váš zbor si musí definovať 
poslanie, ale i systém na naplnenie 
tohto poslania. Urobiť niečo menej 

znamená nechať na náhodu veľkú zod-
povednosť, ktorú nám zveril náš Pán 
Ježiš Kristus. 

Každý dobrý zbor má definované 
svoje ciele a má vytvorený aj systém na 
napĺňanie týchto cieľov. Centrálny zbor 
v Soule v Južnej Kórei bol vybudovaný 
na systéme malých skupín. Prvý bap-
tistický zbor v Dallase vyrástol na zá-
klade dobre prepracovaného systému 
nedeľnej školy. Presbyterský zbor Goral 
Ridge vo Fort Lauderdale na Floride 
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narástol vďaka systému osobnej evan-
jelizácie. Na začiatku sedemdesiatych 
rokov 20. storočia vzniklo mnoho zbo-
rov založených na systéme privážania 
návštevníkov do zboru autobusom. 
V každom z týchto prípadov definovali 
vodcovia zborov ciele pre svoj zbor 
a potom vytvorili systém na napĺňanie 
týchto cieľov. 

Myslím, že nie je možné prehnať to 
so zdôrazňovaním toho, aké dôležité je 
definovať si ciele zboru. Nejde len 

o hocijaký cieľ, ide tu jednoducho 
o dôvod na existenciu vášho zboru. 
Jasná definícia poslania zboru vám dá 
smerovanie, životaschopnosť, hranice 
a hnaciu silu na všetko, čo robíte. Cie-
ľavedomé zbory budú najlepšie vystro-
jenými zbormi do služby počas všet-
kých zmien, ktorým budeme čeliť 
v dvadsiatom prvom storočí. 

 
* 
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Boží zámer s vaším zborom 

Rick Warren 
 
 
Medzi moje koníčky patrí aj zá-

hradkárčenie. Myslím si, že jedným z 
dôvodov, prečo mám záhradkárčenie 
rád, je, že výborne zapadá do toho, ako 
ma Boh stvoril. Veľmi rád totiž pozoru-
jem veci, ako rastú. Vždy ma fascinovalo, 
ako rôzne sa jednotlivé rastliny rozvíjajú. 
Neexistujú dve rastliny, ktoré by rástli 
rovnako, rovnakým tempom alebo do 
tej istej veľkosti. Rast každej rastliny je 

jedinečný. To isté platí aj o zboroch. Nee-
xistujú dva zbory, ktoré by rástli rovna-
kým spôsobom. Boh chce, aby bol aj váš 
zbor jedinečný. 

Zo všetkých rastlín, ktoré som ako 
záhradník pozoroval, ma najviac udivil 
rast čínskeho bambusového stromu. 
Keď jeho semeno zasadíte do zeme, 
štyri alebo päť rokov (a niekedy aj oveľa 
viac) sa nič nedeje! Polievate a hnojíte, 
polievate a hnojíte, polievate a hnojíte 
— no nevidíte nijaké viditeľné dôkazy, 
že by sa niečo dialo. Nič! Po asi piatich 
rokoch sa veci začnú dosť dramaticky 
meniť. V priebehu šiestich týždňov z čín-
skeho bambusu vyrastie tridsaťmetrový 
strom! V encyklopédii sa píše, že tento 
bambusový strom dokáže narásť až jeden 
meter počas dvadsiatich štyroch hodín. 
Zdá sa to až neuveriteľné, že rastlina, 
ktorá je roky nečinná, môže náhle takto 
explodovať. Pri bambusoch je to však 
doslova pravidlom. 

...Chcem vám ponúknuť ešte túto 
záverečnú radu: Nerobte si starosti s 
rastom vášho zboru. Sústreďte sa na 
napĺňanie cieľov vášho zboru. Neustále 
polievajte, hnojte, rýľujte, vytrhávajte 

burinu a pretrhávajte. Boh dá svojej 
cirkvi taký rast, aký on chce, a takým 
tempom, aký je najlepší pre vašu situá-
ciu. 

Boh môže dopustiť, že budete pra-
covať celé roky bez nejakých viditeľ-
ných výsledkov. Nedajte sa však odra-
diť! Pod povrchom sa dejú veci, ktoré 
nevidíme. Korene rastú do hĺbky a do 
strán a pripravujú váš zbor na to, čo 
ešte len príde. Dokonca aj keď nevidíte 

nijakú logiku v tom, čo Boh robí, musíte 
mu dôverovať. Naučte sa žiť s presved-
čením, že Boh vie, čo robí. 

Spomeňte si na knihu Príslovia 
19:21: „V ľudskom srdci je veľa záme-
rov, no rozhodnutie Hospodina pretr-
vá.“ Ak budujete svoj zbor na Božích 
večných cieľoch, nemôžete zlyhať. Božie 
ciele sa naplnia. Len neprestaňte robiť to, 
čo viete, že je správne, hoci ste už možno 

znechutení. „Neúnavne konajme dobro, 
lebo ak neochabneme, budeme žať, keď 
príde čas“ (Galaťanom 6:9). Tak ako pri 
bambuse, aj v zbore môže Boh urobiť 
veľké zmeny za jedinú noc, keď príde 
ten správny čas. Pre nás je však dôleži-
tejšie, aby sme my zostali verní jeho 
cieľom s nami. 

 
Buďte cieľavedomým človekom 

 
Cieľavedomé zbory vedú cieľavedomí 

vodcovia. V knihe Skutky 13:36 — v jed-
nom z mojich životných veršov — číta-
me, že Dávid bol cieľavedomý: „Dávid 
vo vlastnom pokolení poslušne splnil 
Boží zámer, zosnul, ...“ Neviem si pred-
staviť lepší epitaf. Predstavte si svoj ná-
hrobný kameň a na ňom nápis: ,,Splnil(a) 
Boží zámer vo svojej generácii.“ Modlím 
sa za to, aby toto Boh mohol povedať o 
mne, keď zomriem. A mojím motívom, 
prečo som napísal túto knihu, je, aby to 
Boh mohol povedať aj o tebe, keď zo-
mrieš. Tajomstvo efektívnej služby spočí-
va v naplnení oboch častí tohto výroku. 

 

Poslušne splnil Božiu vôľu 
 
...Božie ciele pre cirkev sú zároveň aj 

jeho cieľmi pre každého kresťana. Ako 
jednotliví nasledovníci Krista máme 
využiť svoje životy na uctievanie, služ-
bu, evanjelizáciu, učeníctvo a spolo-
čenstvo. Vďaka tomu, že máme cir-
kev, to môžeme robiť spolu, nielen 
osamote. 

Dúfam, že počas čítania týchto 
strán ste cítili moju vášeň pre cirkev. 
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Skutočne milujem cirkev z celého 
srdca. Je to ten najdokonalejší vyná-
lez na svete. Ak chceme byť takí ako 
Ježiš, musíme cirkev milovať tak ako on 
a musíme to učiť aj iných. „... Kristus 
miloval cirkev a vydal za ňu samého se-
ba, ... Veď nikdy nikto nemal svoje telo v 
nenávisti, ale živí ho a opatruje, ako aj 
Kristus cirkev, pretože sme údmi jeho 
tela“ (Efezanom 5:25; 29-30). Existuje 
až príliš veľa takých kresťanov, ktorí 
cirkev používajú, ale nemilujú. 

Nakoľko dokážem rozpoznať Božiu 
vôľu pre svoj život, svoje poslanie vi-
dím iba v dvoch službách: byť pas-

torom jediného miestneho zboru po celý 
svoj život a povzbudzovať iných pasto-
rov. Starať sa o spoločenstvo Kristo-
vých nasledovníkov je tou najväčšou 
zodpovednosťou, najväčšou výsadou a 
najväčšou poctou, akú si len dokážem 
predstaviť. Už som spomínal, že keby 
som poznal strategickejší spôsob využi-
tia svojho života, určite by som tak 
urobil, pretože nemienim svoj život 
premrhať. Úloha privádzať ľudí ku Kris-
tovi, do členstva v jeho rodine, vycho-
vávať učeníkov, zmocňovať a pripra-
vovať ich k osobnej službe a posielať 
na celoživotnú misiu je tým najväčším 
cieľom na zemi. Nemám nijaké pochyb-
nosti, že sa za to oplatí žiť aj zomrieť. 

 
Vo vlastnom pokolení 

 
Druhá časť Dávidovho epitafu je 

rovnako dôležitá ako tá prvá. Poslušne 
splnil Božiu vôľu „vo vlastnom pokole-
ní“. Pravda je taká, že v inej generácii 
ani slúžiť nemôžeme. Služba musí byť 
zasadená vždy do kontextu súčasnej 
generácie a kultúry. Musíme slúžiť ľu-

ďom v takej kultúre, aká naozaj je — nie 
formou, ktorá pochádza z minulosti, no 
my sme si ju v našich mysliach zideali-
zovali. Môžeme ťažiť z múdrosti a skúse-
ností veľkých kresťanských vodcov, ktorí 
žili pred nami, nemôžeme však kázať a 
slúžiť takým spôsobom ako oni, pretože 
nežijeme v tej istej kultúre. 

Dávidova služba bola zároveň rele-
vantná aj správne načasovaná. Splnil 
Božiu vôľu (ktorá je večná a nemení sa) 
vo vlastnom pokolení (ktoré bolo sú-

časné a mení sa). Slúžil nadčasovo 
časným spôsobom. Bol aj ortodoxný, aj 
súčasný, biblický a zároveň aktuálny. 

Od úplného začiatku Saddlebacku 
bolo naším cieľom byť aktuálnymi bez 
toho, aby sme sa spreneverili pravde. S 
každou novou generáciou sa pravidlá 
trochu menia. Ak budeme stále robiť 
iba to, čo sme stále robili, budeme stále 
iba tam, kde sme stále boli. Minulosť je 
už za nami. Žiť môžeme iba dnes a mô-
žeme sa pripravovať na zajtrajšok. Mu-
síme žiť slová básne Lowella Masona, 
ktorú Charles Wesley zhudobnil pred 
viac ako dvesto rokmi: 

 
Mám príkaz Boha osláviť 
a večnú dušu zachrániť, 
pre nebo iných pripraviť 
a slúžiť svetu v časoch tých, 
takto len poslanie viem naplniť. 
Celý sa k tomu odovzdám, 
chcem jeho vôľu splniť sám. 
 

Ako merať úspech 
 
Ako sa dá merať úspech v službe? 

Jedna dobre známa definícia úspešnej 
evanjelizácie znie takto: „Zvestovanie 
evanjelia v moci Svätého Ducha a po-
nechanie výsledkov na Boha.“ Rád by 
som túto vetu trochu upravil a ponú-
kol vám definíciu úspešnej služby: 
Úspešnou službou je „budovanie zboru 
na základe Božích cieľov, v moci Svä-
tého Ducha a v očakávaní výsledkov od 
Boha“. 

Neviem, ako sa budú písať posledné 
kapitoly Saddlebacku, som si však istý 
jednou vecou: „... že ten, čo vo vás za-
čal dobré dielo, ho aj dokončí, až do 
dňa Krista Ježiša“ (Filipanom 1:6). Boh 

všetko, čo začne, aj dokončí. On je Alfa i 
Omega, počiatok i koniec. Neprestane 
napĺňať svoje ciele v Saddlebacku a ani 
v nijakom inom cieľavedomom zbore. 

Ježiš povedal: „Nech sa vám stane 
podľa vašej viery“ (Matúš 9:29). Toto 
nazývam „faktorom viery“. Existuje veľa 
faktorov ovplyvňujúcich vašu službu, 
ktoré nedokážete nijako ovládať: vaše 
pozadie, národnosť, vek, obdarovanie. 
Tieto faktory určila Božia zvrchovanosť. 
Je tu však jeden dôležitý faktor, ktorý 
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ovládať dokážeme. My sami určíme, do 
akej miery sa rozhodneme veriť Bohu! 

Počas dlhých rokov štúdia rastú-
cich zborov som objavil jeden spoločný 
ukazovateľ pre všetky rastúce zbory 
bez ohľadu na denomináciu alebo lo-
kalitu zboru: vedenie, ktoré sa nebojí 
veriť Bohu. Rastúce zbory vedú vodco-
via, ktorí očakávajú, že ich zbor bude 
rásť. Sú to ľudia viery, ktorí veria Božím 
zasľúbeniam, a to aj vtedy, keď sú zne-
chutení a sklamaní. Práve takáto viera 
je za všetkým, čo sa doposiaľ udialo v 
Saddlebacku. Dôverovali sme Bohu, že 
urobí veľké zázraky, a očakávali sme, že 

si nás pri tom použije — milosťou skrze 
vieru. Takéto bolo naše rozhodnutie. 
Teraz je na vás, aby ste sa tiež rozhodli. 

Niekedy môže situácia v zbore vyze-
rať z ľudského pohľadu beznádejne. 
Som však pevne presvedčený na zákla-
de Ezechielovej skúsenosti (Ezechiel 
37), že nech sú kosti akokoľvek suché, 
Boh do nich môže vdýchnuť nový život. 
Každý zbor môže ožiť, ak dovolíme Svä-
tému Duchu, aby nás naplnil novým 
zápalom pre jeho ciele. A práve o tom je 
celý koncept zboru s jasným cieľom.... 

 
*
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KROK 4:  PRÍPRAVA VLASTNEJ ODPOVEDE 
Aké sú tvoje prvotné závery? 

 
 
Zručnejšia služba 

 

 Vráťte sa k práci, ktorú ste už spravili v tomto kurze Misia¸ v Témach 1 až 5. 
Pozrite si v každej téme časť „Zručnejšia služba“ v Krok 4: Príprava vlastnej 
odpovede a svoje odpovede si zaznamenajte do pracovného listu Misijný závä-
zok (na nasledujúcej strane). 

 

 Sformulujte misijný záväzok pre váš zbor alebo tím služobníkov. Je to šiesta 
časť vo vašom pracovnom liste Misijný záväzok. 

 

Pre pastorov, staršovstvá, misijné výbory a iné hlavné tímy vedúcich: Vytvorte 
misijný záväzok pre váš zbor podľa Warrenových odporúčaní.1 (Nesnažte sa byť 
v otázke obsahu príliš inovatívni, misijný záväzok vášho zboru je v podstate 
rovnaký ako pri iných zboroch. Ale po uvažovaní o misii cirkvi ako celku si ho 
prispôsobte tak, aby ho váš zbor pokladal za svoj vlastný.) Ak váš zbor už má 
misijný záväzok, zhodnoťte ho a urobte akékoľvek zmeny, ktoré považujete za 
nevyhnutné. 

 
Pre tímy služobníkov a začínajúcich vedúcich, atď.: Vytvorte misijný záväzok 
pre službu, v ktorej ste zapojený. 

 
 

 V Krok 5: Diskusia o téme a Krok 6: Praktické činy poslušnosti budete pracovať 
v skupine na vytvorení spoločného misijného záväzku. Svoje myšlienky môžete 
zaznamenať do pracovného listu. 

 
 

 Ak vás vytváranie alebo hodnotenie misijného záväzku pre zbor motivovalo, 
aby ste pripravili osobný misijný záväzok, odporúčame vám preštudovať si 
Tému 1 z kurzu CCBT Plán životného rozvoja. 

 

                                                 
1
 Poznámka editora: Všimnite si, že to, čo Warren nazýva „vyjadrením zámeru“, my nazývame 

„misijným záväzkom,“ pretože chceme presnejšie odlíšiť nadčasový zmysel existencie cirkvi 
(čomu sa obsiahlo venuje CCBT kurz Cirkev) od jej úlohy v aktuálnej dobe (čo v úzkom zmys-

le považujeme za „misiu“). Warren používa  slovo „zámer, účel“ pre oba tieto koncepty. 
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Pracovný list Misijný záväzok 
 

Prvá časť 

Aké presvedčenia 

o Božom pláne by mal 

odrážať misijný záväzok, 

ktorý vychádza z Biblie? 

  

 
  

Druhá časť 
Aké presvedčenia 

o Kristovi a jeho diele 

vykúpenia by mal odrá-

žať misijný záväzok, kto-
rý vychádza z Biblie? 

  

 
  

Tretia časť 
Aké presvedčenia o cirkvi 

by mal odrážať misijný 

záväzok, ktorý vychádza 

z Biblie?  

  

 
  

Štvrtá časť 
Aké presvedčenia 
o miestnom zbore by mal 

odrážať misijný záväzok, 

ktorý vychádza z Biblie?  

  

 
  

Piata časť 
Aké presvedčenia 

o metóde a motivácii pre 

misiu by mal odrážať 
misijný záväzok, ktorý 

vychádza z Biblie?  

  

 
  

Šiesta časť 
Sformulujte misijný zá-

väzok, ktorý odráža vaše 

presvedčenia vyjadrené 
v častiach 1 až 5. 
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KROK 5:  DISKUSIA O TÉME 
Čo sa môžeme naučiť jeden od druhého? 

 
 
1. Aký je vzťah účelu a misie všeobecnej cirkvi a miestneho zboru? 
 
 
 
 
 
 
2. Má miestny zbor jedno poslanie alebo viac? Ak viac, ako spolu súvisia? 
 
 
 
 
 
 
3. Ako jasný zmysel pre misiu (alebo jeho nedostatok) ovplyvňuje zbory? 
 
 
 
 
 
 
4. Podeľte sa so svojou vlastnou formuláciou misijného záväzku pre váš zbor 

alebo tím služobníkov. Ako každé tvrdenie zodpovedá biblickým presvedče-
niam, ktoré ste sformulovali v častiach 1-5 na pracovnom liste Misijný závä-
zok? 

 
 
 
 
 
 
5. Ako plánujete dokončiť spoločný misijný záväzok pre váš zbor alebo tím slu-

žobníkov? 
 
 
 
 
 
 
6. Ako plánujete prezentovať svoj misijný záväzok, aby ste motivovali ostatných 

k službe? 
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KROK 6:  PRAKTICKÉ ČINY POSLUŠNOSTI 
Aké dôsledky vyplývajú z tejto témy? 

 
 
1. Ako diskusia zmenila vaše pôvodné zmýšľanie o tejto téme? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Ako dokončíte úlohu týkajúcu sa Misijného záväzku pre váš zbor alebo tím 

služobníkov? 
 

 

 

 

Tento študijný materiál a jeho kópie poskytuje slovenský vydavateľ užívateľom bezplatne. 

Jeho vydávanie však má svoje náklady. Pomôžete nám, ak ako vďačný používateľ tejto 

lekcie svojim príspevkom podporíte prípravu a vydanie ďalších kurzov. Ďakujeme Vám. 

Podrobnejšie informácie o podpore na: www.cb.sk/index.php/kniznica/zborova-kola 
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POZNÁMKY 
 
 


