
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 
 

CHUDOBA 
Téma 9 

 

 

AKÝ JE VZŤAH MEDZI EVANJELIZÁCIOU A SOCIÁLNOU PRÁCOU? 
 
 
 

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:  

o Preskúmať miesto sociálnej práce v celkovej misii cirkvi. 

o Preskúmať úlohu sociálnej práce v kázaní evanjelia.  

 ZHODNOTENIE: Zhodnotiť, do akej miery váš tím služobníkov je alebo by mal 
byť zapojený v sociálnej práci. 

 OSOBNÁ REFLEXIA: Preskúmať svoj životný štýl a vytvoriť konkrétne plány na 
aplikovanie toho, čo si sa naučil. 

 
Kazateľský tím a staršovstvo: 

 LEPŠIE POCHOPENIE:  

o Preskúmať miesto sociálnej práce v celkovej misii cirkvi. 

o Preskúmať rolu sociálnej práce pri kázaní evanjelia. 

 ZHODNOTENIE: Zhodnotiť, do akej miery je váš zbor zapojený do sociálnej 
práce. 

 OSOBNÁ REFLEXIA: Preskúmať svoj životný štýl a urobiť konkrétne plány na 
aplikovanie toho, čo si sa naučil.  

 PLÁNOVANIE: Sformulovať, do akej miery by váš zbor a jeho vedúci mali byť 
zapojení do sociálnej práce. 
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Úvodné poznámky 
 
Váš prístup k tejto téme bude do veľkej miery záležať od zloženia vašej skupiny 

a denominačného pozadia vášho zboru. Niektoré zbory majú dlhodobú tradíciu v so-
ciálnej práci, iné sú voči nej tradične skeptické pre jej spojitosti s liberálnym kres-
ťanstvom. Je dôležité mať na pamäti, že pri tejto téme sa niektorí ľudia môžu cítiť 
ohrození. 

 
 
 

Začíname 
 
Začnite modlitbou. 

 
Dobrý spôsob, ako začať túto tému, je poprosiť niekoľko účastníkov, aby sa pode-

lili o svoje najranejšie spomienky na to, keď si začali uvedomovať sociálne, rasové 
alebo ekonomické rozdiely medzi nimi a inými ľuďmi. 

Ak postupne prechádzate celým kurzom Misia, oslovte jedného alebo dvoch 
účastníkov, aby porozprávali o svojich rozhodnutiach z Kroku 6: Praktické činy po-
slušnosti z Témy 8 (ale nech vedia, že ak nechcú, nemusia hovoriť o svojich súkrom-
ných riešeniach). 

Pripomeňte im, že by sa mali dohodnúť na ďalšom stretnutí so svojimi dôverník-
mi, ak tak ešte neurobili. (Účastníci sa dohodli, že počas štúdia tohto kurzu sa zo 
svojimi dôverníkmi stretnú aspoň trikrát).  

 
 
 

Návrhy na diskusiu 
 

Krok 1: Pochopenie témy 

 
Prvý Príklad zo života rozoberá jeden z teologických argumentov proti sociálnej 

práci a snaží sa zaujať neutrálne stanovisko bez posudzovania, kto má pravdu. Slúži 
na zdôraznenie emočného náboja spojeného sily s touto témou. Druhý Príklad zo ži-
vota sa snaží poukázať na skutočnosť, že sociálna práca a evanjelizácia sú úzko spo-
jené, a že mnoho predpokladov, ktoré majú ľudia zo strednej vrstvy o tom, čo je efek-
tívne, v iných kontextoch nefunguje. 

 
Krok 3: Nahliadnutie do iných zdrojov  

 
„Veľký obrat“ od Davida Moberga je sociologický a historický článok, pomerne od-

lišný od ostatných textov v tomto kurze. Väčšia kresťanov nepozná historické poza-

die, ktoré tak veľmi ovplyvňuje ich spôsob myslenia o sociálnej práci. 
 

Krok 4: Príprava vlastnej odpovede 

 
Hlbšie porozumenie 

 
Alternatívy sú usporiadané podľa narastajúceho množstva námahy, ktorá je na 

ich realizáciu potrebná, čo môže taktiež odrážať mieru toho, čo sa účastníci naučili.  
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Krok 5: Diskusia o téme 

 
V súvislosti s Otázkou č. 4 sa určite venujte článku od Moberga. V závislosti od 

zloženia vašej skupiny diskutujte o tom, čo váš zbor môže urobiť pre to, aby sa efek-
tívnejšie venoval sociálnym aspektom misie cirkvi.   

 
 
 

Ukončenie 
 

Krok 6: Praktické činy poslušnosti 

 

Na záver diskusie venujte čas dokončeniu Kroku 6: Praktické činy poslušnosti. 
 

 
 

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

dujúcu tému. 
 
 
 

Modlitebné stíšenie 
 
Oslavujte Pána za rozdiely, ktoré nám všetkým dal a proste o to, aby ste vedeli 

viac oceniť každého človeka ako Božie stvorenie. Povzbuďte účastníkov k skúmaniu 
vlastných životov a k vyznaniu hriešnych postojov a činov súvisiacich s ľuďmi, ktorí 
sa od nich líšia.  

 

* 
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