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PRÍRUČKA PRE MODERÁTORA 
 

VODCOVIA 
Téma 6 

 

 
AKÍ MAJÚ BYŤ ZBOROVÍ VODCOVIA A ČO MAJÚ ROBIŤ? 

 
 
 

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: Pomôžte týmto skupinám objaviť biblické predpoklady 
pre úlohu zborových vedúcich a taktiež preskúmať ich hlavné zodpovednosti. 

 ZHODNOTENIE: Povzbuďte všetkých týchto vedúcich, aby zhodnotili svoje 
predpoklady pre vodcovstvo na základe biblických kategórií.  

 OSOBNÝ RAST: Táto téma by mala nádejným budúcim vedúcim poskytnúť 
príležitosť pre rozpoznanie charakterových vlastností, na ktorých možno po-
trebujú pracovať.  

 
 
Kazateľský tím a staršovstvo: 

 VÝBER A USTANOVENIE: Tieto skupiny môžu použiť túto tému buď na to, aby 
vytvorili alebo prehodnotili procedúry výberu a ustanovenia hlavných vedúcich 

v zbore.  

 ZHODNOTENIE: Túto tému môžete využiť ako príležitosť na vyhodnotenie. 
Predpoklady žiadneho vedúceho neostávajú statické. Je zdravé z času na čas 
zhodnotiť svoju vlastnú vhodnosť pre službu vodcu. 

 
 
Poznámka: Téma 6 v kurze Cirkev je úvodom k záležitostiam týkajúcim sa pred-

pokladov a ustanovovania zborových/cirkevných vedúcich. Pre dôkladnejšie pre-
skúmanie tejto témy sa pozrite na Témy 4 a 5 v Príručke pre starších a na Témy 3 a 4 
v kurze Vedúci služobník.  
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Úvodné poznámky 
 
Táto téma sa v skutočnosti zaoberá dvoma širšími oblasťami: predpokladmi pre 

službu vedúcich zboru a zodpovednosťami vedúcich zboru. V závislosti od vašej sku-
piny sa môžete sústrediť na obe oblasti alebo len na jednu z nich.  

Keďže najväčšie cirkevné tradície spôsobili v tomto smere veľa rozdielov, chceme 
vás povzbudiť, aby ste sa zamerali na tabuľku v Kroku 2 a skúmali, čo Biblia sku-
točne hovorí o vodcovstve v cirkvi. Týka sa to nielen pastorov, starších, biskupov, 
diakonov alebo akokoľvek sa konkrétne nazývajú. V skutočnosti pre vodcov existuje 
mnoho rozličných názvov. Možno ich vo vašom zbore nenazývate „staršími“ a to je 
v poriadku. Veríme, že tieto predpoklady v Biblii platia pre vodcov v zbore všeobecne, 
bez ohľadu na to, ako sa volajú. Ak pôsobia na akejkoľvek úrovni vodcovstva (napr. 
keď vedú triedu nedeľnej školy, skupinku alebo tím vítacej služby), potrebujú sa usi-
lovať o spĺňanie duchovných predpokladov pre vodcovstvo v cirkvi. 

 
 
 

Začíname 
 
Pre rozprúdenie diskusie môžete použiť Príklad zo života v Kroku 1. Taktiež môže-

te začať tým, že necháte ľudí napísať, o čo podľa nich v tejto téme ide (všimnite si, čo 
napísali na strane 3). Tým zabezpečíte, že každý bude diskutovať o tej istej téme. 

Iný spôsob, ako začať túto tému, je hovoriť o minulých skúsenostiach ľudí 
s vodcami v cirkvi. To sa však môže ľahko zvrtnúť na negativizmus a chceli by sme 
sa vyhnúť tomu, aby skupina prešla ku kritike zborových vodcov, či už vo vašom 
zbore alebo zboroch, kde boli predtým. 

 
 
 

Návrhy na diskusiu 
  
Krok 5: Diskusia o téme 

 
(Poznámka: Prvé štyri otázky sa týkajú predpokladov pre službu a otázky 5 – 8 

sa viac zaoberajú funkciami a zodpovednosťami. Môžete sa rozhodnúť diskutovať 
o všetkých ôsmich otázkach, alebo sa môžete zamerať viac na predpoklady alebo na 
funkcie.) 
 

Pri Otázke č. 1 prinajmenšom povzbuďte ľudí, aby videli, že Biblia sa ohľadom 
výberu zborových vodcov viac zameriava na charakter než na schopnosti alebo obda-
rovanie. 
 

Pri Otázke č. 2 si zopakujete biblické informácie o predpokladoch pre službu, 
ktoré sa nachádzajú v uvedených oddieloch, a potom môžete diskutovať o tom, či 
tieto platia na všetkých úrovniach zborového vodcovstva, alebo len na špecifickej 
úrovni. Ľudia často hovoria, že väčšia miera zodpovednosti vyžaduje väčšiu mieru 
zrelosti, aj keď môže ísť o tú istú vlastnosť, ktorá je predpokladom pre službu. Na-
príklad: Od vedúceho s menším rozsahom zodpovedností sa neočakáva taká miera 
vľúdnosti, ako od vedúceho s väčšou zodpovednosťou. 
 

Otázka č. 3 vás vedie k skúmaniu, ako by sa tieto predpoklady (identifikované 
v Otázke č. 2) dali aplikovať v súčasnosti na váš zbor. Niektoré skupiny pre svoju 
primeranú pokoru môžu povedať, že nikto z nich úplne nespĺňa tieto predpoklady. 



Príručka pre moderátora, Téma 6: Vedúci ................................................................................................................. 
 

KURZY PRE ZBOROVÝCH PRACOVNÍKOV: CIRKEV 

3 

Dobrým predpokladom pre službu staršieho pravdepodobne je, keď dotyčný povie, že 
pre svoju službu predpoklady nespĺňa. V praxi to funguje tak, že v skupine kresťa-
nov, ktorí spolu tvoria zbor, niekto musí prevziať úlohu vodcu, a to by mali byť tí, 
ktorí sú zrelší ako ostatní. Môžete ľudí odkázať na Novú zmluvu a ukázať im, že Pa-
vol bol v niektorých mestách (napr. v Tesalonikách) iba niekoľko mesiacov predtým, 
než sa tam znova vrátil a ustanovil starších. Títo starší boli pravdepodobne mužovia, 
ktorí boli bohabojní ešte predtým, než sa stali kresťanmi. Stali sa staršími, hoci boli 
kresťanmi len krátko. To sa stáva v iných častiach sveta, kde cirkev rastie veľmi 
rýchlo (napr. v Latinskej Amerike) a človek, na ktorého pripadne vodcovstvo, je kres-
ťanom len veľmi krátko, ale má lepšie predpoklady ako ostatní. Môžete použiť obraz 
manžela a manželky – i keď si nemyslia, že sú pripravení mať deti, keď sa im dieťa 
narodí, stávajú sa rodičmi a musia prijať túto zodpovednosť. Ak vznikne zbor, tí, kto-
rí sú zrelší, sa možno necítia pripravení, ale potrebujú prevziať zodpovednosť 
a pôsobiť ako vodcovia v miestnom zbore. 
 

Otázka č. 4 vás vedie k osobnejšej stránke predpokladov pre službu zborového 
vodcu. Pozrite sa na „Osobný projekt“ v Kroku 4. Tu je dôležité byť čo najotvorenejší 
v otázkach charakteru každého člena skupiny. To bude závisieť od toho, ako veľmi 
sú otvorení a aká veľká dôvera medzi nimi panuje v tom, koľko toho chcú zdieľať 
alebo do akej hĺbky môžete ísť v tejto časti. Pri niektorých skupinách možno zistíte, 
že strávite značný čas rozhovormi na osobnej úrovni – zdieľaním, ako sa vám darí 
v kresťanskom živote, vzájomnými modlitbami a povzbudzovaním a dokonca 
i vytváraním vzťahov vzájomnej zodpovednosti. Pri inej skupine môže byť ťažie roz-
právať sa o tom, ako sa tieto predpoklady týkajú rôznych ľudí vo vašom zbore. Mož-
no dokonca dôjde k tomu, že spochybníte predpoklady konkrétneho vodcu (ak je to 
vhodné). Rozhodne je dôležité zaoberať sa konkrétnymi problémami, ak sa vynoria 
a ak je potrebné, aby sa riešili. Použite vlastnú múdrosť a úsudok pri rozhodovaní sa 
o tom, nakoľko je vhodné sa venovať takýmto problémom s vašou konkrétnou sku-
pinou. 

Pri týchto predpokladoch sa niekedy stane, že pri niektorých sa členovia skupiny 
nezhodnú alebo budú mať problémy niektoré aplikovať, napr. „muž jednej ženy“. Ho-
ci existuje viacero uhlov pohľadu, zdá sa, že väčšina odborníkov na Novú zmluvu by 
dnes tvrdilo, že v danom oddiele ide o charakterovú vlastnosť (teda byť mužom, ktorý 
je oddaný len jednej žene), a nie o človeka, ktorý nebol nikdy rozvedený alebo nikdy 
neovdovel a znovu sa oženil. Taktiež otázka spravovania vlastnej domácnosti niekedy 
vyvoláva veľkú diskusiu týkajúcu sa detí. Domnievame sa, že tento oddiel hovorí 
skôr o deťoch v niekoho domove než o dospelých deťoch, ktoré sa vedia rozhodovať 
samé za seba.  
 

Poznámka: Pri posledných štyroch otázkach, ktoré sa týkajú zodpovedností 
a úloh zborových vodcov, sa vráťte k štúdiu biblie v Kroku 2. Upriamte pozornosť 
skupiny na samotné Písmo a presne zaznamenajte, čo biblia hovorí.  
 

V Otázke č. 6 porovnávate, čo ako zboroví vodcovia robíte, s tým, čo Biblia hovo-
rí, že by ste mali robiť. Kľúčovou vecou tu je rozpoznať konkrétne oblasti, v ktorých 
sa ako skupina (a ako jednotlivci) potrebujete meniť.  
 

Otázka č. 7 nemá za účel vytvoriť rozpor, ale otvára tému rozdielov medzi pas-
tormi a staršími a platenými a neplatenými vodcami. Otázka nesmeruje k tomu, aby 
členovia zaujali jasné stanovisko, len sa pýta „Čo hovorí Biblia o rôznych druhoch 
vodcov v miestnom zbore?“ Niektorí môžu tvrdiť, že pastori a starší sú len dve rôzne 
mená pre takú istú osobu, a taktiež, že všetci vodcovia sú rovnakí. Otázka platených 
a neplatených vodcov váz zavedie späť 1 Timotejovi 5:17-20, oddielu o tých, ktorí sú 
hodní dvojitej cti, čo je odkaz na niektorých vodcov, ktorí sú platení. S týmito otáz-
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kami sa budete musieť popasovať v kontexte vašej vlastnej tradície a miestneho zbo-
ru. Znovu vás povzbudzujeme k tomu, aby ste sa pozerali do biblie a kládli si otázku 
„Čo o týchto veciach Biblia hovorí a čo nehovorí?“  
 

Otázka č. 8 otvára tému hlavného vedúceho v kontraste alebo v spojitosti 
s tímom vodúcich. Tu sa môžete znova pozrieť na článok Gene Getza, kde sú uvede-
né niektoré dobré postrehy k tejto téme. V rôznych cirkevných tradíciách je táto vec 
riešená rôzne a vy sa ňou potrebujete zaoberať v rámci vašej vlastnej tradície 
a taktiež v súlade s tým, čo Písmo hovorí a čo nehovorí.  

 
 
 

Ukončenie 
 

Krok 6: Praktické činy poslušnosti 

 
Pri Otázke č. 2 môžete povzbudiť vašu skupinu, aby si vybrali jednu oblasť, 

v ktorej potrebujú najviac rásť – aby sa stali kvalifikovanejšími. Alebo, ak ste sa za-
merali na zodpovednosti, aby konkrétnym spôsobom pretvorili svoje úlohy v službe, 
aby sa ich služba viac zhodovala s biblickými princípmi.  

 
 
 

Zhrnutie diskusie  
 

Je dôležité zopakovať, že biblia sa zameriava na duchovné charakterové predpo-
klady a spomína niektoré zodpovednosti zborových vodcov. Pre niektorých je užitoč-
né zhrnúť zodpovednosti zborových vodcov výrazom „pastierstvo“. Zopakujte si vý-
sledky, ktoré sú najvhodnejšie pre tým vodcov, s ktorým pracujete, na základe štú-
dia, ktorému sa venovala vaša skupina. 

 
 
 

Príprava na nasledujúcu tému 
 
Tu, na konci Témy 6, venujte nejaký čas príprave na celú druhú polovicu tohto 

kurzu. Prvá časť bola zameraná na otázku „Aká má cirkev byť“. Druhá časť je zame-
raná na to, „Čo má cirkev robiť“.  

 
 
 

Modlitebné stíšenie 
 

Zopakujte si „Výsledky“ ktorejkoľvek témy, ktorú ste v tomto kurze zatiaľ preštu-
dovali. Jeden druhému sa za ne zodpovedajte.  

 
* 
 

 


