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PRÍRUČKA PRE MODERÁTORA 
 

VYSTROJOVANIE, PRVÁ ČASŤ 
Téma 11 

 

AKO ZBOROVÍ VEDÚCI PRIPRAVUJÚ ĎALŠIU GENERÁCIU? 
 
 
 

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: Spoznanie biblického základu pre prípravu budúcich 

vedúcich súčasnými vedúcimi. 

• ZHODNOTENIE: Zhodnotenie nakoľko je vo vašich tímoch služobníkov 
vysokou hodnotou príprava/vystrojovanie ďalších vedúcich. 

• PLÁNOVANIE: Sformulovanie postupu pre rozvoj vedúcich v každom 
služobnom tíme. 

• Sformulovanie celkového postupu pre prípravu ďalšej generácie vedúcich 
v zboroch. 

• Príprava plánu, ktorý by zabezpečil, že partnerské formovanie budúcich 
vedúcich bude vedomou súčasťou zborového života. 

 
 
Kazateľský tím a staršovstvo: 
• LEPŠIE POCHOPENIE: Obnova vášho záväzku pripravovať novú generáciu 

vedúcich. 

• ZHODNOTENIE: Zhodnotenie nakoľko je vo vašich tímoch služobníkov 
vysokou hodnotou príprava/vystrojovanie ďalších vedúcich. 

• PLÁNOVANIE: Sformulovanie celkového postupu pre prípravu vedúcich vo 
vašom zbore. 
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Úvodné poznámky 
 
Hlavnou činnosťou v tejto lekcii je zostavenie celkového plánu zameraného na 

prípravu súčasných a budúcich vedúcich vo vašom zbore. Je bežné, že vedúci 
zborov si myslia, že by mal prebiehať výcvik budúcej generácie vedúcich, aj sú 
presvedčení o dôležitosti tohto konceptu, ale nepripravujú žiadnych vedúcich. Vaša 
úloha ako moderátora tejto témy „Vystrojovanie, prvá časť“ je pohnúť vedúcich od 
úmyslov k činom. Pamätajte na tento cieľ počas diskusie a vrúcne sa modlite, aby 
Boh svojim Duchom priniesol vo vašom zbore rozvoj vodcovstva.  

 
 
 

Začíname 
 
Štúdium začnite modlitbou. Všimnite si poznámky v časti „Duchovné 

formovanie“ v Krok 4: Príprava vlastnej odpovede a použite tieto prvky v modlitbe. 
 

Krok 1: Pochopenie témy 
 
Spýtajte sa skupiny na ich názor k otázkam na konci „Príbehu zo života“ 

o Deanovi a Ronovi. Pozrite si takisto Otázku č.4 v Krok 5: Diskusia o téme. 
 
 
 

Návrhy na diskusiu 
 
Krok 2: Štúdium Písma 
 
Pre zakotvenie diskusie v Písme, začnite s biblickým štúdiom 2 Tim 2:1 a 3:10-

17. Požiadajte členov skupiny, aby sa zdieľali so svojimi zisteniami. 
 
Krok 5: Diskusia o téme 
 
Otázka č.1 praktickým spôsobom zdôrazňuje silu mentorského vzťahu. Venujte 

čas na vypočutie každého člena skupiny. 
 
Otázke č.2 sa odvoláva na časť „Zručnejšia služba“ v Krok 4: Príprava vlastnej 

odpovede. Požiadajte ľudí v skupine, aby povedali svoje odpovede. 
 
Keď sa budete zaoberať Otázkou č.3 je dôležité, by ste sa vyhli zásadnému 

hodnoteniu prístupu vášho zboru k úlohe žien v zbore. Namiesto toho akceptujte 
postoj vášho zboru v tejto veci a snažte sa riešiť otázku, čo sa v zbore robí pre 
prípravu žien, ktoré sú niekoho alebo niečo vedú.  

 
Otázku č.4 využite ako príležitosť pre diskusiu o tom, ako by ste mohli zaviesť 

prepracovanejší prístup k mentorskej starostlivosti vo vašom zbore. 
 
Hoci sa Otázka č.5 práve netýka jadra témy budovania vedúcich vo vašom 

zbore, môže byť užitočné preskúmať, či by sa na rozšírenie prípravy budúcich 
vedúcich nedali využiť aj iné prístupy k teologickému vzdelávaniu. 
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Ukončenie 
 
Krok 6: Praktické činy poslušnosti  
  
Ako už bolo spomenuté v úvodných poznámkach, dôležitou vecou v tomto 

momente je pohnúť vašu skupinu od myšlienok k činom v otázke celkovej stratégie 
prípravy vedúcich a v otázke budovania mentorského prístupu v starostlivosti 
o jednotlivcov, u ktorých je potenciál pre vedenie. Urobte si dostatok času na 
diskusiu o tom, ako budete rozvíjať jasný postup budovania vedúcich vo vašom 
zbore alebo služobnom tíme. 

 
 
  

Príprava na nasledujúcu tému 
 
V závere tohto štúdia venujte niekoľko minút letmému pohľadu na Tému 12 

a označte tie časti, ktoré chcete zdôrazniť. 
 
Poznámka: Keďže nasledujúca téma je poslednou témou v tomto kurze, mali by 

ste naplánovať posedenie pri nejakom občerstvení a oslavu toho, čo ste sa počas 
tohto kurzu naučili. 

 
 
 

Modlitebné stíšenie 
 
Chváľte spoločne Pána, oslavujte ho za príležitosť pomáhať v raste budúcej 

generácii. Proste o vedenie a bystrosť pri predvídaní strategických potrieb v príprave 
vedúcich vo vašom zbore teraz aj v budúcnosti. 

 
* 


