P RÍRUČKA PRE MODERÁTORA
P ODSTATA VODCOVSTVA
Téma 1

ČOHO SA TÝKA VODCOVSTVO V ZBORE?

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:
• POCHOPENIE: Objasní duchovno-služobno-pastiersku povahu kresťanského
vodcovstva.
• ZHODNOTENIE: Zhodnotia svoje tímy na základe služobno-pastierskeho
modelu.

Kazateľský tím a staršovstvo:
• POCHOPENIE: Objasní duchovno-služobno-pastiersku povahu kresťanského
vodcovstva.
• ZHODNOTENIE: Na základe tejto témy hodnotí vodcovstvo v zbore z pohľadu
duchovno-služobno-pastierskeho modelu vodcovstva.

Úvodné poznámky
Táto prvá téma v kurze Vedúci služobník skúma, čo je zborové vodcovstvo
z biblickej perspektívy. V istom zmysle je vodcovstvo vplyvom. Ale ak povieme, že
vodcovstvo je vplyv, prináša to pre vedúcich v cirkvi veľa otázok, napríklad:
• Aká je povaha tohto vplyvu na skupinu nasledovníkov?
• Ako sa tento vplyv uplatňuje?
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• Ako sa vplyv, ktorý využíva zborový vedúcim líši alebo nelíši od vplyvu, ktorý
niekto uplatňuje v sekulárnej sfére?
V prvom článku vyzdvihuje William Lawrence niekoľko opisov kresťanského
vodcovstva. Poukazuje na to, že pravý kresťanský vodca/vedúci:
•
•
•
•

je oddaný nasledovník Vodcu (Krista),
uplatňuje vodcovstvo s kristovským charakterom,
opiera sa o zmocnenie Svätým Duchom,
je najprv služobníkom a až potom vodcom/vedúcim.

Meansov článok rozširuje túto tému služobníka-vodcu. Hovorí, že služobnícivodcovia sú najprv duchovnými ľuďmi. Sú príkladom pre zbor a služobníkmi pre
zbor. Nie sú ani majiteľmi zboru, ani šéfmi zboru, ale skôr ľuďmi, ktorým bola
zverená zodpovednosť, aby dobre slúžili zboru.

Začíname
Jednou možnosťou, ako uviesť túto tému, je požiadať skupinu, aby porozprávali
svoje skúsenosti s dobrými vedúcimi. Čo robí týchto vedúcich takými efektívnymi?
Krok 1: Pochopenie témy
Výroky
Inou možnosťou ako začať túto tému je spýtať sa, ktorý „Výrok“ sa im najviac
páčil a prečo. Niektoré citáty zdôrazňujú službu ako základ pre pravé vodcovstvo,
ale iné, napríklad Gardner a Laundry sa na to pozerajú z odlišnej perspektívy.
Upozorňujeme, že Otázka č.6 v Krok 5: Diskusia o téme rozširuje použitie „Výrokov“
na skúmanie kľúčových vlastností, ktoré by predstavitelia zboru mali očakávať od
nádejných budúcich vedúcich.

Návrhy na diskusiu
Aj keď návrhy uvedené nižšie začínajú prvými dvoma otázkami z Krok 5:
Diskusia o téme, nechceme naznačiť, že by ste pri každom stretnutí mali prejsť
všetkými diskusnými otázkami. Pred stretnutím venujte trochu času výberu
kľúčových otázok, ktorými by sa mala vaša skupina zaoberať.
Nižšie uvedené návrhy slúžia práve na to. Nechceme, aby sa táto Príručka pre
sprievodcu stala knihou odpovedí pre sprievodcov - je zostavená skôr ako všeobecný
ukazovateľ smeru k rôznym možnostiam, ktorými môžete realizovať toto štúdium.

Krok 2: Štúdium Písma
Otázka č.1 z Krok 5: Diskusia o téme je dobrým miestom na začatie diskusie,
lebo viacej kladie dôraz na Slovo Božie ako na ľudský názor. Pozrite sa do Izaiáša
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42:1-4 a Marka 10:35-45 a potom povzbuďte svoju skupinu k zdieľaniu toho, čo sa
naučili o zbožnom vodcovstve z týchto dvoch oddielov.

Krok 5: Diskusia o téme
Čo sa týka Otázky č.2, môžete sa ňou zaoberať vyššie v časti „Začíname“.
Doplňujúca otázka môže byť: „Na základe ‘Výrokov‘ a biblických oddielov v Krok 2:
Štúdium Písma, o ktorých sme uvažovali, aký je rozdiel (ak je nejaký) medzi
definíciou vodcovstva vo všeobecnom zmysle a vodcovstvom v prostredí zboru?“
Otázka č.3 posúva diskusiu o osobitostiach kresťanského vodcovstva o krok
ďalej. Ako rámec pre túto diskusiu použite Lawrenceov opis vedúcich/vodcov, ktorí
sú príkladom, sú správcami a pastiermi. Lawrence tvrdí, že kresťanské vodcovstvo
sa odlišuje svojím postavením, požiadavkami na charakter, zdrojom, zmocnením,
ambíciou, motiváciou a autoritou.
Doplňujúce otázky: Ako odpovedá James Means na otázku: „Majú vedúci zboru
riadiť zbor a robiť rozhodnutia pre zbor, alebo sa má zbor podieľať na hlavných
rozhodnutiach?“ Čo hovorí Lawrence o autorite vedúcich zboru? Aký máte názor na
túto vec?
Otázka č.4 zdôrazňuje tajomstvo vodcovstva v zbore a poukazuje na indikátory,
ktoré hovoria o tom, že „ho máte“. Sú to: vplyv na spoločníkov, posilňovanie
druhých, ochota slúžiť ako vedúci a prítomnosť biblických charakterových kvalít
vedúceho (1Tim 3:1-11). Na druhej strane je treba vnímať aj to, že ako skutočný
slúžiaci vedúci v cirkvi si môžete byť sotva vedomí toho, že „ho máte“.
Otázka č.5 otvára tému, že do akej miery je vodcovstvo podmienené naším
obdarovaním alebo situáciou.
Pri Otázke č.6 môže diskusia nad „ Príkladom zo života“ v Krok 1: Pochopenie
témy poslúžiť na zhrnutie toho, čo sa skupina naučila o podstate kresťanského
vodcovstva.
Ak využijete Otázku č.7, dajte skupine pár minút na to, aby napísali, ako sa
zmenilo ich uvažovanie o podstate kresťanského vodcovstva na základe výsledkov
tejto diskusie.
Poznámka: Zhrnutie štúdia. Niekedy je dôležité zhrnúť hlavné veci, ktoré sa
skupina naučila a tému uzavrieť. Inokedy je rovnako dôležité nechať koniec
otvorený, aby skupina mohla o tom ďalej premýšľať.
Ak to vnímate tak, že pre toto štúdium je vhodné zhrnutie, môžete sa spýtať:
„Ktoré hlavné veci o podstate kresťanského vodcovstva sme sa naučili v tejto lekcii?“
Inou, veľmi účinnou možnosťou pre zhrnutie, je zapisovať si počas štúdia príspevky
rôznych členov skupiny do vášho zápisníka, a potom sa na konci zmieniť o tom, čo
kto povedal.
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Ukončenie
Krok 4: Príprava vlastnej odpovede
Požiadajte skupinu, aby povedali svoje odpovede z oddielu „Zručnejšia služba.“
Je to príležitosť na diskusiu o tom ako skupina uplatní myšlienku dôverníka (pozri
Otázku č.4 v Krok 6: Praktické činy poslušnosti) počas trvania kurzu Vedúci
služobník.

Krok 6: Praktické činy poslušnosti
Podľa toho, koľko máte času, môžete dať členom skupiny chvíľu na to, aby
napísali krátku odpoveď v Krok 6: Praktické činy poslušnosti a diskutovali o svojich
odpovediach so svojimi dôverníkmi počas týždňa.
Položte dôraz na Otázku č.1 a 2. Tento kurz je určený na to, aby viedol k zmene
- aj jednotlivcov aj skupinu vedúcich.

Príprava na nasledujúcu tému
Otvorte si Tému 2 a preberte so skupinou to, čo si majú urobiť počas prípravy
na nasledujúce štúdium. Ako moderátor by ste si mali sami vypracovať Tému 2, aby
ste mohli vyzdvihnúť niektoré oddiely z Písma, články alebo diskusné otázky.

Modlitebné stíšenie
Venujte čas modlitbám. Ďakujte Pánovi za to, že dal dohromady vašu skupinu
pre štúdium kurzu Vedúci služobník. Proste Pána o neustálu oddanosť tomuto
štúdiu a o nové pohľady na to ako On chce, aby bolo vedené Jeho kráľovstvo.
*
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