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PRÍRUČKA PRE MODERÁTORA 
 

CHARAKTER, DRUHÁ ČASŤ: 
DÔVERYHODNOSŤ 

Téma 4 

 

AKO MÔŽU VEDÚCI ZBORU ZAISTIŤ SVOJU BEZÚHONNOSŤ? 
 
 
 

Ako získať z tohto štúdia čo najviac: 
 
Aby ste z tejto témy získali maximálny úžitok, pamätajte na „Možné dopady“ 

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: Ocenenie potreby dôveryhodnej povesti a dobrého 

mena. 

• ZHODNOTENIE: Zhodnotenie ich vlastných vodcovských vlastností vo svetle 
biblických kritérií, ktoré sa vzťahujú na dôveryhodnosť v živote a službe. 

• OSOBNÝ RAST: Konkrétne kroky, ktoré zabezpečia, že skutočne zodpovedajú 
biblickým vlastnostiam, ktoré sú vymenované v oddieloch, ktoré sa preberajú 
v tejto téme. 

 
 
Kazateľský tím a staršovstvo: 
• VÝBER A USTANOVENIE: Použijú túto tému buď na vytvorenie alebo 

korekciu svojich postupov, ktoré používajú pri výbere a ustanovovaní 
hlavných vedúcich v zbore. 

• ZHODNOTENIE: Využijú toto štúdium na hodnotenie. Žiadna vlastnosť vodcu 
nezostáva statická a je zdravé ak z času na čas preveríme seba, či sme vhodní 
ako vedúci. 
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Úvodné poznámky 
 
Téma 4 je druhým štúdium, ktoré odzrkadľuje biblické dôrazy ohľadne 

charakteru vedúceho služobníka v zbore. V Téme 3 ste preskúmali niektoré 
vnútorné charakterové vlastnosti z Pavlovho listu v 1Tim 3. Táto téme odzrkadľuje 
skutočnosť, že zbožný charakter je ako minca s dvoma stranami: Vyžaduje si aj 
zrelosť aj dôveryhodnosť. 

 
Keď sme vedúcimi služobníkmi v zbore, naša dôveryhodnosť má dopad na našu 

schopnosť správne a dobre viesť. To vyvoláva celý rad otázok, napríklad: 
 
• Ako môžeme posúdiť dôveryhodnosť súčasného (alebo nádejného) vedúceho? 

• Do akej miery majú vedúci služobníci zboru spĺňať kritéria dôveryhodnosti, 
ktoré sú vymenované v Biblii? 

• Malo by niekoľko poznámok od nespokojných členov zboru alebo od 
zlomyseľných neveriacich ovplyvniť naše hodnotenie bezúhonnosti 
a dôveryhodnosti našich vedúcich? 

 
Táto téma je pre pochopenie podstaty zborového vodcovstva životne dôležitá 

prinajmenšom z dvoch dôvodov: Po prvé, ako vedúci potrebujeme byť poslušní 
Božiemu Slovu. Prvá vlastnosť, ktorú Pavol uvádza v 1Tim 3:2 je zastrešujúcou 
požiadavkou. Boh hovorí, že pred všetkým ostatným sa vedúcim zboru nemá mať čo 
oprávnene vyčítať. Inými slovami, ak nás ľudia z niečoho obviňujú, ich obžaloba 
neobstojí. Tým sa nepredpokladá, že vedúci musia byť dokonalými, ale že všetky 
chyby napravia a chodia v bezúhonnosti pred Bohom aj ľuďmi. Po druhé, 
dôveryhodnosť vedúceho je zásadnou vecou, lebo svet sa pozerá. V našich časoch sa 
vedúci zborov a cirkví dostali pod taký podrobný dohľad ako nikdy predtým. A keď 
vedúci zlyhá, je znevážený Boh a naše svedectvo je pošpinené. 

 
Téma 4 znovu zavíta do 1Tim 3 a do článku Gena Getza o tom, ako sa stať 

duchovne zrelým vedúcim. Bude tiež hovoriť o výzve Jerryho Whitea k všetkým 
veriacim a vedúcim zborov, aby boli bezúhonnými ľuďmi. Vy ako moderátor tejto 
skupiny to využite ako príležitosť na zhodnotenie vašej vlastnej dôveryhodnosti ako 
vedúceho. Ak je to nevyhnutné, korte sa pred Bohom a urobte všetky nevyhnutné 
úpravy pred tým ako budete sprevádzať skupinu pri štúdiu tejto mimoriadne 
dôležitej témy. 

 
 
 

Začíname 
 
Urobte prehľad toho, čo skupina doteraz prebrala v tomto kurze. Mali zistiť, že 

vedúci služobník zboru je: 
 
• Osoba, ktorá slúži Bohu a ľuďom tým, že ich ovplyvňuje, aby splnili Božieho 

zámery. 

• Duchovná, zbožná osoba. 

• Osoba so zrelým charakterom 
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Pozrite sa znova do Krok 6: Praktické činy poslušnosti v Téme 3. Požiadajte 
skupinu aby porozprávali o tom, čo urobili pre to, aby prakticky uplatnili Tému 3. 

 
Venujte niekoľko minút modlitbám za to, čo Boh povedal a proste ho, aby otvoril 

vaše srdcia keď sa budete rozprávať o potrebe dôveryhodnosti pred Bohom a ľuďmi. 
 
 
 

Návrhy na diskusiu 
 
Krok 2: Štúdium Písma 
 
Keďže biblické texty z Daniela a 1Tim sú pre túto diskusiu kľúčové, navrhujeme 

vám, aby ste začali so stručným biblickým štúdium týchto oddielov. Požiadajte 
členov, aby sa zdieľali so svojimi výsledkami osobného štúdia kníh Daniela 
a Timoteja. 

 
 
Krok 5: Diskusia o téme 

 
Otázka č.1 môže byť zodpovedaná pri štúdia Písma vyššie. Ak nie, môžete 

diskutovať o spôsobe ako použiť charakteristiky z 1Tim 3 a potom otvoriť diskusiu 
o každom z hlavných prvkov. 

 
Otázka č.3 otvára tému o tom, v akom rozsahu môžu neveriaci diktovať, kto 

majú byť vedúci v zbore. Ako by zbory mali uplatňovať túto biblickú požiadavku na 
vedúcich, že majú mať dobrú povesť pred neveriacimi? 

 
Otázka č.4 sa dotýka témy zborovej disciplíny. Možno bude nevyhnutné 

definovať povahu konkrétneho hriechu. Whiteova poznámka je vo všeobecnosti 
pravdivá, ale vo zvláštnych prípadoch (napríklad, keď sa veriaci dopustí incestu, 
1Kor 5) ten človek potrebuje urobiť určité opatrenia; ale vedenie zboru a niekedy aj 
celý zbor sa tiež potrebujú zapojiť. 

 
Aj keď je to zaujímavý problém, navrhujeme vám, aby ste menej času strávili 

nad touto témou a viacej času nad témou o dôležitosti dôveryhodnosti. 
 
V Otázke č.5 sú prinajmenšom dva smery, ktorými sa môže diskusia uberať: 
1. Sústredíte sa na prvok spomenutý v otázke: byť „schopným učiť“. Čo to 

presne znamená? Pozrite sa na názor Dr. Getza, že by to mohlo znamenať 
byť učenlivým. Pravdepodobnejšie sa to vzťahuje na schopnosť jasne 
komunikovať (či už verejne alebo na osobnejšej rovine) Božiu pravdu ľuďom 
v zbore. 

2. Možno budete chcieť rozšíriť diskusiu o ďalšie námety: „Čo ak starší zboru 
má všetky tieto kvality okrem __________________________________________?“ 

 
Otázka č.6 zvažuje ako použiť charakterové vlastnosti, ktoré spomína Pavol, pri 

výbere a ustanovovaní vedúcich zboru. Ak vaša skupina pozostáva z vedúcich 
zboru, môže to byť vhodná príležitosť na preskúmanie súčasných postupov pri 
výbere a menovaní a na vykonanie potrebných úprav. 

 
 
 



     ...............................................................................................  Príručka pre moderátora, Téma 4: Dôveryhodnosť 

KURZY PRE ZBOROVÝCH PRACOVNÍKOV: VEDÚCI SLUŽOBNÍK 

4 

Ukončenie 
 
Krok 5: Diskusia o téme 
  
Pri Otázke č.7 môže byť vhodným miestom na uzavretie tejto témy „Príklad zo 

života“ v Krok 1: Pochopenie témy o možnom ustanovení Róberta do služby staršieho 
zboru. Môže sa tu vynoriť veľa princípov, ktoré si skupina osvojila ohľadne aplikácie 
biblických charakterových vlastností na vedúceho služobníka. 

 
 
Krok 3: Praktické činy poslušnosti 
 
Prezrite si „Možné dopady“ nižšie a pritom pamätajte na druh vašej skupiny 

vedúcich: 
• Byť si viacej vedomý biblických kritérií pre dôveryhodnosť. 

• Urobiť úpravy v ich životoch tam, kde nie sú v súlade s niektorými kritériami 
pre dôveryhodnosť. 

• Uplatniť kritériá dôveryhodnosti pri výbere a ustanovovaní hlavných vedúcich 
v ich zboroch. 

 
 
 

Príprava na nasledujúcu tému 
 
Pozrite sa spolu na Tému 5 a zdôraznite tie časti štúdia, na ktoré chcete položiť 

väčší dôraz. 
 
 
 

Modlitebné stíšenie 
 
Zoberte do úvahy ak sa objavili nejaké osobné rozhodnutia, ktoré jednotlivci 

potrebujú urobiť a nejakú chvíľu sa za tieto veci modlite. 
 

* 


