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CHARAKTER, DRUHÁ ČASŤ: 

DÔVERYHODNOSŤ 
Téma 4 

 

 

AKO MÔŽU VODCOVIA POSILŇOVAŤ SVOJU BEZÚHONNOSŤ? 
 
 
 
Prehľad:  
 

Kresťanský charakter je ako minca, ktorá má dve strany: skladá sa zo zrelosti 
a dôveryhodnosti. V pokračovaní nášho objavovania toho, čo to znamená byť 
človekom zrelého kresťanského charakteru, bude táto téma skúmať podstatu 
a dôležitosť dôveryhodnosti v živote vodcu. Uvidíme, že naša stabilná povesť u iných 
ľudí (to, ako s nimi komunikujeme, ako sme nimi vnímaní a ako reagujeme na 
morálne rozhodnutia) sa dá použiť ako test toho, nakoľko je v našich životoch 
zjavný Boží Duch.  
 
 
Ciele:  
 

Pomôcť zborovým vedúcim:  
• Porozumieť potrebe hodnovernej povesti. 

• Preskúmať do akej miery spĺňajú podmienky dôveryhodnosti, ktoré sú 
spomenuté v Biblii. 

• Naplniť podmienky dôveryhodnosti a tam, kde je potrebné, urobiť vo svojich 
životoch zmeny. 

• Určiť konkrétne kroky, ktoré môžu urobiť, aby sa uistili, že ostanú verní 
biblickým požiadavkám, ktoré sú uvedené v oddieloch, ktoré sa budú v tejto 
téme študovať.  

 
 
Možné výsledky:  
 

Zboroví vedúci:  
• Si budú viac vedomí podmienok dôveryhodnosti, ktoré sú v Biblii uvedené. 

• Urobia zmeny vo svojich životoch tam, kde prekračujú hranicu požiadaviek 
na dôveryhodnosť. 

• Pri výbere a ustanovovaní hlavných vodcov vo svojom zbore využijú 
požiadavky na dôveryhodnosť. 
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KROK 1:  POCHOPENIE TÉMY  
Na ktoré hlavné otázky sa treba zamerať? 

 
 

Hlavné prvky témy  
 

Aj keď je niekedy náročné rozlíšiť medzi zrelosťou a dôveryhodnosťou, máme 
veľmi jasné tušenie toho, že povesť človeka ovplyvňuje jeho schopnosť v zbore dobre 
viesť. Sám Ježiš hovoril o probléme dôveryhodnosti vo vodcovstve, keď napomenul 
vodcov Izraela, keď ľuďom povedal: „Robte teda a zachovávajte všetko, čo vám 
hovoria, ale podľa ich skutkov nekonajte“ (Matúš 23:3).  

Keďže Biblia hovorí o dôležitosti toho, aby veriaci (a predovšetkým vodcovia) boli 
dôveryhodnými ľuďmi, ako by sme potom mali vodcov a potencionálnych vodcov 
v tomto ohľade posudzovať? A do akej miery musia vedúci zborov spĺňať kritéria pre 
dôveryhodnosť, ktoré sú pre tieto pozície v Biblii vypísané? Mali by neveriaci 
v skutočnosti diktovať, kto má byť v zbore vedúcim?  
 
 
 

Výroky 
(Výroky sú vyjadrenia, ktoré ťa majú prinúť k rozmýšľaniu nad témou. Môžu, ale nemusia 
odrážať biblickú múdrosť.)  

 
Keď dôjde na výber zborových vedúcich, musíte pracovať s tým, čo máte. 
Charakterové vlastnosti, ktoré sú v Biblii vymenované, sú úžasnými ideálmi, ale 
ak by ste sa ich mali príliš držať, potom by ste nikdy nemali žiadnych zborových 
vedúcich.  

 
„Nemôžete nasledovať niekoho, kto nie je dôveryhodný, kto skutočne neverí v to, 
čo robí – a ako to robí.“  

 – Gayle Hamilton, Pacific Gas and Electric   
 

„Jediná vec, ktorá spolu s trúchliacimi odíde od rakvy a odmieta byť pochovaná, 
je charakter. Čím človek je, to ho prežije. To sa nikdy nedá pochovať.“  

 – J. R. Miller    
 

„Sľuby sa musia naplniť, uzávierky dodržať, záväzky si ctiť... pretože sa stávame 
tým, čo robíme (alebo v čom zlyhávame) a charakter je jednoducho súčtom 
našich výkonov.“  

 – Howard Sparks  
 

„V tichosti a nebadateľne, ako vstávame a zaspávame, rastieme v sile alebo 
rastieme v slabosti až nám napokon nejaká kríza ukáže, čím sme sa stali.“  

 – Brooke Foss Westcott  
 

„Povesť, ktorá sa raz zlomila sa snáď aj dá opraviť, ale svet sa už vždy bude 
pozerať na miesto, kde bola prasklina.“ 

  – Joseph Hall  
 

„Zo všetkých prvkov dôveryhodnosti... je jeden, ktorý je bezpochyby 
najdôležitejší. Miera úprimnosti je za rozdiely v hodnovernosti zodpovedná viac 
ako všetky ostatné faktory dohromady.“  

– Kouzes a Postner  
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Príklad zo života  
 

Zbor, ktorý sa volá Salem Community Church (SCC) práve vyberal nového 
staršieho zboru. Aby sa uistili, že členovia zboru rozumeli charakterovým 
vlastnostiam, ktoré sú vyžadované od vodcu, kazateľ vyučoval tri po sebe idúce 
nedele z 1 Timotejovi 3 a z Títovi 1. Navyše, zborové domáce skupiny dôkladne 
študovali oddiely z Timoteja a Títa, ktoré hovoria o zborovom vodcovstve.  

Róbert bol človekom s vynikajúcimi osobnými a duchovnými vlastnosťami. 
Väčšine ľudí sa páčila predstava toho, že by sa Róbert stal starším, až kým niekto 
neprišiel s obavou za predsedom staršovstva. „Roby nespĺňa podmienky pre úlohu 
staršieho, kvôli správaniu jeho 20 ročného syna, Jána.“  

Ján bol aktívnou súčasťou zboru až do svojich 16 rokov, kedy bol skritizovaný 
za svoje neupravené oblečenie (a za to, že jednu nedeľu prišiel do zboru bosý). 
Neskôr sa Ján oženil s nekresťankou a odišiel zo zboru. Ján je aj naďalej úctivý voči 
svojim rodičom, ale nevenuje žiadny čas zboru alebo Bohu.  

Človek, ktorý prišiel za staršími citoval 1 Timotejovi 3:4 „Musí dobre viesť 
vlastnú domácnosť...“ a Títovi 1:6 „má mať veriace deti, ktoré nie sú obviňované z 
neporiadneho života a neposlušnosti.“ Toto starších zmiatlo.  

 
 
Čo by mali starší urobiť? Stal sa Róbert nekompetentným na základe týchto 

nepodložených tvrdení? Ako rodina vedúceho služobníka vplýva na jeho alebo na jej 
spôsobilosť pre vodcovstvo?  
 
 
 
Teraz, keď ste sa pozreli na Hlavné prvky témy, Výroky a Príklad zo života, 
ktoré sú tie hlavné otázky, ktorým sa je potrebné venovať, aby ste pochopili 
túto tému? 
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KROK 2:  ŠTÚDIUM PÍSMA  
Čo o tejto téme hovorí Biblia?  

 
 

Oddiely  
 

Daniel 1:6-21  
 

• Aké sú hlavné veci, ktoré pozorujete v Danielovej dôveryhodnosti?  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Daniel 6:1-23  

 
• Aké sú hlavné prvky Danielovej dôveryhodnosti v tomto podobnom oddiele?  
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1 Timotejovi 3:1-12 
 

• Použitím rovnakých veršoch ako v Téme 3: Charakter, prvá časť: Zrelosť, 
pozrite sa na každú z vonkajších charakterových vlastností, ktoré sú 
uvedené nižšie. Napíšte, čo znamenajú a prečo je každá kategória v živote 
zborového vodcu dôležitá.  

 
“Bezúhonný” (v. 2)  

 
 
 
 

“Slušný” (v. 2)  
 
 
 
 

„Muž jednej ženy“ (v. 2)  
 
 
 
 

„Schopný učiť“ (v. 2)  
 
 
 
 

„Dobre vedie vlastnú domácnosť“ (v. 4)  
 
 
 
 

„Dobrá povesť u tých, čo sú mimo cirkvi“ (v. 7)  
 
 
 
 

„Čestný“ (v. 8)  
 
 
 
 

„Nepachtí sa za nepoctivým ziskom“ (v. 8)  
 
 
 
 

„Vo všetkom verný“ (v. 11)  
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KROK 3:  NAHLIADNUTIE DO INÝCH ZDROJOV  
Čo sa môžeme naučiť od iných autorov?  

 
 
“Moc integrity” od Jerry White. 

Úryvok z článku v Discipleship Journal, Vydanie 104, Marec/Apríl 1998,  
ss. 32-37. V origináli použité s dovolením autora. Všetky práva vyhradené. 

 
 
 
Čítanie od iných autorov:  
 
Poznámka: Nasledujúci článok sa nachádza v Téme 3 tejto série.  
 
“Stať sa duchovne zrelým vedúcim” od Gene Getz. 

Úryvok z 5. kapitoly knihy Leaders on Leadership (Vedúci o vodcovstve), 
ss. 81-104. Editoval: George Barna. Copyright © 1997 by George Barna. V 
origináli použité s dovolením Regal Books, Ventura, CA. Všetky práva 
vyhradené. 
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Moc integrity: 
Ľudia dávajú pozor, keď naše činy  
zodpovedajú našim presvedčeniam  

Jerry White  
 

 
V ranných dňoch lietania 

prúdovými lietadlami, Boeing a Douglas 
Aircraft súperili v predaji svojich 
lietadiel pre Eastern Airlines, ktoré 
viedol slávny pilot Eddie Rickenbacker. 
Ten povedal Donaldovi Douglesovi, že 
ich DC-8 boli vlastnosťami blízke 
Boeingu v každom ohľade, okrem 
hlučnosti. Potom dal Douglasovi 
poslednú šancu, aby sľúbil viac, ako 
konkurencia. Po tom, čo sa Douglas 
poradil so svojimi inžiniermi, povedal 
Rickenbackerovi, že to nemôže urobiť. 
Rickenbacker odpovedal: „Viem, že 
nemôžeš. Chcel som iba vidieť, či si ešte 
stále úprimný. Práve si si urobil 
zákazku za 135 miliónov dolárov. Teraz 
choď domov a stíš tie tryskáče!“  

No nechceli by ste poznať Douglasa 
a Rickenbackera? Nie ste dojatí 
príbehom dobrého človeka, ktorý 
vydržal byť dobrý aj uprostred 
nepredstaviteľného obchodného tlaku? 
Sila tohto príbehu pramení z tejto 
jednoduchej pravdy: Úžasná moc je 
s tým, kto má nepoškvrnenú povesť 
a zachováva si integritu. 

 
Čo je to integrita?  

 
Môj slovník definuje integritu ako 

„dôslednosť a úprimnosť, bez podvodu 
alebo pretvárky.“ Dominantná vlastnosť 
integrity je celistvosť: Neexistuje žiadny 
nesúlad medzi tým, ako sa človek 
integrity javí navonok a tým, akým je vo 
vnútri. Konkrétne pre kresťana, 
integrita znamená, že žijeme podľa 
toho, čomu podľa Písma veríme.  

Integrita sa najlepšie definuje podľa 
toho, ako je chápaná v skazenom svete. 
Ľudia integrity:  

 
• držia svoje slovo dokonca aj 

vtedy, keď to bolí,  

• sú poctiví vo všetkých svojich 
jednaniach, osobných 
i obchodných, a  

• držia sa morálnosti vo svojom 
sexuálnom živote, ako v mysli tak 
aj prakticky.  

 
Nie, nie sú dokonalí: Ľudia integrity 

hrešia a robia chyby. Ale priznajú si 
ich, nezakrývajú ich. A menia svoje 
životy k lepšiemu.  

Integrita je rovnako dôležitá 
v malých ako i vo veľkých 
záležitostiach. Keď chceme pre etiku 
vykopať hrob, tak to nerobíme 
s krompáčom, ale s čajovou lyžičkou; 
pekne jedna zmena po druhej – zopár 
skopírovaný slov, menšie podvádzanie 
na daniach, brať si domov veci 
z podniku, flirtovanie s kolegom, biele 
lži, alebo dokonca aj vytváranie 
falošných dojmov, aby sme zaujali 
suseda.  

Bývalý prezident Teddy Roosevelt 
raz vyskúšal jedného zo svojich 
zamestnancov na ranči. Požiadal ho, 
aby niečo ukradol zo susedného ranča. 
Muž s tým súhlasil a Roosevelt ho 
okamžite vyhodil so slovami: „Muž, 
ktorý kradne pre mňa, o chvíľu začne 
kradnúť odo mňa.“ Vedel, že prvý 
nečestný krok by pravdepodobne viedol 
k mnohým ďalším, ktoré by sa uberali 
rovnakým smerom.  

 
Niet ľahkého východiska  

 
Život v integrite nezaručuje úspech. 

Donald Douglas rovnako jednoducho 
mohol stratiť tento kontrakt s Eastern 
Airlines v prospech konkurencie, ktorá 
by sľúbila viacej. Prejav integrity môže 
viesť ku konfliktu vo vzťahu, strate 
obchodu, alebo dokonca aj k strate 
práce. Môže to vyjsť veľmi draho.  

Ted Williams bol v 50-tych rokoch 
bejzbalovou hviezdou. V roku 1959, keď 
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jeho odpaly dosť utrpeli pre zaseknutý 
nerv v krku, mu bol ponúknutý 
najvyšší plat v bejzbalovej histórii – 125 
000 dolárov. Zmluvu poslal späť do 
klubu Boston Red Sox a požiadal 
o najväčšie možné zníženie platu, o 25 
percent. 

„Vždy som to cítil tak, že Red Sox sa 
ku mne vždy správali čestne, keď sa 
jednalo o zmluvy... teraz mi ponúkali 
zmluvu, ktorú som si nezaslúžil.“ A tak 
Williams znížil svoj plat o 31 250 
dolárov – čo bola v roku 1959 obrovská 
suma. Ale potom, kto dokáže vyčísliť 
cenu čistého svedomia? Williamsova 
integrita ho stála peniaze, ale tak isto 
ho spravila legendou – okrem jeho 
pôsobivej fyzickej zdatnosti.  

Ak integrita stojí veľa, potom jej 
nedostatok stojí ešte viac. „Veď čo osoží 
človeku, ak získa hoci celý svet, ale 
utrpí škodu na duši?“ pýta sa Ježiš 
v Mt 16:26. Tento oddiel nehovorí iba 
o spáse, ale aj o živote duše na tomto 
svete. Keď si miesto osobnej integrity 
vyberieme svetský zisk, zapredáme 
svoje duše. Akákoľvek odmena je 
bohužiaľ dočasná.  

Nemôžeme žiť životy pravdy a svetla 
v tmavom svete bez toho, aby nás to 
niečo nestálo. Ale tým, ktorí do tohto 
idú to prináša bohaté výhody.  

 
Požehnaný Bohom  

 
Človek, ktorý sa drží integrity 

zakúša Božiu priazeň – a jeho 
požehnania. Žalmista o takejto osobe 
píše: „Úprimným zasvitne svetlo v tme, 
veď Boh je milostivý, milosrdný a 
spravodlivý. Dobrý je ten, čo...spravuje 
veci rozvážne“ (Ž 112:4-5).  

Božia priazeň a požehnania sa 
dostanú aj ku rodine tohto človeka. 
„Spravodlivý kráča v bezúhonnosti, 
blažené sú jeho deti, ktoré zanechal“ 
(Prís 20:7).  

Daniel, židovský zajatec, ktorý sa v 
Babylone stal vysokopostaveným 
úradníkom, bol stelesnením integrity. 
Akokoľvek všemožne sa jeho nepriatelia 
– iní úradníci a satrapovia – „usilovali 
[sa] nájsť proti Danielovi dôvod na 
obžalobu v úradnej záležitosti. Nemohli 

však nájsť nijaký dôvod ani zlý počin, 
pretože Daniel bol dôveryhodný a 
nedopúšťal sa nijakej nedbanlivosti ani 
zlého konania“ (Dan 6:4). Jediný 
spôsob, ako mohli títo intrigánski ľudia 
podkopať Danielov vplyv na kráľa Dária 
bolo lapiť Daniela v jeho oddanosti 
Bohu. Presvedčili Dária, aby vydal 
edikt, ktorý by zakazoval modliť sa ku 
komukoľvek inému, ako ku samotnému 
kráľovi.  

Danielova integrita, jeho absolútna 
celistvosť ako vo vnútri, tak i navonok, 
mu nedovolila uctievať nikoho iného, 
ako Boha Izraela. Dárius s ľútosťou 
rozkázal, aby Daniela hodili levom. 
Lenže kráľov žiaľ nad stratou tohto 
muža integrity bol taký veľký, že tej noci 
nemohol ani jesť, ani spať, ani nájsť 
útechu v zábave (v. 18). Nasledujúce 
ráno, keď Dárius zistil, že Boh zachránil 
Daniela, velebil živého Boha – a celému 
kráľovstvu prikázal robiť podobne!  

Danielova integrita mu priniesla 
požehnanie v podobe najvyššieho 
kráľovho ocenenia. Dokonca aj ako 
vyhnanec v cudzej kultúre bol 
vyzdvihnutý do postavenia cti a vplyvu. 
Zatiaľ čo Daniel mohol byť zničený, keď 
bol odvedený do Babylonu, opak bol 
pravdou, jeho život bol ešte silnejšie 
poznačený dôkazom Božej priazne – 
z veľkej časti práve kvôli svojmu 
rozhodnutiu žiť v integrite.  

Ako mladý nadporučík vzdušných 
síl som bol vedúcim riadiaceho 
strediska na Myse Canaveral. V jeden 
neskorý večer sme vykonávali skúšku 
na nečisto s jednou z ponoriek triedy 
Polaris. Test postihlo niekoľko 
problémov a „zdržaní.“ Vedúci testu mi 
stále hovoril, že problém bude okamžite 
opravený a požiadal ma, aby som 
oznámil Atlantickej protiraketovej 
obrane, že majú počkať na opravu. Z 
minút sa stali hodiny a „zdržania“ 
pokračovali. No vedúci testu mi stále 
hovoril, že je to iba malý problém. 
Nevedel však, že som sa cez iné 
komunikačné kanály dozvedel, že ten 
problém bol oveľa vážnejší, ako ho 
prezentoval, a že v ten večer sa to už 
nestihne opraviť. Napriek jeho prianiam 
som celý test zrušil. 
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V nasledujúce ráno sme boli obaja 
predvolaní do kapitánovej kancelárie, 
aby sme posúdili moje rozhodnutie. 
Kapitán moje rozhodnutie podporil. To, 
čo mohlo byť pre moju kariéru 
katastrofou, mi nakoniec získalo 
priaznivú povesť medzi mojimi 
nadriadenými. Boh požehnal môj 
jednoduchý skutok integrity a podporil 
moju vojenskú kariéru.  

 
Pokoj čistého svedomia  

 
Ak žijeme v integrite, budeme 

zakúšať hlboký vnútorný pokoj, pretože 
budeme vedieť, že sme neišli proti 
svojmu svedomiu, alebo sme neublížili 
svedomiu niekoho iného. Môžeme si byť 
istí, že keď nás bude niekto kontrolovať, 
tak bude dokázané, že sme nevinní.  

Naopak však, ak naším životom 
chýba morálna celistvosť, tak žijeme v 
neustálom riziku, že budeme 
„prichytení“ ako podvodníci. V 
Prísloviach 10:9 dostávame zasľúbenie i 
varovanie: „Kto kráča bezúhonne, kráča 
bezpečne, kým ten, čo chodí 
pomýlenými cestami, bude poznaný.“ 
Vidíme tu zasľúbenie bezpečia: Muž či 
žena integrity bude v noci pokojne spať 
s čistým svedomím. Ale tak isto tu 
máme aj uistenie, že ak nám chýba 
integrita, tak budeme prichytení.  

Apoštol Pavol bol v Skutkoch 24 
predvolaný pred Félixa, aby sa bránil 
proti obvineniam, ktoré z neho robili 
buriča, vodcu nebezpečnej sekty a 
znesvätiteľa chrámu. Pavol bol schopný 
stáť pred miestodržiteľom, pozrieť sa 
mu priamo do očí a pokojne vyvrátiť 
tvrdenia, ktoré boli proti nemu 
vznesené. Jediná vec, z ktorej bol vinný, 
bolo to, že uctieval „[Boha] svojich otcov 
podľa zásad učenia.“ Okrem toho mohol 
s istotou vyhlásiť: „Preto sa aj ja 
usilujem o to, aby som mal vždy 
svedomie bez úhony pred Bohom i pred 
ľuďmi“ (v. 15). Pavol mal sám v sebe 
pokoj, dokonca aj keď stál na súde. 
Jeho svedomie bolo čisté; vedel, že 
vyšetrovatelia nenájdu žiadne tajné 
hriechy, ktoré by mohli proti nemu 
vytiahnuť. 

 

Úcta iných  
 
Na mužov a ženy integrity sa dá 

spoľahnúť. Ľudia sa na nich pozerajú s 
dôverou a úctou. A podľa biblických 
štandardov je iba málo vecí, ktoré sú 
vzácnejšie, ako dobrá povesť. „Dobré 
meno je viac ako veľké bohatstvo, 
priazeň je lepšia než striebro a zlato“ 
(Prís 22:1).  

Keď sa jedná o našu povesť, v hre je 
rovnako aj Božia povesť. Integrita je 
hlavnou prísadou nášho svedectva ako 
Kristových nasledovníkov. Bola to 
integrita, čo dala olympijskému bežcovi 
Ericovi Liddellovi tak mocné svedectvo. 
Aj napriek tomu, že toto bola jeho 
najlepšia príležitosť na zisk zlatej 
medaily, odmietol sa zúčastniť behu na 
100 metrov v Paríži v roku 1924, 
pretože tento beh bol naplánovaný na 
nedeľu, deň Pánov. Nerobil z toho veľké 
haló a nevykrikoval zo strechy svoje 
presvedčenie, aby ľudia videli, aký je 
pobožný. Jednoducho povedal: 
„V nedeľu nebudem bežať.“  

Bezpochyby si niektorí ľudia 
mysleli, že Liddell bol blázon, no iní zas 
boli dotknutí silou jeho presvedčenia. 
A jeho vplyv nebol obmedzený iba na 
jeho rovesníkov; o mnoho rokov neskôr 
bol natočený film Chariots of Fire 
(Ohnivé vozy), ktoré rozpovedali jeho 
príbeh a tak inšpirovali ďalšiu 
generáciu, aby žila životy integrity, 
ktoré Bohu prinesú slávu a česť.  

 
Vzor pre naše deti  

 
Jedna z najväčších výhod života 

integrity je vzor, ktorý dávame svojim 
deťom. Myslíme si, že nevedia, keď 
podvádzame na daniach, keď využijeme 
zákazníka, zaklameme nadriadenému, 
alebo zneužijeme práceneschopnosť. No 
vidia toho oveľa viac, ako si 
uvedomujeme. Kedykoľvek sú odhalené 
naše prečiny, deti stratia voči nám 
úctu, alebo ešte horšie, budú si brať 
naše správanie za vzor ich vlastného.  

Starý Volkswagen „chrobák“ bol 
mnoho rokov naším rodinným autom. 
Po jedenástich rokov prišiel čas, aby 
sme ho predali. Ľudia si prišli auto 
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obzrieť a ja som na počudovanie 
potencionálnych kupcov im začal 
recitovať všetky jeho problémy a chyby. 
Osoba, ktorá nakoniec kúpila auto ma 
požiadala, aby sme skreslili kúpnu 
cenu, aby tak mohol ušetriť na daniach. 
Odmietol som. Počas tohto všetkého sa 
na nás pozerali moje deti a pozorovali, 
ako si budem počínať. Ak by som urobil 
kompromis tým, že by som nepovedal o 
skutočnom stave auta, alebo by som 
chcel uchlácholiť kupcu, aké by to bolo 
pre nich svedectvo?  

 
Ako rásť v integrite?  
 

Už sme videli, že aj keď nás 
integrita môže niečo stáť, zároveň so 
sebou prináša mnoho výhod. No tá 
najťažšia otázka stále ostáva 
nezodpovedaná: Ako sa staneme ľuďmi 
integrity? 

Prvým krokom pri budovaní 
integrity je vyrovnanie sa s minulosťou. 
Ak ste boli usvedčení Duchom Svätým 
ohľadom určitej oblasti integrity, 
vyznajte to Bohu a požiadajte ho o 
odpustenie. Je stále k dispozícii. Možno 
to budete musieť vyznať aj iným ľuďom, 
ktorých sa vaše skutky dotkli. Tieto 
kroky vám pomôžu očistiť si myseľ a 
svedomie, aby ste boli schopní 
rozmýšľať biblicky.  

Ďalej, zaviažte sa, že budete 
objavovať, čo Písmo hovorí o integrite. 
Aby ste si vytvorili biblické 
presvedčenie, chcem vás povzbudiť 
k nasledovným veciam:  

 
1. Skúmajte Bibliu, aby ste zistili, 

čo hovorí o konkrétnej téme, ako 
je napríklad spravodlivosť a 
čestnosť. Ak si svoje otázky 
zapíšete, tak vám to možno 
pomôže zúžiť vaše hľadanie. 
Napríklad: „Aká je správna 
reakcia na to, keď ma 
nadriadený požiada, aby som 
pred klientom zatajil informáciu, 
ktorá by mohla ovplyvniť predaj 
nášho produktu?“  

 
2. Skúmajte svoje každodenné žitie 

s Bohom. Čítate si Bibliu a 

modlíte sa každý deň? Ste rýchli 
ku pokániu, vyznaniu hriechu a 
vyhľadávaniu Božej zmocňujúcej 
milosti, aby ste zmenili svoje 
smerovanie?  

 
3. Počúvajte svoje svedomie. Duch 

Svätý k vám často bude hovoriť 
takto: pri premýšľaní nad 
skutkom alebo postojom budete 
prežívať nepokoj. Ak si nie ste istí 
tým, čo vám hovorí vaše 
svedomie, tak choďte späť do 
Písma, aby ste videli, čo ono 
hovorí na danú tému. Takto 
necháte Božie slovo, a nie ľudskú 
múdrosť, aby tvarovalo vaše 
svedomie.  

 
4. Vyhľadajte radu od niekoho, kto 

rozumie vašej situácii a žije podľa 
Božích hodnôt.  

 
5. Poslúchajte to, čo poznáte. 

Odpovedajte a neignorujte to, čo 
vás Boh volá urobiť skrze svoje 
slovo, skrze naliehanie Ducha 
Svätého, vaše svedomie a 
jednoducho skrze to, čo viete, že 
je správne. „Buďte 
uskutočňovateľmi slova, nielen 
poslucháčmi, ktorí klamú sami 
seba“ (Jk 1:22).  

 
Tieto kroky nie sú niečím, čo raz 

urobíte a máte to. Integrita sa buduje 
postupne ako uplatňujeme Božie učenie 
na rozhodnutia, ktoré v živote musíme 
robiť. Výsledky sú však hodné námahy 
– dobré svedomie a živé svedectvo pre 
svet okolo nás.  

 
Náš zdroj sily  

 
Kde môžeme nájsť disciplinovanosť 

k tomu, aby sme takto žili? Po prvé, 
každé morálne rozhodnutie musí byť 
urobené vo viere a závislosti na Bohu. 
Je to jeho morálny zákon, ku ktorému 
sa obraciame, nie ku hlasom okolo nás, 
alebo k nášmu sedliackemu rozumu. Je 
to jeho láska v nás, ktorá nás 
uschopňuje správať sa k iným ľuďom s 
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dôstojnosťou, úctou a úplnou 
úprimnosťou.  

Jediným zdrojom sily pre život 
integrity je Ježiš Kristus. On v nás musí 
žiť a musí usmerňovať naše životy. To 
vyžaduje poddať sa pod jeho panstvo. 
Nevynechajme spod jeho moci žiadnu 
oblasť nášho života. Zaväzujeme sa ho 
poslúchať bez ohľadu na dôsledky.  

Dovoľte mi vyzvať vás k tomu, aby 
ste na svojom pracovisku, vo svojej 
rodine, v profesionálnych združeniach a 
vo vláde žili a hovorili o integrite. Naša 
spoločnosť sa veľmi rýchlo poddala 
presvedčeniu, že integrita a morálnosť 
sú súkromnými záležitosťami. Lenže 
integrita je oveľa viac, ako len 

súkromná záležitosť. Lee Baker, 
poradca pre styk s verejnosťou, hovorí: 
„Vždy protestuj proti nečestným 
spôsobom.“  

Obrat v padajúcich hodnotách a 
morálke našej spoločnosti musí začať 
pri veriacich, ktorí žijú svoje životy v 
integrite. Na to, aby spoločnosť 
rozpustila morálku úplne stačí, aby 
zbožní ľudia mlčali. Keď všetko okolo 
nás kričí, že nič naozaj nie je hriechom, 
rozhodnime sa, že budeme verní voči 
Božím štandardom pre nás a naše 
rodiny.  

 
 

* 
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KROK 4:  PRÍPRAVA VLASTNEJ ODPOVEDE  
Aké sú tvoje prvotné závery? 

 
 
Duchovné formovanie  

 
• Venuj nejaký čas modlitbe za charakterové vlastnosti, ktoré si tento týždeň 

študoval v 1 Timotejovi 3:1-12. Pros Boha Ducha Svätého, aby ťa usvedčil 
v tých oblastiach tvojho života, na ktorých potrebuješ pracovať. Urči jednu 
vlastnosť, v ktorej si slabší a niekomu sa zodpovedaj, aby ťa sledoval a aby sa 
tak zlepšovala tvoja dôveryhodnosť v tejto oblasti. 

 
 
 
 

Hlbšie porozumenie  
 

• Napíš svoje vlastné porozumenie toho, čo leží v srdci alebo jadre zborového 
vodcovstva, ktoré ctí Boha a je účinné (rozmýšľaj nad tým, čo si sa naučil 
z Písma a iných zdrojov).  

 
• Vypíš niekoľko princípov z Témy 3 a 4, ktoré by si použil na určenie toho, či 

by daný vedúci bol spôsobilý alebo nespôsobilý pre prácu vo vašom zborovom 
tíme vedúcich. 

 
a.  

 
 

b.  
 
 

c.  
 
 

d.  
 
 

e.  
 
 
 

Zručnejšia služba  
 

• Vymenuj dva konkrétne kroky, ktoré si myslíš, že by váš tím vedúcich mal 
urobiť, aby ste sa uistili, že vedúci vo vašom zostávajú verní biblickým 
podmienkam, ktoré sú vymenované v oddieloch, ktoré sme študovali.  

 
a.  

 
 
 

b.  
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KROK 5:  DISKUSIA O TÉME  
Čo sa môžeme naučiť jeden od druhého? 

 
 

1. Z Krok 2: Štúdium Písma, ako ďaleko by sme mali zachádzať pri určovaní 
charakterových podmienok pre vedúceho, ktoré sú založené na 1 Timotejovi 
3:1-12 (máme ich vnímať ako ideály, alebo ako štandardy)?  

 
 
 

2. Čo znamená 1 Timotejovi 3:2, keď hovorí, že vedúci zboru majú byť 
„bezúhonní“? Ako vieš, či si, alebo nie si bezúhonný?  

 
 
 

3. Prečo je také dôležité mať dobrú povesť medzi ľuďmi, ktorí neveria v Krista?  
 
 
 

4. V Krok 3: Nahliadnutie do iných zdrojov (strana 7) Jerry White hovorí: „Ľudia 
integrity hrešia a robia chyby. Ale priznajú si ich; nezakrývajú ich. A menia 
svoje životy ku lepšiemu.“ Ako táto poznámka  súvisí s otázkou cirkevnej 
disciplíny?  

 
 
 

5. Čo by malo staršovstvo robiť, ak potencionálny starší má všetky vymenované 
charakterové vlastnosti, ale zdá sa, že v jednej má nedostatky – nie je 
„schopný učiť“?  

 
 
 

6. Ako súvisí zrelosť a dôveryhodnosť vedúceho s procesom výberu 
a ustanovovania zborových vedúcich? 

 
 
 

7. Keď sa zamyslíme nad „Príkladom zo života“ v Krok 1: Pochopenie témy, ako 
by mohol rodinný život vedúceho služobníka ovplyvniť jeho schopnosť 
naplniť biblické podmienky pre vodcovstvo? 
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KROK 6:  PRAKTICKÉ ČINY POSLUŠNOSTI   
Aké dôsledky vyplývajú z tejto témy? 

 
 

1. Znovu sa pozri na svoje prvotné myšlienky o charaktere vodcu v častiach 
Krok 4: Príprava vlastnej odpovede a Krok 5: Diskusia o téme. Sú v tvojom 
uvažovaní niektoré veci, ktoré by si na základe diskusie v skupine teraz rád 
zmenil? 

 
 
 
 
 

2. K čomu sa ti zdá, že ťa Boh vedie, aby si urobil ako odpoveď na to, čo si sa 
naučil o podstate kresťanského vodcovstva?  

 
 
 
 
 

3. Ako to plánuješ urobiť (kedy, kto, kde, atď.)?  
 
 
 
 
 

4. Vybuduj zodpovednosť: Zodpovedaj sa inému vedúcemu (napríklad, 
naplánujte si spolu stretnutie raz alebo dvakrát do mesiaca) v oblastiach, 
ktoré si študoval v tejto téme:  

 
a. Byť bezúhonný.  
 
b. Mať dobrú povesť medzi neveriacimi.  
 
c. Byť sexuálne čistý.  
 
d. Dobre spravovať svoju rodinu.  
 
e. Dokazovať schopnosť učiť.  
 
f. Byť hodný úcty.  
 
g. Nehnať sa za nečistým ziskom.  
 
h.  Byť vo všetkom dôveryhodný.  

Tento študijný materiál a jeho kópie poskytuje slovenský vydavateľ užívateľom bezplatne. 
Jeho vydávanie však má svoje náklady. Pomôžete nám, ak ako vďačný používateľ tejto 
lekcie svojim príspevkom podporíte prípravu a vydanie ďalších kurzov. Ďakujeme Vám. 
Podrobnejšie informácie o podpore na: www.cb.sk/index.php/kniznica/zborova-kola 
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POZNÁMKY 
 


