P RÍRUČKA PRE MODERÁTORA
P ASTIERSKA SLUŽBA , DRUHÁ ČASŤ
Téma 8

AKO MAJÚ ZBOROVÍ VEDÚCI CHRÁNIŤ STÁDO?

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: Uvedomenie si, že pastierska služba voči vášmu tímu
vedúcich znamená chrániť ich pre chybami.
• IDENTIFIKÁCIA: Určenie nepriateľov zboru a cirkvi.
• OCHRANA: Preskúmanie možností ako chrániť tímy služobníkov pred
omylmi.

Kazateľský tím a staršovstvo:
• LEPŠIE POCHOPENIE: Objasnenie základnej úlohy, ktorú majú tieto skupiny
pri ochrane stáda pred falošným učením.
• OCHRANA: Zostavenie postupov, ktoré umožnia vedúcim týchto skupín
chrániť sa pred omylmi.

Úvodné poznámky
Venujte niekoľko minút návratu k Téme 7. Po prvé, uveďte hlavné spôsoby, ako
by ste sa mali starať o ľudí, ktorých vám Boh zveril. Potom sa pozrite do časti Krok
6: Praktické činy poslušnosti v Téme 7 a povzbuďte skupinu k činom. Pastierska
služba, ako spôsob poskytovania pozitívnej starostlivosti ľuďom, sa musí diať
neustále, inak sa myšlienka Témy 8 - potreba chrániť stádo pred omylmi a
falošnými učiteľmi - môže ľahko stať veľmi negatívnym prístupom k službe v zbore.
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Začíname
Krok 4: Príprava vlastnej odpovede
Na začiatku tejto témy sa pozrite na úlohu v „Duchovné formovanie“ a venujte
niekoľko minút identifikovaniu tých ľudí v zbore, ktorí od vás očakávajú vedenie.
Keď si otvoríte túto lekciu, proste Boha, aby vám dal túžbu nie iba starať sa, ale aj
chrániť ľudí vo vašej sfére starostlivosti.

Krok 2: Štúdium Písma
Veľmi dobrým začiatkom tohto štúdia by bola diskusia o jednom alebo dvoch
oddieloch z Písma. Prípadne pouvažujte nad takým začiatkom, že sa pozriete na
„Hlavné prvky témy“, „Výroky“ a „Príklady zo života“ v Krok 1: Pochopenie témy. Ak
si vyberiete druhú možnosť, po nej môžete pokračovať štúdiom niektorých
kľúčových biblických oddielov.

Návrhy na diskusiu
Krok 5: Diskusia o téme
Otázka č.1 nadväzuje na biblické štúdium vyššie v Krok 2: Štúdium Písma.
Pokúste sa identifikovať základné črty falošných učiteľov podľa Písma a článku
J.Stotta v Krok 3: Nahliadnutie do iných zdrojov.
Jedným zo spôsobov ako reagovať na Otázku č.3 je porovnanie Apollovho
prípadu (Skutky 18:26) s tým, čo Pavol hovorí o falošných učiteľoch v Títovi 1.
Pri Otázke č.3 je spôsob, akým pristupujú k Apollovi Akvilla a Priscilla,
(Sk 18:26) dobrým príkladom toho, ako jednať s kolegom - vedúcim, ktorý učí niečo
nebiblické.
Doplňujúca otázka: Čo by mali urobiť zboroví vedúci, keď niekto odmietne
reagovať na napomínanie zboru a opustí zbor?
Otázka č.4 sa pýta na pozitívne kroky, ktoré my mal vedúci urobiť, aby chránil
stádo pred vieroučnými chybami. Všimnite si Stottov dôraz na dôkladnosť s akou sa
Pavol zaoberá efezským zborom.
Otázka č.5 skúma ťažkú záležitosť ohľadne toho, kde nakresliť čiaru z hľadiska
vieroučnej (doktrinálnej) čistoty. Všimnite si, čo o tom hovorí Bridge v Krok 3:
Nahliadnutie do iných zdrojov. Rozoberá myšlienku neredukovateľného minima
z hľadiska toho, čo je jadrom kresťanskej viery. Diskutujte o Bridgeových
poznámkach o Vierovyznaniach a Vyznaniach.
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Ukončenie
Krok 5: Diskusia o téme
Otázky č.6 a 7 môžu vytvoriť východisko pre zostavenie akčného plánu pre váš
tím vedúcich alebo služobnú skupinu, keď sa budete snažiť prekonať
nebezpečenstvo hroziace zo strany falošných učiteľov a falošného učenia.
Krok 6: Praktické činy poslušnosti
Na konci tejto témy poskytnite účastníkom niekoľko minút na vypracovanie
Otázky č.1. Potom ich požiadajte, aby porozprávali o veciach, ktorými sa potrebujú
zaoberať. Venujte čas modlitbám za každého člena po tom, ako povie o tom, čo chce
urobiť.

Príprava na nasledujúcu tému
Nahliadnite do Témy 9 a zmieňte sa o tých častiach, ktoré si vyžadujú zvláštnu
pozornosť.

Modlitebné stíšenie
V modlitbách uvažujte nad súčasným prístupom skupiny k pastierskej službe.
Proste Pána, aby dal každému členovi v jeho službe jasné poznanie a pomoc pri
určovaní rovnováhy všetkých zložiek potrebných pre vedenie.
*
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