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VEDÚCI SLUŽOBNÍK  
ÚVOD 

 
 
Kurz Vedúci služobník podáva kľúčové biblické pravdy ohľadne vedenie zboru 

v aktuálnom, ucelenom a komplexnom štúdiu základných prvkov týkajúcich sa 
toho, čo to znamená byť vedúcim služobníkom v zbore. Tento dvanásť dielny kurz je 
založený na budovaní charakteru v presvedčení, že všetko pramení z toho, že ide 
o duchovného služobníka. Prvá časť kurzu sa pozerá na „Základ - Aká je povaha 
zborového vodcovstva?“ a skúma také témy ako je podstata vodcovstva, autority 
a tímová spolupráca vedúcich pracovníkov. Druhá časť skúma „Poslanie - Aké sú 
úlohy zborového vodcovstva?“ pomocou pohľadu na základné úlohy zborových 
vedúcich  - pastieri, vodcovia a podporovatelia (angl. equippers). 

 
 

Účel kurzu 
 
Preskúmať podstatu vodcovstva v cirkvi a rozvinúť život meniace presvedčenie 

o tom, čo to znamená byť zbožným slúžiacim vedúcim, ktorý zodpovedá Kristovmu 
obrazu. 

 
 

Ciele kurzu 
 
Zámer kurzu sa odráža v nasledujúcich cieľoch: 
 
• Vyjadriť podstatné prvky slúžiaceho vodcovstva v miestnom zbore. 

• Pochopiť dôležitosť zbožných charakterových vlastností. 

• Posúdiť, do akej miery je každý účastník pastierom, vodcom 
a podporovateľom. 

• Preskúmať mieru do akej miery sú terajší vedúci pracovníci zboru vnímaní 
ako pastieri, vodcovia s víziou a podporovatelia pre ľudí, ktorých im Boh 
zveril. 

 

 

Výsledky 
 
Na záver tohto kurzu by ste mali odísť s nasledovným: 
 
• s aktuálnym pochopením podstaty toho, čo to znamená byť vedúci, 

• s jasným porozumením toho, prečo je pre vedúcich nevyhnutné, aby bolo 
duchovne živí a charakterovo zrelí; návod na vyhodnotenie dôveryhodnosti 
vedúceho, 

• s biblickým pochopením podstaty autority vedúceho, 

• s obnoveným uznaním nutnosti, aby vodcovia boli tímovými hráčmi. 

 
Takisto by ste mali získať aj toto: 

 

• aktuálne pochopenie toho, čo to znamená starať sa o Boží ľud, 
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• jasné porozumenie toho, prečo je nevyhnutné, aby vedúci chránili Boží ľud, 

• čo to znamená byť vodcom s víziou, 

• pomocný návod na zavedenie a udržiavanie prijatej vízie, 

• obnovené uznanie nutnosti pripravovať budúcich vedúcich, 

• biblické pochopenie toho, ako viesť Boží ľud k zrelosti. 

 
 

Mentorský vzťah 
 
Kurz Vedúci služobník je navrhnutý nie len za účelom zmeny vášho zmýšľania, 

ale pre zmenu vášho srdca a správania. Krok 6: Praktické činy poslušnosti vás 
v každej téme vyzývajú, aby ste urobili konkrétne zmeny vo svojich postojoch, 
prioritách, rozpočte, programe, atď. 

Láskavé zodpovedanie sa druhému v kontexte mentorského vzťahu je kľúčom 
k úspechu v tejto veci. V mnohých témach budete povzbudzovaný, aby ste sa stretli 
so svojim priateľom - dôverníkom za účelom vzájomnej pomoc pri zotrvaní na ceste 
k cieľu. Tento priateľ - dôverník (mentor) môže byť niekto z účastníkov kurzu, váš 
manželský partner, alebo niekto, s kým sa zvyknete modliť.  Ideálne by bolo, keby to 
bola jedna a tá sitá osoba počas celého kurzu. Táto osoba by sa mala tešiť vaše 
úplnej dôvere a mala by byť ochotná sa s vami stretávať pravidelne k rozhovore 
o pokroku, ktorý robíte v rôznych oblastiach; mala b sa za vás modliť a občas sa vás 
opýtať, ako sa vám darí. Počas kurzu ju budeme volať váš „dôverník.“ 

Povzbudzujeme vás k modlitbe za vášho dôverníka; potom si napíšte dve alebo 
tri možné mená a oslovte jedného z nich. 

 
 

Proces učenia 
 
Kurz Vedúci služobník vás vtiahne do osvedčeného procesu učenia, ktorý 

nazývame Šesť krokov k biblickej múdrosti. Je založený na takom spôsobe, pomocou 
ktorého sa dospelí najlepšie učia - najprv sa im predstaví problém a potom sa hľadá 
jeho riešenie. 

Aby ste z tohto štúdia získali čo najviac, venujte pozornosť dvom etapám vášho 
učenia sa pri každej téme/lekcii. Prvou časťou je dobrá príprava a druhou je účasť 
na spoločnom stretnutí. 

Dobrá príprava znamená, že v rámci vašej osobnej prípravy prejdete pri každej 
téme krokmi 1 až 4. V Kroku 1: Pochopenie témy budete zápasiť z hlavnými 
otázkami, na ktoré je potrebné nájsť odpovede, aby sme pochopili študovanú tému. 
Krok 2: Štúdium Písma privedie vaše uvažovanie ku kľúčovým oddielom z Biblie, 
ktoré sa danej témy týkajú. Krok 3: Nahliadnutie do iných zdrojov vám umožní byť 
v kontakte s dôležitými kapitolami a článkami na túto tému. Potom v Kroku 4: 
Príprava vlastnej odpovede osobne vyjadríte, čo ste sa naučili. 

Účasť na spoločnom stretnutí vám v Kroku 5: Diskusia o téme umožní preskúmať 
to, čo ste sa naučili, keď svoje odpovede a názory budú prezentovať aj ostatní. Krok 
6: Praktické činy poslušnosti vás povzbudzuje, aby ste nezostali iba pri 
vedomostiach, ale uviedli ich do života tým, že prakticky zareagujete na pravdy, 
ktoré ste objavili. Váš dôverník vám pomôže zotrvať v rozhodnutiach, ktoré ste 
urobili osobne alebo spoločne v skupine.  
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Komplexná príprava 
 
Kurz Vedúci služobník je súčasťou komplexného prístupu k príprave vedúcich 

zborových pracovníkov tak, ako ho predstavuje CCBT (Center for Church Base 
Training). V sérii Kurzy pre zborových pracovníkov sú k dispozícii ďalšie kurzy: 

 
Slovo: Úvod do biblicky verného kresťanského učenia. 
 
Cirkev: Čo je cirkev/zbor a čo by mala robiť. 
 
Misia:  Aká je biblická teológia misie a ako môžeme pripraviť miestny misijný 

plán. 
 
Sú možné prinajmenšom tri hlavné spôsoby ako študovať kurz Vedúci služobník 

zo série Kurzy pre zborových pracovníkov: 
 
• Absolvujte všetkých dvanásť tém v tomto kurze. Toto zvlášť odporúčame pre 

intenzívne štúdium. Výhodou je, že kurz postupuje od základov vodcovstva 
k hlavným zodpovednostiam zborového vedenia. 

 
• Absolvujte nejaký študijný modul. Modul môže pozostávať z troch až šiestich 

príbuzných alebo ľubovoľne zvolených tém, vybraných zo všetkých kurzov, 
ktoré sú k dispozícii. Moduly je dobré zostaviť tak, aby sa venovali 
konkrétnym témam, o ktoré má záujem vaša skupina alebo zbor. 

 
• Absolvujte ľubovoľné témy podľa želania vášho tímu pracovníkov. 

 

* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chceme poznať váš názor 
na tento materiál a predovšetkým budeme vďační za upozornenia na chyby. 
Aj s Vašou pomocou to vylepšíme. Napíšte nám na: stefan.evin@cb.sk 
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Proces učenia 
 
 

Séria „Kurzy pre zborových pracovníkov“ vás vtiahne do osvedčeného študijného 
postupu – Šesť krokov k biblickej múdrosti (angl. Six-Step Wisdom Process). 
O témach sa budete rozprávať s inými ľuďmi, aby ste objavili nielen vedomosti, ale 
múdrosť k tomu ako žiť pre Boha. 

Kombináciou najlepších klasických pohľadov s moderným výskumom metód 
štýlov učenia sa dospelých sme vyvinuli svieži prístup. Hoci je nový, nie je jedinečný 
či originálny, ale je založený na osvedčených formách štúdia používaných 
v mnohých kultúrach. Mnohí ľudia zistili, že tento prístup im v ich živote poskytol 
najlepšiu skúsenosť z učenia. 

Možno sa vám metóda Šesť krokov k biblickej múdrosti bude zdať obyčajná, 
pretože ona takou aj je! Boh nás stvoril na svoj obraz, aby sme objavovali jeho 
stvorenie a učili sa o ňom a jeho vôli. Všetci sa počas svojho života neustále 
prirodzene učíme. Čelíme problémom a musíme ich riešiť. Nachádzame sa 
v situáciách, ktoré vyžadujú rozhodnutia. A narážame na otázky, na ktoré musíme 
dávať odpovede. Proces Šesť krokov k biblickej múdrosti vám pomôže biblicky 
rozmýšľať o ťažkých situáciách, v ktorých sa nachádzate a pripraví vás, aby ste 
múdro premýšľali o rôznych záležitostiach vášho života. 
 

Šesť krokov k biblickej múdrosti 
 

Krok 1: Pochopenie témy 

Preskúmanie rôznych stránok danej témy s ohľadom na celú jej zložitosť. „Úryvky“ 
bežných názorov prinášajú skutočné stanoviská od skutočných ľudí. Nemusíte so 
všetkými súhlasiť! Príbehy zo života ešte viacej ilustrujú tému v reálnom svete. 

Krok 2: Štúdium Písma 

Štúdium oddielov z Božieho slova, ktoré sa najbezprostrednejšie vzťahujú 
k téme. Objavovanie toho, čo Boh hovorí k tejto konkrétnej veci. 

Krok 3: Nahliadnutie do iných zdrojov 

Zistenie, čo k tejto téme povedali iní. Šalamún v Prísloviach hovorí, že múdrosť 
je v množstve radcov (Príslovia 12:15, 13:10, 15:22, 19:20). 

Krok 4: Príprava vlastnej odpovede 

Pre upevnenie vášho duchovného rozvoja, pre hlbšie porozumenie a pre získanie 
schopností k službe, budete požiadaní o rôzne formy odozvy. Po tom, ako ste sa 
chopili témy, videli Božiu múdrosť a načúvali radám iných, je čas vyjadriť svoju 
vlastnú odpoveď. 

Krok 5: Diskusia o téme 

Zdieľajte svoju prvotnú odpoveď s ďalšími v skupinke. Načúvajte a učte sa od 
druhých. V modlitebnom dialógu skupina spolu objaví múdre reakcie na tému, 
ktoré sú založené na Božom slove. 

Krok 6: Praktické činy poslušnosti 

Vaša odpoveď na Božie slovo je osobná a individuálna. Nestačí poznať pravdu; 
musíte podľa nej konať! Konaním sa stávame ľuďmi činu, nie iba poslucháčmi. 
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Šesť krokov k biblickej múdrosti 
Podrobnejšie 

 
 

Modlitba 
 
Od začiatku procesu prechádzajte jednotlivými krokmi s modlitbou. Ako 

kresťan, ste naplnený Duchom Svätým, ktorý je Duchom Pravdy a Múdrosti. Ak ste 
v ťažkej situácii, prvou vašou reakciou bude modlitba na kolenách a komunikácia 
s Bohom počas celého procesu štúdia. 

 
 

Krok 1: Pochopenie témy 
 
Ak sa chcete efektívne zaoberať s otázkami svojho života, rodiny a cirkvi, potom 

musíte o nich múdro rozmýšľať. Aby ste múdro rozmýšľali, musíte najprv pochopiť 
danú tému. 

Jej pochopenie vyžaduje skutočné skúmanie. Je skutočným problém to, čo nás 
znepokojuje na prvý pohľad, alebo sú za tým hlbšie príčiny? Či ide o poradenstvo 
alebo o nejakú filozofickú debatu, musíte byť citliví. Niekedy si možno ani 
neuvedomujete, že problém existuje až do chvíle, až kým nejaký výbuch nerozkolíše 
váš svet. Najprv musíte problém presne vnímať, prv než niečo podniknete k jeho 
riešeniu.  

Možno ste zmätení a frustrovaní rozmanitosťou niektorých reálnych životných 
výziev. Psychologické, doktrinálne, vzťahové a finančné otázky sú pospájané a spolu 
súvisia a často vytvárajú emocionálnu atmosféru, v ktorej je ťažké triezvo uvažovať. 
V tomto bode musíte skúsiť vyjadriť podstatu problému jednou vetou. 

 
„Dôkladne vyjadrený problém je už napoly vyriešený.“ – Henry Hazlett 
 
Pomenovaním problému začínajú ustupovať nejasnosti a zmätok. Cieľom je 

identifikovať podstatné elementy kontroverzie alebo problému. Chcete pochopiť 
relevantné detaily a zadefinovať problém presnými pojmami. 

 
 

Krok 2: Štúdium Písma 
 
Keď ste pochopili tému, kde nájdete odpovede? Váš život a služba musí byť 

zakorenená v Božom Slove. Je to jediný zdroj absolútnej božskej pravdy. Žiadna iná 
kniha, osoba či zdroj neponúka nespochybniteľnú pravdu.  

Každá teologická téma, ak k nej pristupujeme komplexne, vyžaduje štúdium 
celej Biblie. Avšak kto má čas, aby študoval celú Bibliu ako sa vzťahuje na všetky 
špecifické situácie? Najpraktickejšie je hľadať najvýznamnejšie oddiely a vyťažiť 
z nich čo najviac podľa svojich najlepších schopností. Často môže byť problém 
objasnený na základe štúdia niekoľkých oddielov a množstva princípov, ktoré sa 
k nemu vzťahujú. 

 
 

Krok 3: Nahliadnutie do iných zdrojov 
 
Po skúmaní a štúdiu Písma je múdre hľadať radu u iných (Príslovia 12:15, 

13:10, 19:20). Hľadanie rady môže mať rôzne podoby. Môžete čítať komentáre ku 
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kľúčovým oddielom, ktoré sa vzťahujú k preberanej téme, či hľadať informácie 
u starších a duchovne zrelých ľudí, ktorí majú skúsenosti s nejakou špecifickou 
situáciou. Môžete čítať knihy a články o danom probléme. Tiež môžete počúvať 
nahrávky, sledovať video, či použiť elektronickú databázu a internet. 

Niekedy môže byť užitočné štúdium histórie. Dá sa čerpať aj zo starodávnej 
múdrosti zbožných vodcov, ktorí čelili podobným problémom. Príležitostne dokonca 
nekresťanskí učenci môžu pomôcť, pretože ponúkajú informácie z iných vedných 
odborov. Napríklad nejaký argument môže mať právnu či filozofickú stránku. 

Pretože kniha Prísloví nás uisťuje, že je bezpečné mať mnohých radcov, boli by 
sme hlúpi, keby sme sa s nimi neradili a budeme múdrejší, keď sa poradíme. 
(Príslovia 15:22; 19:20). V množstve radcov spočíva záchrana (Príslovia 11:14). 

 
 

Krok 4: Príprava vlastnej odpovede 
 
Po pochopení témy, štúdiu Písma a nazretí do iných zdrojov, ste pripravení 

sformulovať svoju prvotnú odozvu/odpoveď. Skutočný život vyžaduje rozhodnutia. 
Ako kresťan, budete musieť robiť ťažké a zložité rozhodnutia. 

Aby ste mohli rozvíjať vodcovstvo, bude sa od vás požadovať, aby ste reagovali 
najrôznejšími spôsobmi, v závislosti od situácie. Aby ste sa mohli sústrediť na to, čo 
ste sa naučili o danej téme, kľúčovým je čas nad Božím slovom a modlitba. Kvôli 
lepšiemu pochopeniu možno bude potrebné popísať nejaký prvok detailnejšie alebo 
vypracovať cvičenie na základe Písma. K ďalšiemu rozvoju zručnosti v službe sa 
možno budete musieť poobzerať po špecializovanejších príležitostiach na učenie sa. 

Avšak v tomto bode študijného procesu potrebujete iba sformulovať prvotnú 
odpoveď namiesto konečného, precízne a starostlivo vypracovaného záveru. Je to 
čas pre tvorivosť. Mali by ste sa snažiť o čo najviac myšlienok a pozerať sa na tému 
alebo problém z rôznych uhlov pohľadu. Teraz sa môžu spochybniť aj základné 
predpoklady. 

 
 

Krok 5: Diskusia o téme 
 
Po sformulovaní odpovede vaše poznanie a múdrosť veľmi obohatí diskusia 

s ostatnými veriacimi, ktorí zápasia s rovnakým problémom. Spolu sa budete 
obrusovať a navzájom ostriť. 

Dobre zameraná diskusia skupiny kresťanov, ktorí si vopred vypracovali danú 
tému, môže byť vzrušujúcim zážitkom. Takto pripravení a Duchom pravdy 
motivovaní veriaci môžu spolu vytvoriť atmosféru, kde sa nápady a múdrosť 
rozmnožia nad to, čo je v možnostiach jednotlivca. Keď sa navzájom zdokonaľujeme, 
povzbudzujeme a upevňujeme spolu môžeme vidieť širší a vzdialenejší horizont. 

 
 

Krok 6: Praktické činy poslušnosti 
 
Urobte praktické kroky ako odpoveď na pravdu, ktorú ste spoznali. Vaším 

cieľom nie je len získanie vedomosti, ale tiež väčšia svätosť a zrelosť vodcu. 
Láskyplná zodpovednosť v prostredí mentorského priateľstva je kľúčom k úspechu. 
Budete povzbudení k stretávaniu s partnerom - mentorom s cieľom navzájom si 
pomáhať vytrvať v zamýšľaných záveroch. Pán Ježiš hovorí, že človek, ktorý počuje 
Slovo a nekoná podľa neho, je ako ten, kto stavia duchovný dom na nestálom 
piesku. Naopak, človek, ktorý jedná na základe pravdy, buduje duchovný dom na 
pevnej skale, ktorou je Ježiš Kristus (Matúš 7:24). 

* 
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VEDÚCI SLUŽOBNÍK 
POZNÁMKY PRE MODERÁTORA 

 
 
Som potešený, že ste prijali výzvu viesť prostredníctvom Zborovej biblickej školy 

(angl. Church Based Training) skupinu zameranú na kurz Vedúci služobník. Občas 
počujem ľudí zo zborov ako nariekajú nad nedostatkom rozhodného vedenia v ich 
zboroch. Často porovnávajú svojich súčasných vedúcich so zidealizovanými 
vodcami v dávno minulých časoch. Jedna vec je bedákať nad nedostatkom vedenia 
a iná vec je byť aktívne zapojeným do procesu kultivácie vodcovstva. S Božou 
pomocou má tento kurz potenciál, aby vám pomohol vo vašich snahách pri rozvoji 
vodcovstva. 

 
Sprevádzanie skupiny kurzom Vedúci služobník zahŕňa veľa výziev. Pre niektoré 

typy učiteľov je prvou výzvou posun od prednáškového štýlu k interaktívnej 
diskusii. Vašou úlohou bude byť skôr jedným z tých, ktorí sa učia, než tým, kto 
dáva hotové odpovede. Ďalším prvkom, s ktorým sa ako sprievodca kurzom Vedúci 
služobník stretnete je potreba, aby ste boli vzorom toho, čo učíte. Budete spolu 
hovoriť o biblických požiadavkách na vedúceho; o tom, že to musí byť duchovný 
človek, bezúhonný človek a predovšetkým služobník. Vedenie tohto kurzu je pre vás 
príležitosťou vyhodnocovať váš vlastný život a charakter ako vedúceho. Keď sa 
budete zaoberať rôznymi prvkami, pýtajte sa seba samého, ako si pri týchto 
otázkach počínate. Vaše zodpovednosti ako vedúceho obsahujú nasledovné úlohy: 

 
• Vypracovať všetky úlohy požadované od účastníkov. V ideálnom prípade by 

ste sa mali snažiť pripraviť dôkladnejšie ako ostatní členovia skupiny. 
 
• Pravidelne sa modliť za každého člena skupiny. Usilujte sa o to, aby modlitba 

bola vašim prvoradým prínosom pre skupinu. Modlite sa pred, počas a po 
každom vašom stretnutí. Žalm 127:1 bol pravdivý pre Izrael a je pravdivý aj 
pre vás ako vedúceho: „Ak HOSPODIN nestavia dom, márne sa namáhajú tí, 
čo ho stavajú.“ 

 
• Mať skutočný záujem o každého jednotlivca zo skupiny. Niektorí ocenia, keď 

im zatelefonujete a opýtate sa ich, ako sa im darí s kurzom. Buďte ochotný 
venovať aj čas navyše tým členom, ktorí zápasia s množstvom informácií 
a textov, ktoré je potrebné počas kurzu prečítať. 

 
• Sledovať, či sa nevynárajú potenciálni vedúci. Vy vediete túto skupinu, ale 

takisto by ste mali mať jedného vedúceho v procese prípravy. Zistil som, že je 
pomocou ak sa obrátite na niekoho, kto by sa toho mohol ujať, dáte mu za 
úlohu viesť časť štúdia a potom s ním každé štúdium spoločne zhodnotíte. 
Toto je jeden z najlepších spôsobov ako rozšíriť počet ľudí, ktorí môžu viesť 
tento kurz. 

 
Rowland Forman 
Príprava študijných programov 
Zborová biblická škola (Center for Church Based Training - CCBT) 
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Praktické detaily 
 
Veľkosť skupiny 
 
Optimálna veľkosť vašej skupiny je podmienená štýlom výučby v kurzoch 

Zborovej biblickej školy. Srdcom celého procesu je čas venovaný informovanému 
a interaktívnemu rozhovoru. To od každého člena vyžaduje, aby si sformuloval 
predbežné závery z témy, ktorá sa preberá, aby svoje závery počas diskusie otvorene 
zdieľal a aby bol pripravený korigovať svoje závery. Vo všeobecnosti by skupina 
nemala mať menej ako šesť alebo viacej ako dvanásť členov. Proces učenia sa 
zdokonaľuje, keď má skupinka veľkosť, ktorú sa dá s prehľadom zvládať. 

 
Priestor pre štúdium 
 
Je dôležité vytvoriť prostredie, ktoré poskytuje pokoj a podporu pre učenie. 

Účastníci by sa mali cítiť pohodlne, ale tiež chápať, že táto činnosť má vážny účel. 
 
Čas stretnutia 
 
Vo všeobecnosti štúdium prebieha raz týždenne a trvá približne hodinu a pol. 

Vždy je lepšie, aby účastníci odišli s pocitom, že štúdium je dosť krátke než príliš 
dlhé! Na prvom stretnutí venujte niekoľko minút rozhovoru o časovom rozvrhu 
štúdia. 

 
Úloha moderátora 
 
Moderátor alebo sprievodca (angl. facilitator) by mal účastníkov povzbudzovať, 

aby sa dobre pripravili ešte pred stretnutím na skupinke. Každý rozhovor vyžaduje 
starostlivú študijnú a modlitebnú prípravu. Úlohou pomocníka je pomáhať, aby 
interaktívna diskusia prebiehala hladko; zaistiť, že každý sa bude môcť zapojiť 
a napomáhať tomu, aby čas strávený diskusiou bol užitočný. 

 
 
 

Mentorský vzťah 
 
Úvod do kurzu jasne hovorí, že nájdenie a stretávanie sa s „mentorom“ - 

dôverníkom počas kurzu je veľmi podstatné pre dosiahnutie cieľov kurzu. Vy ako 
sprievodca potrebujete zdôrazňovať aké je to dôležité a prípadne účastníkom 
pomôcť nájsť takého človeka, ktorý by im v tomto smere slúžil. Ďalej potrebujete 
účastníkov motivovať, aby sa pravidelne stretávali so svojim dôverníkom 
a pripomínať im, čo sa od týchto stretnutí očakáva. 
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O čom je tento kurz 
 
Prvá časť (témy 1-6) definuje a opisuje „Základ - Aká je povaha zborového 

vodcovstva?“ Kým princípy sa týkajú väčšiny situácií spojených s vodcovstvom, 
kontextom vodcovstva v každej téme je miestny zbor. Prvých šesť tém kurzu Vedúci 
služobník za zaoberá tým, čo to znamená byť vedúcim v zbore. V prvej téme 
preskúmame najprv vodcovstvo a čo utvára pravého kresťanského vedúceho. Druhá 
téma zdôrazňuje ako je dôležité, aby vedúci v zbore mali autentický vzťah s Bohom 
prostredníctvom dennej závislosti na Duchu svätom. Tretia a štvrtá téma skúmajú 
charakter vedúceho z hľadiska osobnej vnútornej zrelosti a vonkajšej 
dôveryhodnosti. Piata téma sa venuje spôsobu akým vedúci uplatňuje svoju 
autoritu. Posledná, šiesta téma prvej časti sa týka faktu, že tímová práca je jadrom 
efektívneho vodcovstva v zbore. 

 
Druhá časť (témy 7-12) skúma „Poslanie - Aké sú úlohy zborového 

vodcovstva?“ Znova, prvotná aplikácia vodcovstva je v miestnom zbore. Táto druhá 
časť sa týka troch primárnych úloh zborového vedúceho: pastier (alebo biblicky 
dôsledne pod-pastier), vodca a podporovateľ (angl. equipper). Každá z týchto dvoch 
úloh je preskúmaná z dvoch perspektív. Vedúci ako pastier zboru v siedmej téme 
vyučuje stádo a stará sa o neho. Vedúci tiež chráni zbor pred chybami v ôsmej 
téme. Podobne v deviatej a desiatej téme, vodca prináša víziu a pritom neustále 
pamätá na Božie zámery a drží sa tejto vízie.  V jedenástej téme, ako podporovatelia, 
vodcovia pomáhajú vychovávať ďalších vodcov. V dvanástej téme takisto pomáhajú 
každému členovi zboru na jeho ceste k zrelosti v Kristovi. 

 
* 
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ÚVODNÉ STRETNUTIE 
 
 
Jeden večer by ste si mali vyhradiť na predstavenie kurzu všetkým 

potenciálnym členom skupiny. Niekomu môže vyhovovať, aby sa toto stretnutie 
konalo v jeho dome či byte. To poskytne účastníkom príležitosť, aby vás videli 
z menej formálnej stránky. 

 
 

Ciele 
 

• Uistite sa, že každý člen skupiny rozumie náplni kurzu a jeho cieľom. 

• Budujte zmysel pre vzájomnú komunitu v skupine. 

• Oboznámte účastníkov s materiálmi pre kurz a s metódou Šesť krokov 
k biblickej múdrosti. 

• Venujte pozornosť administratívnym detailom, napríklad poplatkom za kurz 
a materiály a potrebnému času na prípravu pred každou témou. 

• Rozhodnite kedy a kde sa skupina stretne. 

• Postarajte sa o to, aby každý účastník vedel, ako sa má pripraviť na prvé 
štúdium. 

 
 

Začíname 
 
Možno sa rozhodnete začať s občerstvením, ale pamätajte na kontext tohto 

úvodného stretnutia a na dennú hodinu. Každého požiadajte, aby sa predstavil a od 
začiatku sa usilujte budovať zmysel pre komunitu. Môžete prítomných požiadať, 
aby povedali niečo o očakávaniach, ktoré majú od kurzu. 

Po krátkej modlitbe spojenej s vďakou rozdajte materiály a otvorte si ich 
v Úvode. 

 
 

Preberanie Úvodu 
 
Počas toho, ako preberáte úvodný materiál, sa po každom bode zastavte 

a spýtajte sa, či sú k tomu nejaké otázky. Dávajte zvlášť pozor na očakávané 
výsledky tohto kurzu. Prejavujte nadšenie nad možnými výsledkami tohto štúdia. 

Ak je to prvý takýto kurz, ktorého sa skupina zúčastňuje, mali by ste vysvetliť 
proces Šesť krokov k biblickej múdrosti, ktorý sa v tomto kurze používa. Pamätajte, 
že cieľom je kultivovať praktickú biblickú múdrosť. 

 
 

Prelistujte tému č.1 a zaoberajte sa nasledujúcimi bodmi: 
 
Prehľad: Pozrite sa na obsah a ciele každej témy. 
 
Krok 1: Pochopenie témy: Účastníci by mali prečítať „Hlavné prvky témy“ , 

„Výroky“ a „Príbehy zo života“, aby určili hlavné otázky v tejto téme. Účelom nie je 
nájsť správne odpovede, ale určiť kľúčové otázky. 

 
Krok 2: Štúdium Písma: Účastníci by mali vypracovať úlohy zo štúdia Biblie. 

Je to nutné pre to, aby sa učili mať pevné základy v Písme. 
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Krok 3: Nahliadnutie do iných zdrojov: Povzbuďte k starostlivému 
a kritickému čítaniu článkov v tejto časti. Hoci články podporujú postoje autorov 
tohto kurzu, predsa účastníkov povzbudzujeme, aby ich obsah hodnotili. 

 
Krok 4: Príprava vlastnej odpovede: Každá téma ma minimálne jednu osobnú 

úlohu v každej z týchto oblastí: Srdce („Duchovné formovanie“), Hlava („Hlbšie 
pochopenie“) a Ruky („Zručnejšia služba“). Tento krok je rozhodujúci pre rozvoj 
biblickej múdrosti. Krok 4: Príprava vlastnej odpovede umožňuje účastníkom 
spracovať to, čo sa učia a aplikovať to vo svojich životoch. 

 
Krok 5: Diskusia o téme: Hlavná pozornosť každého stretnutia bude zameraná 

na diskusiu o otázkach týkajúcich sa témy. Účastníci by mali reagovať na všetky 
otázky už pred stretnutím. Nemusia písať vyčerpávajúcu odpoveď na každú otázku. 

 
Krok 6: Praktické činy poslušnosti: Na konci diskusie poskytnite účastníkom 

desať až dvadsať minút, aby niečo napísali do časti Krok 6: Praktické činy 
poslušnosti. Kurz Vedúci služobník je pripravený na tom základe, že biblický princíp 
sa nestane osobnou pravdou, pokiaľ tento princíp poslušne neuplatňujeme vo 
svojich životoch. Každý človek sa bude učiť a potom konať to, čo Boh učí. Členovia 
skupiny môžu tento oddiel dopracovať po stretnutí tak, že venujú nejaký čas 
príprave svojho ďalšieho postupu, aby kurz viedol k zmene ich života a služby. 
Plány by mali byť také podrobné ako je to len možné a mali by odpovedať na otázky: 
Kto? Čo? Kedy? Kde? Komu? Ako? O týchto plánoch by mali byť pripravení hovoriť 
so svojim mentorom. 

 
 

Čas na prípravu 
 
Aby boli požadované úlohy uspokojivo dokončené, účastníci musia venovať 

príprave na stretnutia skupiny primeraný čas. Množstvo času sa bude líšiť od 
človeka k človeku. Na tomto úvodnom stretnutí povzbuďte skupinu, aby investovali 
tri až päť hodín do prípravy pred každým spoločným stretnutím. 

 
 

Ukončenie 
 
Stanovte cenu za študijné materiály (za kopírovanie resp. príspevok na ich 

prípravu).1 Naplánujte dátumy stretnutí aspoň na polovicu štúdia. Vo všeobecnosti 
sa bude skupina stretávať každý týždeň na rovnakom mieste, ale pozrite sa, či 
nedochádza ku konfliktu s prázdninami, sviatkami, zborovými akciami a podobne. 
Takisto môžete určiť osoby zodpovedné za občerstvenie na každé stretnutie. 

Postarajte sa o to, aby každý vedel, ako sa má pripraviť na prvé štúdium a kedy 
a kde bude ďalšie stretnutie. Stretnutie ukončite modlitbou. 

* 

                                                 

1 Študijné materiály sú k dispozícii bezplatne. Ich vydávanie však má svoje náklady. Prosíme 
Vás o príspevok za každú tému a každého používateľa týchto kurzov, čím podporíte prípravu 
a vydanie nových kurzov. Viac informácií na: www.cb.sk/index.php/kniznica/zborova-kola 


