
Pôsobnosť apoštola 

 
 Vyzývaš v Pánovom mene ku viere a pokročeniu vpred, ku novým métam. Tlmočíš Božie 

povolanie a víziu. 

 Tvoje vodcovstvo je zmocňujúce a veľmi motivujúce. Povzbudzuješ a vystrojuješ k prielomom 
(osobným, skupinovým, zborovým). Povzbudzuješ ku prekročeniu hraníc a zasiahnutiu 
spoločnosti. 

 Spoločenstvo veriacich vnímaš v kontexte armády, ktorá je povolaná k boju a zasahovaniu 
nových oblastí a území. 

 Zdôrazňuješ vieru a poslušnosť. 

 Prinášaš službu v moci Ducha (divy, znamenia, zázraky, uzdravenia). 

 Vedieš vodcov a povolaných viesť. Rozumieš ich bojom a slabostiam. Vieš uvoľniť a ukázať 
priestor pre ich službu. 

 Vystrojuješ svätých k vodcovstvu, ku prevzatiu zodpovednosti, k aktivite. 

 Pomáhaš riešiť nezhody v tíme vodcov, v pracovných tímoch, prípadne kázeňský postup ak je 
potrebný v živote vodcov. 

 
 

Pôsobnosť proroka 

 

 Vyzývaš v Pánovom mene ku svätosti. Jasne oddeľuješ čisté od nečistého. Odhaľuješ motívy. Si 
povzbudením od Pána k nasledovaniu celým srdcom, k prehĺbeniu svojho vzťahu s Bohom. 
Pozývaš do intimity s Pánom. Tlmočíš Božie srdce ku Jeho ľudu. 

 Tvoje vodcovstvo je silne inšpirujúce, lebo prinášaš Božie potvrdenie a povzbudenie ľuďom. 
Odkrývaš pohľad z Pánovej perspektívy. 

 Spoločenstvo veriacich vnímaš v kontexte nevesty, ktorá sa pripravuje na Pánov príchod. 
Prípadne Božieho domu, pri čom veriaci sú ako živé kamene, z ktorých je dom budovaný. 

 Zdôrazňuješ prvú lásku, svätosť, Božiu spravodlivosť. 

 Prinášaš dary zjavenia, ktoré povzbudzujú, budujú, inšpirujú a vnášajú Boží uhol pohľadu. 

 Pomáhaš jednotlivcom rozumieť ich jedinečnosti, odlišnosti, špecifickosti spôsobom, ktorý ich 
uvoľňuje od komplexov, či pýchy. Prinášaš potvrdenie Božieho povolania a porozumenie tomu 
povolaniu a sebe samým. 

 Vystrojuješ veriacich v oblasti vedenia Duchom Svätým a v oblasti počutia Pánovho hlasu. V 
živote ľudí je silným stimulom prorocké potvrdenie povolania. 

 Prinášaš upozornenie, výstrahu ako strážca na hradbách pred blížiacim sa alebo hroziacim 
nebezpečenstvom. Tiež v prípade neuvedomelých vážnych chýb prinášaš ich odhalenie a 
konfrontáciu. 

 
 

Pôsobnosť evanjelistu 

 

 Vyzývaš v Pánovom mene ku zasiahnutiu neveriacich, ku životu svedectva. K tomuto však aj 
vystrojuješ ľudí. Tlmočíš Božie srdce zlomené pre stratených synov. 

 Tvoje vodcovstvo je burcujúce k neseniu bremena za stratené duše a posmeľuješ ľudí k 
otvorenosti voči ľuďom. 

 Spoločenstvo veriacich vnímaš v kontexte mesta postaveného na vrchu, prípadne majáku. 



 Zdôrazňuješ  evanjelium a povolanie ho tlmočiť. 

 Prinášaš schopnosť – povzbudenie - použiť duchovné dary v službe neveriacim. 

 Dokážeš vnímať rozmanitosť spôsobov tlmočenia evanjelia a pomáhaš ľuďom nájsť sa v kontexte 
evanjelizácie, čo im pomôže vidieť svoju dôležitosť, svoj prínos. 

 Pomáhaš a inšpiruješ ľudí ako prakticky svedčiť a zasiahnuť svoje okolie (rodinu, priateľov, 
kolegov, komunitu, mesto). 

 Strážiš čistotu a úplnosť evanjelia. Jasne konfrontuješ ľahostajných ľudí oproti strateným; ale aj 
neobrátených ľudí, prípadne tých, čo nenesú ovocie pokánia. 

 
 

Pôsobnosť pastiera 

  
 

 Tlmočíš Pánove pastierske srdce, Jeho záujem o nás ako jednotlivcov, Jeho milosť a srdce, ktoré 
rozumie našim slabostiam. 

 Tvoje vodcovstvo je starostlivé, individuálne a citlivé, berúce ohľad na každého jedného človeka. 

 Spoločenstvo veriacich vnímaš v kontexte oviec žijúcich v ovčinci, v stáde. 

 Zdôrazňuješ milosť Božiu, nádej, lásku, dielo kríža, našu identitu v Kristu. 

 Modlíš sa za chorých, povzbudzuješ,  prinášaš dary rozlišovania duchov, slovo poznania. 

 Jedinečne demonštruješ Pánovu lásku, nehu, trpezlivosť, porozumenie jednotlivcom. Zároveň 
pomáhaš rozširovať srdcia láskou a záujmom o ľudí. Pomáhaš jednotlivcom žiť v spoločenstve. 

 Vystrojuješ ľudí ku službe iným (duchovnej, poradenskej, materiálnej). Voláš v Pánovom mene 
po starostlivosti o okrajových ľudí, slabých vo viere, siroty a vdovy, materiálne potrebných. 
Vytváraš koncepciu starostlivosti. 

 Pomáhaš riešiť osobné nezhody, konflikty, rozdelenie v zbore; osobné krízy v životoch ľudí. 
Konfrontuješ vlkov v ovčom rúchu. 

 
 

Pôsobnosť učiteľa 

 

 Vyzývaš v Pánovom mene ku duchovnému rastu, k učeníctvu a pomáhaš ľuďom osobne rásť. Leží 
ti na srdci, aby ľudia dostali potrebné vystrojenie (teoretické, biblické, ale aj praktické). Vytváraš 
priestor pre učenie sa a osobný rast. 

 Tvoje vodcovstvo je vystrojujúce jednak vedomosťami a jednak praxou. 

 Spoločenstvo veriacich vnímaš v kontexte učeníkov povolaných nasledovať svojho Pána, 
prípadne v kontexte školy. 

 Zdôrazňuješ učeníctvo, duchovný rast, základy učenia. 

 Zjavuješ pravdu spôsobom jednak zrozumiteľným a jednak zmocňujúcim, vystrojujúcim iných. 

 Máš citlivosť voči tomu, kde na ceste za Pánom, v akom štádiu duchovnej zrelosti sa človek 
nachádza a podľa toho vieš pomôcť jednotlivcom urobiť ďalší krok vpred. 

 Prinášaš biblické vzdelanie v oblasti konkrétnej služby a vystrojenie. Učíš ľudí učiť iných to, čo 
vedia, aby bolo zabezpečené učeníctvo a rozvoj služieb. 

 Pomáhaš vidieť riešenia v kontexte Písma a v Duchu Pána Ježiša. Tiež jasne upozorňuješ na 
nepresné, neúplné, či dokonca falošné učenia. 

 

 


