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Vážení a milí bratři starší,
předem svého dopisu Vám přeji hojnost Božího požehnání a pokoje od našeho Pána a
Spasitele Ježíše Krista. Věřím, že v pokoji, s modlitbou a bázní před Bohem, bych Vás
rád seznámil se svým následujícím rozhodnutím: Po delších modlitbách, zkoumání
Písma a zvažování, jsem se k datu 5. 11. 2003 rozhodl odstoupit z funkce vedoucího
domácí skupinky.
K tomuto rozhodnutí mne vede přesvědčení, že vyučování, která jsou na setkáních
vedoucích skupinek (SVS) v našem sboru prezentována, a která v převážné míře
vycházejí ze skript Susanne Kuttruff „Příručka pro vedoucí domácích skupinek“, jsou
v rozporu s literou i duchem Písma svatého. Jelikož jsem Vás již dříve na tento svůj
pohled ústně i písemně (ještě před svým odvoláním z funkce staršího sboru) vícekrát
upozorňoval – čímž věřím, že jsem splnil svoji povinnost - nemohu nadále tuto funkci
vykonávat ve víře (Ř 14,23) a požadovanou aplikací tohoto učení ve sboru nést i svůj
díl spoluzodpovědnosti. Tím samozřejmě netvrdím - a věřím, že si to ani nikdo z Vás
nemyslí - že bych se domníval, že se ve svém úsudku nemohu zmýlit. Navíc
odpovědnost za vedení sboru je samozřejmě svěřena Vám (Sk 20,28). Chci se však
tímto svým rozhodnutím vyvarovat i možných důsledků pro svůj život (Žd 10,26-27).
Rád bych Vás ujistil, že existenci domácích skupinek nadále vidím jako biblickou,
velmi dobrou a prospěšnou.
Pevně doufám, že toto mé rozhodnutí nijak nenaruší naše bratrské vztahy, stejně jako
tomu bylo při nedávném rozhodnutí mé ženy odstoupit z funkce poradce vedoucích
skupinek.
Velice Vám děkuji za Vaše pochopení a přeji Vám mnoho síly, rozvahy a moci Ducha
svatého ve Vaší službě.
V úctě a lásce Kristově,
s bratrským pozdravem,
v Kristu Váš Aleš Franc

Na vědomí: Mgr. Jan Sucharda, zástupce vedoucího domácí skupinky
v Brně dne 3. 11. 2003

