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Modlitebné skupinky a ich význam pre život Cirkvi 
 
Troška histórie: 
Počas komunizmu existovala určitá sieť modlitebných stretiek. Túto sieť zakladali spolu s ostatnými 
Kolakovičovi žiaci Krčméry a Jukl. Skupinky sa stretali v ústraní, modlili sa, čítali Písmo a podľa možností 
tej doby robili apoštolát (hlavne na internátoch, medzi študentmi). 
Plodmi ich činnosti boli a sú také hnutia ako eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, ZKSM, Hnutie 
rodín, misijné spoločenstvo Fatima a pod. Rozvoj a rozmach týchto a podobných hnutí nastal približne v 
rokoch 1991 – 1995. Do skupinky Silva Krčméryho chodil aj Oto Németh, ktorý založil ďalšiu malú skupinku, 
kam prišli Braňo Škripek a Mário Tomášik a iní. Takto nejako vzniklo neskoršie Spoločenstvo pri Dóme sv. 
Martina. 
 
Okolo roku 1995 – 1996 niektoré modlitebné skupinky prešli novou skúsenosťou, a to osobným prebudením 
k hlbokému a intímnemu vzťahu s Ježišom skrze Ducha Svätého. Kresťania v týchto spoločenstvách si 
začali uvedomovať potrebu formácie, štúdia Svätého písma a misie. Prežívali veľkú túžbu poznať Ježiša 
viac a nasledovať ho. Začali vznikať otvorené modlitebné stretnutia, kam mohli prichádzať aj iní ľudia. Tieto 
stretnutia spočívali v spoločnej a tiež spontánnej modlitbe, prednáške a príhovoroch za určité oblasti 
verejného a cirkevného života. 
 
Rozmach takýchto modlitebných spoločenstiev a otvorených stretnutí nastal v rokoch 1996 – 2002. Viaceré 
spoločenstvá začali robiť evanjelizačné misie, tábory, semináre a pod. Spomeňme napr. kurzy ako Filip, 
Pavol, Rúth. Naše spoločenstvo začalo s Kampaňou pre Ježiša v roku 2000. Rieka života v Podolínci 
začala mať otvorené stretnutia a misie. 
 
Ak by sme mali opísať hlavnú takú niť formačných tém, ktoré sa prebrali na stretnutiach a kurzoch v tomto 
období, tak by sme dostali asi takúto základnú postupnosť: 

• Kto je Boh (aký je, falošné predstavy o ňom) 
• Odkiaľ je hriech vo svete a čo zapríčinil 
• Ježiš Kristus, Záchranca a Vykupiteľ človeka 
• Potreba osobného vzťahu s Ježišom 
• Duch Svätý ako pomocník a posila vo vzťahu s Ježišom 
• Potreba osobného rastu (osobná modlitba, štúdium Písma, sviatostný život) 
• Potreba spoločenstva pre osobný rast a rozvoj darov 
• Potreba ohlasovania a svedčenia o Kristovi 
• Služba (farnosti, spoločnosti)  

 
V rokoch 2002 až 2005 badať určitú stagnáciu v živote spoločenstiev. Stále vznikajú nové spoločenstvá s 
novými ľuďmi. To je fantastické dielo Božej milosti, zároveň však pôvodné spoločenstvá (dlhšie trvajúce) 
nevykazujú ďalší duchovný progres. 
Charakteristika takého spoločenstva vyzerá asi takto: 

• Sú spolu 2 – 3 roky, možno viac. 
• Na začiatku sa stretali sporadicky, potom viac, začali sa modliť spoločne. 
• Po určitých peripetiách si zvolili vedúceho – ten to po peripetiách vzal. 
• Začala sa snaha o formáciu, viac či menej úspešná. 
• Niektorí členovia prežili prebudenie a sú aktívni, niektorí nie. 
• Stretko si začalo hľadať nejakú službu, nie všetci však cítia potrebu služby. 
• Stretnutia spoločenstva sú krásne, trvajú niekoľko hodín. Niekedy 4 – 5 hodín, ale akoby 

neprinášali dosť pravého ovocia (premenenosť charakteru, láska k blížnym, svedectvo, misia). 
Problémy: 

• Stretko vie len ťažko prijať nového člena – ostatní sú už dobre zabehnutí, sú uzavretí. 
• Stretko nevie odovzdať skúsenosť stretnutia Pána ďalej. 
• Niektorí členovia odchádzajú takpovediac naspäť do sveta alebo opustia stretko a žijú ako 

kresťanské indivíduá. Vzťahy medzi členmi sú problematické. 
• Stretko rastie na počet 20 – 30 ľudí, ale nevie sa rozdeliť na menšie skupinky, kde by bolo 

zdieľanie efektívnejšie, modlitby osobnejšie, služba rôznorodejšia. 
• Vedúci je na všetko sám, nemá čas alebo nevie vychovať ďalších vedúcich. 

 
Toto je len určitý náčrt. Nikoho sme sa nechceli dotknúť. Naše stretká v dómskom spoločenstve sú tiež na 
tom rovnako. Je naozaj iba pár stretiek, ktoré sa u nás hýbu ďalej. Dlhší čas sme si nad tým lámali hlavy. 
Pán nám ukázal niektoré dôležité veci, ktoré sa snažíme teraz zasadiť do našich skupiniek. Zároveň ich 
chcem poskytnúť vám. 
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Uvedomili sme si niekoľko zásadných potrieb pre život skupinky: 
 
1. Potreba porozumieť tomu, čo skutočne je duchovný rast podľa Božieho slova. 
2. Potreba osobného nasadenia pre rast a osobnej zodpovednosti. 
3. Porozumenie toho, načo tu je skupinka. (Je to cieľ, alebo prostriedok?) 
4. Porozumieť, v čom spočíva Božie kráľovstvo a ako ho treba rozširovať. 
 
Tieto štyri body si teraz preberieme. 
 
1. Duchovný rast 
Na túto tému by sa dalo písať veľmi veľa dlhých viet. Skúsime vám však predostrieť iba pár myšlienok. 
Začnime v knihe Genezis. Keď Boh stvoril Adama a Evu, povedal im: „Ploďte a množte sa a naplňte zem!“ 
Ako to myslel? Myslel to telesne, alebo duchovne? Boh stvoril človeka ako hmotu (telo) a ducha. A stvoril 
ho na svoj obraz. Všimnite si, že všetko – či rastliny, či zvieratá, vôbec všetko, čo je živé – má v sebe 
potenciál od Boha množiť sa, plodiť a tým rásť a priniesť ovocie, plod a tak ďalej. Ak bol Adam stvorený 
Bohom, aby sa mu podobal, Boh do neho ukryl tento potenciál. Potenciál rásť množstvom a rásť duchovne. 
Boh chcel, aby Adam a jeho potomkovia naplnili Zem a poznali Boha a aby ho Adam reprezentoval na 
zemi. Ako rozumieme „reprezentoval“? Boh dal Adamovi autoritu a zodpovednosť pomenovať zvieratá. 
Adam mal spolupracovať s Bohom na stvorení. 
Do hry však prišiel hriech, ktorý narušil vzťah s Bohom, poškvrnil človeka, zasiahol jeho duchovnú dušu – 
ducha. Človek už nemohol reprezentovať Boha na zemi, lebo prestal hájiť jeho záujmy, pretože sa nechal 
oklamať nepriateľom a počúvol radšej jeho ako svojho priateľa Boha. Človek nemohol sám od seba obnoviť 
toto plodonosné spoločenstvo s Bohom. Boh musel poslať svojho Syna – druhého Adama –, aby vykúpil 
človeka spod kliatby hriechu a obnovil postavenie človeka v stvorení. V Ježišovi sa vierou v neho stávame 
novým stvorením a Božími synmi. 
Duchovný rast je v tomto: 

1. Stať sa novým stvorením vierou v Ježiša, na znak tejto viery prijímame krst. Učenie našej cirkvi 
v KKC hovorí, že viera je osobným priľnutím k Bohu. 

2. Patríme do Božej rodiny, sme synmi a dcérami Boha Otca. V tejto rodine je kvalita synovstva daná 
príkladom Ježiša Krista. Nato, aby sme boli ako Ježiš, musíme nastúpiť cestu nasledovania Ježiša 
– čo je učeníctvo. Nie sme na nej sami. Je tu Duch Svätý, ktorý je silou a pomocníkom, učí nás žiť 
ako Kristus. 

Pár podporných citátov z Biblie: 
• Ef 3, 14 – 19 
• Ef 4, 11 – 15 

 
Aké sú štádiá duchovného rastu?  
(Pripájame výsek z prednášky Ada de Bruina na jednom zo stretnutí nášho spoločenstva) 
 
Otázka: Čo je služobné vodcovstvo, čo taký slúžiaci vodca hľadá, o čo mu ide? Niektorí hovorili, že 
ide o dar konať službu, robiť rozhodnutia, plniť Božiu vôľu na úrovni skupiny. Skúsme sa pozrieť na toto 
slúžiace vodcovstvo z rozmeru celej rodiny. Ak som vedúci svojej malej skupinky, som ako otec pre rodinu. 
Pozerám sa na svoje deti a ide mi o to, ako sa rozvíjajú, ako je možné pomôcť im vyrásť, aby dokázali robiť 
zrelé rozhodnutia. Aby sa dokázali postaviť na svoje vlastné nohy a budovať svoju vlastnú rodinu. Pretože 
pravému učeníctvu ide o to, aby rástlo, aby sa znásobovalo. Mnohé naše skupinky sa stali takým 
príjemným klubom a v podstate trpíme akýmsi syndrómom kvočky. Čo tým myslím? Mama má mláďatá, 
odlieta a hľadá červíky a prináša ich do hniezda, tam je kopa otvorených zobákov a ona im dáva červíky. 
Niektoré malé skupinky sú presne takéto – všetci tam sedia, otvárajú zobáky a čakajú, čo dostanú do úst. 
My chceme byť iba celý život kŕmení. Keď to tak bude, tak sa budeme všetci dobre cítiť a bude nám tam 
teplo, lebo si budeme v tom hniezde blízko a stučnieme. Máme síce tendenciu rásť, ale vtedy tam začne 
byť úzko a nakoniec sa hniezdo rozpadne a všetko vypadne von. Potom sa čudujeme, čo sa stalo. 
Namiesto toho by nás vodca mal vyviesť na okraj: to by nás naučilo lietať, naučili by sme sa vyjsť von a 
začať budovať svoje vlastné hniezda. Žijete syndrómom kvočky? Takže služobné vodcovstvo sa snaží 
dosiahnuť, aby sa s tými ľuďmi diali nové veci. Napríklad vo svojej rodine mám troch chlapcov. Ten 
najmladší má iba päť rokov a ja u neho uplatňujem veľa autority pre vykonávanie určitej úlohy, lebo on ešte 
veľa nechápe. Poviem mu, aby urobil toto a teraz toto. Starší má desať rokov a tam používam autoritu na 
vyučovanie. Ja mu niekedy poviem: „Toto nerob!“ a tiež ho vyučujem, aby som mu vysvetlil, prečo 
nechcem, aby to robil. Takže začne chápať dôvody, prečo sú isté veci správne a nesprávne. Ale môj 
najstarší syn má už asi dvanásť, veľmi sa na mňa pozerá, ako veci robím, a veľakrát sa pozerá: „Modlí sa 
tato, alebo sa nemodlí?“ Pozerá sa na mňa, kedy sa naštvem a kedy sa nenaštvem. Pozoruje, či si aj otec 
robí posteľ alebo nie. A či po obede poumýva riad, či nie. A celý môj životný štýl v ňom prevláda. Ja som už 
cez tie dva typy autority prešiel. V našich skupinkách máme ľudí, ktorí sú vo svojej viere ako malé deti a 
potrebujú vykonávať určité veci. Niektorí už pracujú s Pánom dlhšie a oni potrebujú viac porozumenia a 
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potom sú tu ešte zrelší ľudia a tí len sledujú a oni naberajú duchovnú autoritu. Takže používam všetky tri 
typy autority.  
Štádiá duchovného rastu 
Takže teraz prejdem tri charakteristiky. Pozrieme sa do Prvého Jánovho listu 2, 12 – 13: „Píšem vám, deti: 
Pre jeho meno máte odpustené hriechy. Otcovia, vám píšem: Poznali ste toho, ktorý je od počiatku. 
Mládenci, vám píšem: Premohli ste Zlého.“ Apoštol spomína malé deti, mladých mužov a otcov vo viere. V 
Ef 4, 12 – 14 sa hovorí: „... aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela, kým 
nedospejeme všetci k jednote viery a poznania Božieho Syna, k zrelosti muža, k miere plného Kristovho 
veku, aby sme už neboli malými deťmi, ktorými sem-tam hádže a zmieta hocijaký vietor klamlivého 
ľudského učenia“, ale aby sme rástli. Takže v našich malých skupinkách máme: 
– malé deti 
– mladých mužov 
– otcov 
Malé deti: Sú zmietané sem-tam každým novým učením. Keď sa niekto hlboko obráti k Pánovi, niečo sa 
mu v mysli začína meniť. Dávnejšie niečo spoznal a potom sa niekde na novom seminári naučil niečo nové: 
často to spôsobuje, že tieto veci sú v protirečení a on si hovorí: ,,Čo to znamená? Ako mám žiť? Som úplne 
zmätený! Čo budem robiť s vecami, s ktorými sa stretávam, neviem, ako sa mám zachovať.“ Ide na ďalšie 
semináre a tam mu povedia ešte niečo iné. Má čoraz väčší chaos. 
Druhá charakteristika detí: Vaše hriechy sú vám odpustené – inak povedané, vina a odsúdenie. Ak ste v 
Pánovi dieťaťom, toto je pre vás to najdôležitejšie. Neustále zápasíte s vinou a odsúdením. Takéto dieťa 
stále premýšľa: ,,Naozaj ma Boh miluje? Lebo stále hreším.“ Stále pochybuje o tom, že ho Boh miluje. 
Bojuje s vinou. Poznáte také niečo? 
Tretia charakteristika: Pretože naň stále niečo doráža – nové veci, nové učenie –, nevie, kam kráča. Takže 
teraz sa zamyslite nad svojou skupinkou. 
Mládenec: To je v skutočnosti to isté slovo, ktoré sa používa ako sluha, služobník. Viete, kto je to 
služobník? Tí, čo sa napríklad dnes schádzali ako prví, sú služobníci, ktorí to tu všetko pripravili. Služobníci 
si povedali: „Prinesieme sem vodu, aby sa bolo z čoho napiť.“ Oni chcú slúžiť, aby sa to hýbalo, aby to šlo, 
aby to fungovalo. Oni nemusia nikdy k motoru rozprávať, oni chcú pomôcť, aby rástli. V 1 Jn 2, 14 sa 
hovorí: Ste silní v Pánovi. To slovo (použitý grécky výraz) znamená, že majú duchovnú autoritu. Ja som 
stretol veľa služobníkov a mnohí z nich mali veľa duchovnej autority. Bolo to preto, že si uvedomili, že skrze 
podriadenosť Boh vydáva ešte viac autority. Čím viac sa podriadim, tým viac autority mi Boh dáva. Tieto 
skutočnosti radikálne zmenia naše skupinky. Všetci budeme chcieť byť mladými mužmi, nebudeme musieť 
zápasiť. Teraz sa možno začne súťaž, kto tu bude rozkladať stoličky, a druhýkrát už tu bude 20 fliaš. Ďalšia 
charakteristika: Božie slovo ostáva vo vás. To grécke slovo vyjadruje pochopenie duchovných princípov. 
Všimnite si to malé dieťa zmietané sem a tam mnohými učeniami. Mladý muž chápe duchovné princípy, 
lebo na ne dorástol. Nielenže ich chápe, ale zostáva to v ňom a je to pevne zakotvené. 
Tretia charakteristika: Premohli Zlého. Naučili sa bojovať. Prešli, zažili ťažké situácie. Ale skrze to sa naučili 
pochopiť, kto je nepriateľ, čo je vlastne duchovný boj a aké sú taktiky nepriateľa, ktoré proti nám používa. 
Mnoho rokov som bol veľmi depresívnym človekom. Verili by ste, že som bol veľmi depresívny človek? 
Depresia ma neustále kvárila po celé roky. Raz to bolo také hrozné, že som sa chcel zabiť. Naozaj som sa 
pokúsil o samovraždu, bolo to veľmi ťažké. Nenávidel som sa. Raz som sa pozrel do zrkadla a takto som sa 
doškriabal. Nenávidel som túto tvár a dodnes tu mám jazvy. To je, čo? A čo ma zmenilo? Ja som si začal 
písať každý deň, čo sa mi naozaj deje, prečo sa cítim tak, ako sa cítim, prečo rozmýšľam tak, ako 
rozmýšľam. Začal som byť „vykázateľný“ sám sebe. Začal som si všímať určité opakujúce sa návyky, 
spôsoby, v ktorých konám a žijem, a uvedomil som si, že nepriateľ sa so mnou zahráva. Zrazu si používa 
určitých ľudí, aby povedali niečo, čo ma rozčúli. Vedel, že ma to veľmi zraní a začnem o sebe premýšľať 
negatívne, špinavo, smerom dolu a zase sa do toho šmyknem. Ale mladý muž, mladá žena spoznali 
stratégie nepriateľa a to je tá charakteristika mládenca. Vy všetci ste už boli v živote mladí muži, mladé 
ženy, však? 
Poďme ďalej. Otcovia vo viere: tri charakteristiky. Čo má robí otcom – že som ženatý? To, že mám synov? 
Mám troch krásnych synov. Čo to znamená duchovne? Duchovne som sa stal otcom, keď som iných ľudí 
viedol k tomu, aby spoznali Ježiša Krista. Keď som im pomáhal vyrásť. Koľkých ľudí priviedol každý z vás k 
Pánovi? Toto leto ste mali kampaň pre Ježiša. Koľkí z vás ste tam prišli? O. K., bolo to vzrušujúce? To bola 
príležitosť stať sa otcom vo viere. Pozerajme sa na to iným spôsobom. Toto je perfektná príležitosť, aby 
som začal rásť. Títo úžasní vedúci mi dali príležitosť, aby som vyrástol. A ja som tým nadšený. Robia 
perfektnú prácu. Toto je jedna z vecí, na ktoré zabúdame. Vo väčšine našich skupiniek neoceňujeme 
svojich ľudí. Myslím, že Mário a Braňo sú Boží ľudia. Je tak dobre ich chváliť. Takže charakteristika, že 
máme mláďatá. Koľkí z vás máte nejaké mláďa? Ďalšia charakteristika: otcovia vo viere poznajú Jeho. A čo 
to znamená v gréčtine? Že s ním máte osobný intímny vzťah. V angličtine to slovo vyjadruje, že ste dospeli 
k poznaniu Boha. To isté slovo je použité v Genezis, kde sa hovorí: „Adam potom poznal svoju ženu Evu“ 
(Gn 4, 1). Viete, čo to znamená? Že mali sex. Takže poznať Boha – byť tak hlboko, blízko, že s ním budete 
jedno telo. V tomto verši sa hovorí, že poznáte toho, ktorý bol od počiatku. To slovo, ktoré sa použilo, znovu 
hovorí, že ste od neho prijali autoritu. Ja poznám ľudí a ja niekedy stretávam nových ľudí, ktorí nemusia ani 
nič povedať, dokonca nič urobiť, ale viem, že tento človek má obrovskú autoritu. Poznáte takýchto ľudí? Vy 



 4

proste viete, že toto je človek autority. Pretože ich celá bytosť to vyjadruje. Takže tri štádiá, ktoré môžeme 
mať v skupinke: 
– malé deti 
– mladí muži 
– otcovia vo viere 
 
Do ktorej kategórie patríš? Teraz sa zamyslime nad rozhodovaním v našich malých skupinkách. V mojej 
rodine deti nemajú vplyv a nemôžu so mnou robiť všetky rozhodnutia, ktoré robím. To nie je nefér. To by 
nebolo fér voči nám rodičom. O niektorých rozhodnutiach sa s nimi môžem rozprávať. Najstarší syn sa už 
stáva mladým mužom a ja ho stále viac uvádzam do procesu robenia rozhodnutí. Zatiaľ nie vo všetkom, ale 
keď sa stane dospelým, pravdepodobne s ním budem diskutovať o všetkom. Keď hovorím týmto štýlom v 
malých skupinkách, musíme vedieť, že nemôžeme mať žiadnu demokraciu, pretože vtedy malé deti, 
mládenci, otcovia diskutujú o tej istej veci. Ale malým deťom dávame autoritu pre vykonanie úlohy, lebo ony 
sa musia naučiť poslúchať. Mário naposledy hovoril o poslušnosti. Pamätáte sa, že hovoril o Noemovi? O 
Noemových synoch, ktorí vôbec nepochopili víziu otca a museli sa naučiť poslúchať ho. Pretože on už to 
poznal, on mal autoritu, ktorú už mal Boh. A skrze autoritu vykonávania úlohy sa naučili vyrásť, stať sa 
mladými mužmi. Všímate si, ako sa to celé prepája? Nad týmto premýšľajme v skupinkách. 
Modlime sa za to: 
Otče, ďakujem ti, keď k nám hovoríš. Ďakujem ti za moc Tvojho slova. Pomôž nám, Duchu Svätý, aby sme 
ho aplikovali. Pomôž nám naučiť sa žiť podľa Pána. Aby sme sa stali vykázateľnými, aby sme sa stali 
služobníkmi. Aby sme mohli rásť a aby sme sa stali otcami vo viere. Slovensko zúfalo potrebuje otcov viery. 
Vidíme tu vôkol nás mnoho malých detí, duchovne malé deti, ktoré sa všetky zoskupujú v tých malých 
bezpečných kluboch a istotách. A bojujú medzi sebou ako malé deti. A nevedia, ako spolupracovať; 
nevedia, ako budovať. Pane, my chceme byť iní. My sa chceme naučiť slúžiť jeden druhému, chceme sa 
naučiť podriadiť sa jeden druhému. Pane, ja sa naozaj modlím, aby si vložil toto posolstvo do nášho srdca... 
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Nabudúce budeme pokračovať ďalšími bodmi (2, 3, 4): 
 
2. Potreba osobného nasadenia pre rast a osobnej zodpovednosti. 
3. Porozumenie toho, načo je tu skupinka. (Je to cieľ, alebo prostriedok?) 
4. Porozumieť, v čom spočíva Božie kráľovstvo a ako ho treba rozširovať. 
 
 


