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Osobný rast v skupinke 
 
Máme na mysli rast jednotlivých členov v skupinke. Skupinka má za úlohu napomáhať rast jednotlivých členov. 
Rozumie sa, že každý člen skupinky je zodpovedný za svoj osobný rast, ale stretnutie skupinky má tento rast 
napomáhať.  
Prečo sa na skupinke zdieľame stále s tými istými problémami? Niekedy sa zdá, akoby bol Boh prikrátky na riešenie 
našich problémov. Zamyslite sa – je vo vašej skupinke čo len jeden človek, ktorý aspoň raz za mesiac povie: „Hej, 
ľudia, pochopil som toto slovo, prijal som ho – uveril som mu a začal som ho činiť. Robím to už tretí týždeň a vidím 
zmeny vo svojom živote!“ Aj keby sa azda jeden našiel, čo ostatní? 
 
Dôvodom je nulová vykázateľnosť rastu, resp. nerastu v skupinke.  
Stávajú sa dve veci: 

1. Členovia skupinky sa zakaždým zdieľajú len o dobrých veciach, čo sa podarili. O problémoch sa zdieľajú iba 
povrchne. 

2. Opakujúce zdieľanie sa s tým istým problémom. Je však očividné, že daný človek nerastie, že jeho stav 
nevykazuje zmenu. Jeho zdieľanie je buď nariekaním nad svojím stavom a vlastnou nemohúcnosťou, alebo 
určitým jemným ignorantstvom typu „tak čo, nerastiem – čo sa mám zabiť?!“. 

 
Tieto dva body ukazujú na nedostatočné pochopenie účelu skupinky ako prostriedku na rast. Vôbec pochopenie rastu 
ako takého nám môže byť zastreté. Musíme chápať, že život kresťana má byť dynamický a rast má priniesť ovocie. 
Boh ho bude právom očakávať, lebo každému kresťanovi dal prostriedky na dosiahnutie rastu. Rast spočíva 
v premene charakteru – čo je výmena starých spôsobov myslenia a konania za nové spôsoby a myslenie. Štandard 
nových návykov udáva Božie slovo. 
 
Prečo skupinka neprináša svojim členom rast? 
Pretože sa na skupinku prednostne pozeráme ako na príjemnú kresťanskú a spoločenskú záležitosť. Tam máme 
priateľov, trochu čítame Písmo, modlíme sa a z času na čas vykonáme nejakú službu. To je, samozrejme, dobré, 
potrebujeme však pochopiť, že skupinka je tu predovšetkým na podporu osobného rastu. Rast má byť dynamický – 
teda obsahujúci progres. Vykázateľnosť v skupinke cez správne praktizované zdieľanie (pozri minulú prednášku) a 
následná práca na premene zmýšľania a budovaní viery prinesie viditeľnú zmenu charakteru – ovocie. 
 
Nesprávny postoj členov skupinky. 
Máme pocit, že naša skupinka je čosi ako „domov“ (veď sme doma) a nemáme v sebe naliehavosť 
premeny, čiže rastu. 
Prežívame to asi takto: „Áno, to som ja; som taký, aký som!“ Nemáme v sebe zakorenenú potrebu meniť svoj život 
– veci v svojom živote, ako sú napr. nedokonalosti, staré návyky, charakterové nedostatky a pod. 
Podvedome zaujímame v mysli postoj, že na stretku to je ako u nás doma, v rodine. Myslíme si, že na stretku sa 
nepotrebujeme meniť, lebo tu sme prijatí (veď kresťanská láska má byť o tom, že ma ostatní majú milovať takého, aký 
som, či už osbnostne a duchovne rastiem, alebo nie). Očakávame prijatie, akceptáciu, na čo, samozrejme, máme 
nárok, ale neuvedomujeme si potrebu pracovať na svojom živote. 
 
Asociácia „stretko – rodina“ je správna. Boh to tak cielil, že jeho z Ducha a vody narodené deti budú spolu žiť 
v duchovnej rodine, ktorá sa volá Cirkev. A malé stretko je malou časťou tejto rodiny.  
Telesnú rodinu Boh tiež stvoril nato, aby láskyplným prijatím, akceptáciou detí rodičmi vznikol priestor na ich zdravý 
rast. Deti sa do rodiny rodia preto, aby v nej rástli. Takisto je to s cirkvou – spoločenstvom, skupinkou. 
Rodina a jej ekvivalent – skupinka – vytvára priestor na rast. Vedúci a členovia skupinky majú povinnosť milovať, 
chrániť, podporovať nových členov – deti –, a tak spoločne všetci vrastať do Krista, byť mu podobnými. To je rast. 
Problém nastáva vtedy, ak svoju predstavu o stretku ako o „rodine“ nesprávne aplikujeme v praxi. 

 
O tom sú skoro všetky Pavlove listy adresované cirkvám, aby svojím správaním vytvorili podmienky na rast svojich 
členov. Dobre si preštuduj v týchto spomínaných intenciách List Efezanom 3, 14 – 4, 16. 
 
1. Nebezpečný a jalový fenomén v našich stretkách 
Zo skupiny ľudí na stretku si vyberáme pre priateľstvá takých, ktorí nám najviac vyhovujú, a kvôli nim (alebo vďaka 
nim) potom odsúvame ostatných ľudí. Takto vznikne skupina ľudí, ktorí si veľmi dobre rozumejú. Toto porozumenie má 
tendenciu premeniť sa na silné puto. Črtou takýchto priateľstiev je vzájomné porozumenie, ktoré sa často zakladá na 
podobných zážitkoch a prežitých životných skúsenostiach. Často to bývajú aj ťažké a negatívne veci. Určite je správne 
kamarátiť sa, prejaviť si súcit a chápajúce prijatie. Nesprávnym aspektom takéhoto priateľstva je postoj: „Keďže sa 
chápeme a prijímame, netreba nič meniť na našich životoch“ – ale takto nenastáva zmena v našich životoch, lebo 
zmena prichádza cez ľudí, ktorí nás správnym spôsobom konfrontujú k zmene a ponúkajú nám konkrétnu pomoc. 
  
Príklad: V stretku sa nájdu dve dievčatá, ktoré mali a majú problém odpustiť svojim otcom za to, že sa k nim hrubo 
správali a ponižovali ich. Majú problém odpustiť svojim otcom, pretože majú veľké zranenia. Tieto zranenia, 
samozrejme, počas svojej existencie nabalili na seba veľa sprievodných komplikácií a deštrukcií, ako sú napr. strach 
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z mužov, nedôvera alebo neschopnosť spoznať Boha-Otca. Skupinka sa im snaží pomôcť zdieľaním a modlitbou. 
Dievčatá sa však namiesto toho, aby túto pomoc prijímali a otvárali sa tak Božiemu uzdraveniu, uzatvorili do dvojice. 
Majú medzi sebou pevné priateľstvo. Toto priateľstvo je však založené a udržiavané na princípe akéhosi „ľutovania 
sa“. Stretko ich vie len veľmi máličko (alebo vôbec nevie) primať k ceste odpustenia a prijatia otca, čo by prinieslo 
uzdravenie a uvoľnenie aj v iných oblastiach, lebo ony práve prežívajú to, že sa konečne našiel niekto, kto ich má rád, 
prijíma ich, váži si ich a neponižuje ich ako ich otcovia. Dievčatá nepochopili, že ich novú duchovnú rodinu tvoria aj 
ostatní, že aj cez nich Boh chce konať.  
 
To, že si v tomto malom svete rozumieme, že sme prežili rovnaké veci, chápeme sa navzájom, vôbec neznamená, že 
si vieme pomôcť, že vieme zmeniť svoj stav. Práve naopak, v takomto prípade sa máme vo svojom malom svete 
dobre a bezpečne, máme podobný stav – to má za výsledok, že sa nevieme pohnúť dopredu. Je to silný sebaklam, 
ktorý dlho funguje. Vlastne nepotrebujeme iných priateľov a cítime uspokojenie, vyhovujeme si. Keď sa zasekneme 
v tejto fáze, potom naozaj niet tej výzvy, ktorá by nás mohla pohnúť ďalej. Ak napr. jeden z takejto skupinky sa 
v niečom pohne dopredu, nevie to oznámiť tým ostatným, lebo nechce porušiť priateľstvo. A potom vzniká taká 
dvojrola. On pochopil niečo, čo nie je dobré, ale nevie im to povedať. Ak je čestný, povie im napr. „Toto nerobíme 
dobre, toto už takto ďalej nechcem robiť“ a tým sa vymaní z tej skupiny. Ostatní budú mať pocit zrady. Tak ako hovoril 
Ježiš: ako to je, keď sa zdravíme len s tými, čo nás zdravia – farizeji a pokrytci –, a keď sa bavíme len s tými, čo nám 
vyhovujú... Práveže by sme mali vyhľadávať takých ľudí, také priateľstvá, ktoré nás vyzývajú ísť ďalej. Je sebaklamom 
byť v skupinke, ktorá mi úplne vyhovuje. Výzva na zmenu neprichádza od tých, čo ti úplne vyhovujú a rozumejú. 
Potrebujeme sami seba tlačiť k zmene. Mali by sme chápať, že nemôžeme mať stále ten istý problém! Ak si v nejakej 
skupine, kde je vyučovanie, budovanie, si tam povolaný preto, aby sa tvoj život menil, nie preto, aby si stál na mieste. 
Boh ti bude pomáhať, bude ťa meniť okolnosťami života. On je schopný meniť ťa konfrontáciou s ľuďmi, Božím 
slovom... Výzva pre teba – konfrontuj svoj charakter s ľuďmi, ktorí ti nevyhovujú.  
 
Na to, aby si mohol byť vykázateľný voči členom svojej skupinky, potrebuješ: 

1. otvorenosť – vedieť, že máš hovoriť o veciach, 
2. úprimnosť – vedieť, že máš hovoriť pravdivo k jadru veci,  
3. podriadenosť – nemať pýchu a prijať radu a urobiť podľa nej. 

 
2. Nesprávny prístup k vedúcemu 
Vedúceho prijímame, poslúchame na základe toho, či má naše sympatie alebo nie: „Beriem ho, lebo je mi sympatický, 
žeriem ho; neberiem ho, nech sa nad sebou zamyslí a zmení svoje názory; vyhovuje mi – nevyhovuje mi...“ Máme 
integrovať do svojho života poznanie a vyučovanie, konfrontovať ho s ďalšími vyučovaniami, s literatúrou, duchovným 
sprevádzaním, ale vyhýbať sa sympatiám-nesympatiám voči vedúcim, lebo tie nie sú smerodajné, hoci veľa z nás tým 
žije. Pretože je sympatický, preto ma môže viesť... inak nie... 
JEDNÝM Z DÔVODOV, PREČO ĽUDIA MENIA STRETKÁ, JE TO, ŽE HĽADAJÚ SYMPATICKÉHO VEDÚCEHO, 
ktorého by mohli počúvať. Pravda je však taká, že ani jeden vedúci na tejto planéte nie je dokonalý. Vedúci má  
postavenie, úrad, službu v spoločenstve na základe sympatie Boha – teda povolania –, a preto mám toto postavenie 
rešpektovať a podriaďovať sa mu. Biblia tak hovorí v Liste Hebrejom 13, 17. 
 
3. Malá sebahodnota členov skupiny 
Chcem ešte poukázať na skutočnosť, ktorá ma mrzí, lebo ju nechápeme správne. 
V dotazníkoch, v ktorých ste poskytli spätnú väzbu vedeniu tohto spoločenstva, viacerí z vás vyjadrili nasledujúci 
názor: „V tejto skupine sú ľudia dôležití a nedôležití!“  
Rozmýšľal som nad koreňom tohto fenoménu a myslím si, že je to preto, lebo tu existuje predstava, že silné osobnosti 
alebo vedúci musia byť mojimi blízkymi kamarátmi. Vzniká z toho pocit, že dôležití sú iba tí ľudia, s ktorými sa bavia 
vedúci alebo silné osobnosti. Ľudia majú z týchto kamarátstiev dobrý pocit. Pestujú si takto zážitok, že niečo 
znamenajú. Svoju sebahodnotu zakladajú na tom, že sa priatelia s niekým, kto má vyššiu pozíciu. 
  
Prečo však vzniká tento pocit, že ľudia, ktorí sú vpredu alebo majú niečo na starosti, sa bavia len s dôležitými 
ľuďmi?  
Je to dané naším svetským pochopením vyššej a nižšej pozície – v tom sme nepremenení pravdou Božieho slova. 
Vyššie postavenie neexistuje – Ježiš povedal, že to takto medzi nami nemá byť. Takže takéto svetské nazeranie má za 
dôsledok, že si myslíme, že tí, s ktorými sa bavia vedúci alebo silné osobnosti, sú dôležitejší. V tom je teda potom 
hodnota. A preto som sa ocitol v skupine nedôležitých – lebo sa vedúci so mnou tak často nebavia. A to je 
nedostatok tvojej sebahodnoty. Ty si v tejto skupine nenašiel svoje povolanie, svoju úlohu, nekonáš ju, a preto sa 
cítiš zbytočný.  
Uvedom si, že: 

● Tvoja potrebnosť a hodnota vychádza z toho, že si človek, člen tejto skupiny, nie z toho, či si vedúci, či robíš 
prednášky atď.... Takže medzi nami nie sú dôležití a nedôležití; reálne nás vydeľuje to, či tu máš svoje miesto, 
svoju úlohu, ktorú plníš. Potom by si nehovoril: „Ja som tu zbytočný, mňa tu nikto nepotrebuje, ani by si nikto 
nevšimol, ak by som neprišiel. Ja tam vlastne ani nemusím byť.“ Čo je však za tým skryté?  
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4. Význam malej služby 
    (alebo Prečo sa u nás nedejú malé, ale pre celok také potrebné služby) 
Povedzme, že toto tu bude ešte 15 rokov, každý druhý utorok. Neprídeš, iba keď si chorý, alebo sa ženíš, alebo si na 
služobnej ceste. A po každej prednáške príde Lenka, ktorá ponúka kávu, čaj alebo horúcu čokoládu. A bude to robiť 
dlhodobo stále. A bude to taký charakteristický moment, že si na to zvykneš a Lenka ti vždy s úsmevom ponúkne kávu 
alebo čaj (a bude stále konať túto svoju malú službičku). A pre teba to chytí takú zvláštnu atmosféru, vôňu – zasa tam 
bude Lenka, so starou táckou, s tými hrnčekmi... A Lenka raz nepríde, ani druhýkrát, ani tretíkrát. Lenka sa vyparila 
a ty si na šiesty- či ôsmykrát povieš: „Kde je tá dobrá kávička, kde je tá Lenka?“ A tu niekto povie, že Lenka sem už 
nechodí, že tu už 2 mesiace nebola. A Lenka si zase myslí: „Ja som tu len taká sivá myška, ja tu len roznášam kávu 
a ešte to po nich musím umývať... ja keď sa vyparím, nikto to ani nezistí!“ Lenka odišla aj s dobrou atmosférou, ktorú 
vytvárala. A toto sa nám deje, lebo Lenka nepochopila svoju službu. 
 

● Z komunistického režimu sme zdedili pohľad na Cirkev ako na organizáciu, ktorá má členov. Členovia platia 
členské a to ich akože robí členmi. V podstate nemajú žiadne práva. Táto organizácia má nejakú štruktúru, 
v ktorej pracujú nejakí vedúci. Vedúci používajú ostatných radových členov (sivé myšky) na to, aby sa splnil 
plán a tým sa zapáčili vedeniu. Sivé myšky sa snažia votrieť do priazne vedúcich dielne, aby niečo znamenali. 
Vedúci dielne sa snažia votrieť do priazne výboru strany. Dôležitý je len ten, kto má nejakú funkciu, 
postavenie, lebo to znamená pre neho vplyv. 

 
● Pravdivý = biblický obraz a význam Cirkvi je TELO. Členovia v Cirkvi sú ORGÁNMI. Prítomnosť každého 

orgánu je v tele nevyhnutná, pretože prítomnosť sa rovná FUNKČNOSŤ. Každý orgán v tele, ktorý nie je 
funkčný, odumiera, a ak odumrie, jeho nefunkčnosť sa odrazí na funkčnosti tela. V krajnom prípade zlyhanie 
funkčnosti zapríčiní smrť tela. Túto aktivitu ORGÁNU (teba) v prospech TELA (Cirkvi) Biblia nazýva SLUŽBA. 
„On spája a zväzuje celé telo všetkými spojivami spoločnej služby a dáva každej časti pôsobiť primerane, aby 
telo rástlo a budovalo sa v láske“  Ef 4, 16 ( pre podrobnejšie štúdium pozri Rim 12, 4 – 5; Kol 2, 19; 1 Kor 12, 
ale najmä verše 24 – 28).  

 
5. Malá alebo žiadna spolupatričnosť a nulové pochopenie svojej úlohy je dôvodom rozpadu stretiek 
Prečo sa toľko skupín po niekoľkých rokoch rozpadáva? Boh niečo do nejakej skupiny vloží, sme nadšení, 
„stretkujeme“, modlíme sa „haleluja“ a potom sa toho nasýtime. Prestávame tam fungovať, postupne sa vyparíme 
a spomíname: „Bolo to fajn.“ Čo sa stalo? Celé sa to postupne rozpadlo, ale všetci na to veľmi dobre spomíname. 
A potom sa dvaja ľudia stretnú na ulici a pýtajú sa, prečo to už nefunguje. „Dva dôvody“ sa práve stretli na ulici. A 
takýchto stretkárov je pravdepodobne medzi kresťanmi veľa. Nedávno som stretol na strede ľudí, ktorí tam už 5 – 7 
rokov neboli a majú už odrastené deti, dobré postavenie v spoločnosti, dobrý plat. Vyzerajú starší, skúsenejší... 
A jeden mi povedal: „Braňo, aké je úžasné, že stále je to tu, že som prišiel z práce a mám tu taký duchovný rozmer, 
stále sú tu dobré prednášky, chvály.“ A mne tak prebehlo hlavou: „No, len ty si tu nebol, tvoja tvár tu chýbala.“ 
Samozrejme, nie každý z nás môže chodiť na stredy. Je to príklad toho, ako radi nachádzame niečo dobré, funkčné, 
ale nechápeme, že my sme tým kolieskom, ktoré tam tiež patrí, ktoré to tam tiež spúšťa, že ja to tvorím, že ja som toho 
súčasťou. Neuvedomujem si, že práve tým, že som odišiel a len spomínam, som to prestal budovať, že som tam 
prestal mať vplyv práve ja. Nehovorím o ľuďoch, ktorí odišli a rozvíjajú niečo dobré niekde inde, hovorím o ľuďoch, ktorí 
nikdy nepochopili, že sú súčasťou Cirkvi-tela, členmi spoločenstva, a nepochopili, že ho majú budovať a chrániť. 
 
Keď prídeme k niekomu na návštevu, každý domov má „svoju vlastnú vôňu“ (niekedy pach :-)). A keď sa po rokoch 
vrátiš domov, môžeš cítiť túto vôňu – atmosféru, ktorá sa nemení. Tak je to aj s tvojím domovom a s tým, čo vytváraš. 
A tak je to aj tu, v našom spoločenstve. 
 
Dozvedel som sa jednu vec, ktorá uisťuje ostatných, čo sem dlho patria alebo sa chcú k nám pridať – že ešte stále tu 
sme! A je to veľmi rozhodujúce. Čo keby sme si s aj s Máriom povedali: „Vieš čo, príďme sem až o tri roky.“ A prišli by 
sme o tri roky, potom by sme zase na dva roky odišli. A čo keby to urobili mnohí? A toto je naše myslenie: chodiť, 
nechodiť, však čo... a preto máme len dobré spomienky. Neuvedomujeme si však, že tí, čo chodia, čo tu niečo tvoria a 
budujú, dávajú zmysel a hodnotu veciam, a to je to, že tu stále si. A práve táto samotná existencia, že tu si, spôsobuje, 
že ty osobne si tu – že to má svoju atmosféru a hodnotu. To, že sme sa po čase vyparili a len spomíname – za tým je 
ďalšia nesprávna predstava a tou je, že dôležitá je iba nejaká funkcia – a najlepšie je, ak ma ňou poverí niekto z 
vedúcich. Čiže ja ako vedúci mám niekoho vyhľadať, zveriť mu konkrétnu funkciu – a potom sa ten človek bude cítiť 
dôležitý. Ak túto funkciu nemám zverenú, nenašiel som si svoje miesto, a preto neznamenám veľa – alebo nič. Ale 
práve to, že si tu, že tu zotrvávaš, že tu svojou existenciou zapúšťaš svoje korene a sa tu nachádzaš, spôsobuje, že ty 
rastieš, stávaš sa pevnejším človekom – jasnejším, zrelším, obrúsenejším, múdrejším. Uzdravuješ sa, niečo začneš 
konať – niečo, o čo sa dá reálne opierať – a vlastne sa staneš jedným z pevných kameňov a podvedome sa o teba 
opierajú tí druhí. Preto je nutné od Boha vedieť, kam mám patriť a čo mám robiť. 
 
Vďaka tomu, že si tu, že reálne zistíš, čo máš robiť, a budeš to robiť, sa budú môcť ostatní o teba opierať 
a budeš takto svojou malou, ale láskavou službou budovať toto spoločenstvo. Som tu a budem tu – tento postoj 
vybudoval niektoré významné kresťanské skupiny. Jeden z prebudeneckých kazateľov bol fenomenálny, mal obrovský 



- 4 - 

státisícový zbor, vydal desiatky kníh a vyučil mnoho veľkých kazateľov. Keď sa ho spýtali, prečo má taký úspešný život 
a službu, povedal: „Keď som bol ordinovaný za pastora, povedal som si niekoľko pravidiel, ktoré som dodržiaval: 

● budem aplikovať Božie slovo do svojho života tak, aby sa reálne uskutočnilo; 
● z tohto zboru, do ktorého som bol ordinovaný, nikdy neodídem.“ 

 
A on nikdy neodišiel.  
Konaj svoju maličkú službičku dôsledne a budeš užitočný. Budeš reálnym človekom, ktorý má vplyv na druhých a má 
vplyv na to, že to tu funguje. 
 
Za tým sa skrýva jedna ďalšia skreslená predstava – že našou jedinou službou je len evanjelizácia. 
Evanjelizácia je našou MISIOU pre svet, je to naša služba ľuďom mimo spoločenstva s cieľom ohlásiť im Pána 
a ponúknuť im začlenenie do nášho alebo iného spoločenstva veriacich. 
My si myslíme, že všetko má jediný zmysel a tým je evanjelizácia. Ale zmyslom, prečo si tu, je tvoja zmena, zmena 
tvojho charakteru, budovanie, rast, pevné miesto a služba v Cirkvi. A potom budeš vedieť, či tu máš byť a ako dlho tu 
máš byť. Kladiem ti otázku – čo je tvojím cieľom? Ako dlho tu chceš byť? 

 
Je dôležité, aby sme vedeli, čo máme robiť a kde máme byť. Ak si mal byť inde, tak sa tu reálne naháňaš, mal by tu 
byť namiesto teba niekto iný. Tvoj život nie je zúrodnený. Potrebujeme si to vyjasniť. A zároveň sa budeme z toho aj 
zodpovedať – a to hovorím s ohľadom na Boží súd. To je dosť nepríjemné, keď budeme pred súdom vysvetľovať, že ja 
som chcel byť inde, než som bol poslaný, resp. že ja som ani neskúmal, kde som mal byť. Ja som sa to ani nikdy 
nedozvedel. Ale bolo mi dobre tam, kde som bol. Ale Boh chcel niečo konkrétne, iné, cielené a vplyvné – a to musíme 
objaviť.   
 
Ako sa má prejaviť Božia moc v našich životoch 
Ďalší negatívny jav, o ktorom si myslím, že sa deje aj v našom spoločenstve, je, že Božiu moc očakávame, prijímame 
a dávame LEN vo svojich skupinách. Z toho vzniklo niekoľko charizmatických omylov. Očakávame Božiu moc vo 
svojich skupinách, zhromaždeniach a ona tam reálne je. Preto vznikli prebudenecké stretnutia, superkonferencie, veľké 
chrámy, množstvo služieb, ale chodia tam iba kresťania a vidia to len kresťania. Chodí tam minimálne množstvo 
neveriacich ľudí. Je takmer smiešne pozorovať kresťanské zhromaždenia, kde sú všetci kresťania a všetci, čo 
odovzdali život Ježišovi, to spravili už 17-krát. A urobia to zase, lebo zase bola výzva.  
A teraz si predstavte, že by si Božiu moc nosil so sebou, tak ako ju máš, tam, kde si. Takže nejaký prebudený lekár 
tam, kde je, lieči ľudí, lieči niekoho a raz mu povie: „A teraz sa za vás ešte pomodlím.“ A pacient tam padne uzdravený. 
To by bolo! A potom zase a zase. A keby to tak urobil nejaký baník, a keby to tak urobila úradníčka. A keby sme všetci 
nekompromisne prejavovali Božiu moc tam, kde sme, a nielen na zhromaždení. Je to naozaj prudký omyl. Pretože 
naším cieľom je tu čerpať a tam dávať, v Cirkvi čerpať – vo svete dávať, v chráme sa napĺňať – v bežnom živote 
rozdávať. Naším cieľom je byť ľuďmi, v ktorých pôsobí Boh.  
Čo zdôrazňujem – tvoje miesto, tvoje pochopenie spoločenstva, tvoje uplatňovanie tvojho vlastného vplyvu, tvoja 
zodpovedná, dôkladná, podrobná služba, konanie toho, čo viem, že mám: potom nebudem mať pocit, že sú dôležití a 
nedôležití, že nemám hodnotu. Hovoril som o tom, že máme byť vykázateľní voči zmene a že máme svoj malý 
kresťanský svet kamarátov reálne budovať a obohacovať tými, ktorí ma vedú k zmene, nie tými, ktorí mi vyhovujú. 
Hovoril som o tom, že nie je dôležité len niekde byť a nasýtiť sa a potom spomínať, ale byť človekom, cez ktorého Boh 
niečo tvorí – a to je ten chrám, v ktorom si ty kameňom: som tu a budem tu, lebo tak je to správne. 
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PRACOVNÁ ČASŤ 
 

1. Preštuduj si nasledujúce miesta v Písme v súvislosti s textom tejto prednášky a s ohľadom na tvoje 
spoločenstvo: 
Ef 3, 14 – 4, 16; Rim 12, 4 – 5; Kol 2, 19; 1 Kor 12 (najmä verše 24 – 28) 

 
 
 

2. Na základe tohto vyučovania si zrejme pochopil, ktoré veci a myšlienky si doteraz uplatňoval nesprávne. Na 
nasledujúce riadky si každú vypíš a vedľa nej si napíš nový prístup, ktorý sa odteraz začneš učiť a budeš ho 
činiť. 


