
Praktické rady pre rast skupinky 
 
V posledných 2 prednáškach (A005 a A006) sme sa dotkli niekoľkých dôležitých prvkov v živote spoločenstva: 

1. Spoločenstvo sa nesmie chápať ako prijemné kresťanské stretanie – i keď má obsahovať tento atribút –, 
ale ako prostriedok na spoločné spoznávanie Boha a prostriedok pre budovanie jeho kráľovstva na zemi 
(prednáška A004). 

2. Tento cieľ by mal byť komunikovaný a zreteľne pochopený každým členom stretka. 
3. Štruktúra (program) stretania skupinky by mala slúžiť tomuto cieľu. (V posledných prednáškach sme sa 

vám snažili objasniť význam a správne praktizovanie v oblasti spoločnej modlitby a zdieľania a tiež sme 
načrtli potreby správneho pochopenia a realizovania účelu vyučovania či biblického rozhovoru v 
skupinke.) 

 
V tejto prednáške vám chceme ponúknuť niekoľko rád pre vedenie spoločenstva, aby efektívne plnilo svoje 
poslanie. 
 
 Pochopenie svojho kresťanstva na osobnej úrovni: 
 

1. Každý člen – či už starý, alebo nový – potrebuje vedieť, že Boh ho povolal žiť svoj život s NÍM. Že Boh v 
Ježišovi sa s ním (človekom) zmieril, odpustil mu každý hriech, a tak spoločenstvu s NÍM už nič 
neprekáža. 

2. V spoločenstve s NÍM ide o priateľstvo a objavovanie Otcových zámerov pre život jeho adoptovaných 
synov. 

3. Tak ako telesní synovia a dcéry dorastajú a stavajú sa múdrymi, dospelými a bohatými na skúsenosti, aj 
každý znovuzrodený kresťan má dosiahnuť vo svojom živote zrelé poznanie Biblie a jeho aplikáciu. 

4. Toto poznanie a aplikácia Božieho slova by mali priniesť spolu s ostatnými prvkami (sviatosti, 
spoločenstvo, modlitba) posvätenie – teda premenu charakteru – a plodnosť do života každého 
kresťana. 

5. Plodnosť spôsobí požehnanie života ďalších kresťanov, ďalšej generácie (prednostne vlastných detí a aj 
iných osôb, ktoré nám budú zverené). 

6. Boh bude súdiť život každého človeka a bude sa pýtať, ako sme naložili so svojím životom, čo sme 
svojím životom vyjadrili a koho sme požehnali. 

 
Pochopenie svojho kresťanstva na úrovni skupinky: 
 

1. Skupinka je tu prednostne na pomoc rastu jednotlivých členov a budovanie kráľovstva tým, že táto 
skupinka prinesie jednotlivo cez svojich členov alebo spoločnou aktivitou poznanie Ježiša Krista a života 
s ním ľudom mimo stretka. Toto sa volá evanjelizácia. 

2. Títo ľudia, ktorí novo poznávajú Krista, sa pre svoj život s Kristom potrebujú zaradiť do skupinky. 
3. Skupinka musí byť ochotná a schopná poskytnúť miesto pre začlenenie nových ľudí a poskytnúť im 

potrebnú starostlivosť 
4. Starostlivosť o nových je povinnosťou každého člena, nielen vedúceho! 

 
Keď skupinka chce naozaj naplniť svoju úlohu – vychovávať učeníkov –, musí tomu prispôsobiť svoju štruktúru. 
Musí vychovať ľudí, ktorí budú schopní starať sa o novoobrátených a vychovávať z nich učeníkov.  
 
(Pod učeníkom sa nerozumie nejaká privilegovaná osoba: učeník je každý kresťan, ktorý chce aplikovať a 
aplikuje Ježišove slová do svojho života úprimným, vytrvalým a verným spôsobom.) 
 
V mnohých skupinkách pribúdajú obrátení ľudia, a predsa tieto skupinky výrazne nerastú. Dôvod je jednoduchý. 
Aj napriek silnej evanjelizačnej činnosti je v týchto skupinkách slabá starostlivosť o novoobrátených. Tieto 
skupinky síce rodia duchovné novorodeniatka, ale pokojne ich nechávajú v dojčenskom veku zomrieť. 
Evanjelizačná práca totiž nie je ukončená, kým sa novoobrátený nepripojí ku skupinke a kým sa z neho nestane 
zrelý učeník Ježiša Krista. Rast skupinky je úmerný výchove vodcov.  
Jedna štúdia o výchove vodcov spomedzi laikov zistila túto závažnú skutočnosť: „Na jedného vodcu (človeka 
pomáhajúceho pri duchovnej práci vo farnosti alebo skupine), ktorého skupina vychová a pričlení k tímu vodcov, 
pripadá rast v skupine o 12 až 14 ľudí.“  Ja dodávam, že v našich podmienkach je to 5 – 7 ľudí (toľko slovenská 
realita). Ale Bohu vďaka aj za to, hlavne aby sa to dialo čo najviac.  
 
Rastúce skupinky sa venujú výchove vodcov a výchove ľudí v učeníkov. 
Otázka: Chceme rastúce skupinky? Chcú sa ľudia v existujúcej skupinke rozdeliť a prijať medzi seba ďalších? 
Ak áno, potom je tu ďalšia dôležitá otázka pre nás už „hotových“ vedúcich: 
Koľkí z nás si už teraz vychovávajú ďalších vedúcich??? 
 
Účinná práca v skupinkách vyžaduje správne pripravených vedúcich skupiniek. Príprava musí zohľadniť dva 
kľúčové aspekty: 



1. DUCHOVNÝ ZÁKLAD 
Keď čítame Ef 4, 11 – 12, dozvedáme sa, že úlohou učiteľa je pripraviť svätých na dielo služby. Vo veršoch Ef 

4, 13 – 16 sa dozvedáme, že najdôležitejšou časťou tejto prípravy je, vzhľadom na potrebu rastu, kresťanská 
zrelosť alebo učeníctvo. Jej cieľom je, aby každý dospel „k miere plného Kristovho veku“ (Ef 4, 13). Vedúci 
skupinky bude schopný slúžiť iným, aby sa stali učeníkmi, iba za toho predpokladu, že sám je vyzbrojený týmto 
duchovným základom.  
 
2. PRAKTICKÁ VÝUČBA 

Každý vedúci skupinky musí prejsť praktickou výučbou práce v skupinkách. Musí sa učiť, ako viesť stretnutie 
skupinky s ohľadom na jej rôzne aspekty, a byť schopný pomáhať jej členom aktívne sa zúčastňovať na 
rozhovoroch a živote skupinky.  
V týchto dvoch oblastiach by mal byť zdatný každý vedúci skupinky. Nestačí vedúcich skupiniek inštruovať 
jednorazovo pred prevzatím zodpovednosti za skupinku, výučba musí pokračovať aj priebežne. Je dôležité, aby 
sa vedúci skupiniek stretávali s vedúcim každý týždeň na ďalšom vyučovaní učeníctvu. Pri týchto stretnutiach by 
sa malo hovoriť aj o tom, ako pomáhať jednotlivým členom skupinky a ako riešiť rôzne problémy.  
 
METODIKA PRÁCE V SKUPINKE 

Vedúci skupinky sa počas kurzu oboznámi s účinnou metodikou práce v skupinke. Keď vedúci skupinky začne 
viesť svoju skupinku, pochopí, aké dôležité je usmerňovať stretnutie skupinky, aj to, ako sa to robí. Mohol totiž 
niekoľko mesiacov pozorovať, ako táto skupinka funguje, a mal príležitosť z času na čas takéto stretnutie aj sám 
viesť.  
 
MATERIÁLY PRE DOMÁCE SKUPINKY 

Vedúci skupinky potrebuje aktívne študovať jednotlivé kurzy, ktoré sa preberajú v skupinke. Takto sa pripravuje 
na čas, keď začne osobne viesť iných pomocou týchto materiálov na stretnutiach skupinky.  
 
Vedúci skupiniek musia mať dobrý duchovný základ a byť prakticky vyučení pre prácu v skupinkách. 
 
Viac na túto tému môžete nájsť na webových stránkach. Je tam kurz vedenia malých spoločenstiev a môže veľmi 
pomôcť vám a aj vašim novonastávajúcim vedúcim. 
http://www.martindom.sk/kurzy.php?sub=47&akcia=citaj&idp=36 
 
 
Ďalším prostriedkom rastu členov vašej skupinky je 
Biblický rozhovor 
Biblický rozhovor ako reakcia na krátku prednášku alebo prebratú tému z nejakého kurzu poskytuje materiál na 
rozhovor a následnú prácu s prijatým slovom. Netreba sa mýliť, že konečný efekt prednášky je dobrý „pokec“ o 
tom na stretku. Konečný efekt prednášky je aplikácia slova do života každého člena. A práve úspešnosť tejto 
aplikácie má byť objektom vykázateľnosti pri zdieľaní počas budúceho stretka. 
 
Podmienkou dobrého biblického rozhovoru je aktívna účasť každého člena skupinky. Členom stretka musí byť 
veľmi vecne komunikované, čo je to biblický rozhovor a aké pravidla pri ňom platia. 
Skutočný rozhovor v skupinke má byť: 
 
a) nie taký    b) ani taký      c) ale taký 

    
    

 

 

 

 

(Hovorí len vedúci.) (Skupinka len odpovedá vedúcemu na jeho otázky.)  

 

 

(Členovia sa vzájomne rozprávajú 
a vedúci tento rozhovor usmerňuje.) 



 VEĽMI DOLEŽITÁ PRIPOMIENKA k zobrazeným obrázkom!!! 
  
Dané obrázky sú ilustračné. Ich cieľom je vysvetliť správny spôsob komunikácie počas biblického rozhovoru. 
Obrázky nehovoria nič o metodike práce so skupinkou pre dosiahnutie kvalitného biblického rozhovoru. 
Na poslednom obrázku je znázornených 16 ľudí tvoriacich skupinku biblického rozhovoru. Toto nás môže viest k 
úsudku, že celé stretko sa má zapojiť do jedného biblického rozhovoru. Teda že by sme mali mať iba jeden 
biblický rozhovor, a to všetci naraz. 
 
Tak ako sme spomínali v jednej z predchádzajúcich prednášok o správnom zdieľaní, platí to isté aj pre biblický 
rozhovor. Podľa našej skúsenosti sa musí celá skupina rozdeliť na skupinky po troch či štyroch ľuďoch. Tým sa 
zabezpečí, že takto vzniknutá skupinka preberie danú tému a všetci sa budú môcť zapojiť do rozhovoru. 
 
Chyba, ktorá sa často stáva v našich stretkách, spočíva v tom, že sa domnievame, že všetci by sme mali počuť 
všetkých. Toto je veľmi neefektívne z hľadiska osobného obohatenia daného človeka. Je nemysliteľné, aby všetci 
prežívali rovnaké veci. Model „všetci spolu“ navyše prináša určitú atmosféru kolektivizmu a biblické závery a 
princípy z rozhovoru môžu jednotliví členovia pokladať za spoločné, nie však za osobné a hodné aplikácie. 
 
V skupinke s menším počtom členov sa vedúci môže viac zamerať na ostatných. Môže lepšie sledovať progres v 
raste daného človeka. 
 
Aby ste svoje stretko (povedzme 12 ľudí) vedeli rozdeliť na takéto skupinky, potrebujete: 
1. ďalších 2 vychovaných vodcov, 
2. čas prebrať s týmito vedúcimi vašu stratégiu vyučovaní, ktoré chcete ľuďom ponúknuť. 
 
Dobrý biblický rozhovor sa riadi troma základnými pravidlami: 
 
1. Počkaj, kým prídeš na rad! Nikdy nemajú hovoriť naraz dvaja. 
2. Drž sa témy! Každý príspevok sa má vzťahovať priamo na preberaný úsek Písma alebo na otázky domáceho 
štúdia či biblické verše, ktoré sa naň vzťahujú. 
3. Vyjadruj sa krátko! Keď sa má na rozhovore zúčastniť každý člen, musia byť jednotlivé príspevky krátke a 
výstižné. 
Tri pravidlá dobrého rozhovoru:  
počkaj, kým prídeš na rad, drž sa témy, vyjadruj sa krátko. 

Veľmi dobrý, aj keď trochu starší materiál o Organickom raste skupiniek je tiež na webe. Pozrite si ho; myslím, 
že vám môže priniesť trochu inšpirácie. 

http://www.martindom.sk/prednasky.php?sub=40&akcia=citaj&idp=126 
 
 
Nech Boh naplní vaše dni. Nech ho poznáte hlbšie a pravdivo a nech vyleje svoje požehnanie na vaše rodiny a 
skupinky. 
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