
Učenícka formácia                                                                                          Manuál pre stretnutia skupiniek 
 
Milí priatelia, vedúci skupiniek a moderátori!  
 

Stať sa opravdivým Ježišovým učeníkom je skvelá vec, ktorá dokáže premeniť náš kresťanský život. 
Učeníctvo je urýchľovač duchovného rastu vo viere, láske a v skutkoch. Božie slovo nám dáva usmernenie, že 
tí, ktorí spoznali Ježiša, majú žiť tak ako on. (1 Jn 2, 6) Prečo nezobrať toto slovo vážne a neuskutočniť ho 
v našich životoch?! Ak len trochu veríme, že Božie slovo má schopnosť vykonať v našich životoch zmenu, tak 
netreba otáľať s reálnym a dôsledným nasledovaním Ježiša. On je naším spasením, ale aj vzorom života tu na 
zemi a služby. 

Vieme, že mnohí z vás svoj život odovzdali Ježišovi a začali ho nasledovať. To je fantastické! Veríme, 
že tento kurz vám pomôže pochopiť hĺbku učeníctva a vybuduje našu vieru a zmocní vás pre konanie skutkov, 
ktoré konal náš Pán. Chceme vás a vašich ľudí v skupinkách povzbudiť k tomu, aby ste zobrali tento kurz 
vážne. Modlíme sa, aby nás Pán požehnal a aby tento kurz priniesol bohaté ovocie. 
S prianím: „Nič menej ako Ježiš  v našich životoch!“ 
                                   Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina 
 
Aký by mal byť systém vyučovaní počas kurzu? 
1. Tento kurz má dve časti: prvých 8 tém je zameraných na vysvetlenie učeníctva ako princípu rastu; druhých 

8 tém je zameraných na vyučenie o tom, ako robiť druhých ľudí učeníkmi. 
2. Je dobre prebrať 4 prednášky za sebou a potom si urobiť opakovacie stretnutie s dostatočným časom na 

agapé.(Agapé je pohostenie jedlom a nápojmi, ktoré si prinesú členovia skupinky/kurzu.) Teda 
nepokračovať ďalšou prednáškou. 

3. Pre potreby tohto kurzu budete musieť pravdepodobne zmeniť priebeh stretnutia. 
4. Kurz obsahuje domácu úlohu, ktorú si účastníci kurzu musia urobiť do ďalšieho stretnutia. 
5. Nám sa osvedčil takýto program (ak ste jediná skupinka vo farnosti): 

• Chvály (krátke – 15 minút); 
• zdieľanie z vypracovanej domácej úlohy v skupinkách po  max. 3 účastníkoch ( max. 30 min); 
• prednáška (max. 30 min); 
• sociálny čas, malé jedlo, rozhovor (20 minút). 

6. V skupinkách na zdieľania sa členovia na zaver môžu krátko pomodliť za vlastné potreby a napredovanie 
v kurze. 

7. Ak by ste mali otázky týkajúce sa práce v skupinkách, kontaktujte ma na stuk@martindom.sk 
 
Ako bude vyzerať skupinka? 
• Zdieľanie: pre efektívne zdieľanie treba celú skupinu účastníkov rozdeliť na niekoľko podskupiniek tak, 

aby v každej podskupine boli 3 ľudia + moderátor. Rozdelenie prinesie viac dynamiky a dá možnosť 
zapojiť sa každému. Každá podskupina potrebuje moderátora na pracovnú časť. Moderátori by mali byť už 
skúsenejší zodpovední kresťania s chuťou odovzdávať svoje skúsenosti života s Pánom ďalej. Treba týchto 
ľudí určiť a požiadať ich.  

Poznámka: Zdieľanie musí byť prednostne zamerané na oblasť aplikácie témy predchádzajúcej prednášky do 
života jednotlivého člena skupinky. 
 
Vysvetlenie k pracovnej časti: 
Časť A sú kľúčové citáty k danej téme. Slúžia na to, aby účastníci kurzu v rámci domácej úlohy pracovali 
s Božím slovom týkajúcim sa danej témy. 
Časť B sú otázky a námety na zdieľanie. Túto časť si účastníci vypracujú tiež doma. Moderátor sa potrebuje 
pripraviť na to a klásť otázky vhodným spôsobom. Nie všetci sa musia vyjadriť ku každej otázke, ale 
moderátor musí dbať na to, aby sa v tomto bloku každý vyjadril. Treba dávať pozor, aby sa ľudia s danou 
otázkou príliš „nebavili“, ale akosi plynuli cez ďalšie otázky.  
Časť C je zhrnutie a aplikácia. Moderátor poprosí niekoho zo skupinky, aby prečítal pred všetkými zhrnutie. 
 
Veľa požehnania a inšpirácie od Pána do vašej práce, rybári ľudí! 
 


