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Význam prípravy
a) Vybrať a zaškoliť vedúcich malých skupín
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Časový harmonogram
a) Zoznam krátkodobých plánov s uvedením

b) Uplatniť Ježišovu metódu ustanovenia
vodcov

konkrétnych cieľov

c) Uplatňovať systém kolektívneho vedenia

preštudovať nejakú tému alebo
knihu)
— Urobiť si plán na dva/tri mesiace

— Stanoviť si „reálne“ ciele (napríklad

b) Odporúčame naplánovať krátkodobé
aktivity na 2 – 3 mesiace, potom si urobiť
niekoľko týždňovú prestávku, kedy si
pripravíme aktivity na ďalšie obdobie
pravidelných týždenných stretnutí. Toto
sa ukázalo z dlhodobého hľadiska ako
najefektívnejšia a najúčinnejšia metóda.

Plán má zahrnovať
a) Rôzne druhy skupiniek
b) Dôkladný výber tém štúdia

c) Trvalé sústredenie na ciele.

c) Príprava dobrých otázok pre vedenie
stretnutia (štyri základné otázky)
— Prečo je táto lekcia dôležitá pre mňa
osobne? (motivácia)
— Čo sa ešte musím naučiť z Božieho
slova? (štúdium)
— Ako môžem prakticky uplatniť to,
čo som sa z Božieho slova naučil?
(aplikácia)
— Ako to môžem odovzdať ďalej?
(tvorivosť)

d) Zdieľanie a modlitby
e) Dobrá atmosféra

RAST CIRKVI
VODCOVSTVO
UČENÍCTVO
PROSTREDNÍCTVOM
MALÝCH SKUPÍN
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Riadenie
a) Sprehľadniť proces
b) Systematicky sa pripravovať
c) Delegovať zodpovednosti
d) Vyhodnocovať
e) Stále znovu začínať

Dôležitá priorita
N. Wilson a G. Rice v knihe „Moc Ducha“
napísali: „Cirkev potrebuje podporné štruktúry,
ktoré jej pomôžu prežiť skúsenosť nového posvätenia, oživenia, odovzdania do služby a posilnia jej svedectvo. Malé skupiny sú preto nevyhnutné.“ (N. Wilson, G.Rice: The Power of the
Spirit, Washington 1988, str. 129.130)

Cirkev adventistov s. d.
INTER–EURÓPSKA DIVÍZIA

Thom S. Rainer napísal: „Zdravá cirkev sa
skladá z malých skupín. V mnohých cirkvách
vznikli malé skupiny práve vďaka nedeľnej škole.“ (Seven Secrets of Healthy Churches, Adventist Rewiew del 06/07/07)
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Christian A. Schwartz celé roky pozoroval
vyše 5000 cirkevných zborov. Potom napísal:
„Keby sa ma niekto spýtal, čo je najdôležitejším
faktorom rastu cirkvi, bez váhania by som odpovedal – malé skupiny.“ (Natural Church Development: A Guide to Eight Essential Qualities
of Healthy Churches, 996, str. 41)
Jetro povedal Mojžišovi: „Poslúchni moju
radu a Boh bude s tebou. Ty zastupuj ľudí pred
Bohom a prednes mu ich záležitosti. Budeš ich
upozorňovať na ustanovenia a zákony a ukážeš im cestu, po ktorej majú ísť, i skutky, ktoré
majú konať. Spomedzi všetkých ľudí si vyhliadni
schopných, bohabojných a dôveryhodných
mužov, ktorí nenávidia úplatok. Ustanov ich
nad nimi za tisícnikov, stotníkov, päťdesiatnikov
a desiatnikov. Oni nech súdia ľud v každom
čase. Keď bude niečo zložitejšie, nech to prednesú tebe. Oni budú rozhodovať len o jednoduchších veciach. Uľahči si bremeno, nech ho
nesú s tebou. Ak to urobíš, obstojíš aj vtedy, keď
ti Boh dá ďalšie príkazy. Tak aj všetok tento ľud
príde na svoje miesto v pokoji. (2 Moj 18,19-23)
Ellen Whiteová napísala: „Ten, ktorý sa nemýli, mi ukázal, že máme vynaložiť úsilie a vytvoriť malé skupiny. Ak má zbor veľa členov,
nech vytvoria malé skupiny, ktoré budú navštevovať nielen členovia zboru, ale aj neveriaci.
Ak sú niekde len dvaja alebo traja, ktorí poznajú pravdu, nech vytvoria skupinu spolupracovníkov. Nech nedovolia, aby niečo narušilo
ich spojenie. Nech zostanú pevní v láske a jednote, navzájom sa povzbudzujú a podporujú
v napredovaní, aby každý získaval silu a odvahu z pomoci iným.“ (3TT, str. 84)

a) Za týmto rozhodnutím musia stáť
predstavitelia celej cirkvi a všetkých jej
výborov
b) Malé skupiny sa musia stať súčasťou
plánu cirkvi
c) Predstavitelia cirkvi ho musia podporovať
svojím osobným zapojením
d) Cirkev musí mať vytvorené podporné
štruktúry
— Skupinky sa stávajú základnou
štruktúrou zboru, vedenie je druhou
organizačnou zložkou

MALÉ
SKUPINKY
V RODINÁCH
ODDELENIE
SOBOTNEJ ŠKOLY
A OSOBNEJ
SLUŽBY
EUD

Sedem krokov, ako vo vašom
zbore vytvoriť malé skupinky
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Vízia, že „malé skupinky“ sú priorita
a) Prioritou č. 1 je šírenie evanjelia
— Boh chce spasiť všetkých ľudí
(2Pet 3,9)
b) Prioritou č. 2 je uvedomenie si, že každý
člen sa má stať rybárom ľudí
— Božím plánom je, aby sa všetci stali
učeníkmi a získavali ľudí
c) Prioritou č. 3 sú  „malé skupinky“
zamerané na rast cirkvi
d) Potreba sústrediť sa na ciele podľa
potrieb skupinky

Motivácia vedúcich cirkvi
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Plán a motivácia celého zboru
a) Vytvoriť krátkodobý a dlhodobý plán
b) Tri hlavné ciele malých skupín:
— Zameranie na spoločenstvo
— Zameranie na Bibliu a poznanie
Ježiša
— Zameranie na misiu a službu
c) Vypracovať konkrétne ciele pre
krátkodobý plán

