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� Texty na tento týden – Gn 1:1.2.26; Ex 18:21–25; 1K 12:12–25; Sk 16:11–15.40; Sk 4:31; Sk 12:12 
 

� Základní verš 
„Tehdy �ekl svým u�edník�m: ‚Že� je velká, d�lník� málo. Proste proto Pána žn�, a� vyšle d�lníky na 
svou že�!‘“ (Mt 9:37.38) 
 

   Kdosi jednou �ekl, že „v množství spo�ívá síla“. V ur�itém smyslu to tak opravdu je. Všiml sis n�kdy, že 

máš mnohem siln�jší motivaci, když cvi�íš se skupinou lidí, než když cvi�íš každý den sám? Mnozí lidé 

chodí do posilovny nebo do t�locvi�ny, protože jsou p�esv�d�eni, že budou cvi�it více a s v�tším nadšením, 

když budou s dalšími lidmi. B�h nás stvo�il pro spole�enství. Jsme spole�enské bytosti a podobn� jako        

s cvi�ením je to i v jiných oblastech života: obvykle se nám více da�í tehdy, když máme n�jakou podp�rnou 

skupinu. V duchovní oblasti to platí úpln� stejn�. 

   V celé Bibli najdeme malé skupinky lidí p�edstavené jako Boží zp�sob posilování naší víry, prohloubení 

poznání jeho slova, zintenzivn�ní našeho modlitebního života a p�ípravy pro sdílení naší víry. Otec, Syn      

a Duch svatý jsou sou�ástí skupiny, která zachra�uje �lov�ka. Mojžíš byl v�dcem skupiny lidí. Ježíš povolal 

malou skupinu svých u�edník� a apoštol Pavel cestoval po �ímské �íši s n�kolika svými spole�níky. 

  Tento týden se soust�edíme na biblické principy fungování malých skupinek a spole�n� objevíme povzbu-

zující zp�sob, jak se stát jejich sou�ástí. 
 

� Týden ve zkratce: 
- Malé skupinky – Boží plán 
- Malé skupinky v Písmu 
- P�ipraveni ke služb� 
- Malé skupinky v rané církvi 
- Síla malých skupinek 
- Podn�ty k zamyšlení 

 

NE 30. srpna – Malé skupinky – Boží plán 
J 10:17.18  „17Proto m� Otec miluje, že dávám sv�j život, abych jej op�t p�ijal. 18Nikdo mi ho nebere, ale 
já jej dávám sám od sebe. Mám moc sv�j život dát a mám moc jej op�t p�ijmout. Takový p�íkaz jsem p�ijal 
od svého Otce.“ 
� 8:11  „Jestliže ve vás p�ebývá Duch toho, který Ježíše vzk�ísil z mrtvých, pak ten, kdo vzk�ísil z mrtvých 
Krista Ježíše, obživí i vaše smrtelná t�la Duchem, který ve vás p�ebývá.“ 
1K 15:14.15  „14A jestliže Kristus nebyl vzk�íšen, pak je naše zv�st klamná, a klamná je i vaše víra, 15a my 
jsme odhaleni jako lživí sv�dkové o Bohu: dosv�d�ili jsme, že B�h vzk�ísil Krista, ale on jej nevzk�ísil, 
není-li vzk�íšení z mrtvých.“ 
Gn 1:1.2.26  „1Na po�átku stvo�il B�h nebe a zemi. 2Zem� byla pustá a prázdná a nad propastnou t�ní byla tma. Ale nad 
vodami vznášel se duch Boží. … 26I �ekl B�h: „U�i�me �lov�ka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. A� lidé panují 
nad mo�skými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zví�aty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po ze-
mi.““ 
Žd 1:1.2  „1Mnohokrát a mnohými zp�soby mluvíval B�h k otc�m ústy prorok�; 2v tomto posledním �ase k nám promluvil 
ve svém Synu, jehož ustanovil d�dicem všeho a skrze n�hož stvo�il i v�ky.“ 
Ef 3:8.9  „8Mn�, daleko nejmenšímu ze všech brat�í, byla dána ta milost, abych pohan�m zv�stoval nevystižitelné Kristo-
vo bohatství 9a vynesl na sv�tlo smysl tajemství od v�k� ukrytého v Bohu, jenž vše stvo�il.“ 
� 1:18-20  „18Boží hn�v se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kte�í svou nepravostí potla�ují prav-
du. 19Vždy� to, co lze o Bohu poznat, je jim p�ístupné, B�h jim to p�ece odhalil. 20Jeho v��nou moc a božství, které jsou 
neviditelné, lze totiž od stvo�ení sv�ta vid�t, když lidé p�emýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu.“ 
1Tm 2:4  „Aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu.“ 
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PÁ 4. zá�í – Podn�ty k zamyšlení 
 

   „P�ed n�kolika lety se malý sbor v jednom z nejv�tších evropských m�st rozhodl, že chce pro Pána ud�lat 

n�co d�ležitého. Sbor stagnoval a mnoho let v n�m nebyl nikdo pok�t�n. Kdyby tento trend pokra�oval, 

sbor by nem�l žádnou budoucnost. Kazatel a �lenové sborového výboru se up�ímn� modlili a zvažovali, co 

by mohli ud�lat. 

   B�hem studia Nového zákona se rozhodli za�ít pracovat v malých skupinkách. Dev�t lidí v tomto spole-

�enství m�lo ur�itou vizi. Modlili se a studovali, jak by mohli ve skupince efektivn� pracovat. Brzy se 

rozhodli, že ze svých domov� ud�lají evangeliza�ní centra. Skupinky se nau�ily r�zným zp�sobem používat 

své dary. Jejich �lenové se zapojili do služby v místní komunit�, zahájili službu modliteb a pohostinnosti. 

Svými skutky lásky postupn� oslovovali rodiny, p�átele, a dokonce i bývalé adventisty. Vedoucí malých 

skupinek za�ali v devíti domovech biblické studium spolu se �ty�iceti hosty. Sami byli p�ekvapeni, jak mezi 

nimi pracoval Duch svatý. Nakonec se z t�ch �ty�iceti rozhodlo sedmnáct lidí pro k�est. Sv�dectví tohoto 

malého, stagnujícího sboru ukazuje, jakou zm�nu mohou zp�sobit fungující malé skupinky. Ty jsou Božím 

nástrojem pro zapojení �len� sboru do služby církve. 
 

� 
 

Otázky k rozhovoru 
1. Uvažujte spole�n� o dalších aspektech malých skupinek, jak jsme o nich mluvili v �ásti na �tvrtek. Do 
jakých dalších aktivit se mohou zapojit malé skupinky? Jak by mohly pomoci lidem, kte�í mají mimo�ádné 
dary Ducha svatého, aby je lépe využili? 
 

2. Pro� je d�ležité, aby se malé skupinky soust�edily na službu svému okolí? Pro� se i p�es d�ležitost vzá-
jemného povzbuzování a podpory v r�stu musí malé skupinky zam��it svou službou na ší�ení evangelia? 
Pro� musí být malé skupinky vždy v kontaktu s mate�ským sborem? Pro� je to d�ležité? 
 

3. Byli jste n�kdy sou�ástí skupinky (nebo slyšeli jste o takové), která dob�e nefungovala a nakonec se roz-
padla? Co bylo podle vás p�í�inou takového konce? 
 

4. Uvažujte o p�íb�hu uvedeném výše. Pro� to podle vás fungovalo? V �em m�že být „bezpe�né“ místo 
doma lepší než zvát lidi do sboru? 
 

 
� 
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Sk 20:1-4  „1Když ten zmatek ustal, svolal si Pavel u�edníky a povzbudil je. Pak se s nimi rozlou�il a vydal se na cestu do 
Makedonie. 2Prošel tam�jší krajiny, vytrvale povzbuzoval bratry slovem Božím a p�išel do �ecka, 3kde strávil t�i m�síce. 
Když se chystal vyplout do Sýrie, zosnovali proti n�mu Židé úklady, a proto se rozhodl vrátit se p�es Makedonii. 
4Doprovázel ho Sopatros, Pyrrh�v syn z Beroje, Aristarchos a Sekundus z Tesaloniky, Gaius a Timoteus z Derbe a Tychi-
kos a Trofimos z Asie.“ 
 

�T 3. zá�í – Síla malých skupinek 
Sk 20:27-32  „27Nebo� jsem vám [já Pavel] oznámil celou Boží v�li a nic jsem nezaml�el. 28Dávejte pozor 
na sebe i na celé stádo, ve kterém si vás Duch svatý ustanovil za strážce, abyste byli pastý�i Boží církve, 
kterou si B�h získal krví vlastního Syna. 29Vím, že po mém odchodu p�ijdou mezi vás draví vlci, kte�í 
nebudou šet�it stádo. 30I mezi vámi samými povstanou lidé, kte�í povedou scestné �e�i, aby strhli u�edníky 
na svou stranu. 31Bu�te proto bd�lí a pamatujte, že jsem se slzami v o�ích po t�i roky ve dne v noci kaž-
dému z vás neustále ukazoval cestu. 32Nyní vás sv��uji Bohu a slovu jeho milosti, které má moc vás pro-
m�nit a dát vám podíl mezi všemi, kdo jsou posv�ceni.“ 
Sk 4:31  „Když se pomodlili, ot�áslo se místo, kde byli shromážd�ni, a všichni byli napln�ni Duchem svatým a s odvahou 
mluvili slovo Boží.“ 
Sk 12:12  „S tím v�domím šel do domu Marie, matky Jana, zvaného Marek. Tam se shromáždilo mnoho lidí a modlili 
se.“ 
Sk 20:17-19  „17Z Milétu poslal Pavel vzkaz do Efezu a zavolal si starší církve. 18Když k n�mu p�išli, �ekl jim: „Vy víte, 
jak jsem si u vás po�ínal celou dobu od prvního dne, kdy jsem p�išel do Asie. 19Sloužil jsem Pánu s velkou pokorou,          
v slzách a zkouškách, které m� potkaly pro úklady Žid�.“ 
Mt 9:37.38  „37Tehdy �ekl svým u�edník�m: „Že� je velká, d�lník� málo. 38Proste proto Pána žn�, a� vyšle d�lníky na 
svou že�!““ 
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2Pt 3:9  „Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to n�kte�í vykládají, nýbrž má s námi trp�livost, protože si nep�eje, aby 
n�kdo zahynul, ale chce, aby všichni dosp�li k pokání.“ 
 

PO 31. srpna – Malé skupinky v Písmu 
L 6:12.13  „12V t�ch dnech vyšel na horu k modlitb�; a celou noc se tam modlil k Bohu. 13Když nastal 
den, zavolal k sob� své u�edníky a vyvolil z nich dvanáct, které také nazval apoštoly.“ 
Mt 10:1  „Zavolal svých dvanáct u�edník� a dal jim moc nad ne�istými duchy, aby je vymítali a uzdravo-
vali každou nemoc a každou chorobu.“ 
Mk 3:13-15  „13Vystoupil na horu a zavolal k sob� ty, které si vyvolil; i p�išli k n�mu. 14Ustanovil jich 
dvanáct, aby byli s ním, aby je posílal kázat 15a aby m�li moc vymítat zlé duchy.“ 
Ex 18:21-25  „21Vyhlédni si pak ze všeho lidu schopné muže, kte�í se bojí Boha, milují pravdu a nenávidí úplatek. Dosa� 
je nad nimi za správce nad tisíci, sty, padesáti a deseti. 22Oni budou soudit lid, kdykoli bude t�eba . Každou d�ležitou 
záležitost p�ednesou tob�, každou menší záležitost rozsoudí sami. Uleh�i si své b�ím�, a� je nesou s tebou. 23Jestliže se 
podle toho za�ídíš, budeš moci obstát, až ti B�h vydá další p�íkazy. Také všechen tento lid dojde na své místo v pokoji.“ 
24Mojžíš svého tchána uposlechl a u�inil všechno, co �ekl. 25Vybral schopné muže ze všeho Izraele a ustanovil je za p�ed-
stavitele lidu, za správce nad tisíci, sty, padesáti a deseti.“ 
 

ÚT 1. zá�í – P�ipraveni ke služb� 
1K 12:12-14  „12Tak jako t�lo je jedno, ale má mnoho úd�, a jako všecky údy t�la jsou jedno t�lo, a� je 
jich mnoho, tak je to i s Kristem. 13Nebo� my všichni, a� Židé �i �ekové, a� otroci �i svobodní, byli jsme 
jedním Duchem pok�t�ni v jedno t�lo a všichni jsme byli napojeni týmž Duchem. 14T�lo není jeden úd, 
nýbrž mnoho úd�.“ 
1K 12:15-25  „15Kdyby �ekla noha: „Protože nejsem ruka, nepat�ím k t�lu,“ tím by ješt� nep�estala být �ástí t�la.        
16A kdyby �eklo ucho: „Protože nejsem oko, nepat�ím k t�lu,“ tím by ješt� nep�estalo být �ástí t�la. 17Kdyby celé t�lo 
nebylo než oko, kde by byl sluch? A kdyby celé t�lo nebylo než sluch, kde by byl �ich? 18Ale B�h dal t�lu údy a každému   
z nich ur�il úkol, jak sám cht�l. 19Kdyby všechno bylo jen jedním údem, kam by se pod�lo t�lo? 20Ve skute�nosti však je 
mnoho úd�, ale jedno t�lo. 21Oko nem�že �íci ruce: „Nepot�ebuji t�!“ Ani hlava nem�že �íci nohám: „Nepot�ebuji vás!“ 
22A práv� ty údy t�la, které se zdají mén� významné, jsou nezbytné, 23a které pokládáme za mén� �estné, t�m prokazujeme 
zvláštní �est, a neslušné slušn�ji zahalujeme, 24jak to naše slušné údy nepot�ebují. B�h za�ídil t�lo tak, že p�ehlíženým 
úd�m dal hojn�jší �est, 25aby v t�le nedošlo k roztržce, ale aby údy shodn� pe�ovaly jeden o druhý.“ 
 

ST 2. zá�í – Malé skupinky v rané církvi 
Sk 16:11-15.40  „11Vypluli jsme tedy z Troady a plavili se p�ímo na ostrov Samothráké a druhého dne do 
makedonské Neapole. 12Odtud jsme šli do Filip, které jsou nejvýznamn�jším m�stem té �ásti Makedonie   
a �ímskou kolonií. V tomto m�st� jsme strávili n�kolik dní. 13V sobotu jsme vyšli za bránu k �ece, protože 
jsme se domnívali, že tam bude modlitebna; posadili jsme se a mluvili k ženám, které se tam sešly. 
14Poslouchala nás i jedna žena jménem Lydie, obchodnice s purpurem z m�sta Thyatir, která v��ila          
v jediného Boha. Pán jí otev�el srdce, aby p�ijala, co Pavel zv�stoval. 15Když byla ona a všichni z jejího 
domu pok�t�ni, obrátila se na nás s prosbou: „Jste-li p�esv�d�eni, že jsem uv��ila v Pána, vejd�te do 
mého domu a bu�te mými hosty;“ a my jsme její naléhavé pozvání p�ijali. 
40Pavel a Silas vyšli z v�zení a šli k Lydii. Tam se shledali s brat�ími, povzbudili je a odešli z Filip.“ 
Sk 12:11.12  „11Teprve nyní se Petr vzpamatoval a �ekl: „Te� už vím, že Pán opravdu poslal svého and�-
la, vysvobodil mne z ruky Herodovy a uchránil od toho, co si p�ál židovský lid.“ 12S tím v�domím šel do 
domu Marie, matky Jana, zvaného Marek. Tam se shromáždilo mnoho lidí a modlili se.“ 
Sk 18:1-5  „1Potom odešel Pavel z Athén a p�išel do Korintu. 2Tam se setkal s jedním Židem, který se jmenoval Akvila     
a pocházel z Pontu. Nedávno p�išel se svou manželkou Priscillou z Itálie, protože císa� Klaudius vydal rozkaz, aby všich-
ni Židé opustili �ím. Pavel se s nimi sblížil, 3z�stal u nich a pracoval s nimi, pon�vadž m�li stejné �emeslo – d�lali stany. 
4Každou sobotu mluvil v synagóze a snažil se získat židy i pohany. 5A když p�išli z Makedonie Silas a Timoteus, v�noval se 
Pavel zcela kázání a dokazoval žid�m, že Ježíš je zaslíbený Mesiáš.“ 

2 


