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Týden od 30. srpna do 5. zá íLekce 10

10

Spole n  ve služb
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 lní-
ky na svou že !‘“ (Mt 9,37.38)

Kdosi jednou řekl, že „v množství spočívá síla“. V určitém smyslu to tak opravdu je. Všiml 
sis někdy, že máš mnohem silnější motivaci, když cvičíš se skupinou lidí, než když cvičíš 
každý den sám? Mnozí lidé chodí do posilovny nebo do tělocvičny, protože jsou přesvědčeni, 
že budou cvičit více a s větším nadšením, když budou s dalšími lidmi. Bůh nás stvořil pro 
společenství. Jsme společenské bytosti a podobně jako s cvičením je to i v jiných oblastech 
života: obvykle se nám více daří tehdy, když máme nějakou podpůrnou skupinu. V duchovní 
oblasti to platí úplně stejně.

V celé Bibli najdeme malé skupinky lidí představené jako Boží způsob posilování naší 
víry, prohloubení poznání jeho slova, zintenzivnění našeho modlitebního života a přípravy 
pro sdílení naší víry. Otec, Syn a Duch svatý jsou součástí skupiny, která zachraňuje člově-
ka. Mojžíš byl vůdcem skupiny lidí. Ježíš povolal malou skupinu svých učedníků a apoštol 
Pavel cestoval po Římské říši s několika svými společníky.

Tento týden se soustředíme na biblické principy fungování malých skupinek a společně 
objevíme povzbuzující způsob, jak se stát jejich součástí.

 Pod lte se ve skupin  o to, co jste v posledním týdnu zažili. Jak vás tento prožitek 
ovlivnil ve vašem duchovním život ?

 ekn te ostatním o situaci, kdy jste v poslední dob  vnímali výrazný projev Boží 
p ítomnosti ve vašem život . Vyjád ete ve ejn  Bohu své pod kování.

Budování spole enství

-jcHB
Zvýraznění
Týden ve zkratce:- Malé skupinky – Boží plán- Malé skupinky v Písmu- Připraveni ke službě- Malé skupinky v rané církvi- Síla malých skupinek- Podněty k zamyšlení

-jcHB
Zvýraznění
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Ne | 30. srpna

MALÉ SKUPINKY – BOŽÍ PLÁN
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. (J 10,17.18)
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. (  8,11)
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. (1K 15,14.15)

Osobní studium 
Přečti si texty Gn 1,1.2.26, Žd 1,1.2 a Ef 3,8.9. 
Jak tyto verše zjevují jednotu trojjediného 
Boha?

Otec, Syn a Duch svatý se společně podíle-
li na stvoření. Každý z nich měl odlišnou roli, 
ale postupovali a pracovali společně v nevi-
ditelném svazku. Otec jako hlavní designér 
a architekt svůj plán uskutečňoval prostřed-
nictvím Ježíše a ve spolupráci s Duchem 
svatým. Jejich mocné a nadpřirozené dílo 
přesahuje všechno naše chápání. Můžeme 
však vírou přijmout realitu stvořeného světa 
i vesmíru a také skutečnost, že za stvořením 
všeho stojí samotný Bůh (Ř 1,18–20).

Malé skupinky byly vlastně již od začát-
ku Božím záměrem. Snažíme-li se připodob-
nit Boží tajemství k něčemu, co jsme schop-
ni pochopit, musíme být skutečně opatrní. 
V určitém slova smyslu však můžeme říct, 
že Otec, Syn a Duch svatý vytvořili první 
„malou skupinku“ v dějinách spasení. Spo-
lupracovali na stvoření člověka a později, 
po pádu, na jeho vykoupení.

Porovnej texty z úvodu dnešní lekce. Ja-
kým způsobem představuje Ježíšovo vzkří-
šení jednotu Otce, Syna a Ducha svatého 
v uskutečňování plánu spasení?
J 10,17.18

Ř 8,11

1K 15, 15

Otec, Syn a Duch svatý jsou spojeni 
v „malou skupinku“, jejímž cílem nebylo 
jen stvořit člověka na počátku, ale také 
zachránit celé lidstvo. „Věčný Bůh měl plán 
spasení připraven již od věčnosti.“ (FE 186) 
Pro Boha není nic důležitějšího, než zachrá-
nit co nejvíce lidí (1Tm 2,4; 2Pt 3,9). Malé 
skupinky mohou mít mnoho cílů, které 
budeme studovat tento týden, ale jejich 
prvořadým smyslem je zaměřit se na zís-
kávání ztracených lidí pro Krista. Prací 
v malých skupinkách tedy můžeme pomoci 
nejen sobě, ale i lidem kolem nás. Nejvyš-
ším cílem našich malých skupinek má být 
záchrana lidí pro věčnost.

Uvažuj o tajemství jednoty Otce, Syna a Ducha svatého. P estože pro nás mnoho okolností 
Boží trojjedinosti z stává tajemstvím, m žeme Bohu d v ovat. Pro  je v k es anství d -
v ra v Boha tak d ležitá?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
1Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.2Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží.26I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi.“

-jcHB
Zvýraznění
1Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků;2v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky.

-jcHB
Zvýraznění
8mně, daleko nejmenšímu ze všech bratří, byla dána ta milost, abych pohanům zvěstoval nevystižitelné Kristovo bohatství9a vynesl na světlo smysl tajemství od věků ukrytého v Bohu, jenž vše stvořil

-jcHB
Zvýraznění
18Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svou nepravostí potlačují pravdu.19Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je jim přístupné, Bůh jim to přece odhalil.20Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu.

-jcHB
Zvýraznění
aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu.

-jcHB
Zvýraznění
Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.

-jcHB
Podtržení
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MALÉ SKUPINKY V PÍSMU
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. (L 6,12.13)
Zavolal svých dvanáct u edník  a dal jim moc nad ne istými duchy, aby je vymítali a uzdravova-
li každou nemoc a každou chorobu. (Mt 10,1)
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. (Mk 3,13–15)

Osobní studium
V Bibli nacházíme různé příklady malých 
skupin lidí, kteří se spolu modlí, prožívají 
společenství, povzbuzují se navzájem a pra-
cují společně pro Krista. Tyto skupinky 
přinášejí Božímu lidu možnost nést spolu 
odpovědnost a plně využívat různost darů, 
které jsme dostali jako jednotlivci. Malé 
skupiny tedy umožňují, aby každého z nás 
Bůh použil více, než kdybychom pracovali 
pouze jako osamocení jednotlivci.

Přečti si text Ex 18,21–25. Jakou radu dal 
Mojžíšovi jeho tchán Jitro? Proč bylo tako-
vé rozdělení lidí i práce důležité? Jaký vliv 
to mělo na samotného Mojžíše?

Každý jednotlivec v izraelském táboře 
byl součástí skupiny deseti lidí, kterou ně-
kdo vedl. V těchto skupinkách se měly řešit 
problémy, ale jejich význam byl mnohem 
větší. Byly to malé komunity, ve kterých se 
vzniku problémů dalo předcházet a které 
si měly pomáhat duchovně růst. Byla to 
místa, kde se lidé dělili o své poznání Božích 
plánů pro Izrael. V takových společenstvích 

si lidé mohli budovat pevné vztahy a starat 
se o sebe, pomáhat si navzájem řešit problé-
my, ve kterých se ocitli. Tehdy, stejně jako 
dnes, lidé zápasili s obtížemi, se kterými 
jim ostatní mohli pomoci. Malé skupinky 
jsou příležitostí mít laskavé, pečující spole-
čenství, prožívat duchovní růst a nacházet 
pomoc při řešení problémů.

Je fascinující, že odborníci na malé sku-
pinky říkají, že ideální velikost pro fungu-
jící skupinku je šest až dvanáct členů. Přes-
ně takový počet si vybrali Mojžíš i Ježíš 
na zformování svých skupin.

Jaké cíle sledoval podle úvodních veršů 
Ježíš povoláním dvanácti učedníků a vytvo-
řením malé skupinky pro svou službu?

Jedním z důvodů, pro který Ježíš povo-
lal učedníky, bylo připravit je na duchovní 
a praktickou službu světu. Ve společenství 
s ním mohli růst v milosti, mohli se učit 
účinně sloužit. Každý den sledovali Ježíše 
při jeho službě potřebným, a tím se i oni 
učili používat své dary. Cílem jejich spo-
lečenství bylo pomáhat si duchovně růst 
a sloužit.

Uvažuj o dob , kdy jsi byl lenem n jaké skupinky nebo malého spole enství (a  už to 
bylo v jakékoli oblasti), kde jste si navzájem pomáhali a m li jste spole ný cíl. Nau il ses 
n co, co ti pomáhá pochopit skute nou hodnotu malých skupinek v souvislosti s posilo-
váním víry a se službou druhým?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
21Vyhlédni si pak ze všeho lidu schopné muže, kteří se bojí Boha, milují pravdu a nenávidí úplatek. Dosaď je nad nimi za správce nad tisíci, sty, padesáti a deseti.22Oni budou soudit lid, kdykoli bude třeba . Každou důležitou záležitost přednesou tobě, každou menší záležitost rozsoudí sami. Ulehči si své břímě, ať je nesou s tebou.23Jestliže se podle toho zařídíš, budeš moci obstát, až ti Bůh vydá další příkazy. Také všechen tento lid dojde na své místo v pokoji.“24Mojžíš svého tchána uposlechl a učinil všechno, co řekl.25Vybral schopné muže ze všeho Izraele a ustanovil je za představitele lidu, za správce nad tisíci, sty, padesáti a deseti.
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P IPRAVENI KE SLUŽB
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 12,12–14)

Osobní studium
Uvažuj o textu 1K 12,12–25. V jakém smyslu je 
lidské tělo téměř dokonalou ilustrací spolu-
práce lidí, kteří tvoří malé společenství?

Pavel ve svých slovech nejen vyzdvihuje 
důležitost duchovních darů v životě církve, ale 
také představuje způsob, jakým by mohly být 
zorganizovány. O duchovních darech mluví 
v kontextu Kristova těla a jeho fungování.

Studium anatomie a fyziologie ukazuje, 
že jednotlivé tělesné orgány jsou uspořá-
dány do různých vzájemně propojených 
soustav. Hovoříme pak například o trávi-
cí, kardiovaskulární, pohybové (svalové 
a kosterní), respirační nebo nervové sou-
stavě. Duchovní dary jsou jako různé části 
těla. Nejlépe fungují tehdy, když jsou ro-
zumně zorganizovány. Ve většině přípa-
dů totiž duchovní dary nemohou pracovat 
samostatně. Ani naše tělo není jen shlu-
kem oddělených orgánů, které si dělají, co se 
jim zachce. Každá tělesná funkce je přesně 
uspořádána v souladu s ostatními, díky če-
muž může naše tělo správně pracovat.

I takové poznání nám může pomoci 
pochopit, jak nejlépe využívat duchovní 

dary. Jestliže pracujeme samostatně, dříve 
či později se můžeme unavit nebo ztratit 
motivaci. Ale když jsme součástí skupiny 
lidí s podobnými zájmy a cíli, brzy si uvě-
domíme, že se nám daří lépe se soustředit 
a pracovat.

Malé skupinky vytvářejí to nejlepší pro-
středí pro uplatňování našich duchovních 
darů a mohou se stát základem evangelizač-
ní služby místního společenství.

Ellen G. Whiteová podtrhuje hodnotu 
malých skupinek těmito slovy: „Vytváření 
malých skupinek jako základu křesťanské-
ho úsilí mi představil ten, který se nemůže 
mýlit. Pokud má sbor velký počet členů, 
měli by tito členové vytvořit malé skupinky, 
které by pracovaly nejen pro členy církve, 
ale i pro nevěřící. Pokud jsou někde jen dva 
nebo tři věřící, měli by společně vytvořit 
pracovní skupinu. Jejich společné pouto by 
nemělo povolit, měli by se v lásce semknout, 
povzbuzovat jeden druhého a ze vzájemné 
podpory čerpat odvahu a sílu.“ (7T 21.22)

Službu malých skupinek ustanovil Bůh, 
aby pomohl každému členu církve duchov-
ně růst, prožívat společenství a co nejlé-
pe využívat Bohem dané dary ke službě.

Uvažuj o výše uvedeném citátu Ellen G. Whiteové. Jak by se její rady daly uplatnit ve va-
šem spole enství? Co z jejích slov je pro vás aktuální?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
15Kdyby řekla noha: „Protože nejsem ruka, nepatřím k tělu,“ tím by ještě nepřestala být částí těla.16A kdyby řeklo ucho: „Protože nejsem oko, nepatřím k tělu,“ tím by ještě nepřestalo být částí těla.17Kdyby celé tělo nebylo než oko, kde by byl sluch? A kdyby celé tělo nebylo než sluch, kde by byl čich?18Ale Bůh dal tělu údy a každému z nich určil úkol, jak sám chtěl.19Kdyby všechno bylo jen jedním údem, kam by se podělo tělo?20Ve skutečnosti však je mnoho údů, ale jedno tělo.21Oko nemůže říci ruce: „Nepotřebuji tě!“ Ani hlava nemůže říci nohám: „Nepotřebuji vás!“22A právě ty údy těla, které se zdají méně významné, jsou nezbytné,23a které pokládáme za méně čestné, těm prokazujeme zvláštní čest, a neslušné slušněji zahalujeme,24jak to naše slušné údy nepotřebují. Bůh zařídil tělo tak, že přehlíženým údům dal hojnější čest,25aby v těle nedošlo k roztržce, ale aby údy shodně pečovaly jeden o druhý.

-jcHB
Podtržení
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MALÉ SKUPINKY V RANÉ CÍRKVI
11Vypluli jsme tedy z Troady a plavili se p ímo na ostrov Samothráké a druhého dne do makedon-
ské 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 16,11–15.40)
11Teprve nyní se Petr vzpamatoval a ekl: „Te  už vím, že Pán opravdu poslal svého and la, vysvo-
bodil 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 12,11.12)

Osobní studium
Novozákonní církev na svém začátku zá-
vratně rostla. V průběhu několika let se 
rozrostla z malé skupinky věřících na desít-
ky tisíc křesťanů. Tento ohromný růst měl 
několik příčin. Ježíš během své služby zasel 
semínka evangelia a připravil zástupy lidí 
na přijetí kázání učedníků. Po Kristově na-
nebevstoupení sestoupil o Letnicích Duch 
svatý na modlící se věřící. Dalším z faktorů, 
který pomohl rané církvi na počátku tak 
závratně růst, bylo i to, že se věřící setkávali 
v malých skupinách. To velmi silně ovlivňo-
valo fungování celé církve.

Uvažuj o textech Sk 18,1–5 a Sk 20,1–4. 
O kom mluví Lukáš v těchto verších a co 
o těchto lidech říká? Proč je to podle tebe 
důležité?

Je pozoruhodné, že Lukáš píše o kon-
krétních lidech z Pavlova okolí. Zdá se, jako 

by byl pro něj každý z nich důležitý. Zná 
jejich jména a ví, jak se ve službě vzájemně 
podporovali. A přestože nejde o mnoho lidí, 
pomáhá nám to utvrdit se v tom, jak je důle-
žité navzájem spolupracovat.

Každý ze zmíněných spolupracovníků měl 
dary, které se lišily od darů ostatních. Tito 
lidé pocházeli z různých kultur a měli různé 
životní zkušenosti. Ne vždy se dívali na věc 
stejně, ale každý z nich mohl výrazně přispět 
k hlásání evangelia. Různorodost jejich darů, 
osobních zkušeností i prožívání vztahu s Je-
žíšem přispívala k růstu církve.

Porovnej texty z úvodu dnešního oddílu. 
V čem jsou si popisované zkušenosti Petra 
a Pavla podobné? Co se dá z daných veršů 
usoudit?

Podle toho, co známe z knih Nového zá-
kona, se věřící často setkávali ve svých do-
mech. Křesťanské domovy se staly vlivnými 
centry a srdcem služby malých skupinek.

Uvažoval jsi už o tom, že bys zorganizoval malou skupinku u tebe doma, nebo o tom, že se 
k n jaké aktivní skupince p idáš? Pokud už jsi lenem takové skupinky, p emýšlej o jejích 
p ednostech. Pod l se ve t íd  sobotní školy o svou zkušenost.   

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
1Potom odešel Pavel z Athén a přišel do Korintu.2Tam se setkal s jedním Židem, který se jmenoval Akvila a pocházel z Pontu. Nedávno přišel se svou manželkou Priscillou z Itálie, protože císař Klaudius vydal rozkaz, aby všichni Židé opustili Řím. Pavel se s nimi sblížil,3zůstal u nich a pracoval s nimi, poněvadž měli stejné řemeslo – dělali stany.4Každou sobotu mluvil v synagóze a snažil se získat židy i pohany.5A když přišli z Makedonie Silas a Timoteus, věnoval se Pavel zcela kázání a dokazoval židům, že Ježíš je zaslíbený Mesiáš.

-jcHB
Zvýraznění
1Když ten zmatek ustal, svolal si Pavel učedníky a povzbudil je. Pak se s nimi rozloučil a vydal se na cestu do Makedonie.2Prošel tamější krajiny, vytrvale povzbuzoval bratry slovem Božím a přišel do Řecka,3kde strávil tři měsíce. Když se chystal vyplout do Sýrie, zosnovali proti němu Židé úklady, a proto se rozhodl vrátit se přes Makedonii.4Doprovázel ho Sopatros, Pyrrhův syn z Beroje, Aristarchos a Sekundus z Tesaloniky, Gaius a Timoteus z Derbe a Tychikos a Trofimos z Asie.
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SÍLA MALÝCH SKUPINEK
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 každému z vás neustále ukazoval cestu. 32Nyní vás sv uji Bohu a slovu jeho 
milosti, které má moc vás prom nit a dát vám podíl mezi všemi, kdo jsou posv ceni. (Sk 20,27–32)

Osobní studium
Malé skupinky jsou Božím prostředkem k růs-
tu církve. Jsou to „bezpečné přístavy“, v nichž 
lidé mohou mluvit o svých problémech a oba-
vách. Skupinky vytvářejí příležitost k duchov-
nímu růstu na pozadí laskavých vztahů. Mnozí 
nevěřící by se zprvu cítili bezpečněji a příjem-
něji na setkání malé skupinky v domácnosti, 
než kdyby měli přijít poprvé hned na tradiční 
bohoslužbu do velkého společenství.

Přemýšlej o textech Sk 4 ,31; Sk 12 ,12;  
Sk 20,17–19.27–32 a o tom, do jaké činnosti 
se podle těchto veršů zapojovali věřící.

První křesťané se spolu setkávali, aby 
Bohu na modlitbě předkládali své starosti 
a problémy druhých lidí, prožívali povzbu-
zující společenství, studovali Boží slovo, aby 
se připravovali ke službě, chránili se před 
vlivem falešných učitelů a aby se společně 
snažili šířit evangelium.

Malé skupinky mají velký vliv. Lidé, kteří 
spojí své dary ve službě a soustředí se na ve-
dení Duchem svatým, jsou v Božích rukou 
mocnou zbraní.

Když byli učedníci s Ježíšem, neviděli 
příliš mnoho možností, jak by šíření evan-
gelia mohlo postupovat rychleji. Ježíš však 
viděl daleko do budoucnosti. Nejdříve se 
s nimi podělil o dobrou zprávu, že „žeň je 
velká“, pak je však upozornil na to, že je „děl-
níků málo“ (Mt 9,37). Kristovým řešením 
byla modlitba: „Proste proto Pána žně, ať 
vyšle dělníky na svou žeň.“ (Mt 9,38) Právě 
malé skupinky se staly jednou z odpovědí 
na Kristovu modlitbu a pomáhaly zajis-
tit doslova exponenciální růst pracovníků 
na Kristově sklizni.

Všechny fungující malé skupinky by 
se měly zaměřit na službu a sdílení evan-
gelia. Služba malých skupinek může vel-
mi rychle upadnout, pokud se zaměří jen 
na sebe a své vnitřní problémy. Pokud se 
soustředí pouze na vlastní starosti a stanou 
se z nich diskusní kluby, jestliže ztratí ze 
zřetele skutečný důvod své existence, tedy 
službu druhým, pak ztratí i svůj smysl. Malé 
skupinky jsou tu proto, aby vedly lidi k Ježí-
ši, pomáhaly rozvíjet víru ve Spasitele a své 
členy připravovaly pro dílo služby.

Je možné, že t  B h volá, abys založil malou skupinku ve svém domov ? Pro  se neza ít 
modlit, aby ti B h ukázal, co má pro tebe v tomto sm ru p ipraveno? Možná je to za átek 
jedné z nejsiln jších duchovních zkušeností tvého života.

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Když se pomodlili, otřáslo se místo, kde byli shromážděni, a všichni byli naplněni Duchem svatým a s odvahou mluvili slovo Boží.

-jcHB
Zvýraznění
S tím vědomím šel do domu Marie, matky Jana, zvaného Marek. Tam se shromáždilo mnoho lidí a modlili se.

-jcHB
Zvýraznění
17Z Milétu poslal Pavel vzkaz do Efezu a zavolal si starší církve.18Když k němu přišli, řekl jim: „Vy víte, jak jsem si u vás počínal celou dobu od prvního dne, kdy jsem přišel do Asie.19Sloužil jsem Pánu s velkou pokorou, v slzách a zkouškách, které mě potkaly pro úklady Židů.

-jcHB
Zvýraznění
37Tehdy řekl svým učedníkům: „Žeň je velká, dělníků málo.

-jcHB
Zvýraznění
38Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň!“
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PODN TY K ZAMYŠLENÍ
Před několika lety se malý sbor v jednom z největších evropských měst rozhodl, že 

chce pro Pána udělat něco důležitého. Sbor stagnoval a mnoho let v něm nebyl nikdo po-
křtěn. Kdyby tento trend pokračoval, sbor by neměl žádnou budoucnost. Kazatel a členové 
sborového výboru se upřímně modlili a zvažovali, co by mohli udělat.

Během studia Nového zákona se rozhodli začít pracovat v malých skupinkách. Devět 
lidí v tomto společenství mělo určitou vizi. Modlili se a studovali, jak by mohli ve skupince 
efektivně pracovat. Brzy se rozhodli, že ze svých domovů udělají evangelizační centra. Sku-
pinky se naučily různým způsobem používat své dary. Jejich členové se zapojili do služby 
v místní komunitě, zahájili službu modliteb a pohostinnosti. Svými skutky lásky postupně 
oslovovali rodiny, přátele, a dokonce i bývalé adventisty. Vedoucí malých skupinek začali 
v devíti domovech biblické studium spolu se čtyřiceti hosty. Sami byli překvapeni, jak mezi 
nimi pracoval Duch svatý. Nakonec se z těch čtyřiceti rozhodlo sedmnáct lidí pro křest. Svě-
dectví tohoto malého, stagnujícího sboru ukazuje, jakou změnu mohou způsobit fungující 
malé skupinky. Ty jsou Božím nástrojem pro zapojení členů 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 vzájemného 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 ma-
te 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 rozpadla? 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 „bez-
pe né“ místo doma lepší než zvát lidi do sboru?

Praktický záv r
 Pod lte se s ostatními ve skupin  o to, co praktického jste se nau ili z této lekce p i 

studiu Bible. Jak lze toto nau ení uvést do každodenního života?

Podn ty k modlitbám
 Modlete se jeden za druhého, za své radosti i starosti.
 Modlete se spolu za ty, kte í z n jakého d vodu p estávají i již p estali navšt vovat 

vaše spole enství. Jak jim m žete dát najevo, že je máte stále rádi?
 Modlete se i za lidi ve svém okolí (p átele, sousedy, p íbuzné…), kterým byste rádi 

p edstavili Boží lásku.

Konkrétní modlitební seznam mé t ídy sobotní školy:
_______________________________________   ______________________________________  
_______________________________________   ______________________________________  
_______________________________________   ______________________________________

 19:40

-jcHB
Zvýraznění




