
Zkušenosti se skupinkami učednictví 

Skupinky učednictví – škola pro věčný život 
 

V roce 2016/17 jsem směl být studentem na Josia misijní škole. Jednalo se zde o náročný, ale 
především bohatě požehnaný čas, v kterém jsem se mohl naučit mnoho věcí. 

V průběhu misijní školy (ale i potom) jsem se naučil následující: Misie je záležitostí všedního dne! 
Učednictví je záležitostí všedního dne! Víra je záležitostí všedního dne! Každý den se uplatňuje, co 
jsme se naučili, tam nacházejí naše poznatky to správné místo. Pochopil jsem, že můj život by měl 
být podle Ježíšovy vůle živým dopisem jeho lásky pro mé okolí. Na misijní škole se tedy člověk 
neučí nějaký program, nýbrž pro život.  

Těžiště misijní školy Josia tvoří novozákonní vzor práce v malých skupinách. V malé skupince je 
jednodušší se sobě navzájem otevřít, pomáhat si nebo pozvat přátele či hosty. Malé skupinky se 
mohou vytvořit v nejrůznějších konstelacích, následovat různé cíle a tím být zaměřeny na různé 
cílové skupiny. A tak jsou domácí skupinky pro přátele víry, ale také velmi obohacující malé 
skupinky pro letité, zkušené a duchovní adventisty: Skupiny učednictví. 

V zimě 2017 jsme založili ve městě Jena skupinu učednictví. Nejdřív jsme začali ve třech lidech, po 
čtyřech týdnech jsme se však rozrostli na čtyři. Mezitím se smíme setkávat již s pěti mládežníky.  

V této době jsme se mohli naučit mnoho vzácných věcí a prožít krásné zkušenosti. Stále znovu 
objevujeme nové úžasné věci, které nám pomáhají dále ve víře. Přitom se učíme z postřehů a 
myšlenek druhých. Mimoto se sdílíme o požehnáních uplynulého týdne a tím se navzájem 
doplňujeme a posilujeme. 

Skupinka učednictví nás motivuje sdílet s druhými naši víru. Díky tomu vznikla velmi rychle domácí 
skupinka u jednoho mládežníka z Jeny, kam opakovaně přichází přátelé. Co to s námi dělá? 
Připravujeme si zamyšlení, což nás posiluje ve víře a učí, jak ji předávat dál. Jsme povzbuzeni, 
abychom se nebáli lidi oslovit a pozvat je společně blíže poznávat Boží Slovo.  

Půl roku po vzniku skupinky učednictví se zrodila myšlenka, nabídnout sboru seminář o knize 
Daniel. Řečeno, uděláno, Bůh nám požehnal tím, že poslal lidi, s kterými jsme mohli studovat 
proroctví. Výsledkem toho byl kontakt na biblické hodiny s jedním mladým člověkem. 

Skupinka učednictví nám ale pomáhá i ve sborovém životě. Poskytuje nám takové otevřené a 
bezpečné prostředí, kde se můžeme učit a cvičit vést rozhovory po skupinkách. Tuto jednoduchou 
a přitom efektivní a úspěšnou metodu studia Bible Objevování (angl. Discovery Bible Study) 
používají už dva z nás pro vedení skupinek sobotní školy.  

V naší skupince učednictví pěstujeme také modlitební společenství s modlitebním deníkem, díky 
kterému můžeme doložit již četné vyslyšení modliteb, např. nemoci prarodičů, problémy s 
příbuznými či přáteli, zkoušky ve škole, výzvy ve sborovém životě, hledání bydlení nebo přímluvy 
za přátelé, příbuzné a sourozence ve víře.  

Ukázalo se, že skupina učednictví je pro mě jako další škola. Spolu s dalšími mládežníky se mohu i 
nadále po misijní škole připravovat na věčný život. Pokud bys chtěl prožít, jak tě Bůh v takovéto 
skupině učednictví může požehnat a učinit z tebe požehnání také i pro druhé, tak tě povzbuzuji 
začít takovouto skupinku ve tvém okolí. Pravidelné setkávání se může stát výzvou, která vyžaduje 
vytrvalost, ale právě v ní spočívá velké požehnání. 



Seber odvahu, modli se a oslov jednotlivé lidi a představ jim tento koncept. Pozvi je, aby se spolu s 
tebou vydali na tuto cestu. Začni v malém. Uč se pro věčný život a také věčný život těch, kteří 
Ježíše ještě neznají. Přeji ti Boží požehnání ipro tvoji novou skupinku učednictví.  

Další informace nalezneš zde:www.jüngerschaftskurs.de 

Gerson Taraba 

Vystudoval práva, student na misijní škole Josia v Baden Württemberském sdružení v Německu, 
aktuálně student teologie v Bogenhofenu 

  

http://www.j�ngerschaftskurs.de/


Zkušenost Marion Knirr 
 

Dokážu si ještě velmi živě vzpomenout na to, jak mě Michael před necelými dvěma lety oslovil na 
jednom shromáždění, plný nadšení z biblického principu učednictví. Napjatě jsem ho poslouchala, 
ale moc jsem tomu tehdy nerozuměla. 

To se ale mělo změnit, protože pár měsíců později mě pozval, abych se připojila k jeho pilotní 
skupince učednictví. Zde jsme měli být vyučeni a motivováni k vedení skupinek učednictví, s cílem 
založit brzy vlastní skupinku. Zhruba pět měsíců jsme se jednou týdně scházeli jako skupinka přes 
videokonferenci v "digitální třídě". Brzy jsme se jako skupinka stmelili. 

V této společné době jsem se toho tolik naučila. Studovali jsme zde Bibli takovým způsobem, který 
jsem dříve ještě nikdy nezažila. Opisování biblických textů k určitým tématům, precizní otázky k 
textu a týdenní, společné sdílení na tato témata oživily a prohloubily můj vztah k mému milujícímu 
Stvořiteli. 

Obzvlášť napínavá pro mě byla také část misie a služby. Zde jsme jako účastníci byli školeni a 
motivováni v oblasti misie. Na základě týdenního misijního impulzu jsme jako skupinka zažívali 
povzbuzující zkušenosti. Například jsme měli do dalšího setkání udělat radost staršímu, 
osamocenému nebo nemocnému člověku skrze telefonát, návštěvu nebo milé přáníčko. Na dalším 
setkání jsme měli vyprávět o tom, co jsme přitom zažili. Dlouho jsem byla toho názoru, že pravá 
ruka nemá vědět, co dělá levá. Ale bylo mi řečeno, že laskavé otázání se (v angličtině 
"accountability" = vykazatelnost), jak nám Bůh pomáhal při uskutečnění posledního misijního 
impulzu, v sobě skrývá neuvěřitelný poklad zkušeností pro mě osobně i pro celou skupinu. 

A tak jsem se zapálila a nechala se nakazit myšlenkou multiplikujícího učednictví. S vlastní 
skupinkou jsem měla nyní to, co jsem se naučila, předat dál. Moje pocity mi říkaly: Nejsem přece 
žádný teolog a už vůbec neumím druhé vyučovat! Ale k Boží slávě můžu říci, že mě Bůh jako svůj 
jednoduchý nástroj požehnal a uschopnil. Materiál od Michaela je mimochodem obrovská pomoc 
a i on sám mě podporoval radou i prakticky, čehož jsem si velmi vážila. Tak jsem zahájila svou 
první skupinku učednictví s kolegy a manželkami kazatelů ze sdružení Baden-Württemberg. I oni 
se rychle nadchli pro téma multiplikujícího učednictví, čímž vzniklo dalších sedm skupinek 
učednictví. Nyní je můj týden zaplněný třemi probíhajícími skupinkami učednictví. Každá skupinka 
je velkým požehnáním a je jedinečná. Všichni máme společnou touhu: růst ve víře a být 
opravdovými učedníky Ježíše. 

Mám sen, že naše sbory již brzy prasknou množstvím skupinek učednictví. Toužím po tom, aby 
naše víra tímto rostla a my se stali znovu tím adventním hnutím, ke kterému nás Bůh původně 
povolal. Každý jednotlivě se může ve sboru porozhlédnout po "dětech pokoje", tedy po lidech, 
které Bůh připravil, a začít s nimi skupinku učednictví. Ať už online nebo v daném místě, tento 
společný čas vás zcela jistě pozitivně a trvale změní. 

Marion Knirr 

Marion Knirr je žena kazatele, účastnila se pilotní skupinky učednictví, založila skupinku učednictví 
s dalšími ženami kazatelů, v současnosti vede několik skupinek učednictví týdně, pracuje ve 
sdružení jako tajemnice. 

  



Zkušenost Tanji Ardito 
 

"Začátkem minulého roku se mě zeptala jedna kamarádka, jestli bych měla zájem účastnit se 
skupinky učednictví. Poprosila mě také přemýšlet nad tím, kdo další by ještě mohl mít zájem. Čím 
více mi o tom pověděla, tím větší byla moje zvědavost. Tak jsme začaly společně v počtu sedmi 
žen v květnu 2018 naši první skupinku učednictví přes videokonferenci. Ze začátku bylo pro mě 
vše nové, ale již po několika setkáních jsem se pro to zapálila a stěží jsem se mohla dočkat našeho 
dalšího setkání. 

Jednoduchý a hluboký způsob, jak studovat Bibli (Discovery Bible Study) mě uvedl do naprostého 
úžasu. Takhle jsem ze studia Bible ještě nikdy neprofitovala. Ale ještě mnohem hodnotnější bylo 
sdílet se s druhými o tom stejném textu, protože každý dokáže vytěžit tolik různorodého. Jaké 
obohacení to je! 

Misijní impulz bylo také něco úplně nového. Už i skrze maličkosti může člověk hodně dosáhnout. 
Jednoho čtvrtečního večera jsme na naší skupince učednictví mluvili o tom, že se chceme 
následující týden modlit zcela konkrétně za to, aby nám Bůh poslal někoho do cesty, s kým 
můžeme o Něm mluvit. Také jsme se za to společně intenzivně modlily. V pátek jsem jela 
odpoledne do supermarketu, protože jsem ještě chtěla pořídit nějakou maličkost na sobotu. 
Protože jsem byla bez dětí, mohla jsem si dát načas a procházet se kolem regálů. U jednoho regálu 
stál starší muž a řekl mi nebo možná sám k sobě něco o zdravém oleji. A tak jsem mu to potvrdila 
a hned jsme se dali do hovoru. Vykládal mi, že mu jeho lékař předepsal rosol, ale že jej nemůže 
jíst, protože obsahuje nečisté maso. Při tom jsem se trochu zarazila. Když na to odvětil, že dnes již 
Boží Slovo také není bráno vážně, protože by jinak lidé zachovávali sobotu, stěží jsem věřila svým 
uším. A tak jsme se bavili a já jsem s údivem zjistila, že znal adventisty, ale nikdy neměl možnost jít 
do sboru. Měla jsem možnost říci mu, že můj muž je právě v této církvi kazatelem, a pozvala jsem 
jej, aby navštívil pobožnost. O týden později nám skutečně zavolal a doprovází nás od té doby 
každý týden na pobožnost. 

To je v současnosti jedna zkušenost z mnoha, které jsme na naší skupince učednictví zažily. Bůh 
činí skutečně zázraky a já jsem si uvědomila, že každý může být misijně aktivní, a to úplně 
jednoduchým způsobem. 

Jedno další velké plus naší skupinky učednictví je, že se lidé ve skupince velmi stmelí, jsou tu jeden 
pro druhého a modlí se. Těžko si umím představit, že bych to ještě měla postrádat. Můžu mezitím 
vést další dvě skupinky učednictví v našem okrese (nadšení je nakažlivé!) a je to pro mě velké 
požehnání. Za to jsem velmi vděčná a doufám, že se z toho vyvinou další skupinky. Můj život víry 
byl a je díky těmto skupinkám nesmírně obohacen a moje potřeba trávit s Ježíšem čas a sloužit Mu 
roste den ode dne." 

 

Tanja Ardito je žena kazatele, účastnila se skupinky učednictví, kterou založila Marion Knirr a 
založila ve svém sboře skupinku pro maminky a další skupinku učednictví v dalším sboře. Je 
matkou tří dětí a zkušenost se skupinkami učednictví ji velmi obohacuje. 

  



Zkušenost Lukase Reddiesse, zakladatele Caregroup 
 

Ahoj milí přátelé, 

rád bych s vámi sdílel mé zkušenosti, které jsem prožil minulý rok s naší skupinkou Caregroup. 

Poté, co jsme se minulé léto vrátili ze společné dovolené na surfu z Francie, ozvala se mi jedna 
studentka, která chtěla v budoucnu studovat v Baselu. Chtěla vědět co jako mládež podnikáme v 
regionu Basel a jestli bychom se nemohli setkávat častěji v rámci pokračování našeho Surfcampu. 
To byl podnět, který vedl k tomu, že jsme založili mládežnickou caregroup. Říkáme jí "Frittigträff" 
(páteční setkání). Každý pátek se setkáváme v 19:00 hodin ke společnému jídlu, sdílení se o 
daném týdnu, společným modlitbám, zpěvu a čtení Bible. 

Hezké na tom je, že každý se může zapojit svými dary a schopnostmi. To může být například 
vaření, prostření stolu, přednes hudebního příspěvku, vyprávění zamyšlení, vedení času modliteb 
atd. Každý je potřebný, protože každý dostal od Boha dary! Když přijde někdo nový (což se děje 
velmi čast), hned přemýšlím: Kde by mohl být užitečný? Jedna z mých nejoblíbenějších vět je 
"můžeš mi krátce pomoci?" (mentoring) Kde se člověk cítí být potřebný a vážený, tam člověk rád 
zůstane! Krok za krokem můžu pozorovat, jak mladí lidé rostou ve svých úkolech a učí se přebírat 
zodpovědnost. 

Když ale člověk zůstane jen sám pro sebe a konzumuje, tak se může duchovně rychle "přejíst"! Z 
tohoto důvodu jsme uvažovali: "Jak se můžeme stát prakticky požehnáním pro naše město Basel?" 
Proto jsme se zeptali začátkem května oddělení městské misie, jestli bychom mohli uspořádat 
jarní slavnost pro bezdomovce z našeho města. A to se také uskutečnilo! 

Ráno 3. května ale bylo velmi deštivo a chladno. Měl jsem pochybnosti, jak celá jarní slavnost 
proběhne a jestli v tomto počasí vůbec někdo přijde. Mohl jsem se za to pouze modlit. Když jsem 
ve čtyři hodiny odpoledne přišel ze školy, začalo svítit slunce a až do začátku slavnosti nebyl na 
nebi ani mráček. Přes 80 drogově závislých lidí, bezdomovců, prostitutek, azylantů a dalších 
potřebných lidí nás navštívilo! Každý z nás mladých určitým způsobem přispěl, ať už hudbou, 
rozdělováním jídla, grilováním nebo jednoduše povídáním si s lidmi! Když jsme v deset hodin 
večer končili, začaly padat zase první dešťové kapky! 

Sociální pracovník, se kterým jsme slavnost plánovali, mi na cestě domů stále znovu opakoval, jak 
žasne nad vírou těchto mladých lidí a jak klidná atmosféra během celého večera panovala (což 
bylo spíše neobvyklé). 

Každý týden se nás schází mezi 12 a 25 mládežníky. Uvidíme, kam nás Bůh povede do budoucna. V 
této době, která je ovlivněná nestálými vztahy, samotou a depresemi, je pro mnohé lidi velmi 
důležité najít domov, i v duchovním slova smyslu. Vidím ve skupince Caregroup řešení pro svět, 
který se rozbíjí vlivem současného individualismu. 

Lukas Reddiess 

 


