
 

 

Vedenie skupinky čítania Písma/ stíšenie 
 

1. Zámer 
a)   Pomôcť deťom/ mladým ľuďom aby si sami čítali Bibliu a dať im 

      vzor pre ich vlastný čas stíšenia 

b)   Učiť sa pravdy z Písma a nie vyjadrovať naše vlastné názory ako   

      vedúci 

c)   Umožniť prehĺbenie priateľstiev v uvoľnenej atmosfére 

d)   Pomôcť im porozumieť, že Boh sa chce s nimi stretnúť 

 

2. Príprava 
Ak je to čo i len trochu možné, pokús sa získať kópiu poznámok, ktoré 

sa budú používať predtým, ako dorazíš na miesto 

a) Modlitba: Modli sa predtým, ako sa začneš zdieľať! Modli sa za 

seba, aby k tebe Boh hovoril cez daný text , za deti, ktoré budeš mať na 

zodpovednosť, aby Duch Svätý priniesol Božiu pravdu všetkým, ktorí 

počúvajú a aby boli životy premieňané na Jeho slávu. 

b) Štúdium: Potrebuješ sa zoznámiť s daným textom aj jeho kontextom, 

napr. Čo robil Ježiš pred danou udalosťou? Ako svetlo vrhajú iné 

miesta v Písme na pasáž, ktorú teraz používaš? Napr. Žalm 22:1 “Môj 

Bože, môj Bože, prečo si ma opustil?” Ježiš sám hovorí rovnaké slová 

ako na kríži v Markovi 15:34. Nechaj Boha, aby ťa nadchol Jeho 

Slovom, aby si ty mohol nadchnúť ostatných.  

c) Otázky:  Používanie otázok počas stíšenia môže byť pre skupinku 

veľkou pomocou, avšak skús mať na pamäti nasledovné: 

- mali by byť jasné a ľahké na zapamätanie 

- žiadne chytáky 

- snaž sa vyhnúť otázkam s odpoveďou áno/nie  

- nepoužívaj otázky, ktoré majú limitovanú odpoveď , napr. “Aké tri 

veci sa z toho môžeme naučiť?” Skupina môže mať aj tridsať vecí, 

ktoré sa naučila! Tie veci sú dôležité pre nich, a preto nemajú byť 

znehodnocované! 

- odpoveď, ktorú prinesie dieťa nemusí byť tá, ktorú si čakal, ale je to 

tá, nad ktorou rozmýšľalo. Ak mu povieš “Mýliš sa”, môže to byť 

posledná otázka, na ktorú dieťa v skupine odpovedalo. Buď preto 

citlivý, keď s nimi jednáš.  

 

3. Praktické cvičenie 
a) 15-20 minút by malo stačiť na stretnutie skupinky, hlavne ak chceš, 

aby sa tešili na stretnutie aj v nasledujúci deň! Samozrejme tam budú 

takí, ktorí by radi pokračovali aj dlhšie, ale budú tam aj takí, ktorým 

príde tažké zvládnuť aj 10 minút. 

b) Uisti sa, že máš (ty) so sebou perá nazvyš pre skupinku. Deti, ktoré 

budú strácať čas ich hľadaním hladkému priebehu stretnutia nepomôžu.  

c) V liste, ktorý sa možno deťom posiela môžu byť požiadaní doniesť si 

Bibliu so sebou. Skúsenosť hovorí, že často prichádzajú s Bibliou, 

ktorú im niekto požičal a to je obyčajne KJV (ide o bežný preklad). 

Mať rovnaký preklad veľmi pomáha čítať si spolu a dáva zmysel 

vopred pripraveným podkladom. Čítať si z Písma spoločne nahlas im 

môže pomôcť prekonať  všetky obavy, ktoré by mohli mať z toho, že 

ostanú vyčlenení, obzvlášť, ak nie sú takí dobrí v čítaní. Ak môžeš so 

sebou priniesť niekoľko vytlačených kópií navyše, bola by to veľká 

pomoc.  

d) Tvoja úloha ako vedúceho je pomôcť deťom čítať, rozmýšľať, 

hovoriť s tebou a s ostatnými. Nemá to byť pre teba príležitosť dať 

výklad textu. Osvojiť si zručnosť ostať ticho niečo trvá, naučiť sa 

počúvať obyčajne trvá ešte dlhšie, ale sú to zručnosti, ktoré sa oplatí 

získať.  

e) Deti zvyknú byť veľmi úprimné v tom, ako sa cítia a počas skupinky 

môžu rozprávať o svojich  radostiach a bolestiach. Počúvaj, čo hovoria, 

a snaž sa zapamätať si čo najviac - môže sa stať, že Boh pripomenie 

niečo, čo bolo povedané a dá ti príležitosť porozprávať sa s niekým, 

alebo Bohu k tebe hovoriť! 

 

4. Tipy a triky k vedeniu 
- Nikdy sa neboj povedať, že nevieš odpovedať na otázku, ale ponúkni, 

že odpoveď nájdeš do nasledujúceho dňa 



 

 

- Ako bolo spomenuté v bode 2c, vyhýbaj sa hovoriť dieťaťu “Mýliš 

sa.” 

-“Špekulanti” (odvádzajú pozornosť od témy) sa objavia, ale nenechaj 

ich určovať, aký bude čas skupinky. Buď otvorený diskutovať o témach 

v nejaký iný čas, počas dňa, alebo na špeciálnom stretnutí 

“špekulantov”. 

- Neuspokoj sa s prvými odpoveďami, ktoré dostaneš, opýtaj sa aj 

ďalších, čo si myslia 

 

5. Ľudia 
Ako jednať s tými, ktorí sú: 

a) Urečnení: Často býva užitočné sadnúť si vedľa ukecanej osoby tak, 

aby mala ťažké s tebou naviazať očný kontakt. Možno požiadaš túto 

osobu, aby bola sa stíšila a aby umožnila ostatným odpovedať na 

otázku, alebo niekedy stačí povedať tejto osobe “vďaka za to, čo si 

povedal” a potom sa hneď obrátiť na niekoho iného a opýtať sa ho na 

názor. Keď porozmýšľaš, aký si bol ty v ich veku, môže ti to pomôcť v 

snahe vyriešiť problém. Možno si s ním tiež budeš potrebovať v tichosti 

pohovoriť. 

b) Ostýchaví: Sadni si oproti hanblivej osobe tak, aby s tebou mohla 

ľahko nadviazať očný kontakt a snaž sa ju zapojiť do toho, čo robiš 

vždy, ako je to možné. Ak vedia nahlas čítať, čítanie môže byť dobrý 

spôsob, ako ich povzbudiť. Alebo sa ich opýtaj otázku, na ktorú sa  v 

texte dá nájsť faktická odpoveď.  

c) Tí, čo všetko vedia: Vracaj ich k textu a pomôž im aplikovať 

vedomosti do ich skúsenosti.  

d) Náročné skupiny: Ak máš veľkú skupinu, rozdeľ ju na skupinky po 

dvoch alebo po troch , ktoré ti môžu pomôcť s niektorými otázkami. Ak 

je skupinka veľmi tichá, buď za to rád! Skutočne, tiché skupinky 

možno potrebujú nejaký stimul navyše - bude potrebné pridať do 

poznámok k štúdiu (ak ich máš!) tieto typy otázok:  

- Čo mi tento text hovorí o Bohu/ Ježišovi? 

- Čo mi tento text hovorí o sebe samom? 

- Čomu nerozumiem v tomto texte? 

- Aké nové veci som sa z tohoto textu naučil? 

- Ako možem tento text aplikovať do svojho života? 

 

6. Modlitba 
Už sme spomenuli v bode 2b, že štúdium Písma by malo byť 

vzrušujúce - modlitba by rovnako mala byť vzrušujúca. Ak teba 

samého modlitba nepovzbudzuje, pravdepodobne nepovzbudí ani tvoju 

skupinku. Je dôležité aby porozumeli, že modlitba je vyjadrením ich 

osobnej komunikácie s Bohom a cestou, akou Boh komunikuje s nimi.  

Nie je to priestor na vyjadrovanie našich myšlienok a spôsobov 

modlenia sa pred nimi , ale je to čas objavov - objavov, ktoré ich môžu 

priblížiť k Bohu. Toto je časť Božieho Otcovského srdca, dať nám 

privilégium schopnosti s Ním komunikovať a ukázať, že pri modlitbe 

neplatí žiadne vekové obmedzenie. Boh chce, aby sme všetci prišli 

bližšie k Nemu cez zázrak modlitby, urobme preto všetko čo môžeme, 

aby sme skupinkám a jednotlivcom, o ktorých sa staráme umožnili 

objaviť radosť z modlitby.  

 

Myšlienky na záver 
Môžeš byť vo vedení nový a možno je toho na teba zrazu trochu moc! 

Prosím, nenechaj sa odradiť!!  Vždy sú okolo takí, ktorí boli tam, kde ty 

a zvládli to. Sú ochotní vypočuť a poskytnúť užitočnú radu. Takže ešte 

raz - nenechaj sa odradiť týmito poznámkami - je to iba pomôcka.  

 

“Či nehorelo v nás naše srdce, keď nám hovoril na ceste a keď nám 

otváral písma?” Lk 24:32 

Modlime sa nech aj my opakujeme slová učeníkov pri našej službe 

Bohu Otcovi.  


