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Miniskupiny Proměny pro tři a více „Mp3+“ 
 
Jestli v devadesátých letech mělo evangelium úrodnou půdu na ulicích a při velkých akcích. Ukazuje 
se, že dnes je to uprostřed vztahů. V Mp3+ jde v podstatě o typ setkávání, které má napomáhat 
učednickému procesu mezi dvěma až třemi vzájemnými partnery. Může jít i o vztah „učitel – žák“, ale 
stejně tak o partnerství na cestě ke Kristu. Ukazuje se, že je pomocí, když se věci pojmenují a domluví 
předem. Oproti klasickým skupinkám mají mini-skupiny potenciál jít hlouběji vzhledem k malému 
počtu účastníků a být více zacílen. Tomu napomáhají také vykazatelné otázky.  
 
Dohoda mezi účastníky: 

- na 18 – 24 měsíců: po 18 měsících každý člen začíná hledat 2 zájemce o novou miniskupinu. Skupinka 
se dělí vždy nejpozději po 2 letech. 

- každý týden / každý druhý týden 
- max. délka setkání 90-120 min 
- ideálně pro 3 až 4 lidi 
- závazek čtení biblických textů či jiných materiálů během týdne  
- každý si pojmenuje 1-2 věci, ve kterých by se během trvání mini-skupiny chtěl posunout vpřed a učiní 

závazek, který by měl být měřitelný (např. pojedu min 1x /rok na vzdělávací akci, přečtu min. 3 knížky 
na téma…, budu po dobu 3 měsíců min. 3x týdně sportovat, manželství: udělám si jednou týdně 
hodinový rozhovor s manželkou po dobu min. 3 měsíců…). K tomu lze použít tyto otázky: 
1. Proč mě Bůh vede k tomuto setkávání? (do skupinky) 
2. Jaký význam má toto setkávání pro mě osobně? 
3. K jaké proměně mého života mě vede Bůh? Kde se chci posunout vpřed? 
4. Jak poznám, že dochází k proměně? 

- procházíme vykazatelné otázky 
- Otázky ke studiu: Co mi Bůh říká? Co s tím udělám? 

 
Základní principy: 

- priorita 
- angažovanost  
- otevřenost 
- diskrétnost 

 
Filosofie: 

o jednoduchost přípravy (nikdo si nepřipravuje „program“) 
o reprodukovatelnost (po skončení se každý zavazuje pokračovat svou vlastní skupinkou) 
o praktičnost (vyžaduje otevřený rozhovor o osobním životě a proměnu do praktického života)  

 
Cíl: 

- osobní proměna a růst v lásce k Bohu a lidem 
- podpora v naplnění velkého poslání Mt 28,19-20 - misie 
- růst do zralosti v Ježíši Kristu (Ef 4) 

 
Důrazy: 

- praktický život: slyšet a konat 
- vykazatelnost životů: pokání, proměna 
- modlitba (s důrazem na hledající z našeho okolí) 
- Bible 

 
Obsah: 

 20 min  sdílení (co jsem se naučil o Bohu, o sobě, o druhých?) 

 30 min  rozhovor nad textem a výstupy do osobního života (Co jsem se dozvěděl o 
   Bohu? Co to znamená pro můj život? Co s tím udělám?) 

 20 min   vykazatelné otázky 

 20 min  modlitby 



Vykazatelné otázky 
 

1. Bible 
Dal jsi prostor Bibli, udělal sis čas a vnímal jsi její slova? 
 

2. modlitba 
Daří se ti modlit sám a také s někým druhým? 
 

3. sdílení evangelia 
Mluvil jsi s někým o Ježíši Kristu? 
Jaké kroky ve vedení k Bohu svých nekřesťanských přátel (své žně) jsi učinil? 
 

4. pravda  
Řekl jsi někdy nepravdu, lež (přehánění, zamlčení…)? Proč? Co ti pomůže to neopakovat? 
Zůstáváš v nějakém jednání, které ti působí špatné svědomí? 
 

5. vztahy 
Jak vypadají tvé vztahy? Nezůstáváš v nevyřešených vztazích bez odpuštění a smíření? Pokud jsi 
ženatý, jak vypadá tvé manželství? 
 

6. Naslouchání Bohu 
Dařilo se ti naslouchat Bohu? Měl jsi na naslouchání Bohu ve svém životě prostor? 
 

7. odpočinek 
Ctil jsi den odpočinku a nedělal jsi žádnou svou práci a soustředil se na Boha? 
Nakolik je ve tvém životě vyváženost mezi prací a odpočinkem?  
 

8. peníze, věci 
Staly se poslední dobou peníze, majetek hybatelem tvého jednání? Proč?  
Neutrácel jsi zbytečně? 
 

9. pokušení 
S jakými pokušeními jsi bojoval? Sex? Majetek? Vlastní hodnota?… 
Je ve tvém životě nějaká opakovaná nedisciplinovanost, závislost (i-net, TV, koníčky, vzhled, image, 
vztahy, peníze, práce, pornografie, …)?  
 

10. hřích 
Je nějaký hřích, který bys chtěl vyznat? Je ve tvém životě nějaký opakující se hřích? 
 

11. hněv 
Když ses hněval, zhřešil jsi? Opakuje se to v nějaké jedné oblasti tvého života? 
 

12. cíl a realita 
Odpovídá tvůj reálný život tomu, čemu věříš a máš za svůj cíl? Nevnímáš rozpor mezi svými sny, 
představami a realitou? 
Jaké 4 věci vidíš jako priority pro nadcházející 4 týdny?   
 

13. Osobní duchovní život 
Jak bys hodnotil svůj duchovní život? Co myslíš, že by ti k němu dnes Bůh řekl? Na čem prakticky bylo 
vidět, že duchovně žiješ?  
 

14. Rodinný duchovní život 
Dařily se ti společné modlitby a čtení z Bible? Co jste spolu v rodině dělali, co vás spojovalo před 
Bohem? 
 

15. Duchovní růst 
Věnoval ses svému duchovnímu růstu? 
Věnoval ses duchovnímu růstu své rodiny a nejbližších?  
Věnoval ses duchovnímu růstu lidí, kteří neznají Boha? 


