
 
Triády v Networku Praha 

Příručka pro účastníky a koordinátory , 

verze 1.3/ září 2018 

 

www.networkpraha.cz  

 

  

http://www.networkpraha.cz/


 

 2 

Obsah: 
 

Vize učednické kultury v Networku Praha ............................................................................. 3 

Učednictví ve třech směrech... .................................................................................................................... 3 

...a v pěti rovinách ............................................................................................................................................ 3 

Příklad setkání triady (1) ............................................................................................................................... 4 

Triády Networku Praha ............................................................................................................ 5 

Co je cílem triády? ............................................................................................................................................... 5 

Co je triáda? ........................................................................................................................................................... 5 

Pro koho je triáda určena?................................................................................................................................ 5 

Co se očekává od účastníků triády a koordinátora? ............................................................................... 6 

Jak vypadá setkání triády? ................................................................................................................................ 6 

Příklad setkání triady (2) ............................................................................................................................... 7 

Vykazatelnost a Kairos ....................................................................................................................................... 7 

V praxi ........................................................................................................................................ 9 

Narození triády ..................................................................................................................................................... 9 

Standardní program setkaní triády (existuje to?) .................................................................................. 9 

Čtyři složky: ........................................................................................................................................................... 10 

1. Písmo ............................................................................................................................................................. 10 

2. Modlitba ....................................................................................................................................................... 10 

3. Sdílení ............................................................................................................................................................ 11 

4. Vzájemná podpora v učednictví (vykazatelnost) .......................................................................... 11 

Organizace prvního setkání............................................................................................................................ 12 

1. Vzájemné poznávání ................................................................................................................................ 12 

2. Pravidla hry.................................................................................................................................................. 13 

3. Jak bude život triády vypadat? ............................................................................................................ 14 

Příloha ...................................................................................................................................... 15 

 

 

  



 

 3 

Vize učednické kultury v Networku Praha 

Network Praha je síť učedníků a učednických komunit (triád a skupin) Božího království 

pro získávání nových následovníků Krista a pro osobní, komunitní, metropolitní i 

národní transformaci evangeliem1. 

 

Učednictví ve třech směrech... 

Ve všech rovinách společenství hledáme rovnováhu mezi třemi základními důrazy zdravé 

církve.  Prvním je růst v poznávání Boha, v důvěře a lásce k němu. Druhým je orientace na 

službu našemu okolí. Třetím je pak důraz na vytváření komunity evangelia a vzájemná pomoc.  

Tyto tři aspekty symbolicky vyjadřujeme třemi směry:  

 

 (nahoru) služba Bohu a láska k němu 

 (ven) služba okolí a láska k našim bližním 

 (dovnitř) vzájemná služba a láska uvnitř našich komunit 

 

...a v pěti rovinách  

Jako společenství Kristových následovníků si chceme pomáhat, aby každý z nás mohl růst ve 

všech třech těchto směrech. Tento růst se nerozvíjí o samotě, ale k tomu potřebujeme jeden 

druhého. Proto vytváříme společenství triád, komunity skupin a dohromady sbor Network 

Praha. Každá z těchto rovin sboru vyžaduje trochu jinou intenzitu důrazu v daných třech 

směrech se záměrem, aby se vzájemně doplňovaly a posilovaly. Navíc jednotlivé roviny sítě 

tvoříme tak, aby mohly integrovat nové lidi a zakládat nové komunity – zakládat nové trojice, 

nové skupiny i nové sbory. Dynamiku těchto důrazů vyjadřuje následující přehled 

(připomínáme i důraz na multiplikaci): 

 

1. Každý z nás jako učedník Pána Ježíše, vlákno sítě. Usilujeme o růst v lásce k Bohu, 

k lidem kolem nás i ve vzájemné službě. Rovnováha up, out a in. 

2. Trojice, provázek sítě. Hlavní důraz je tu položen na směr in – vzájemná učednická 

pomoc jeden druhému. Druhým je up - vzájemná pomoc v duchovním růstu, 

v poznávání Pána Boha a jeho Slova, a v poslušnosti jako učedníci. Třetím je out - 

pomoc jeden druhému ve službě druhým lidem, modlitby za ně a integrování nových 

učedníků či hledajících lidí do komunity. 

3. Skupina, provázky propojené v uzel sítě. Pro skupiny je nejdůležitější směr out – co 

můžeme spoluvytvářet pro své okolí. Dále in – budování společenství, které bude 

otevřeno nově příchozím. Třetí je up – učednický rozměr skupiny. 

                                                 
1
 Toto je shrnutí dokumentu s vizí Networku Praha. Příručka pro účastníky a koordinátory triád byla 

napsána společně s příručkou pro misijní skupiny a učednictví v Networku Praha, ale dá se použít (i) 

nezávisle na ní.  
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4. Celá sít, sbor. Na celosborových setkáních, bohoslužbách vytváříme zázemí pro směr 

up -  dobré biblické vyučování, modlitby a chvály a dále oba další směry in a out. 

5. Jako sbor chceme být zapojeni i do 5. roviny – do spolupráce s jinými křesťanskými 

sbory a organizacemi v Praze pro růst Božího království a šíření jeho hodnot. Na 

dílčích projektech přispívajících k proměně města chceme spolupracovat i se 

sekulárními organizacemi či zástupci samosprávy. 

 

Ve všech těchto rovinách hledáme cesty multiplikace – budování dalších pracovníků a 

zakládání nových triád, skupin i celých sborů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příklad setkání triady (1) 

Triáda tří mužů se schází v pátek ráno u McDonalda blízko dálnice. Pátek je volnější, 

tak se mohou dostat do práce trochu později a není to problém. Všichni začínají 

svou kariéru a trvalý vztah. Závazek sejít se každý týden je investice, která za to 

stojí. Čas od času se sejdou na delší snídani v sobotu ráno a napadlo je, že by se 

takhle mohli někdy sejít i se svými partnerkami. 

 

Snídají spolu a mluví o novinkách v politice a tom, jak to jde v práci. Za chvilku někdo 

z nich řekne: „Hele nechci mluvit celou triádu o jen o tomhle, jdeme k věci.“ 

Protože tato triáda má dva relativně nové věřící, program se hodně točí kolem jejich 

otázek. Dnes chtějí mluvit o tom, co to znamená být křesťan pro manželství a chození. 

Dohodli se na tomto tématu minulý týden a koordinátor triády navrhl k tomu oddíl 

z Bible. 

Po důkladné diskusi koordinátor převede tohle téma k učednickým otázkám a k reflexi 

toho, jak mohou růst ve svých partnerských vztazích a za co se mohou jeden za druhého 

modlit. Hned se modlí za to, co si řekli. 

Po skončení pospíchají ke svým autům, aby byli včas v práci. Koordinátor si vzpomene: 

„Tak na příště - jaký máte otázky a na co se mám připravit?“ „No třeba něco o životním 

prostředí“, napadne jednoho. “Pošlu ti zítra esemesku.“ 
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Triády Networku Praha 

Co je cílem triády? 

Cílem triády je růst v učednictví ve třech hlavních směrech – up, out a in. O růst v těchto 

oblastech se nesnažíme pouze jako jednotlivci, ale jako komunita triády a společenství 

skupiny (i celý NP). Naplňování tohoto cíle vyžaduje závazek vzájemné podpory a modliteb 

jeden za druhého.  

 

Co je triáda? 

Triáda je učednickou buňkou Networku Praha a základní komunitou. Nejsou programem či 

schůzkami, ale skupinami těch, kteří chtějí následovat Ježíše. Přestože kladou důraz na 

studium Bible, modlitbu či sdílení, nejsou to primárně skupinky biblického studia, modlitební 

či „sdílecí“ skupinky. Jsou to učednické minikomunity spojené vzájemnou důvěrou a pomocí i 

mimo čas schůzek, pomáhající každému z nás rozpoznávat, pro co je čas (kairos) a aplikovat 

v praxi – individuálně i společně - Boží pozvání k následování.  

 Triády tvoří tři až čtyři lidé. Výjimečně na přechodnou dobu může mít triáda dva nebo 

pět účastníků.  

 Triády jsou zvlášť pro ženy a zvlášť pro muže. 

 Schází se nejlépe každý týden, minimálně každý druhý týden. 

 Triády jsou součástí širšího rámce NP a mají plný smysl v návaznosti na další roviny 

společenství. Tvoříme je v rámci jednotlivých skupin.  

 Každá triáda má svého koordinátora, každý koordinátor pak svého kouče ze strany 

vedení skupiny či vedení NP. 

 

Pro koho je triáda určena? 

Každý člověk který je zapojen do Networku Praha má svou triádu nebo podobnou alternativu 

uvnitř Networku Praha. 

 Triáda je plánována na jeden školní rok. Po dohodě je možné dělat změny i během 

roku, především pro integraci nových lidí či v reakci na životní změny nebo při 

zakládání nových skupin. Délka jednoho roku může být prodloužena, ale v zásadě 

počítáme s tím, že složení triád je časově omezené. Uvnitř triád a v koučinku průběžně 

vyhodnocujeme jejich přínos.  

 Pokud se chce někdo dodatečně připojit ke triádě, je k tomu potřeba pozvání jejími 

členy a koordinace ze strany vedení Networku. 

 Do triád zveme i hledající, pokud se ztotožní s očekáváními triády – učednický životní 

styl, stěžejnost Bible, vzájemná otevřenost a vykazatelnost.  

 Další možností pro hledající jsou dvojice (jeden na jednoho se zkušenějším věřícím) či 

miniskupiny základů nebo skupinka dvou párů pro specifický účel (příprava na 
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manželství, řešení krize v rodině apod.) Tyto skupinky jsou také časově omezené, 

koordinované vedoucími skupiny a doplněné koučinkem.  

 

Co se očekává od účastníků triády a koordinátora? 

 Být učedníkem Ježíše Krista a být ochotný pomáhat druhým k učednictví. 

 Závazek účastnit se schůzek - bez investice do vzájemných vztahů nebude triáda plnit 

funkci učednické komunity. 

 Zajímat se o ostatní účastníky, modlit se za ně, pomáhat vytvářet komunitu triády. 

 Pomáhat ostatním v duchovním vývoji, a v poznávání jejich povolání a duchovních 

darů. 

 

Koordinátor není vedoucím skupiny, který by zajišťoval program pro ostatní, ale spíše tím, 

kdo pomáhá triádu držet zacílenou k hlavnímu cíli. Koordinátor v zapojení ostatních pomáhá: 

 Organizovat termíny a logistiku. 

 Koordinovat vedení schůzek (buď schůzku vést, nebo domluvit, kdo ji na daném 

setkání povede). 

 Hlídat, že dlouhodobě nechybí žádná ze čtyř hlavních složek (dole). 

 Spolupracovat s vedením skupiny na hledání nových koordinátorů triád - učednické 

zapojování tohoto člověka do koordinace. 

Koordinátor spolupracuje v koordinaci triád s vedením skupiny a s koučem. 

 

Jak vypadá setkání triády? 

Doporučená délka setkání je 90 minut. Podle potřeb je možné setkávání zkrátit či prodloužit, 

ale doporučujeme, aby délka setkání byla vzájemně odsouhlasena a hlídána. Na setkání 

nechybí: 

 Písmo 

 modlitba 

 sdílení 

 vzájemná podpora v učednictví Krista (vykazatelnost).  

Někdy může jeden bod vypadnout, když má někdo důležitou otázku nebo velký problém a 

potřebuje prostor, ale dlouhodobě jsou obsahem setkávání všechny čtyři složky. V kapitole ‚V 

praxi‘ tyto čtyři složky popisujeme podrobněji. 
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Příklad setkání triady (2) 

Triáda tří studentek, které se dohodnou scházet se každé úterý navečer, hned po 

tom, co jim skončí přednášky. Scházejí se v centru v Costa Coffe, dřív než se 

rozjedou každá na svou kolej nebo privát. Mohou se domluvit jinak pro jarní 

semestr, ale nyní to probíhá takto. 

 

Obvykle setkání začíná u pokladny, když si objednávají kafe. Sdílejí si frustrace 

z předmětu, který absolvují či, jak se jim podařilo napsat esej na jiný předmět. Baví se, 

dokud si nenajdou volný stůl, kam by se posadily. 

Na třetím setkání si stanoví časový limit, kdy skončí s volným sdílením. Zjistí, že by to 

(stejně jako chat na FB) mohlo jít do nekonečna. Dohodnou se, že vždycky chtějí v 19:00 

začít modlitbou.  

Po asi půl hodině si otevřou své Bible u Lukáše. Od minula četly tři další kapitoly a krátce 

se sdílejí o tom, co v nich objevily a jak se to dotýká jejich života.  

Zakončují schůzku tím, že diskutují učednické otázky: říkají si, jak se posunuly v tom, co 

diskutovaly minule a co by dál chtěly aplikovat z nového oddílu Lukášova evangelia. 

Krátce se všichni modlí jedna za druhou v jistotě, že se modlí jedna za druhou i v průběhu 

týdne. 

 

Vykazatelnost a Kairos  

Doteď jsme bez vysvětlení používali dvě slova – vykazatelnost a Kairos. Slovo Kairos je z 

řečtiny a znamená něco jako “na co je správný čas.” Tato dvě slova jsou důležitá pro správné 

pochopení triád a učednictví a je nutné vysvětlit proč.  

Cílem triády není pouze předání biblických znalostí, počet a délka modliteb či míra vzájemné 

otevřenosti. To všechno jsou pouze nástroje k tomu, abychom mohli být transformování, 

k duchovnímu růstu, k větší lásce k Bohu i k lidem a dlouhodobému následování Krista., ve 

které si pomáháme navzájem.  

Dobrým nástrojem pro účastníky i pro triádu jako celek je hledání příhodného, Božího času - 

kairos. Tato období nebývají vymezena kvantitativně v počtech dnů a týdnů, ale spíše 

kvalitativně – co je nyní největší prioritou, příležitostí či Boží výzvou na naší duchovní cestě. 

Rozpoznávání této priority a skutečná transformace v dané věci vyžaduje změny, zahrnující 

naše srdce, mysl, duši a sílu. Je to proces pokání, obrácení, změny postojů a zázrak nové víry 

prokázané v praxi.  

Podstatou učednických změn je moc Kristova kříže a jeho zmrtvýchvstání. Jen skrze Kristovu 

oběť a obnovující moc Ducha svatého dostáváme možnost pokání i nové víry. Chvíle kairos 

představují někdy příležitost k dalekosáhlé bytostné změně jako je samotné znovuzrození 

nebo například schopnost odpustit někomu, jehož zlé jednání nás ovlivňovalo po mnoho let. 

Někdy je to jen další malý krůček učednického následování Krista připravený právě pro danou 

chvíli či určité období.  
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Ne všechny kairos momenty jsou 

spojeny s negativní změnou, 

s pokáním, ale mohou to být také 

pozitivní změny jako učit se 

odpočinutí v Boží blízkosti nebo 

nové objevení Boží lásky.  

Zkušeností mnoha Kristových 

učedníků je, že by bylo chybou 

zůstávat v tomto procesu 

následování Božího hlasu 

osamocení. Smysl učednické 

komunity je pomáhat si v tomto 

následování navzájem. Pomocí 

nám mohou být učednické 3+1 

otázky. Našim cílem je hledat 

Boží čas (kairos) do našich 

osobních životů i pro triádu jako 

celek a vzájemně si pomáhat Božímu času správně rozumět a uvádět dané věci do praxe 

(vykazatelnost). 

 

Učednické 3+1 otázky: 

1. V čem vidíš kairos pro svůj život v této chvíli? Proč? 

2. Co v tom chceš konkrétně udělat? 

3. Jak to chceš udělat a jak ti v tom můžeme pomoci? 

+1. Následná otázka příště: Co jsi v tom udělal, jak se ti v tom daří? (Vykazatelnost.) 

  

Na závěr  

Triáda je zaměřená na vzájemnou pomoc. Je zde prostor mluvit o problémech i 

pochybnostech (in). Obsah těchto rozhovorů je důvěrný… Koordinátor neprobírá s koučem 

osobní věci sdílené na setkáních, pouze to, jak se triáda vyvíjí.  

Triáda je učednická komunita Božího království. Učíme se reflektovat, že jsme povoláni svými 

životy oslavit Boha, poslouchat jej, poznávat jeho Slovo a důvěřovat mu. (up). 

Je podpůrným místem pro misii - podpora misijního životního stylu, modlitby za lidi kolem 

nás (out).  

V návaznosti na další roviny NP se v triádě učíme multiplikaci – snažíme se integrovat nové 

lidi či hledající, podporujeme zakládání nových skupin a sborů a investujeme do růstu nových 

vedoucích. 
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V praxi  

Narození triády 

Usilujeme o to, aby v Networku mohl mít každý člen a přítel svou triádu. Obvykle bude 

rozdělení do triád probíhat na začátku školního roku, nebo výjimečně podle potřeby 

integrace nových lidí či při založení nové skupiny. Případné rozdělení triád během roku  

chceme koordinovat se všemi zúčastněnými a ve vzájemné shodě. Pro fungování triády je 

potřebný vzájemný závazek účasti a učednického životního stylu. Nové účastníky zveme 

k tomu, aby triádu závazně vyzkoušeli (například na 3 až 4 setkání) a společně s dalšími 

vyhodnotili její přínos.  

Vznik triád je koordinován uvnitř skupiny. Jejich složení není dáno „ze shora“, ani pouze 

vzájemnou domluvou lidí, kteří si jsou blízcí. Vedení skupiny hledá pro každého nejlepší místo 

učednického růstu a vzájemné pomoci.  

 

Standardní program setkaní triády (existuje to?) 

Ne a ano. 

Ne: 

setkání triády jsou obvykle daleko flexibilnější, než by to mohlo vypadat. 

Neexistuje standardní program, pořádek kroků úspěšného setkání. Setkání se liší 

podle jednotlivých skupin a jednotlivá setkání se mohou také vzájemně lišit. 

Nebojte se toho. Předkládáme dva příklady setkání. Oba jsou příkladem dobrého 

setkání, přestože nemají moc společného a navzájem se významně liší. 

Ano: 

Existují čtyři základní komponenty, které jsou, věříme, zásadní pro dobré setkání.: 

Písmo, modlitba, sdílení a vzájemná podpora v učednictví Krista (vykazatelnost).  

Níže je popisujeme detailněji. Tyto komponenty vám pomohou budovat zdravou 

učednickou komunitu. Také nabízíme oddíl o tom, jak zorganizovat první setkání.  
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Čtyři složky:  

Písmo, modlitby, sdílení a 

vzájemná podpora v učednictví 

Krista (vykazatelnost) 

Očekáváme, že každá triáda bude 

mít jiné zaměření a jiný program 

podle potřeb a obdarování 

jednotlivých lidí. Jejich společným 

obsahem však zůstávají 4 hlavní 

složky: 

 

 

 

 

1. Písmo  

Bible nám není pouze inspirací, ale Božím slovem, které se spolu učíme uvádět do 

praxe. Jsme přesvědčeni, že jeho poznávání a uvádění do praxe je hlavním nástrojem 

učednictví.  

 

Triáda pomáhá svým členům růst ve čtení Písma, v porozumění i Božímu slovu a v jeho 

aplikaci do osobního života. Zde předkládáme návrhy, jak to v jednotlivých triádách prakticky 

uskutečňovat. Vyhodnocujme průběžně, jak se nám to daří a zda náš způsob skutečně přináší 

učednický růst. 

 Společné studium biblické knihy. Domluva, že v průběhu týdne budeme mimo své 

další čtení číst jednu společnou knihu Bible a na dalším setkání budeme probírat, jak 

budeme myšlenky dané knihy uvádět do praxe. 

 Domluva na koordinovaném čtení například 1 kapitoly denně a rozhovor o čtení 

celého úseku na triádě s možností průběžné komunikace – e-maily, sociální sítě, atd. 

 Společné čtení tematických studií – Porterbrook, tematické křesťanské knihy, atd. 

 Čtení z Bible a rozhovor nad Biblí podle zaměření triády daného setkání (up, out, in). 

 Sdílení se nad osobním čtením Bible podle toho, kdo kterou knihu právě čte, 

s důrazem na osobní kairos či společný kairos. 

 Studium základů s nově obrácenými. 

 

2. Modlitba 

Sami ze své síly nejsme schopni žít podle biblických zásad. Potřebujeme k tomu 

proměňující moc Ducha svatého a víru, která se projevuje osobním vztahem s Bohem. 

Modlitba je cestou osobního vztahu s Bohem a projevem závislosti na Bohu, proto se 

spolu, jeden za druhého i za své okolí modlíme. 
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Naším cílem není pouze, aby modlitba byla součástí schůzky, ale abychom každý z nás rostli 

v modlitebním životě a průběžně se modlili jeden za druhého a také za lidi kolem nás. 

 Společná modlitba na setkání:  

 na první schůzce probrat jaký má kdo vztah k hlasité modlitbě 

 akceptovat modlitbu v duchu  

 citlivě povzbuzovat k hlasité modlitbě  

 nebát se ticha 

 Každou triádu se zaměřit na jeden směr – in, up nebo out. Společně bojovat za 

konkrétní věc. Modlit se pak celý týden za daný směr. 

 Mít společný modlitební seznam lidí a věcí, za které se modlíme. 

 Vracet se k minulým modlitbám. 

 

3. Sdílení  

V následování Krista nemáme zůstat sami. Ježíš nás vede k tomu, abychom tvořili 

komunitu učedníků, kteří si navzájem pomáhají a spolu slouží i svému okolí. V triádě, 

v důvěrném prostředí, je možné sdílet své vítězství i pády. 

 

Největší výhodou triády je možnost otevřenosti a hloubky sdílení. Buďme pravdiví v lásce, 

v otevřenosti svých pochyb, problémů, ale i v reakci na ně jeden k druhému. Takové prostředí 

vyžaduje důvěru a důvěrnost. 

 Osobní sdílení zůstává důvěrné. Nic, co jsme si na triádě otevřeli, nesdílíme s nikým 

dalším bez dovolení daného člověka. 

 Síla komunity není pouze v možnosti dané věci říci, ale ve vzájemné interakci 

sourozenců v Kristu. Sloužíme si navzájem. 

 Povzbuzení i napomínání v duchu milosti. 

 Míru otevřenosti má každý někde jinde a určuje si ji sám. Může být pomocí ptát se i 

na náročnější věci, které je nesnadné otevřít, ale nikdy se do osobních věcí netlačíme 

bez vzájemné citlivosti a ohleduplnosti. 

 Slzy bolesti, radosti či slzy od smíchu jsou vítanou součástí komunity triády. 

Nehrajeme si na duchovní hrdiny, ale pomáháme si tam, kde jsme. Společně se učíme 

naplňovat apoštolskou výzvu: Radujte se s radujícími a plačte s plačícími. 

 

4. Vzájemná podpora v učednictví (vykazatelnost) 

Písmo, modlitby i vzájemné sdílení nám pomáhají dělat další kroky v učednictví. 

Hledáme kairos – snažíme se rozpoznat, co jsou pro nás nejdůležitější kroky pro dané 

období jako jednotlivci i jako komunita Božího lidu. Triáda je nám pomocí k tomu, 

abychom tyto věci nejenom poznávali, ale také dotahovali do praxe. Učíme se tedy být 

jeden vůči druhému otevření v našich úspěších i pádech a vzájemně si pomáhat v duchu 

náročnosti lásky a milosti. K tomu používáme čtyři učednické otázky (víc níže). 
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1. V čem vidíš kairos pro svůj život v této chvíli? Proč? 

2. Co v tom chceš konkrétně udělat? 

3. Jak to chceš udělat a jak ti v tom můžeme pomoci? 

+1. Následná otázka příště: Co jsi v tom udělal, jak se ti v tom daří? (Vykazatelnost.) 

 

Podobně se můžeme ptát i pro celou komunitu triády: 

1. Co chce naši triádu Pán Ježíš nyní naučit? Co je pro nás kairos? 

2. Co v tom jako triáda budeme dělat? 

3. Jak to chceme změnit? Kde k tomu vzít sílu? Jak si v tom budeme pomáhat? 

+1 Následná otázka příště: Co jsme v tom udělali, jak se nám v tom daří? (Vykazatelnost.) 

 

Triáda ať už přímo na setkání nebo ve dvojicích je místem zpovědi. V daných otázkách se 

nezaměřujeme pouze na vnější znaky, ale i na proměnu charakteru, proměnu hodnot či na 

duchovní průlomy jako je pokání – zpověď, odpuštění druhým, smíření, nová zkušenost ve 

službě, atd. 

 Vzájemné učednictví, které vyžaduje i určitou vzájemnou náročnost. Usilujeme však o 

náročnost lásky a milosti, ne zákonickou náročnost či vzájemné srovnávání.  

 Přestože budeme tvořit trojice různě osobnostně či duchovně zralých lidí, jsme si 

vzájemně rovni a učíme se sloužit si jeden druhému bez ohledu na zkušenosti, 

teologické vzdělání, atd. I mladý křesťan či úplný začátečník může být inspirací a 

pomocí lidem, kteří následují Krista mnoho let. 

 

Ne všechny prvky vzájemné pomoci musíme dělat v celé triádě. Je možné se domluvit 

například na zpovědi, vyznávání hříchů či na vzájemné pomoci poznávání Písma třeba pouze 

ve dvojici mimo setkávání triády. 

 

Organizace prvního setkání 

První setkání je možná úplně nejdůležitější. Nejvíce to platí, když je skupina sestavena z 

nových lidí. Následující tři aspekty jsou důležitými prvky prvního setkání či v případě potřeby i 

jednoho či dvou dalších.  

 

1. Vzájemné poznávání 

 Kdo je kdo? 

Člověk je víc než jeho jméno, věk či barva pleti.  Pro kvalitu všech setkání je důležité, 

aby se členové triády velmi dobře znali. Vzájemné poznávání v malé skupině může 

probíhat velmi přirozeně. Přesto možná uvítáte následující podněty: 
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 Otevřenost vede k otevřenosti. Formulujte otevřené otázky o různých 

tématech a pozvěte účastníky, aby se také vás ptali rozmanité otázky. Když je 

koordinátor otevřený, také členové budou otevření. 

 Když je některý z účastníků uzavřenější, je možné aby si na příští setkání 

přinesli několik fotek, obrázků nebo drobných věcí které je charakterizují, nebo 

ukazují koho nebo co mají rádi.  

 Nenuťte nikoho říct něco, co nechce. Cíl prvního setkání není, abyste se 

seznámili úplně, ale abyste si jeden ke druhému otevřeli cestu. Cílem je, aby 

mezi vámi postupně v průběhu sezóny vyrostla důvěra. 

 Co vás motivuje zapojit se do triády? 

Tato otázka slouží jako most mezi ‘kdo je kdo’ a ‘očekávání’. Zaměřuje se na aspekty 

jako: 

 Dosavadní cesta víry. 

 Dřívější zkušenosti z jiných sborů, biblických a učednických skupinek. 

 Touha po osobním růstu ve víře. 

 Očekávání. 

Vyjasnění vzájemných očekávání je klíčový prvek pro úspěch. Když účastníci otvírají 

svá očekávání, vyvstává možnost korigovat nerealistická očekávání a otvírá se prostor 

pro přizpůsobení obsahu setkávání potřebám účastníků. Očekávání se týká těchto 

oblastí: 

 Styl vedení, koordinace a logistika. 

 Obsah. 

 Výsledky. 

 Způsoby komunikace, způsob zrušení/ přesunutí setkání. 

 

2. Pravidla hry 

 Základy 

Je důležité, aby noví účastníci měli základní představu o tom, jak setkání triád 

vypadají. I pro účastníky, kteří už jimi prošli v minulosti, je velmi užitečné projít si 

základní hodnoty triád v Networku Praha. 

 Ujistěte se, že všichni jsou obeznámeni s vizí triád (úvod dokumentu) a se 

čtyřmi hlavními komponenty setkávání.  

 Vysvětlete, jak budete používat učednické (vykazatelné) otázky.  

 Mluvte o modlitbě. Jsou účastníci připraveni modlit se hlasitými společnými 

modlitbami vlastními slovy? Je to pro ně přijatelné, i když se hodláte setkávat 

na veřejném místě, například v kavárně?  

 Kde & Kdy 

Snažte se najít den v týdnu a čas, kdy se všichni můžete pravidelně scházet. (Například 

úterý ráno 7:30-9:00 nebo ve středu večer 19:30-21:00)… Dejte si vzájemný závazek 

být v setkávání vytrvalí.  
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 Domluvte se, zda když jeden nebude moci (cestování, nemoc, zkoušky), se 

zbývající svolají bez něho. 

 Triády nejsou jen schůzky. Jsou to učednické vztahy mezi vámi navzájem. 

Mluvte o vzájemné komunikaci a podpoře mimo schůzky – e-maily, FB, SMS, 

telefony.  

 Mluvte o „domácích úkolech“ (např. čtení z Bible, modlitba jeden za druhého a 

za své nevěřící přátele). 

 Ubezpečte se navzájem, že to, co mezi sebou budete sdílet, bude důvěrné. 

Výjimkou mohou být samozřejmě věci, u kterých se shodnete, že je dobré je 

sdílet s dalšími.  

Poznámka: Triáda má svá časová omezení i limity rozsahu problémů, co může 

zvládnout. Některé situace vyžadují pomoc vedoucího skupiny, pastora nebo odborného 

pastoračního pracovníka či psychologa. Povzbuzujte účastníky, aby ve věcech, které 

přesahují možnosti triády, hledali vnější pomoc, nebo s jejich dovolením vnější pomoc 

zprostředkujte. 

 

3. Jak bude život triády vypadat? 

Když jste si vyjasnili očekávání, mluvte o tom, jak byste chtěli triádu rozvíjet v průběhu 

sezóny. Toto zahrnuje:  

 Budete číst společně jednotlivé knihy Bible? Pokud ano, co konkrétně a jakým stylem. 

 Máte specifické oblasti nebo otázky, které byste chtěli procházet, diskutovat? 

Samozřejmě podobné podněty může přinést kdokoli kdykoli, ale je dobré o nich 

přemýšlet dopředu. 

 Chystáte si stanovit nějaké společné cíle, které byste chtěli jako triáda uskutečnit?  

 Mluvte o možnostech připojení nových lidí do či založení další triády. Dovedou si 

účastníci představit, že se stanou koordinátory dalších triád? Za jakých podmínek? Co 

by se k tomu potřebovali naučit?  



Příloha 
Novozákonní texty inspirující vznik a náplň 

učednických komunit: 

 To je mé přikázání, abyste se milovali 

navzájem, jako jsem já miloval vás 

(Jan 15,12). 

 Sdílejte se s bratřími v jejich nouzi, 

ochotně poskytujte pohostinství 

(Římanům 12,13), 

 Radujte se s radujícími, plačte s 

plačícími (Římanům 12,15). 

 Mějte porozumění jeden pro druhého 

(Římanům 12,16). 

 Nesmýšlejte vysoko, ale věnujte se 

všedním službám (Římanům 12,16). 

 A tak usilujme o to, co slouží pokoji a 

společnému růstu (Římanům 14,19). 

 Proto přijímejte jeden druhého, tak 

jako Kristus k slávě Boží přijal vás 

(Římanům 15,7). 

 Nikdo ať nemyslí sám na sebe, nýbrž 

ať má ohled na druhého! (1. 

Korintským 10,24). 

 ...povzbuzujete se... (2 Korintským 

13,11). 

 Jen nemějte svobodu za příležitost k 

prosazování sebe, ale služte v lásce 

jedni druhým (Ga 5,13). 

 Berte na sebe břemena jedni druhých, 

tak naplníte zákon Kristův (Galatským 

6,2). 

 A tak dokud je čas, čiňme dobře 

všem, nejvíce však těm, kteří patří do 

rodiny víry (Galatským 6,10). 

 Snášejte se navzájem v lásce a 

usilovně hleďte zachovat jednotu 

Ducha, spojeni svazkem pokoje. 

(Efeským 4,3). 

 Odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v 

Kristu odpustil vám (Efeským 4,32). 

 Bděte na modlitbách a vytrvale se 

přimlouvejte za všechny bratry 

(Efeským 6,18). 

 V ničem se nedejte ovládat ctižádostí 

ani ješitností, nýbrž v pokoře 

pokládejte jeden druhého za 

přednějšího než sebe (Filipským 2,3). 

 Se vší moudrostí se navzájem učte a 

napomínejte a s vděčností v srdci 

oslavujte Boha žalmy, chválami a 

zpěvem, jak vám dává Duch. 

(Koloským 3,16). 

 Proto se navzájem povzbuzujte a 

buďte jeden druhému oporou, jak to 

již činíte (1 Tesalonickým 5,11). 

 Klademe vám na srdce, bratří, kárejte 

neukázněné, těšte malomyslné, 

ujímejte se slabých, se všemi mějte 

trpělivost (1 Tesalonickým 5,14). 

 Dbejte na to, ať nikdo nepromešká 

Boží milost; ať se nerozbují nějaký 

jedovatý kořen, který by nakazil 

mnohé (Židům 12,15). 

 ...s láskou přijímejte i ty, kdo 

přicházejí odjinud... (Židům 13,2). 

 Pamatujte na ty, kdo trpí (Židům 

13,3). 

 Vyznávejte hříchy jeden druhému a 

modlete se jeden za druhého, abyste 

byli uzdraveni (Jakub 5,16). 

 Buďte jedni k druhým pohostinní a 

nestěžujte si na to! (1 Petr 4,9). 

 Každý ať slouží druhým tím darem 

milosti, který přijal (1 Petr 4,10). 

 A tak i my jsme povinni položit život 

za své bratry (1Jan 3,16). 
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