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Udeľuje sa povolenie na kopírovanie, 
preklad, rozmnožovanie, distribúciu a 

predaj akýmkoľvek médiom. 
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Cieľom je multiplikácia 

 
Ak chceme, aby cirkev rástla rýchlejšie      
ako populácia, potom je potrebná     
multiplikácia.  

 
Ak by uverilo v Krista     
1000 ľudí denne vďaka    
jednému evanjelistovi  
a pokračovalo by to    
takto každý ďalší deň v     
jeho živote, trvalo by    
to 37 000 rokov, kým    
by celý svet uveril v     
Krista.  
 
Na druhej strane, ak by     
učeníci Ježiša Krista   
činili učeníkov, pričom   

každý získa jedného ďalšieho učeníka,     
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ktorý činí ďalších učeníkov a tento      
process pokračuje, svet by bol zachránený      
za 37 rokov! 
 

Naše srdce 
 
Jednoduché 
Dokážeš to! Princípy ako to robiť, sú také        
jednoduché, že už či si mladý alebo starý,        
vzdelaný alebo nevzdelaný, žijúci v meste      
alebo na vidieku, utiahnutý alebo     
spoločenský, skúsený či začiatočník,    
môžeš mať obrovský vplyv tým, že      
založíš miestny zbor, ktorý sa bude      
multiplikovať. 
 
Povzbudenie 
Môžeš mať obrovský vplyv na ľudí, ktorí       
sú vzdialení od Boha! Zakladanie     
miestnych zborov, ktoré sa multiplikujú,     
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je všeobecne zdokumentované ako jeden z      
najefektívnejších spôsobov ako hlásať    
evanjelium Ježiša Krista. 
 
Rozbehnutý vlak 
Môžeš byť súčasťou Božieho príbehu,     
dobrodružstva evanjelia! Keď to už raz      
začne naberať na obrátkach, proces     
zakladania zborov naberie rýchlosť s     
potenciálom, že sa spustí hnutie     
nekontrolovateľného zakladania zborov.   
Nuž, my v takomto niečom nemáme      
kontrolu nad tým, čo sa deje, ale Duch        
Svätý istotne áno.  
 
Pestré a skvelé 
Dokážeš to realizovať kdekoľvek a s      
kýmkoľvek. Jednoduché zbory boli    
založené v rôznych etnických skupinách s      
rôznymi kultúrami, areáloch amerických    
univerzít, medzi nevzdelanými ľuďmi, v     

5 
 



afrických dedinách, vo veľkomestách    
Ázie, na miestach podnikania a obchodu      
či v kaviarňach. Ľudia môžu stretnúť      
Ježiša a zažiť spoločenstvo, kdekoľvek sa      
bežne zídu. 

 
Konaj tak ako cirkev v knihe      
Skutky apoštolov 
Žiješ na základe princípov Novej zmluvy.      
Model cirkvi, ktorá sa reprodukuje,      
vychádza priamo z evanjelií a knihy      
Skutky apoštolov. To je biblické. 
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Preži samého seba 
Buď súčasťou misijnej stratégie, ktorá     
funguje dlhodobo! Začni misijnú aktivitu,     
ktorá zmocňuje ďalších v konkrétnej     
lokalite, aby mohli prevziať    
zodpovednosť a nemuseli byť závislí na      
tebe. Urob tak čo najskôr.  
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Päť krokov 
 
1. Modli sa 
Modli sa, aby si prežíval žiaľ a plač nad         
tými, ktorí idú do zahynutia. Pôsti sa a        
modli sa. Choď na prechádzku a modli sa.        
Pros Boha, aby ti dal vidieť, čo On vidí a          
cítiť, čo On cíti. Modli sa za muža či ženu          
pokoja, ktorí by otvorili svoje dvere a aby        
každý pozvaný mohol poznať srdcom i      
mysľou, že sú tu vítaní. Modli sa za        
pochopenie, kultúrnu citlivosť a lásku k      
ľuďom pri zakladaní zboru. Modli sa, aby       
ti Pán dal konkrétne stratégie, ktoré      
potrebuješ uplatniť. 
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2. Stretávaj sa 
Stretávaj ľudí v prostredí, v ktorom žijú.       
Buď priateľom tým, ktorí nepoznajú     
Ježiša. Vyjdi z kresťanskej bubliny, ktorú      
ako kresťania tvoríme. Odolaj pokušeniu     
a citovej potrebe sústrediť sa na      
záležitosti tímu, ktoré by len spotrebovali      
tvoj čas a energiu. Vyhľadaj oblasti, kde       
nežijú žiadni nasledovníci Ježiša. Keď sa      
stretneš s ľuďmi, neťahaj ich preč mimo       
zónu, v ktorej žijú, kde by mohli stretnúť        
tvojich priateľov. Naopak, choď a spoznaj      
ich priateľov.  
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3. Konaj 
Čiň učeníkov. Investuj do života ľudí a       
nečakaj, kým vyslovia modlitbu prijatia     
Ježiša, alebo povedia, že Ho chcú      
nasledovať. „Činenie učeníkov“ je len iné      
pomenovanie toho, čomu hovoríme    
evanjelizácia a budovanie zmysluplných    
vzťahov. 
 
Činenie učeníkov je process, ktorým     
privádzame ľudí k Ježišovi takým     
spôsobom, že Ho spoznajú osobne a      
potom sa učia, ako Ho milovať a       
poslúchať. V tomto procese zdôrazňuj     
privilégium ísť k ďalším národom, aby sa       
Božia misia stala súčasťou ich duchovnej      
DNA.  
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4. Zhromažďuj  
Umožni tým, ktorí sú otvorení k      
duchovným pravdám, aby sa stretávali s      
ďalšími, ktorí hľadajú pravdu v prostredí,      
ktoré obsahuje príjemnú atmosféru,    
otvorenosť, spoločné záujmy, modlitbu a     
štúdium Božieho Slova. Niekedy je     
najlepšie, keď týchto ľudí necháš, aby sa       
rozhodli, s kým, kde a kedy sa chcú        
stretnúť. Zameraj sa na slová a príbehy o        
Ježišovi. Nečakaj na čas, kedy vyjadria      
túžbu stať sa Ježišovými nasledovníkmi,     
aby si začal s vytváraním komunity      
priateľov. Jeden z najlepších spôsobov,     
ako budovať komunitu ľudí, je stretnúť sa       
pri jedle. Ježiš povedal, že kde sa dvaja        
alebo traja stretnú v jeho mene, On je        
medzi nimi. A to predstavuje „cirkev“ v       
tej najjednoduchšej a základnej forme.     
Nie je potrebné nič viac, aby sme mohli        
povedať, že sa „stretla cirkev“. Dá sa       
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urobiť viac, čo prispeje k rastu zdravej       
cirkvi, ktorá je plná života, (pozri Skutky       
apoštolov 2:42-47), ale stretávanie ľudí je      
začiatkom založenia miestneho zboru. 
 
5. Multiplikuj 
Plánuj rast. Nových nasledovníkov Krista     
trénuj od začiatku, aby vedeli prevziať      
zodpovednosť za stretnutia a    
evanjelizačné aktivity. Ostávaj v pozadí     
maximálnym spôsobom, aby si tak     
povzbudzoval iných v raste a praktizovaní      
duchovných darov. Keď zhromaždenie    
ľudí narastie spôsobom, že sa vedia      
postarať sami o seba, vypracuj plán ako       
začať ďalšie nové   
spoločenstvo/zhromaždenie. 
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Pracuj v rámci sietí 
 

Povzbudzuj nových nasledovníkov Krista,    
aby udržovali kontatky so svojimi     
priateľmi! Namiesto toho, aby si priniesol      
nových nasledovníkov Krista do svojho     
sveta, choď a vstúp do ich sveta.       
Namiesto toho, aby si ich zoznámil so       
všetkými svojimi priateľmi, choď a     
spoznaj ich priateľov. Namiesto toho, aby      
si im ukázal miesta, kde sa stretávaš so        
svojími priateľmi, spoznaj a choď na      
miesta, kde oni trávia čas. 
 
Malé percento ľudí má také vážne      
závislosti, že by museli opustiť svojich      
starých priateľov. Väčšiny ľudí sa to      
netýka. Hľadaj tých, ktorí zoznámia teba a       
Ježiša s ďalšími “sieťami” nových ľudí.      
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Raduj sa z procesu, v ktorom spoznávaš       
nových priateľov! 

 
Mentoringové prepojenia 

 
 

Radšej pracuj na vybudovaní    
mentoringových prepojení v súlade s     
2Tim 2,2: „a to, čo si skrze mnohých        
svedkov počul odo mňa, predkladaj     
verným ľuďom, ktorí budú schopní učiť aj       
iných.“, než na zhromaždovaní ľudí iba      
okolo seba. 
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Vystroj ďalších 
 
Namiesto budovania zboru okolo tvojej     
služby, radšej vystroj ďalších, aby konali      
službu v súlade s tým, čo je napísané v         
liste Efezanom 4,11-13: „A on ustanovil      
jedných za apoštolov, iných zasa za      
prorokov a iných za zvestovateľov     
evanjelia, iných ustanovil za pastierov a      
učiteľov, aby pripravovali svätých na    
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Pavol Ty 
⬇ ⬇ 
Timotej  Tvoj učeník 
⬇ ⬇ 
Verní ľudia Učeník tvojho učeníka 
⬇ ⬇ 
 Ďalší Učeník učeníka 

tvojho učeníka 
 



dielo služby, na budovanie Kristovho     
tela, až kým všetci nedospejeme k jednote      
viery a poznania Božieho Syna, v      
dokonalého človeka, ktorého mierou    
dospelosti je plnosť Krista.“  

 
 
Nerob ľuďom to, že budú musieť najprv       
prejsť nejaký kurz, aby potom mohli      
vystrojení ísť a zdieľať evanjelium Krista      
s inými. Boh si používa mladých a       
nevyspelých ľudí mocným spôsobom.    
Nekonaj tak, akoby nevyspelí ľudia     
nemohli vo viere povedať iným o Ježišovi       
a pozvať ich, aby Ho nasledovali. Radšej       
ich povzbudzuj, aby hneď hovorili iným      
svoj príbeh, ako oni sami spoznali Ježiša! 
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Kým viac zodpovedností príde neskôr,     
vždy sa pýtaj samého seba: „Ku akej       
službe môžem dnes vystrojiť tohto     
človeka?“ 
 

Učenícke skupinky 
 
A, B, C formát – je dôležité nasledovať        
vzor nazvaný „ABC“, keď sa stretnete      
(nazvi toto stretávanie, ako chceš) Rozdeľ      
stretnutie učeníckej skupinky na tri časti a       
buď verný zámeru každej z týchto troch       
častí. Učenícke skupinky pomáhajú    
položiť základ skutočnému učeníctvu.    
ABC formát sa dá jednoducho naučiť,      
nasledovať a tiež veľmi ľahko odovzdať      
iným. 
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A – Asistuj otázkami 
(prehodnocovanie, ktoré vedie ku 
krátkemu uctievaniu, vyznaniam a 
modlitbám jedni za druhých)  

 
1. Pýtaj sa: „Za akú jednu vec si 

vďačný?“  Potom ďakujte Bohu 
krátkymi modlitbami vďaky. 

2. Pýtaj sa: „Máš potrebu zdielať sa 
o svojom hriechu, ktorý chceš 
vyznať?“ Potom sa modlite jeden 
za druhého krátkymi modlitbami. 

3. Pýtaj sa: „Čo si sa naučil pri 
poslednom štúdiu Biblie a ako to 
aplikuješ vo svojom živote?“  

 
B – Buduj vieru biblickým štúdiom 
 

Opýtaj sa tieto tri jednoduché otázky: 
1. Čo hovorí táto časť Biblie o 

Ježišovi/Bohu? 
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2. Čo hovorí táto časť Biblie o nás 
samých? 

3. Čo s tým urobím? Ako sa zmení 
môj život na základe toho, čo som 
sa z tejto časti Biblie naučil? 

 
C – Cvič sa v zbožnosti (modlitbou and 
poslušnosťou) 
 

1. Modli sa.  „Ktorým trom osobám 
môžeš povedať, čo ťa Biblia učí?“ 
(najlepšie, aby tí ľudia ešte neboli 
nasledovníci Ježiša) 
„Teraz sa za nich modli vo  
dvojici.“ 

2. Poslúchaj. „Ako sa môj život 
zmení na základe toho, čo som sa 
tu dnes naučil? Zmení sa takto: 
…“ Podeľ sa s niekym o to, čo si 
si zapísal a spečať svoje 
rozhodnutie modlitbou. 
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3. Praktizuj. Na konci stretnutia je 

veľmi dôležité venovať niekoľko 
minút tomu, aby si si vyskúšal, 
ako sa o práve naučenú pravdu 
Božieho slova podelíš s troma 
osobami, za ktoré si sa modlil.  
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Pravdepodobne sa pokúsiš preskočiť    
poslednú časť, alebo prísť s nejakou      
výhovorkou, že táto tretia časť nie je       
vhodná pre tvoju učenícku skupinku. Ak      
ju preskočíš, tvoje spoločenstvo nebude     
rásť spôsobom, akým by si chcel, aby       
rástlo. 
 

Tri úrovne autority 
 
 
 
 
 
 
 

Ak budeš učiť nových nasledovníkov     
Ježiša týmto trom úrovniam autority,     
potom budú schopní začať robiť múdre      
rozhodnutia vo svojom živote. 
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Prvá úroveň 
Prikázania v Novej Zmluve  
Poslúchaj Božie prikázania bez toho, že      
by si o nich hlasoval, alebo sa dohadoval.        
Boh je našim najvyšším Veliteľom.     
Založenie miestneho zboru je úplné, keď      
sa v ňom vykonávajú všetky kľúčové      
služby, ktoré vyžaduje Kristus a jeho      
apoštoli v Novej Zmluve.  
 
Druhá úroveň 
Zvyky v Novej Zmluve, ktoré nie sú 
prikázaniami. 
Kresťan má slobodu v tom, či bude alebo        
nebude na takéto zvyky dbať, pretože nie       
sú prikázaniami. Nezakazuj ich    
praktizovanie, pretože samotní apoštoli    
ich schvalovali i praktizovali. 
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Tretia úroveň 
Zvyky/tradície, ktoré nemajú   
žiadny základ v Novej Zmluve. 
Nikdy nevyžaduj slepú poslušnosť    
tradíciám. Väčšina tradícií je v poriadku.      
Avšak zakáž zvyky/tradície, ktoré sú     
prekážkou k poslušnosti prikázaniam    
Novej Zmluvy. 

 
Sedem základných 

prikázaní  
 
Vyučuj nových nasledovníkov Krista    
týmto siedmym základným prikázaniam.    
Ježiš dal v skutočnosti okolo 150      
prikázaní, ale týchto sedem je     
dostatočných na to, aby kresťan išiel      
správnym smerom. Neskôr môžeš ísť do      
detailov. 
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1. Čiň pokánie (a ver) 
2. Daj sa pokrstiť 
3. Buď účastný večere Pánovej 

(lámanie chleba, spoločenstvo) 
4. Miluj (odpúšťaj) 
5. Modli sa 
6. Dávaj 
7. Choď a čiň 

učeníkov 
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S.A.V.E. (save=zachráň) 
 
Vždy si pamätaj, že tvojou úlohou je, aby        
si vystrojil ďalších a potom sa pohol       
ďalej. Tým, že budeš konať podľa tohto       
vzoru, pôjdeš správnym smerom od     
začiatku. 
 
S how (ukáž) 
Skúsenejšia alebo kompetentnejšia osoba    
v nejakej oblasti ukáže duchovne     
mladšiemu nasledovníkovi Krista ako    
slúžiť, alebo poskytne vedomosti, čím     
vedie k väčšej poslušnosti. Cieľom celého      
procesu učeníctva je poslušnosť    
Ježišovým prikázaniam. 
 
A sistuj 
Duchovne mladší nasledovník Krista    
asistuje duchovne staršiemu   
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nasledovníkovi Krista pri realizovaní    
nejakej služby. Táto fáza môže začať      
okamžite po tom, čo duchovne mladší      
nasledovník Krista zažil vyučovanie,    
alebo mu bol vystavený aspoň jeden krát.       
Duchovne starší sa môže stretávať s      
duchovne mladším a trénovať ho.     
Duchovne mladší sa nemusí učiť takým      
istým spôsobom, ako to robil duchovne      
starší. Nerob si starosti, keď sa duchovne       
mladšiemu nedarí v službe na prvý krát.       
Naďalej s ním pracuj, ak jeho srdce je        
otvorené a chce sa učiť. 
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V iew (pozoruj) 
Duchovne starší pozoruje ako duchovne     
mladší vykonáva službu. Duchovne starší     
by mal urobiť to najlepšie, čo dokáže, aby        
pomohol budovať sebaistotu duchovne    
mladšieho a pochváliť pred inými jeho      
odvahu posunúť sa do novej oblasti, skrze       
ktorú môže slúžiť svojej komunite. Potom      
sa obaja stretnú a duchovne starší buduje       
duchovne mladšieho tým, že mu dá spätnú       
väzbu v láske a múdrosti. 
 
Exit (odíď) 
Duchovne starší odchádza zo scény a      
posunie sa do novej oblasti, kde bude       
slúžiť. Duchovne mladší je teraz schopný      
konať samostatne prijímajúc podnety    
dané v láske od duchovne staršieho brata       
či sestry v Kristu, pričom už nie je na nich          
závislý. Duchovne starší a mladší     
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pokračujú vo svojom priateľstve, ale skôr      
už ako seberovní, čo sa týka nasledovania       
Krista a služby, ktorú konajú. 
 
Je možné, že prejsť týmito všetkými      
krokmi zaberie veľa času (rok či dva), ale        
môže to zabrať len zopár mesiacov, aby       
duchovne mladý líder (dokonca aj úplne      
čerstvý nasledovník Krista) bol schopný     
konať samostatne. Rýchlosť tohto procesu     
je závislá od rôznych faktorov. Pamätaj,      
že aj začiatočníci môžu podávať biblické      
pravdy ďalej, aj keď im ešte v plnej miere         
alebo hĺbke nerozumejú. 
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Zisti viac: 
Kontaktuj nás v prípade, že chceš 

objednať viac týchto príručiek, alebo 
sa dozvedieť , ako začať!  

 
All Nations Family, Inc. 

P.O. Box 55 
Grandview, MO 64030 

816-216-1353 
www.allnations.us 
info@allnations.us 
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All Nations
allnations.international
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