
 

 

A csoportvezetés

Beszélgetés útközben E heti kirándulás 

Ez a lecke bevezetésként szol-
gál a csoportvezetés témaköré-
be. A legjobb módszer termé-
szetesen az, ha tanítványod lát-
ja, te milyen jól vezetsz csopor-
tot (már ha ő is a tagja). Az itt 
következő néhány gondolat se-
gíthet, hogy minél felkészül-
tebben vágjon bele a feladatba. 

A FÉK-ben legtöbbször a kiscsoportnak köszönhető, ha egy diák pozitív élmé-
nyeket szerez. Itt alakulnak ki barátságok, itt lehet rengeteget tanulni a Bibli-
ából. E lecke szerzőjének legfelemelőbb pillanatai közé tartozik, amikor egy 
jól sikerült kiscsoportos beszélgetés után autózik hazafelé. Valóban sok örö-
möt jelent! A csoportvezetés rendkívül kellemes élmény, ha lehetősége adó-
dik rá az embernek. Ám nem könnyű jól csinálni. 

Legalább egy alkalommal még Pálnak is nehézségei akadtak: 

Egy Eutikhosz nevű ifjú pedig, aki az ablakban ült, mély álomba merült, mivel 
Pál sokáig prédikált, és az álomtól elnehezülve leesett a harmadik emeletről, 
úgyhogy holtan szedték fel.  

Ezek szerint nemcsak a mozgalom szempontjából fontos, hogy élvezetes cso-
portokat tartsunk. Nyugodtan kijelenthetjük: ez élet-halál kérdés! 

Képtelenség bárkiből is egyetlen óra leforgása alatt remek csoportvezetőt fa-
ragni. Most sem ez a célunk. Egyelőre elégedjünk meg néhány alapelvvel és 
két ajánlott forrással. Tekintsd folyamatnak, míg tanítványodban elülteted ezt 
a tudást! A tanév során folyamatosan tanítsd a csoportvezetésre egyrészt sa-
ját példád, másrészt személyes találkozóitok révén. 

1. számú forrás: The Ultimate Roadtrip 

Ez egy kézikönyv csoportvezetők számára, érdemes beszerezni. Érthető, vic-
ces stílusban tanít a csoportvezetés fortélyaira. Ha ki akarsz tenni magadért, 
vedd meg tanítványodnak is! Nemigen létezik még egy könyv, amely ilyen jól 
felkészítene a csoportvezetésre. Ha nincs pénzed, beszéld rá az egyetemi 
szolgálat vezetőjét, hogy vegyen egyet minden csoportvezetőnek! Ha neki 
sincs pénze, gyűjtsön támogatást! 

Ezen a cédén is találsz pár hasznos részletet a könyvből: Crucial Elements és 
Guiding a Discussion címmel.  

2. számú forrás: Cru.Comm 

Vedd meg magadnak és tanítványodnak a Cru.Comm cédé legfrissebb válto-
zatát! Ezen körülbelül 120 bibliatanulmányozás található, amelyet tanítvá-
nyod felhasználhat. Minden lecke igei tanítással kezdődik, majd elmagyaráz-
za, hogyan adhatod ugyanezt tovább. A leckék mögötti vezérelv: elveszett di-
ákokból Krisztus-központú evangéliumi munkásokat nevelni. Ha jól használod, 
ráadásul még zseninek is fogsz tűnni! Mindenképpen szerezd be tehát! Mel-
lesleg A Compass cédén található egyik cikk szépen elmagyarázza a 
Cru.Comm filozófiáját, címe: How to Use Cru.Comm. Keresd meg! 
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További lépések 

Említettük, hogy az itt foglaltak 
átadását inkább folyamatnak, 
mint egyszeri leckének kell te-
kinteni. Íme két alkalmazási le-
hetőség az első lépésekhez: 

Alapelvek 

Most a The Five E’s of Leadership Development című bevezető cikkben talál-
ható elvek következnek röviden. Ha gondolod, keresd ki a cikket is! 

Tudás 

Tükrözés 
1. Kérd meg, hogy olvasson el 
egy fejezetet az ajánlott könyv-
ből (amelyet meg is vettél neki, 
mert olyan rendes tanítványozó 
vagy), és a következő alkalom-
mal beszélgessetek róla! 

2. Jó pár héttel előre válaszd ki, 
mikor vezetheti ő a csoporto-
dat! Így – a Cru.Comm segítsé-
gével – időben megkezdheti a 
felkészülést.  

  

Terepgyakorlat 

Tapasztalatszerzés 

Tanulságok 

Most nézzük meg, miként vonatkoznak ezek egy fejlődésben lévő csoportve-
zetőre! 

Tudás. Adj a kezébe egy könyvet a csoportvezetésről, és személyes találkozói-
tok alkalmával hetente járjatok körül egy-egy olyan kérdést, amit fontosnak 
tartasz. A világon minden bibliatanulmányozó csoport szárnyalhatna, ha veze-
tőjük megfogadná a Roadtrip című könyv tanácsait! 

Tükrözés. Ha azt szeretnéd, hogy tanítványod is vezessen csoportot, nem árt, 
ha rendszeresen képet kap arról, hogyan is kell ezt csinálni. Ne feledd: a cso-
portodban lévő diákok számára te vagy a tükör, és akár jól, akár rosszul csi-
nálsz valamit, utánozni fognak! Ne sajnáld az időt, tarts jó csoportokat! A ta-
nítványaidnak pedig engedj bepillantást a színfalak mögé is, hadd lássák, ho-
gyan szoktál felkészülni, és miért épp így vagy úgy csinálod, amit csinálsz. 

Terepgyakorlat. A gyakorlásra valószínűleg az általad vezetett csoport kínálja 
a legjobb lehetőséget. Biztosítsd a terepet, és vigyázz, nehogy úgy érezze, 
mindent tökéletesen kell csinálnia, mert akkor meg sem mer majd szólalni! 
Lazán tartsd a gyeplőt, adj neki teret, és köszönd meg a segítségét! 

Tapasztalatszerzés. Hadd vezessen ő néhány alkalmat! Ilyenkor fogadd meg 
magadnak és neki is, hogy csak akkor szólalsz meg, ha kifejezetten tőled kér-
dez valamit! Elég izzasztó úgy vezetni egy alkalmat, ha az ember fölött ott áll 
a tanítványozója, kijavítja a többiek előtt, és megmondja, mi a jó válasz, ami-
kor neki nem sikerül. Tartsd magadban a véleményed, míg vége nem lesz! 

Tanulságok. Amikor eljön az ideje (a csoport után), a megfelelő helyzetben 
(kettesben) mondd el a véleményed. Mit csinált jól? Konkrétan mondd meg 
és dicsérd meg érte! Mit csinálhatna másképp? Idézz föl egy kínos pillanatot, 
és beszéljétek meg, hogyan lehetett volna ügyesebben kezelni a helyzetet! Itt 
is konkrétumokat említs! Ne légy nyuszi! Tanítványod akkor fog fejlődni, ha 
segítesz észrevenni, kijavítani a hibáit. Ha tudja, hogy szeretetből teszed, bírni 
fogja a kritikát. 

Rendkívül fontos, hogy milyen csoportvezetőket nevelünk. Nagyon sokat 
számít, milyen magasra teszed a lécet, és rászánod-e az időt, hogy megtanítsd 
tanítványaidnak, hogyan csinálhatják ők is ugyanolyan jól, mint te. 
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Mellékutak 

Leading a Small Group. The 
Ultimate Road Trip. New Life 
Publications  

 

 

 

Cru.Comm. New Life 
Publications 

The Five E’s of Leadership 
Development 

How to Use Cru.Comm 

Crucial Elements 

Guiding a Discussion 
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