
NOVÝ ŽIVOT DO ZAVEDENÝCH FOREM 
(Tadeáš Firla, únor 2011) 

 

A. OTÁZKY 
 Které tvrzení je pravdivé? Život vytváří formy a struktury, nebo vytvářením forem, vhodných 

podmínek přichází, nebo se rozmáhá život? 
 Život sám o sobě je neviditelný. Jen jeho projevy můžeme sledovat a hodnotit (růst, rozmnožování, 

plody, funkčnost, harmonie, krása, rozmanitost, jednota, symbióza, vzájemná závislost, význam, poslání, 
stárnutí, zánik…) Jaké další projevy můžeme pozorovat na živém sboru? 

 Čím je určován Vás sbor, naše církev? (Rick Warren: vůdci, tradicí, financemi, nebo principy, 
životem…) 
 
B.  FORMY                                                                                             

     Biblické motto: "Sobota je učiněna pro člověka, a ne člověk pro sobotu." (Marek 2, 27) 
  
Tradicionalismus. Velmi negativní vliv na život, růst i na kvalitu sborů má tradicionalismus. Je protikladem 
k funkční organizaci. Existuje názor, jakoby struktura a život stály v protikladu. Je zajímavé zjištění biologů, 
že mrtvá hmota a živé organizmy se od sebe neliší svojí podstatou, ale strukturou vztahů mezi jednotlivými 
částmi. V Božím stvoření živé i neživé, biotické i nebiotické formy jsou vytvořeny z materiálu stejné podstaty 
a liší se pouze svoji strukturou.   
     "Kdekoli Bůh vdechne svého Ducha do beztvarého jílu, vytryskne život a organizace."1 
 
Institucionalismus. "Je překážkou vývoje. Svojí podstatou je rezistentní vůči změnám, zpomaluje, nebo 
přímo nepřipouští pronikání nových myšlenek a přístupů. Tento proces, naprosto předvídatelný a normální, 
leč velice těžko rozpoznatelný, většinou zaslepuje ty, kteří byli kdysi největšími vizionáři tohoto, dnes už 
institucionalizovaného hnutí." 2 
     Růstu církve škodí následující dva extrémy: 

• Morfologický fundamentalismus (motto:" Naše organizace je neměnná"). 

• Klasický spiritualismus (motto: "Organizace nemá pro duchovní život sboru žádný vliv.") 3 
     Náznaky institucionalismu v církvích dvacátého století jsou jedinečným jevem. Jedním z nich je biblická 
pravověrnost. Tato upevnila zachování historického křesťanství. Zaměřili jsme se, a to právem, na autoritu 
Bible a její učení. Kostely se staly funkcionalisticky řečeno "přednáškovými síněmi" a akademickými centry. 
Zapomínáme na jiné důležité oblasti života církve, jako je duchovní obecenství ("koinónia"), všeobecné 
kněžství, uctívání. Hájíme instituci víc, než důvod její existence. Zdůrazňujeme správné učení a přitom 
zanedbáváme kvalitu duchovního života. 
 
Strukturalismus. "Připouštíme, aby se neabsolutní proměnné jevy staly absolutními. Co bylo myšleno jako 
prostředek k dosažení cíle, se stalo samo cílem. Necháváme se uvěznit do vzorů a struktur, z nichž mnohé již 
neodpovídají skutečnosti a nepomáhají ve službě lidem, žijícím v současné kultuře." 4 
     Peter Drucker učí, že: "Během několika let po svém založení, ztrácí většina organizací vizi svého poslání a 
zásadní role a začne se zaměřovat na metody, nebo výkonnost, neboli dělání věci správně, namísto toho, aby 
se soustředily na efektivnost, nebo dělání správných věcí. Zdá se, že lidé inklinují k tomu, že kódují minulé 
úspěšné praktiky do pravidel pro budoucnost a věnují energii na zachování posílení těchto pravidel, i když už 
se nedají více použít. Vskutku tradiční procedury mají tuhý kořínek." 5 

                                                           
1 SCHWARZ, Christian A. 1996. Přirozený růst církve, s. 29. 
2 HULL, Bill. 1993. Učednický model církve, s. 66. 
3 SCHWARZ, Christian A. –  SCHALK, Christoph. 2003. Příručka pro realizaci programu, s. 75. 
4 GETZ, Gene A. 1995. Zaostřeno na církev, s. 242. 
5 COVEY, Stephen R. 1994. 7 Návyků vůdčích osobností, s. 262. 



C. ŽIVOT 
 
1 Kristus je zdrojem života (působení Kristovo) 

 Pán Ježíš. Přišel, aby dal život a hojný život. Vztah s Kristem je začátkem i pokračováním života      
(Jan 10).  

 Jan 17 (identita – ztotožnění ve vztazích – „Jako já, tak i oni“: Apoštolství, svět, jednota, svatost, 
výlučnost, poznání, láska) Identita s Kristem = identita života 

 Jan 17 (autorita – „Dal jsi mi, dal jsem jim“: lidé, slovo, moc, poslání, jméno, vše) = moc života 
Jan 17 (kauzalita – „proto, aby…“) = smysl života 

2 Církev je příkladem života (působení Ducha svatého) 

 Skutky (první církev následovala Kristovou ideu církve a Duch svatý jí dal svoji podobu a moc 
k naplňování) 

 NZ Pavlovy epištoly nabádají k věrnosti Kristově principů života (7 pilířů identity…) 

 Církevní dějiny (když církev opustila některý z pilířů, Pán Bůh povolal muže, nebo ženu, nebo 
mezicírkevní organizaci, aby se život udržel v rovnováze 

 10 Idejí církevních dějin (Idea pravdy, spirituality, jednoty, jistoty spásy, uctívání,   obnovy, růstu,  
misie, spravedlnosti, společenství) 
 

3 Příroda je modelem rozvíjení života (Stvořitelské dílo) 

 

                                             

 

 

 

 

 

„Dobrý strom přináší dobré ovoce“ (Mat. 7, 17) 

„Já jsem zasadil, Apollos zaléval, Bůh dal vzrůst (1. Kor. 3, 6) 

 
3.1 Biotické myšlení 

 Biotická síla. Vědomí tzv.: "biotické síly", kterou Bůh obdařil svoji církev. Budeme – li se podle učení 
Písma učit ze zákonů, které Bůh vtiskl do svého stvoření, narazíme na  principy, které řídí vše živé – zároveň 
také organizmus církve. Je zde zdůrazněn rozdíl mezi robotem a živou buňkou. „Ve světě techniky je třeba 

velké množství vnější energie, abychom uvedli stroj do chodu. V přírodě se mnohé děje "samo od sebe." 6 
 Samo od sebe. "Země sama od sebe plodí" (Marek 4, 26 – 29). V řečtině je použit výraz "automate", 

což doslova znamená – automatický. "Automatismus" je ve skutečnosti "theomatismus." 7 Znamená 
zanechání lidských receptů na úspěch a používání receptů, které sám Bůh vtiskl svému stvoření a posléze 
některé z nich i církvi. 

 Minimalizovat překážky. "Podívejte se na polní lilie jak rostou" (Mat. 6, 28). Máme pozorovat, učit 
se, nebo zkoumat, vzít si z nich ponaučení. Všechny tyto aspekty zahrnuje rozkazovací způsob slovesa 
"katamathete". Rozdíl mezi biotickou sílou a empirickým růstem (v laboratoři, nebo na poli) spočívá v tom, že 

                                                           
6 SCHWARZ, Christian A. 1996. Přirozený růst církve, s. 63.  
7 SCHWARZ, Christian A. 1996. Přirozený růst církve, s. 12.  
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Marek 4, 26-29

Člověk zaseje 
semeno…
semeno vzchází a
roste… 
Země sama od sebe

plodí  zralé obilí...
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Mat. 6, 28

Podívejte se na polní 
lilie, jak rostou...



člověk minimalizuje překážky růstu, nebo odpor prost
vytvářet pro něj co nejlepší podmínky. Totéž platí i o r

 Spolupráce na rozvoji života a r
semene a dává růst. Země sama od sebe plodí

 Více s menší námahou. 
Tak dejte tyto zemědělské principy do st
postoj se změní od mentality nedostatku k mentalit
Zjednodušeně řečeno, taková je podstata." 

 Ne organizace, ale živý organismus
Je pro ně jako stroj. Ale organizace nejsou mechanické, jsou organické. Chápat je na základ
paradigmatu znamená vidět je jako živá, rostoucí uspo
Vytoužené výsledky netvoří mechanik, ale zahradník." 

 Vytvořit podmínky růstu
lidské dimenzi jsou stejně skuteč
sleduje ten samý proces jako růst rostlin na zahrad
podporují růst." 10 "Nemůžeme vyp
připravit půdu. Uplatňovat principy r
případě stagnují." 

3.2 Biotické principy 

   VZÁJEMNÁ ZÁVISLOST. 
 

 
Vzájemně závislé struktury. Církev Ježíše Krista je složitý organismus, který se skládá z mnoha 
vzájemně propojených.  Tento princip nám umož
vzájemně propojeny a jak na sob
pozitivní, nebo negativní vliv na další oblasti.
Vzájemně závislí lidé. "Vzájemná závislost nám otevírá nové sv
smysluplná spojení, pro zvýšení produktivity, pr
pociťujeme největší bolest, největší zklamání, nejv
každém ekosystému. Všechno je také vzájemn
Příklady: Korint (obraz těla, které je závislé na Kristu, ale mezi sebou navzájem 
Kor. 4, 7 – 16,  12, 12 - 31) 
Jeruzalém a Antiochie (napřed podporuje 
sboru) 
Církev bratrská (početnější sbory pomáhají finan
 
 

 ROZMNOŽOVÁNÍ 
                                         
 

                                                   
 
Je to důraz na cílené rozmnožování, d
nevyjadřuje zdraví sboru lépe, než tato ochota a schopnost. Neomezený r
neroste donekonečna, ale plodí nové stromy. Princip rozmnožování zasahuje všechny oblasti sborov

                                                           
8 COVEY, Stephen. 2003. Bez zásad nemůžete vést
9 COVEY, Stephen. 2003. Bez zásad nemůžete vést
10 COVEY, Stephen. 2003. Bez zásad nemůžete vést
11 COVEY, Stephen. 2003.  Bez zásad nemůžete vést
12 COVEY, Stephen. 2003.  Bez zásad nemůžete vést
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Církev Ježíše Krista je složitý organismus, který se skládá z mnoha 
propojených.  Tento princip nám umožňuje poznat, jak jsou jednotlivé oblasti sborové práce 
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života. Princip násobení jasně ukazuje, že: "Přirozený růst církve" nespočívá ve vydávání většího množství 
energie. Spočívá na úsloví: "Pracovat chytřeji, ne však obtížněji." Jestliže usilujeme o násobení na všech 
úrovních sboru, uvolňuje se při tom takový potenciál energie, který nelze získat jiným způsobem.  
Příkladem je Ježíš Kristus, který investoval především do svých dvanácti apoštolů. Ti pak investovali do 
dalších. Jejich služba byla neustále násobena.  
Mojžíš, který dal na radu svého tchána a prostým způsobem "sebe znásobil" (Ex. 18, 13 – 27). 
Pavel (2. Tim. 2, 2) 
Církev bratrská (důraz na všeobecné kněžství. Zakládání nových sborů a stanic) 
CB ČT (množení buněk sester. Týmů Alfy. Stanice v Karviné…) 
 

 PŘEMĚNA ENERGIE.    
 

  Umění jak negativní energii zaměřit žádoucím směrem. Surfař je dobrým příkladem. 
Neplýtvá energií bojem proti vlnám, ale při své obratné akrobacií využívá sílu vln. Viry většinou způsobují 
nemoci. Menší množství virů však může vyvolat protireakci organizmu, a tím posílí imunitní systém.  
Příklady: Kristovo ukřižování je nabito negativní energii, nenávisti, hněvu, lidského šílenství a zrady. 
Kristovo vzkříšení je plné pozitivní energie, lásky, porozumění, svatosti. Bůh především je autorem přeměny 
energie.  
Jeruzalém (Pronásledování – založení nových sborů. Uvěznění Petra – modlitby – naplnění Duchem – mocné 
zvěstování. Štěpánova smrt – obrácení Saula…) 
Atény (Pavlovo zvěstování – neznámý bůh – živý Bůh) 
Korint (Akvila a Priscila vypuzeni z Říma – péče o Apolose  
Současnost (zapojení nově obrácených křesťanů do misie hned po obrácení – mají mnohé kontakty, dokážou 
hovořit světským jazykem… 
CB ČT (manželské krize – cílené pastorační rozhovory – manželské večery) 
 
 
 

 VÍCEÚČELOVOST. 
 
 
 
 
 
Nemusíme plýtvat energií, abychom hrabali spadané listy stromu. Mikroorganismy přemění mrtvé listy na 
humus, který stromu poskytne důležité živiny pro jeho další růst. Tento princip spočívá v tom, že energie 
investovaná ve vedení se použije současně k získání nových vedoucích. Kruh vícenásobného využití začne 
fungovat, jakmile každý nový, vyškolený vedoucí sám začne být zodpovědný za školení a přípravu učedníků. 
Přirozený kruh se rozpojí, když církev organizuje akce, na kterých lidé pouze konzumují a zpět do systému 
nevrací nic. Tento princip má své uplatnění také mezi jiným ve  finanční soběstačnosti sborů. 
Příklad: 
Sbor CB ČT (výchova a investice do nových pracovníků – jejich zapojení do služby pro sbor. Příprava kázání – 
oslovení více krát a více lidi najednou – média. Vedoucí dostanou zodpovědnost a školí další pracovníky) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 SYMBIÓZA 

 „Podle Websterova slovníku symbióza znamená "intimní soužití dvou nestejnorodých 
organismů ve vzájemně výhodném vztahu." 13  Ve výzkumu bylo možno pozorovat plodnost symbiotické 
spolupráce v mnoha oblastech sborového života. Příkladem je služba uplatňující duchovní dary."Církev může 
fungovat podle Božího plánu pouze za předpokladu, že do své práce bude vkládat prvky symbiózy." 14 Dnešní 
sekulární literatura o managementu hovoří o tomto vztahu jako: vítěz / vítěz. "Výhra / výhra není technika. 
Je to filozofie mezilidské součinnosti. Je rozpoložením mysli a srdce, které trvale hledá ve všech mezilidských 
vztazích vzájemnou výhodu. Je to řešení, ve kterém jsou všechny strany spokojeny s rozhodnutím a cítí se 
stejně zainteresovány na dohodnutém postupu." 15  
Příklad: Jeruzalém, Antiochia, Korint, Efez (pěstování „Koinonie“, duchovní dary, dialonie, večeře Páně,  
 

 FUNKČNOST 
 

  Každý detail v Božím stvoření má svůj význam /točitá koryta řek, hmyz/. Všechno živé má 
schopnost přinášet ovoce. Protože ovoce z hlediska biologického i biblického je viditelné, můžeme podle jeho 
kvality posuzovat kvalitu organizmu. V NZ se slovo "užitečný cituje 19x.  Užitečné je to, co přispívá ke 
společnému růstu (1. Kor. 10, 23). 
 
3.3 NOVÉ PARADIGMA 
 
     Je to zcela nové teologické paradigma. Vnáší nový způsob myšlení.  "Podvojnost je typickým jevem 
bikvinárního kódu v Božím stvoření." 16  Toto platí o lidském mozku, o vztahu muže a ženy. Setkáváme se s 
magnetismem ve fyzice a s mnoha dalšími jevy. Pro označení církve se v NZ používá dynamických i 
statických obrazů (živé kameny, roste v chrám, Boží pole a Boží stavba, budování Kristova těla). 
Statický i dynamický pól, organizmus a organizace se vzájemně ovlivňují a na sebe reagují. Problém je v 
tom, že někteří křesťané uvažují dualisticky, nebo monisticky, přehnaně duchovně, nebo naopak 
technokraticky. Monismus je myšlenkové schéma, které lze nazvat technokratickým paradigmatem (znamená 
to větší důraz na  program, učení, řád, management.) "Použij tento program a tvůj sbor poroste." 17 
Dualismus, neboli zduchovňující paradigma považuje formy, programy, struktury za duchovně nevhodné.  
"Instituce jsou z duchovního hlediska nevhodné."  
 Často se setkáváme s odporem vůči dvojpólovému, biotickému a také biblickému přístupu zvláště v oblasti 
růstu sboru. Je velice zajímavé si uvědomit  jaké jsou a byly v dějinách církve výsledky různých paradigmat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
13 SCHWARZ, Christian A. 1996. Přirozený růst církve, s. 84. 
14 SCHWARZ, Christian A - SCHALK, Christoph A. 2003. Příručka pro realizaci programu, s. 167. 
15 COVEY, Stephen R. 1994.  7 Návyků vůdčích osobnosti, s. 204.  
16 SCHWARZ, Christian A. 1996. Přirozený růst církve, s. 84. 
17 SCHWARZ, Christian A. 1996. Přirozený růst církve, s. 86. 
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Libertinismus 

 
Víra 
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Učení 

Kánon Písma 
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Dogmatismus 

Fundamentalismus 
Legalismus 

 
Spiritualismus 

Doketismus 
Separatismus 

 
Přátelství 
Změna 

Rozmnožování 
 

 
Svátosti 
Tradice 

Spolupráce 

 
Sakramentalismus 
Tradicionalismus 

Monopolismus 

 
Individualismus 

Anarchismus 
Kvietismus 

 

 
Duchovní dary 
Sociální služba 
Evangelizace 

 
 

 
Služebnosti 

 Řád 
Hlásání  

 
Klerikalismus 

Konservatismus 
Universalismus 

 
 
Příklady: Jeruzalém (víra – učení apoštolů. Láska - etika. Svátosti – spontánnost a radost.            Chrám – 
domácnosti. Služebnosti – duchovní dary).  
 
4 SOUČASNÉ MODELY ŽIVÝCH SBORŮ - ROVNOVÁHA 
 
4.1 MODEL SCHWARZŮV - NCD (Christian Schwarz) 

8 kvalitativních vlastnosti růstu 

 Zmocňující vedení -  "Aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby – k budování Kristova těla." 
(Efezským 4, 12  
 
Delegování vůdci (biblicky vzdělaní a obdarovaní, ochotní přijmout pomoc, objevující své dary i své hranice, 
přednost důležitým věcem, mít vizi a být nadšený…) 
Delegující vůdci (zmocňování ke službě, zabezpečení úrovně a kvality služby, rozvíjení Božího charakteru, 
postoj mentality hojnosti, odstraňování překážek a kultivace půdy…) 
     Duchovní rostoucích sborů se zaměřují na zmocňování jiných křesťanů ke službě. Nevyužívají své 
spolupracovníky pro dosahování svých vlastních vizí. Obracejí pyramidu autority tak, že pomáhají jiným 
uplatnit schopnosti, které jim dal Bůh. Místo toho, aby sami nesli celou tíhu odpovědnosti, většinu svého 
času investují do vzdělávání věřících, jejich delegování a rozšiřování jejich počtu.Tak mohou svoji energií 
nekonečněkrát znásobit.  
     "Když jsou lidé nějak významně zapojeni, ochotně vydají to nejlepší co v nich je. Navíc, když lidé identifikují 
své osobní cíle s cíli organizace, uvolní se ohromné množství energie, kreativity a loajality."18  
      "Církev, kterou chce mít Bůh, není příležitostní noční letecká operace. Je to strategicky, plánovaný, 
dynamický a rostoucí organizmus, jehož klíčovou složkou je rozsáhlé zahrnutí jeho členů pro zabezpečení té 
úrovně kvality, služby a pružnosti, která je nezbytná pro naplnění našeho cíle – činit učedníky ze všech lidí." 19 
     "Úspěšní pastoři pracují na rozvíjení božského charakteru v živote těch, které vedou. Sloveso použité v (Ef. 4, 
12) "připravovat" má podobný ekvivalent v řečtině, který je možno přeložit jako vystrojit – vrátit funkčnost, nebo 
opravit. V klasické řečtině se používá  v souvislostí s úpravou zlomené kosti, v evangeliích při opravě 
roztrhaných sítí." 20 Našim úkolem je opravit společně síť, aby mohla znova udržet ryby.  
 
 
 

                                                           
18 COVEY, Stephen R. 2003. Bez zásad nemůžete vést, s. 237. 
19 LOGAN, Robert E. 1992. Čo sa skrýva za zborovým rastom, s. 182. 
20 LOGAN, Robert E. 1992. Čo sa skrýva za zborovým rastom, s. 48. 



 Služba duchovními dary - "Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal. Tak budete 
dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti."   (1. Petrova 4, 10). 
     "Pokud členové neobjeví a nevyužijí své duchovní dary, sbor nemůže očekávat velký pokrok v jakékoli 
oblasti svého života. Pomozte všem členům objevit jejich dary. Použijte k tomu různé prostředky (biblické 
studium, seminář, test darů). Vyhodnocujte výsledky." 21 
     "Důsledné vyučování o duchovních darech pomáhá věřícím pochopit, jakou hodnotu mají pro zdraví a růst 
církve. Umožňuje jim rozlišit jejich obdarování od Boha a motivuje je k tomu, aby tyto dary používali ve službě." 
22 Tam, kde se tato oblast rozvíjí, sbor zakouší, že tělo Kristovo žije podle Božího plánu. Tímto způsobem se 
mnoho věci reguluje samo od sebe. 
"Pokud členové neobjeví a nevyužijí své duchovní dary, sbor nemůže očekávat velký pokrok v jakékoli oblasti 
svého života. Pomozte všem členům objevit jejich dary. Použijte k tomu různé prostředky (biblické studium, 
seminář, test darů). Vyhodnocujte výsledky." 23 
     "Důsledné vyučování o duchovních darech pomáhá věřícím pochopit, jakou hodnotu mají pro zdraví a růst 
církve. Umožňuje jim rozlišit jejich obdarování od Boha a motivuje je k tomu, aby tyto dary používali ve službě." 
24 
 
 
 
 
 
 

 Vroucí zbožnost - "V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha,  
služte Pánu. Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí." (Řím. 12, 11) 
 
(Radost a nadšení, modlitba, plné využití duchovních darů, milost, překážky zbožnosti….) 
 

 Efektivní struktury - "Sobota je učiněna pro člověka, a ne člověk pro sobotu." (Marek 2, 27) 
 

 Inspirující bohoslužby – "Stále se radujte, v modlitbách neustávejte. Za všech okolností děkujte, 
neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. Plamen Ducha nezhášejte.“ (1.Tes. 5, 16.)  
  (Inspirativní zkušenost, Kvalitní a dynamické uctívání, Jistota spásy, Potěšení v Bohu, Zvěstování Kristova 
kříže) 
Inspirativní zkušenost. Určujícím faktorem se ukázalo kritérium, zda bohoslužba je pro účastníky 
inspirativní zkušeností? Výraz "inspirativní" je třeba chápat v doslovném významu původního "inspiratio", což 
poukazuje na inspirovanost Duchem Svatým. Kdekoli je Duch svatý opravdu při díle a lidé se pouze 
nedomnívají, že je, má to zásadní dopad na průběh bohoslužby a celkovou atmosféru ve shromáždění. Pokud 
je bohoslužba inspirativní, "sama o sobě" přitahuje lidi. Neznamená to, že takové faktory, jako je pěkné 
prostředí, vítající u vchodu, smysluplný pořad bohoslužby a jasné vedení nepatří do inspirované bohoslužby, 
spíš naopak. "Všechno závisí na přítomnosti Ducha, který je darem pro ty, kteří před Pánem kapitulovali." 25 
Kvalitní a dynamické uctívání. „Většina nevěřících si všimla, že oslava v průměrném sboru je prázdná, 
nudná a neaktuální. Správné uctívání není důležité jen pro věřící ve sboru, ale od něho záleží schopnost 
přitáhnout nekřesťany. Kvalitní, dynamické uctívání je jedním z nejpřitažlivějších prostředků v rostoucím sboru. 
Popularita a moc charismatického probuzeneckého hnutí vznikla částečně tím, že se zaměřuje na citové a 
duchovní očišťování v době dynamického procesu uctívání. Mezi dobře plánovanou a živou oslavnou 
bohoslužbou a schopností sboru nést efektivně evangelium světu je evidentní spojitost." 26 
Jistota spásy. Uvolňuje radost  člověka v Bohu a ve vykoupení a naplňuje shromážděné hlubokými city 
lásky. Taková radost vyhání formalismus a farizejství, které bohoslužbu kazí. Jestliže vpravdě obrácení 
křesťané z radostného srdce, naplněného jistotou zpívají, modlí se a pijí ze slova, pak je to nejvyšší uctívání, 
které se velmi líbí Bohu a velmi povzbuzuje Boží lid. 
Potěšení v Bohu. Nahlédneme – li do dějin církve, tak již dávno Richard Baxter naléhal na věřící, aby svým 
nejvyšším potěšením učinili Boha.  

                                                           
21 SCHWARZ, Christian A. – SCHALK, Christoph A. 2003. Příručka pro realizaci programu, s. 75. 
22 LOGAN, Robert E. 1992. Čo sa skrýva za zborovým rastom,s. 189. 
23 SCHWARZ, Christian A. – SCHALK, Christoph A. 2003. Příručka pro realizaci programu, s. 75. 
24 LOGAN, Robert E. 1992. Čo sa skrýva za zborovým rastom,s. 189. 
25 FAZEKAŠ, Ľudovít. 2002.  Ako žiť, s. 127. 
26 LOGAN, Robert E. 1992. Čo sa skrýva za zborovým rastom,s. 89. 



    "Nejlépe uctíváme Boha tehdy, když naše potěšení v Bohu je nejvyšší. Znamená to být v každé oblasti života 
zcela uspokojen Bohem. A při tom konečným cílem není jen naše uspokojení, ale vyvýšení Boha a působení 
jemu potěšení a radost." 27  
     Dobrá bohoslužba s mnohými chválami a díků činěním může přispět k většímu potěšení v Bohu a 
rozehnat nevěru a duchovní chlad. Bohoslužba je ve své podstatě těšení se v Bohu                                (Žalm 
73, 25 – 26 ). Tam, kde se lidé radují, prožívají svá setkání s neutuchajícím nadšením, sbory rostou!  
Zvěstování Kristova kříže. Právě důraz na zvěstování kříže v kázání podněcuje lidského ducha k 
inspirujícím bohoslužbám. Tato zvěst v dějinách zapálila plamen reformace. Způsobila expanzivní růst 
církve. Co lidé potřebují, když se v neděli ráno nahrnou do kostela? Někteří se nudí, ale většina hledá určité 
setkání s Bohem. Když se modlitbami vyznáním, písněmi a chválami, kázáním, které oplývá Kristem 
ukřižovaným a vzkříšeným setkají s ním, pak se bude s lidmi něco dít. Uctívání v jehož středu je kříž, 
proměňuje beznadějné zoufalce v uctívače z celého srdce.  
 

 Skupinky s komplexní náplní - "Po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným 
srdcem. Chválili Boha a byli všemu lidu milí." (Skutky 2, 46. 47).  
"Pán Ježíš Kristus se v prvé řadě soustředil na poměrně malou skupinu lidí – na 12 apoštolů. Těmto se věnoval 
s mimořádnou pozorností a s nepředstavitelným množstvím času. Byl stále s nimi. Jako dobrý otec se svými 
dětmi. Staral se o ně, pečoval a příliš je nezatěžoval prací." (R. E. Coleman) 28 
(Atmosféra: průhlednost, sdílení se, důvěra. Duchovně zaměřené. Uspokojovat potřeby účastníků. Souvislost 
s každodenním životem. Citlivý přístup k hostům. Rozrůstání: učedníci, vedoucí, skupinky. Aktivní účast 
členů skupinky) 
            „Pro sbory, ať jsou jakkoli velké, platí princip, že skupinky představují nejlepší prostředí pro  
             růst učedníků." 29 
 

 Evangelizace zaměřená na potřeby - "Židům jsem byl Židem, abych je získal. Těm, kteří byli bez 
zákona,  byl jsem bez zákona. Všem jsem se stal vším, abych získal aspoň některé."                        (1. 
Korintským 9, 20 – 22) 
 
 
 
 
 
 
 
    Evangelisté a svědkové ("Názor C. P. Wagnera, že dar evangelizace nemá víc, než 10 procent všech 
křesťanů potvrdil i výzkum." 30 Zdá se, že v této oblasti je důležité rozlišit mezi těmi, kteří mají duchovní dar 
jako evangelisté. Ale také si uvědomovat, že každý křesťan má být svědkem Ježíše Krista. Úkolem těchto 
věřících je, aby zaměřili své úsilí na potřeby nekřesťanů.  
     Komplexní pohled (Je třeba si uvědomit, že i evangelizace je pouze jedním z osmi nezbytných stavebních 
kamenů růstu. A proto je třeba stále posuzovat tyto oblasti komplexně. 
     Zapojit duchovní dary do evangelizace (Jde o to, aby křesťané dokázali využívat v dalších oblastech své 
duchovní dary a nimi pak naplňovali potřeby svých bližních. Nejen evangelizace samotná, ale všechny ostatní 
duchovní dary mohou být využity v evangelizační práci. Čím více se evangelizace stává součástí životního 
stylu sboru, tím více ovoce ponesou i jednotlivé evangelizační akce.  
     Objevovat "rozšířené rodiny".  
     Jednotlivé programy zaměřit na potřeby lidí 
Píklady: Jeruzalém ("Prodávali svůj majetek a rozdělovali podle toho, jak kdo potřeboval"     Sk. 2, 46 ) 
Antiochie ("Nejvýznamnějším faktem o sboru v Antiochii bylo svědectví jeho členů. Před tím ostatní považovali 
věřící v Krista za židovskou sektu, avšak pro rostoucí počet členů z pohanů i pro systém učení, který se 
postupně vyvíjel, lidé si začali uvědomovat rozdíl mezi nimi a Židy a začali je nazývat křesťany. Tzn.: ti, kteří 
patří Kristu".31)  
 

                                                           
27 SHAW, Mark. 2001. Deset významných idejí církevních dějin, s.78. 
28 KŘIVOHLAVÝ, Jaro. 1997. Sdílení naděje, s. 48. 
29 SHAW, Mark. 2001. Deset významných idejí církevních dějin, s. 122. 
30 SCHWARZ, Christian A. 1996. Přirozený růst církve, s. 34. 
31 TENNEY, Merril C.: O Novém zákoně, str. 225. 



 Láskyplné vztahy - "Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali, jako já jsem miloval 
vás, i vy se milujte navzájem. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete – li mít lásku jedni k 
druhým." ( Jan 13, 34. 35) 
 
     (Atmosféra radosti a důvěry. Vztahy vzájemné závislosti. Ujištění a povzbuzení. Řešení konfliktů) 
"Vztah mezi schopností sboru projevovat lásku a jeho dlouhodobým růstem je velice významný. Rostoucí 
sbory mají v průměru měřitelně vyšší "kvocient lásky", než stagnující, nebo zmenšující se sbory. Lze doložit, 
že dokonce mezi smíchem ve sboru a početním růstem je také významný vztah." 32 
      Nepředstíraná, praktická láska má Bohem danou magnetickou sílu, která je mnohem účinnější, než 
evangelizační programy.  Je zajímavé, že u sborů s více, než 1000 členy je vlastnost "láskyplné vztahy" 
jedním z nejnižších faktorů.  
Položit důraz na lásku. Některé sbory získaly dobrou zkušenost, když si vyhradily některé měsíce roku, jako 
měsíce lásky. Kázání, biblické vyučování, semináře, skupinky jsou zaměřené na důraz lásky. Učinit vše 
proto, aby se členové zdokonalovali v růstu v lásce. Nelze to bez omezení pomluv, posuzování, hodnocení, 
podezřívání a podceňování. 
Příklad života a růstu schopného společenství – Antiochie. Dary obdařenými lidmi Bůh připravil svoji 
církev na těžké období. Zdá se velmi povzbudivé, že hlad, který nastal po celém světě za císaře Augusta, se 
stal prostředkem, aby věřící v Antiochii naplnili potřeby sboru v Jeruzalémě pomoci peněžní sbírky. Tímto 
způsobem také projevili láskyplné vztahy. Vždyť mnozí z nich pocházeli z Jeruzaléma, a tedy měli tam mnoho 
přátel a možná příbuzných. V období, které nám popisuje kniha Skutků se v Antiochii rozvíjela inspirativní 
bohoslužba. Sbor se modlí a postí. Duch svatý udílí instrukce a povolává do misijní služby Barnabáše a 
Saula. Již zde můžeme spatřit prvky funkční organizace.  Ve vedení jsou obdarovaní lidé, kteří mají rozdělené 
úkoly. Jsou to proroci a učitelé. Ti vkládají ruce a vysílají jiné do služby. Sledujeme zde určitý řád, který je 
funkční a přináší ovoce. Duch svatý je garantem a dárcem života. Není to instituce, ale živý akceschopný 
organismus. Jeho úkolem byla organizace misijních cest. Měl k tomu všechny předpoklady- polohu na 
samém okraji světa nezasaženého evangeliem, apoštola Pavla a Boží pověření..  
 
   
6 BIOTICKÝCH SIL RŮSTU (Vzájemná závislost, Násobení, Symbióza, Přeměna energie, Udržitelnost, 
Funkčnost) 

TRINITÁRNÍ KOMPAS PRŮZKUM 

4.2 MODEL WARRENŮV - CÍLEVĚDOMÁ CÍRKEV (Rick Warren) 

 Boží záměry pro růst (obecenství, učednictví, bohoslužba, služba, evangelizace) 
 Kruhy závaznosti 
 Projekt 40 D 

 
4.3 MODEL LOGANŮV – Čo sa skrývá za sborovým rastom (Robert Logan) 

(Vidění víry a modlitba, Účinné pastorální vedení, Oslavná a reflexivní bohoslužba, Získávání učedníků, 
Rozšiřování sítě buněk, Růst a vystrojování vůdců. Mobilizace dle duchovních darů, Přiměřené a produktivní 
programování) 
  
4.4 MODEL UČEDNICKÝ – Bill Hull 

(Kristův, Jeruzalémský, Antiochijský, Efezský, Korintský) 
 
 
4.5 SBOR CB V ČESKÉM TĚŠÍNĚ 
 
Život pronikající do struktur (volby starších, růst duchovních darů, radostná bohoslužba, milost, respekt 
k odlišnostem, flexibilita…) Život vytvářející nové struktury (odbory, generační skupiny, buňky, komůrky, 
misijní aktivity, modlitební projekty…) Struktury podporující život (delegování pracovníků a povzbuzování, 
posilování zodpovědnosti a kompetencí, projekty – NCD a 40 D…) 

                                                           
32 SCHWARZ, Christian A. 1996. Přirozený růst církve, s. 36. 
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