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Držíte	v	rukou	text,	který	se	pokouší	vystihnout	Boží	vidění	budoucnosti	opavského	sboru	
a Boží	směřování.	Je	to	pracovní nástroj,	který	má	popsat	něco,	čím	sbor	žije,	co	je	důležité	
z	hlediska	budoucnosti	sboru,	a	to,	na	co	se	v	souvislosti	s	ní	chceme	zaměřit.	Jak	s	každým	
nástrojem	tohoto	typu,	tak	i s tímto,	je	možné	zacházet	různými	způsoby.

Je	možné	použít	tento	text	jako	bič	pro	ty	členy	sboru,	kteří	o	budoucnosti	sboru	přemýšlejí	
jinak	nebo	se	tím	tématem	vůbec	nezabývají.	Je	možné	jej	pojmout	jako	filosofický text,	jehož	
obsah	je	na	míle	vzdálen	tomu,	co	prožívá	obyčejný	člen	sboru.	Je	možné	jej	považovat	také	za	
zbytečný	počin,	protože	vždy	nějak	bylo	a	nějak	bude.

Rádi	bychom	nabídli	jiný	způsob	využití	tohoto	dokumentu.	Naším	záměrem	je	prostřednictvím	
tohoto	dokumentu	Vás pozvat na cestu.	Pevně	doufáme,	že	pro	některé	z	Vás	se	stane	inspi-
rací,	podpoří	nadšení	a	vykolíkuje	společnou	cestu	kupředu.	Budeme	rádi,	pokud	toto	pozvání	
přijmete	a	připojíte	se	k Božímu	dílu,	které	uprostřed	nás	koná.	Jemu	buď	sláva!

– staršovstvo sboru
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Definicí	vize	je	„představa	žádaného	budoucího	
cílového	stavu”.	Jedná	se	tedy	o	jakýsi	pohled	do	
budoucna.	Vize	je	odpovědí	na	otázku:	Pokud	
bychom	se	přenesli	v	čase	dopředu,	třeba	do	roku	
2030,	a	navštívili	náš	sbor,	co	vidíme?

Na	úvod	je	nutné	podotknout,	že	církev	nemá	
přistupovat	k	vizi	stejným	způsobem,	jako	k	ní	při-
stupuje	majitel	nebo	ředitel	firmy.	V	kontextu	církve	
vize	není	představou	kazatele,	staršovstva	nebo	
členů	sboru,	ale	má	být	Boží představou o svém 
sboru.	Hledání	vize	sboru	má	být	rozpoznáním 
toho, jak Bůh vidí svůj sbor v budoucnu a jaké 

Jelikož	vize	v	našem	případě	vzniká	na	půdoryse	již	
existujícího	sboru,	budeme	se	muset	navíc	zabývat	
následujícími	otázkami:	Které	služby	sboru	zrušit,	
protože	zaměstnávají	naši	kapacitu	a	nepřinášejí	
očekávaný	výsledek?	Které	služby	sboru	pozměnit	
tak,	aby	lépe	zapadaly	do	sborové	vize?	Které	služ-
by	sboru	zachovat	a	více	podpořit,	jelikož	dokonale	
zapadají	do	sborové	vize?	Které	služby	sboru	nově	
začít,	protože	chybí	k	naplnění	vize?

Předkládáme	tento	koncepční	materiál	členům	
s nadějí,	že	Bůh	je	schopen	dát	víc	než	to,	oč	Jej	
žádáme	a	v	co	doufáme	(Efezským	3,20–21).

jsou Boží plány s tímto sborem.	Protože	vize	
sboru	se	netýká	firmy,	ale	zasahuje	území	Božího	
království,	vychází	tudíž	z	Božího	slova.	Věříme	totiž,	
že	Bůh	už	dávno	vtiskl	své	Církvi	svou	vizi	ve	svém	
Slovu.	Naším	úkolem	je	ji	najít, znovu ji prožít 
a začít realizovat.	Protože	věříme	velikému	Bohu,	
i sborová	vize	má	překračovat	reálné	možnosti	sbo-
ru,	ať	už	se	jedná	o	lidské	zdroje	nebo	finance.

Kdo	má	kompetenci	vtisknout	sborové	vizi	finál-
ní	podobu?	V	některých	církevních	zřízeních	je	
to	pastor,	který	nad	vizí	přemýšlí,	vizi	formuluje	
a následně	tuto	vizi	prezentuje	sboru.	V	jiných	

církevních	modelech	je	to	práce	celého	sboru,	
ze kterého	pak	vzejde	konkrétní	směřování	určující	
pro	staršovstvo.	Každý	model	má	své	výhody	i	ne-
výhody.	Církev	bratrská,	jak	je	jejím	dobrým	zvykem,	
stojí	uprostřed.	V	našem	sborovém	kontextu	je	to	
úkol	pro	staršovstvo.

Vize	nám	pomůže	vyprofilovat	náš	sbor.	Nechceme	
být	sborem,	který	dělá	všechno	a	dohromady	nic,	
vize	nám	proto	poskytne	mantinely	pro	sborovou	
práci.	Je	důležité	si	dopředu	ujasnit,	čím	se	zabývat	
nebudeme.	Samozřejmě	chceme	také	vědět,	kde	
napnout	největší	sily	a	zdroje.
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Božím	záměrem	je	zachránit	celý	svět.	Boží	motivací	k	této	misii	je	láska	(Jan	3,16).	
My, jako	Jeho	následovníci,	máme	pokračovat	v	Jeho	misii	s	tímto	světem	majíce	stejnou	
motivaci	jak	On,	lásku	k	lidem	kolem	nás.	Uvědoměním	si	velikosti	a	závažnosti	této	„Boží	
záchranné	mise”	máme	být	povzbuzeni	k	tomu,	abychom	se	neustále	ptali	Ducha	sva-
tého,	v	kom	a	jak	právě	teď	pracuje	a	do	této	práce	vstupovali	jako	Jeho	asistenti.	Nejde	
zde	o	naše	programy	a	aktivity,	do	kterých	chceme	přizvat	Boha,	ale	hluboké	vědomí	
toho,	že	Bůh ke svému dílu přizývá nás.	Veškeré	dílo,	které	konáme	a	ke	kterému	
se	chystáme,	je	tak	výlučně	dílem	Božím,	nemůžeme	a	nechceme	si	je	přivlastnit.	Proto	
jedině	Bohu	může	vzejít	z	toho	chvála.

Každou	vizi,	beze	sporu	i	tuto,	je	možné	pojmout	velmi	pragmaticky.	Může	vzniknout	
oprávněná	obava,	zda	se	po	nás	nebude	žádat	účast	na	ještě	více	akcích	než	doposud,	
na	které	v	našem	napjatém	rodinném	a	pracovním	kalendáři	už	opravdu	nemáme	místo.	
To	máme	žít	celý	náš	život	v	církvi	a	pro	církev?	To	by	bylo	nedorozumění.

Naší	touhou	je,	abychom	církev	pojímali	nikoli	jako	souhrn	akcí	a	programů,	ale	jako síť 
vztahů a způsob života,	který	vede	k misii	a	učednictví,	protkaný	láskou	k	lidem	kolem	
nás.	Budeme	mnohem	raději,	pokud	uvidíme,	že	si	budeš	číst	Písmo	pravidelně,	než	bys	
měl	jednou	za	týden	dojít	na	biblickou	hodinu	a	mimo	určený	čas	Bibli	neotevřít	vů-
bec.	Mnohem	lepší	je	pravidelný	a	bohatý	modlitební	život	než	pouhá	účast	na	jednom	
modlitebním	setkání.	Ideální	je	obojí,	pokud	však	si	máš	vybrat,	vyber	si	raději	životní	styl	

před	aktivitou.	Společné	studium	Písma	nebo	společné	modlitby	vidíme	jako	prostředek	
k tomu,	abys	zatoužil	po	bližším	vztahu	s	Ježíšem.	Výjimku	tvoří	nedělní	bohoslužba.	
Každý,	kdo	je	součástí	našeho	sboru	se	zavázal	k	tomu,	že	„nebude	opouštět	bohoslužby	
svého	sboru”.	Na	bohoslužbě	se	totiž	odehrává	mnoho	důležitých	věcí	v	kontextu	celého	
společenství	sboru	(společné	uctívání,	společné	modlitby,	společné	naslouchání	Božímu	
slovu	a	jeho	výkladu,	společné	setkání	s	Bohem	u	Večeře	Páně…),	že	z	účasti	na ne-
dělních	bohoslužbách	slevit	nehodláme.	Zkrátka	rodina,	která	není	spolu,	není	funkční	
rodina. 

Na	druhé	straně,	každá	dobrá	věc	něco	stojí	a	Boží	záměr	s	tímto	světem	je	nejlepší	
věcí,	s	jakou	jsme	se	ve	svém	životě	setkali.	Boží	záměr	si	žádá	naší	odevzdanosti,	našich	
obětí,	celého	našeho	života.	V	tom	je	Ježíš	velmi	radikální	(Lukáš	9,23;	9,57–62,	Matouš	
10,37–39).	Ne	nutně	však	v	podobě	účastí	na	všech	možných	setkáních,	školeních	
a konferencích,	skupinkách,	biblických	hodinách	a	modlitebních	setkáních,	zcela	jistě	
však	v podobě	způsobu života, v jehož středu je Kristus. Pro Jeho slávu, Jeho vůli 
a Jeho království máme být schopni jakékoli oběti.

K	společnému	naplňování	této	vize	tak	zveme	ty,	kteří	chtějí	vidět,	zažít	a	předat	víc	než	
doposud	a	zároveň	jsou	ochotni	přinést	větší	oběti	než	doposud.	Ti	z	vás,	kteří	se	hodlají	
spokojit	se	současným	stavem	sboru	i	současným	stavem	společnosti,	uprostřed	které	
žijeme,	zároveň	se	bojí	jakékoli	angažovanosti	a	jejich	vizí	je	pouze	zachování	stávajícího	
stavu,	chceme	nechat	nerušené	a	v	poklidu.	Připojení	se	k	Boží	vizi	se	nebude	odehrá-
vat	pod	nátlakem.	Bůh	násilí	nečiní.	Chceme	však	být	inspirací	pro	Vás	a	povzbudit	Vás	
k tomu,	abyste	se	k	naplňování	této	vize	s	radostí	připojili.

„Bůh nás v Kristu Ježíši 
stvořil k dobrým skutkům, 
které předem připravil, 
abychom se jim věnovali.” 

(Efezským 2,10)



1110

Pokud	vize	sboru	má	být	v	zákrytu	(ve	shodě)	s	„missio	Dei”	–	s	Boží	
misii	v	tomto	světě,	potřebujeme	si	znovu	připomenout	jeden	velký	
příběh	lidstva,	který	se	odehrává	v	průběhu	celých	jeho	dějin.

Bible	nás	učí,	že	Bůh	stvořil	člověka	ke	svému	obrazu,	stvořil	jej	jako	
muže	a	ženu.	Člověk	měl	zrcadlit	Boha,	Bůh	měl	mít	s	člověkem	přímý	
vztah.	Do	tohoto	vztahu	Bůh-člověk	však	vstoupil	hřích	a	tento	vztah	
narušil.	Narušil	tedy	Boží	záměr	s	člověkem	a	tímto	trpí	i	svět,	ve	kterém	
žijeme.	Od	té	doby	žijeme	ve	světě	porušeném	hříchem,	bez	možnosti	
mít	přímý	vztah	se	svým	Stvořitelem.	Bůh	se	však	rozhodl,	že	vstoupí	do	
dějin	lidstva,	aby	poskytl	řešení	narušeného	vztahu	člověka	s	Bohem.	
Poslal	svého	Syna,	Ježíše	Krista,	který	přijal	lidskou	podstatu,	ale	měl	
Boží	poslání.	Skrze Jeho smrt a zmrtvýchvstání nám, lidem, znovu 
zpřístupnil dosud narušený vztah s naším Bohem.	Tato	dobrá	
zpráva	je	nabízena	každému,	ale	je	platná	pouze	pro	ty,	kteří	ji	uvěří	
a přijmou.	Od	té	chvíle	Duch	svatý	přebývá	v	našem	nitru	a	ujišťuje	nás	
o	tom,	že	jsme	Božími	dětmi.	Boží	misie	Ježíšem	Kristem	nekončí,	další-
mi	nositeli	dobré	zvěsti	o	smíření	jsou	apoštolové,	pak	druhá	generace	
křesťanů	a	další,	kteří	zvěst	přijmou.	Z	malé	oblasti	Judska	a	Samaří	se	
radostná	zvěst	velmi	rychle	šíří	do	Evropy	a	následně	do	celého	světa.	
Všude	tam,	kde	proniká	evangelium	se	tvoří	sbory,	kterých	součástí	
jsou	lidé,	jež	evangeliu	uvěřili	a	přijali	Ježíše	Krista,	jako	svého	Pána	
a Spasitele.	Církevní	sbory	nejsou	cílem,	nýbrž	prostředkem	k	prožívání	
Boží	přítomnosti,	Boží	oslavě	a	zmocňování	k	naplnění	poslání.

Z velkého příběhu lidstva vyplývá 
několik skutečností:

 · není	většího	zázraku,	než	proměna	
lidského	srdce	a	znovunalezení	
vztahu	s	Bohem

 · nejsme	to	my,	kdo	má	moc	
zachránit	člověka,	ale	Bůh

 · naším	úkolem	je	žít	novým	životem	
s	Kristem	a	být	nositeli	zprávy	
o smíření	všem	lidem

Pozn. Uvědomujeme si, že Boží plán záchrany má mnohem hlubší smysl a širší kontext než náš zjednodušený popis. Pro naše přemýšlení o vizi je však dostačující.
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Sbor	sídlí	ve	městě,	které	je	poznamenáno	slavnou	minulostí	hlavního	města	
Slezska	s	důrazem	na	kulturu,	vzdělání	a	nově	i	sportovní	vyžití,	ale	nese	si	s	sebou	
také	stíny	minulosti	týkající	se	česko-německých	vztahů,	česko-židovských	vztahů	
a stopy	minulého	režimu.	Střední	a	starší	generace	Opavanů	formativní	část	svého	
života	prožila	v	době	komunismu,	který	výrazně	ovlivnil	jejich	světonázor.	Gene-
race	mileniálů	a	mladší	jsou	naopak	velmi	otevřeni	na	jakýkoli	(duchovní)	zážitek	
a	nebojí	se	s	duchovnem	experimentovat.	V	dnešní	době	je	patrné	napětí	mezi	
romským	etnikem	a	většinovým	obyvatelstvem.	Také	příjmové	nůžky	se	stále	více	
rozevírají	–	bohatí	bohatnou	ještě	víc	a	chudí	ještě	více	chudnou.	Na	různých	mís-
tech	žije	různé	spektrum	lidí.	Obecně	lze	říct,	že	město	pulzuje	životem.	K	spádové	
oblasti	Opavy	patří	také	okolní	obce,	kde	lidé	bydlí,	nicméně	dojíždějí	do	zaměst-
nání	do	Opavy.	Do	takového	prostředí	má	zaznít	zvěst	evangelia.

Ve	skutečnosti	lidé	touží po Kristu	i	bez	toho,	že	by	si	byli	své	touhy	vědomi.	Pou-
ze	v Něm	mohou	být	tyto	touhy	zcela	naplněny.	Božím	plánem	je	osobně	se	setkat	
s	lidmi	žijícími	v	Opavě	a	okolí,	naplnit	jejich	nejhlubší	potřeby	a	vyslat	je	ke	sdílení	
dobré	zvěsti	dalším	lidem,	uprostřed	kterých	žijí.

To,	„co”	můžeme	pro	tyto	lidi	udělat,	je	zřejmé.	Zprostředkovat jim to nadpřirozené 
setkání Boha s člověkem. Nabídnout jim Krista a osobní vztah s Ním.	Otázkou	
zůstává	„jak”.	Budeme	se	jen	modlit	a	čekat	na	zázrak?	Nebo	Opavany	pozveme	na	
křesťanský	koncert,	který	pro	ně	připravíme?	Nebo	budeme	do	duchovních	oblastí	nad	
Opavou	provolávat	Boží	zaslíbení?	Nebo	se	budeme	zabývat	minulostí	Opavanů	a zku-
síme	vyřešit	problémy,	které	se	táhnou	již	po	generace?	Pozveme	je	na	bohoslužbu?	
Uděláme	pro	ně	grill	party?	Pronikneme	do	škol	a	oslovíme	evangeliem	mladou	genera-
ci?	Budeme	vydávat	články	s	náboženskou	tematikou?…	To	jsou	důležité	otázky,	které	je	
třeba	si	položit.

Abychom	si	mohli	na	tyto	otázky	odpovědět,	potřebujeme	vidět	to,	kudy	nás	Duch	svatý	
vede,	vidět	vizi	sboru.	Dovolte	nám	vzít	Vás	na	cestu	objevování	a	implementace	Božího	
vidění	pro	náš	sbor.

Lidé zde v Opavě,  
jako všude jinde,  
mají své touhy. Touží:

 · být	milováni
 · po	uzdravení
 · mít	hodnotu	 
a	žít	hodnotným	 
způsobem	života

 · po	smyslu	života
 · po	jistotě
 · po	pravdě
 · uniknout	před	bolestí	
a prázdnotou

„Celé město zažívalo velikou radost.” 

(Skutky 8,8)
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Na	výjezdním	zasedání	staršovstva	v	Londýně	(26.–29.	4.	2019)	jsme	došli	k	závěru,	
že vize	sboru	by	měla	vycházet	z	Velkého	přikázání,	obsahovat	Velké	poslání	a	vizi	Ježíšo-
vy	služby.	Tedy:

„Jeden z nich, znalec Zákona, se pak zeptal, aby ho vyzkoušel: ,Mistře, které je největší 
přikázání v Zákoně?’ Ježíš mu odpověděl: ‚Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým 
srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.’ To je první a největší přikázání. Druhé je 
mu podobné: ,Miluj svého bližního jako sám sebe.’ V těchto dvou přikázáních spočívá 
celý Zákon i Proroci.” (Matouš 22,35–40)

„Ježíš k nim přistoupil a řekl: ‚Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Proto jděte. 
Získávejte mi učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého 
a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny 
dny až do skonání světa’.” (Matouš 28,18–20)

„Duch Hospodinův je nade mnou, neboť mě pomazal nést evangelium chudým. Poslal 
mě vyhlásit propuštění zajatým a prohlédnutí slepým, propustit soužené na svobodu 
a vyhlásit léto Hospodinovy milosti.” (Lukáš 4,18–19)
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– prožívat Boha jako svého Pána  
(Velké přikázání a Velké poslání)

Byť	nikdy	nebudeme	zážitkovou	církví	(ve	smyslu	neustálého	
usilování	o	emotivní	zážitek),	přesto	nechceme	rezignovat	
na prožívání	osobního	setkání	s	živým	Kristem	během	uctívání,	
čtení	Písma,	poslechu	kázání,	modliteb	a	vzájemných	rozhovo-
rů.	Tento	druh	zážitku	nemůžeme	vytvořit	a	ani	se	o to	nesnaží-
me,	ale	můžeme	k	němu	zvát.	Věříme,	že	Ježíš	se	skrze	Ducha	
svatého	chce	setkávat	s	lidmi	na	osobní	úrovni	i	prostřednic-
tvím	společenství	sboru.	Bůh	se	chce	zjevovat	jako	Pán	nad	
našimi	životy.	Jemu	má	být	podřízeno	naprosto	všechno.

Prožívání	Boha	se	projevuje	různými	způsoby,	tím	stěžejním	
zážitkem	je	prožitek	záchrany	a	svobody	od	svých	hříchů,	
ale	také	zázračné	zážitky	uzdravení	našeho	těla	a	naší	duše.	
Navíc	dnes	a	denně	prožíváme	zážitky	proměny	našeho	způ-
sobu	smýšlení	a	jednání	–	cílem	této	proměny	je	charakter	
Ježíše	Krista	v	nás.

– předávat Boží lásku 
a nabídnout milost (Velké 
přikázání a Vize Ježíšovy služby)
Motivem	našeho	života	a	služby	je	Boží	láska.	
Láska,	která	není	pouhým	vyznáním	pocitů,	ale	
je	rozhodnutím	a	činem.	Láska,	která	je	spojená	
s	nepohodou,	sebezapřením,	vyhrnutými	rukávy	
a	štědrostí	v	dávání.

Pokud	je	láska	motivací	ke	službě	druhým,	milost	
je	jejím	obsahem.	Při	své	službě	okolí	zdůraz-
ňujeme	nikoli	hrozbu	Božího	soudu,	ale	Boží	
velikou	milost	(Jan	3,17).

Prožívat Boha jako svého 
Pána, nechat se Ježíšem 
Kristem zachránit, uzdravit 
a proměnit; předávat Boží 
lásku a očekávat Boží 
milost a s pomocí Ducha 
svatého pověřovat učedníky 
ke službě. 

– pověřovat učedníky ke službě 
(Velké poslání)

V	první	řadě	jsme	to	my,	kteří	jsme	přijali	zmoc-
nění	k	tomu,	abychom	se	přidali	k	Božímu	dílu	
záchrany,	ale	velmi	dobře	si	uvědomujeme,	že	
se	tato	mise	nemůže	zastavit	na	nás,	ale	má	
pokračovat	dále.	Nositeli	zvěsti	však	nemohou	být	
pouze	ordinovaní	služebníci	a	dalších	několik	„ob-
darovaných”	členů	sboru.	Všichni	jsme	přijali	úkol	
činit	učedníky	podle	našeho	duchovního	obdaro-
vání.	Členové	sboru	by	měli	vědět,	jaké	jsou	jejich	
duchovní	dary	a	jak	je	používat	k	růstu	Božího	
království.	Pokud	je	řeč	o	růstu,	nechceme	se	
spokojit	pouze	s	lineárním	růstem,	nýbrž	toužíme	
být	svědky	růstu	Ježíšových	učedníků	v exponen-
ciální	rovině	tak,	jak	ji	vidíme	ve	Skutcích	apoštolů.
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Vděčnost.	Velikou	hodnotou	našeho	sboru	
je	postoj	vděčnosti,	který	vůči	sobě	navzájem	
máme. Běžně	jeden	druhému	děkujeme	za	služ-
bu,	která	byla	uskutečněna.	Všímáme	si	malých	
věcí	a	rádi	za	ně	vyjadřujeme	svou	vděčnost.

Štědrost. Neméně	hodnotným	postojem	je	
štědrost.	A	to	jak	finanční,	tak	časová	investice,	
které	členové	rádi	vynakládají	na	Boží	dílo.	Jistě,	
ve	všem	je	možné	růst,	platí	to také	o	štědrosti,	
ale	obecně	platí,	že	potřeba	sboru	nebo	jednot-
livce	si	nalézá	mnohá	otevřená	srdce.

Věrnost.	Zvláště	ve	službě.	Jsou	mezi	námi	lidé,	
kteří	léta	sloužili	ve	staršovstvu	nebo	v	nějaké	
vedoucí	roli	a	nastavili	tím	vysokou	laťku	a	dali	
dobrý	příklad	věrnosti.	Odvádí	dlouhodobě	velmi	
kvalitní	službu.	Nehledě	na	to,	zda	sbor	zrovna	
prožívá	dobré	období	nebo	nikoli.

Když přemýšlíme 
o našem sboru, 
napadají nás různé 
přívlastky, které 
charakterizují naše 
společenství. Po-
kusíme se vybrat 
tři klíčové, které 
vnímáme jako jisté 
dědictví minulosti 
(v pozitivním slova 
smyslu), na kte-
rých můžeme sta-
vět do budoucna. 
Všechny tři hodno-
ty zároveň zrcadlí 
– byť nedokonale 
– něco z Božího 
charakteru.

19
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Prvním krokem je zajištění širokého modlitebního zázemí	v	rámci	
sboru	i	mimo	něj.	Uvědomujeme	si,	že	tato	odvážná	vize	neujde	
pozornosti	Božího	nepřítele	a	budeme	dříve	nebo	později	čelit	
všelijakým	snahám	o	zničení	Boží	vize	v	našem	sboru.	Potřebuje-
me	mobilizovat	modlitebníky	k	tomu,	aby	se	u	Boha	přimlouvali	
o	ochranu	před	zlem	a	zlým,	ale	také	potřebujeme	prosit	o	Boží	
moudrost	k	dobrým	rozhodnutím,	tolik	potřebné	duchovní	dary01,	
odvahu	činit	kroky	víry,	vedení	a	neustálé	naplňování	Duchem	sva-
tým	a za	mnoho	dalších	aktuálních	modlitebních	potřeb.

Druhým krokem je revize stávajících	sborových	služeb.	Je	třeba	si	
klást	otázky,	zda	to,	co	již	„děláme”	jako	sbor,	umožní	lidem,	kterým	
sloužíme,	prožívat	Boha,	předávat	jim	Boží	lásku	a	zda	díky	tomu	
přijímají	pověření	ke	službě	na	poli	Božího	království?	Ať	se	jedná	
o	dětskou	službu,	dorost,	mládež,	pastýřský	tým,	sociální	službu	
a mnoho	dalších.	Pokud	k	třem	„P”	nedochází,	je	třeba	je	pozměnit	
tak,	aby	plně	odrážely	vizi	sboru.	Může	dojít	také	k	redukci	sbo-
rových	služeb.	Bude	se	tak	dít	v	případě,	nebudou-li	tyto	služby	
naplňovat	vizi	sboru.	Nechceme	dělat	vše	možné	a	dohromady	nic	
pořádně.	Nejde	nám	o	široký	záběr	služby,	jde	nám	o	lepší	zacílení.

Pokud	jde	o	nedělní bohoslužbu,	počítáme	s	návštěvou	hledajících,	
ale	vnímáme	misii	více	za	církevními	zdmi,	než	uvnitř.	Bohoslužba	

01	 „Horlete	po	těch	nejlepších	darech!”	-	1.	Korintským	12,31a
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má	sloužit	k	tomu,	aby	se	Boží	lid	mohl	jednou	týdně	setkat a společně prožívat	Boha,	
být	znovu	ujištěn o Boží	lásce	ke	každému	člověku	a	přijmout	pověření k	misijnímu	
a učednickému	životnímu	stylu,	který	žijeme	v	průběhu	celého	týdne.	Děje	se	tak	pro-
střednictvím	zvěstování	Božího	slova,	modliteb	Božího	lidu,	chvalozpěvů	a	společenství.

Zakládání nových sborů je	prokazatelně	efektivní	způsob	šíření	Božího	království	v evrop-
ském	kontextu.02	Chceme	proto	tento	způsob	šíření	evangelia	co	nejvíce	podpořit.	Když	
hovoříme	o	zakládání	sborů,	nemusí	to	nutně	znamenat	vznik	nové	církevní	právnické	
osoby.	Chceme	své	pojetí	sboru	přiblížit více	novozákonnímu	vnímání	sboru.03	Uvědo-
mujeme	si,	jak	velmi	zažité	je	instituční	vnímání	sboru,	které	je	spojeno	s	určitým	místem	
(chrámem),	už	méně	s	lidmi,	kteří	jej	tvoří,	které	klade	důraz	na	službu	ordinovaných	
služebníků	více	než	na	všeobecné	kněžství	všech	věřících.	Už	samotná	reformace	prohla-
šuje,	že	církev	je	všude	tam,	kde	se	zvěstuje	Boží	slovo,	vysluhují svátosti	a věřící	se	
vzájemně	povzbuzují a napomínají,	aby	rostli	do	Kristovy	podoby.04	To,	zda	se	zaklá-
dání	nových	sborů	v	opavském	kontextu	ukáže	jako	úspěšné	nebo	ne,	budeme	hod-
notit	podle	toho,	zda	vůbec	a	kolik	sborů,	případně	za	jak	dlouho,	založí	námi	založené	
sbory.05

02	 Data	týkající	se	zakládání	sborů	v	rámci	Církve	bratrské	jsou	dostupné	zde:	https://www.7z.cb.cz/tradice-zakladani-sboru-v-cb/
03	 Na	základě	Skutků	2	rozpoznáváme	10	znaků	zdravého	sboru:	Boží	slovo,	křest,	modlitba,	činění	učedníků,	vzájemná	láska,	uctívání	Boha,	Večeře	Páně,	

štědrost,	zmocňující	vedení.	To	vše	je	doprovázeno	Božím	působením.
04	 Vyznání	víry	s	komentářem,	2017	Rada	CB,	Praha	–	s.29–30
05	 Hodnotícím	kritériem	není	nic	jiného	než	schopnost	multiplikace.

Vedení lidí za Kristem skrze učednický proces.	Pevně	věříme,	že	evangelizace	a	učednictví	
nemá	být doménou	pouze	„povolaných”,	ať	už	ordinovaných	nebo	vhodně	obdarova-
ných	služebníků	v	církvi.	Jedná	se	o	odpovědnost	a	úkol	VŠECH,	kteří	přijali	Krista	a násle-
dují	Ho. Křest	vnímáme	jako	součást	učednického	procesu.

Výchova nových vedoucích. Dittrich	Schindler	říkal,	že	nejlepší	vedoucí	jsou	ti,	kteří	ještě	
nejsou	obráceni.	Chceme	se	intenzivně	věnovat	vybraným	lidem,	kteří	vykazují	znaky	věr-
nosti,	dostupnosti	a	učenlivosti,	zároveň	jsou	ochotní	předávat	dále	to,	co	se	naučili.	Círk-
ev	je	tak	silná,	přitažlivá	a	inspirující,	jak	silní,	přitažliví	a	inspirující	jsou	její	vedoucí.	Dosud	
většina	vedoucích	vyrostla	samovolně,	teď	chceme	do	svých	lídrů	cíleně	investovat.

Dalším krokem	je	otevřenost	vedení	sboru	na	to,	k	čemu	konkrétně	vede	a	zve	Duch	
svatý	členy	sboru.	O	otevřenosti	můžeme	mluvit	tehdy,	je-li	konkrétní	podnět	v	souladu	
s vizí	sboru.	Jelikož	se	má	jednat	více	o	životní	styl	než	o	instituční	aktivitu,	chceme	vní-
mat	sbor	jako	platformu	k	naplňování	Boží	vize.
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Uvědomujeme	si,	že	dokud	budeme	„církví	bojující”,	tedy	budeme	žít	a	sloužit	na	této	
zemi,	nezanedbatelnou	roli	bude	odehrávat	hmotné	zabezpečení	sboru.	Přičemž	máme	
větší	ambici	než	finančně	„přežít”	do	příštího	roku,	naším	záměrem	je	disponovat	finanč-
ním	potenciálem,	díky	kterému	poroste	vliv	Božího	království	na	tomto	světě.

Chceme,	aby	v	roce	2030	hrály	z	hlediska	příjmu	sboru	nejvýznamnější	roli	štědré	dary	
členů	a	přátel	sboru,	dále	pak	pasivní	příjem	v	podobě	pronájmu	nemovitostí.	Uvědomu-
jeme	si,	že	současný	„třetí	pilíř”	v	podobě	restitučních	náhrad	se	bude	zmenšovat,	proto	
první	dva	musí	systematicky	růst.

Při	stanovování	rozpočtu	sboru	se	chceme	řídit	pravidlem 10–10–80. 

V	době	hojnosti	odložíme	požitky	ve	výši	10	%	z	příjmů	sboru	(konkrétně	
z darů	členů	a	přátel	sboru)	ve	prospěch	budoucnosti	(Josefův	princip).

Ať	budeme	prožívat	dobu	hojnosti	nebo	nedostatku,	vždy	budeme	inves-
tovat	částku	ve	výši	10	%	z	příjmů	sboru	(konkrétně	z	darů	členů	a	přátel	
sboru)	na	misijní	projekty	mimo	náš	sbor.

Částku	ve	výši	80	%	z	příjmů	sboru	(konkrétně	z	darů	členů	a	přátel	sboru)	
a další	příjmy	nevázané	na	dary	členů	spotřebujeme	na	běžné	výdaje	v da-
ném	roce	nebo	na	jiné	investice.

Jsme	velmi	vděčni	předchozí	generaci	za	zázemí	v	podobě	sborové	budovy	
na	Hradecké	50,	která	slouží	jako	sídlo	sboru,	zároveň	je	zde	bohoslužebná	
místnost,	byt	kazatele,	kancelář	a	místnosti	pro	dětskou	službu,	ev.	setkávání	
mládeže.	Nicméně	pokud	potřeby	sboru	přesáhnou	možnosti	zázemí,	které	
je	schopné	poskytnout	sborová	budova,	budeme	směle	přemýšlet	o	novém	
řešení	onoho	zázemí	na	míru	aktuálních	potřeb	sboru.	Budovu	pojímáme	
jako	věc	služebnou,	která	z	podstaty	věci	nesmí	limitovat	práci	sboru.

V	zájmu	uvolnění	kapacity	vedoucích	ve	sboru	a	v	očekávání	většího	nárůstu	
administrativní	zátěže	bude	tato	odpovědnost	nově	svěřena	administrativní-
mu	pracovníkovi.

25
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Konzumní způsob života.	Pojem	označující	způsob	života,	založený	na	vysoké	úrovni	
spotřeby	a	její	vysoké	hodnotě	člověka	a	pro	společnost.	Touha	„mít”	plodí	pasivitu.06 
Ve společenství	církve	se	tento	životní	styl	projevuje	velmi	malou	nebo	žádnou	anga-
žovaností	ve	službě	církvi	i	světu	kolem	nás. Máme	tendenci	podléhat	dojmu,	že	stačí	
občas	být	přítomen	na	nedělní	bohoslužbě	a	být	pasivním	příjemcem	toho,	co	se	
odehrává	na	pódiu.	Opačným	důrazem	je	reformační	dědictví	všeobecného	kněžství,	
díky	kterému	je	každý	křesťan	povolaný	k	tomu,	aby	zpřítomňoval	Krista	ve	společnosti,	
uprostřed	které	žije.

Individualismus.	Tento	pojem	je	filosofickým	konceptem,	podle	něhož	je	individuum	
cílem	samo	o	sobě	a	jeho	posláním	je	seberealizace	a	sebekultivace.07	Ve	společenství	
církve	se	projevuje	sobeckým	zájmem	o	svou	rodinu	a	sebe,	nezájmem	o	další	členy	
sboru.	Proti	tomu	stojí	biblické	důrazy	toho,	že	Bůh	vždy	jednal	nejen	s	jednotlivcem,	ale	
také	se	skupinou	lidí	–	izraelským	národem	jako	celkem,	následně	s	církví	jako	celkem	
a také	jednotlivými	sbory.

06	 Definice	převzata	ze	Sociologické	encyklopedie	-	https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Způsob_života_konzumn%C3%AD
07	 Definice	převzata	ze	Sociologické	encyklopedie	-	https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Individualismus

Materialismus. Jedná	se	o	filosofický	směr,	který	staví	na	organické	jednotě	materia-
listického	pojetí	světa.08	Ve	společenství	církve	se	projevuje	nedůvěřivostí	vůči	všemu,	
co	nelze	popsat,	pojmenovat	a	vysvětlit	lidským	rozumem,	včetně	zázračného	Božího	
působení,	také	velikým	důrazem	na	vzdělání	bez	patřičných	důrazů	na	Boží	jednání,	Boží	
moc,	Boží	tajemství.	Písmo	nás	však	vede	k	obojímu	zároveň,	připomíná,	že	jsme	byli	
stvořeni	samotným	Bohem	a	byl	do	našich	chřípí	vdechnut	dech	života.	Také	zdůrazňuje	
naši	křehkost	a	zemitost	tím,	že	jsme	byli	zformováni	z	prachu	této	země.09

Jsme	si	vědomi,	že	důvěra	v	instituce	je	v	krizi,	nemluvě	o	důvěře	v	církevní	instituce10. 
Naší	snahou	není	instituci	církve	zahodit,	ale	svým	jednáním	formovat	nové	pojetí	církve	
v	naší	společnosti.

Uvědomujeme	si,	že	zdolávat	výše	zmíněné	překážky	znamená	plout	proti	proudu	doby,	
který	bude	stále	silnější.	Vědomě	však	chceme	vnášet	kulturu	Božího	království	do	kultu-
ry,	uprostřed	které	žijeme.

08	 Definice	přejata	ze	Sociologické	encyklopedie	-	https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Materialismus_dialektický
09	 Genesis	2,7
10	 Důvěra	v	církevní	instituce	v	České	republice	se	v	březnu	2020	pohybovala	okolo	30	%.	Zdroj:	CVVM	-	https://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/

documents/c2/a5187/f9/po200409.pdf

Situačních překážek, 
které budeme muset zdo-
lat, bude jistě celá řada. 
Chceme zde pojmenovat 
ty, které vycházejí z naší 
kultury, ve které žijeme, 
tedy zápas s nimi je třeba 
vést dlouhodobě a cíleně.
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Narazit	v opavských	kavárnách	a	na	veřej-
ných	prostranstvích	na	malé	hloučky	lidí,	
kteří	společně	diskutují	nad	Biblí	a	modlí	
se,	není	nic	výjimečného.	Je	běžné,	že	lidé	
mají	nainstalovanou	aplikaci	Bible	ve	svém	
mobilu	a	aktivně	ji	používají.	Nikdo	ani	neví,	
kde	se	ten	nápad	vzal,	ale	mnozí	křesťané	se	
osmělili,	vystoupili	ze	svého	soukromí	a na-
bídli	rozhovory	nad	Biblí	svým	sousedům,	
přátelům,	i	náhodným	návštěvníkům	kaváren	
a	hospod.	Církev	v Opavě	se	probouzí,	křes-
ťané	z různých	sborů	a	misijních	organizací	
se	navzájem	povzbuzují	v následování	Krista	
a	osobnímu	předávání	evangelia	od	srdce	
k srdci,	modlí	se	jeden	za	druhého	a	za	své	
hledající	přátele.

Před	několika	léty	v	Opavě	vznikl	nový	samo-
statný	sbor	Církve	bratrské	–	Elim	na	sídlišti	
v	Kateřinkách.	Nový	sbor	rychle	roste.	Má	
potřebu	zvěstovat	evangelium	také	na	jiných	
místech.	Křty	se	konají	několikrát	ročně,	všu-
de	tam,	kde	to	jen	trochu	jde.	Sbor	v Brun-
tále	se	již	osamostatnil.	Dnes	je	to	centrum	
duchovního	dění	na	Bruntálsku,	které	je	
navštěvováno	potřebnými	lidmi,	všelijak	
duchovně	a	duševně	strádajícími,	kteří	našli	
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naplnění	svých	potřeb	v	Ježíši	Kristu.	Duch	svatý	rychle	doplnil	úbytek	členů	ve	sboru	
Církve	bratrské	v	Opavě	na	Hradecké	ulici	způsoben	vznikem	sboru	nového,	ba	dokonce	
předčil	očekávání	mnohých.	Sbor	má	již	víc	než	160	aktivních	členů	a	slouží	během	týdne	
více	než	1600	lidem.	Členové	sboru,	kteří	se	pravidelně	scházejí	k	bohoslužbám,	na kte-
rých	radostně	oslavují	živého	Pána,	Ježíše	Krista,	prožívají	Boží	dotek	a	proměnu	skrze	
zvěstované	slovo,	svátosti	a	společenství.	Setkávají	se	rádi,	vidí	v	tom	velikou	přidanou	
hodnotu.	Cítí	se	zmocněni	k	tomu,	aby	mohli	další	týden	nejen	nějak	přežít,	ale	aby	mohli	
se	sdílet	živým	Kristem.	Plni	dojmů	se	pak	za	týden	vrátí,	aby	se	sdíleli	svědectvími	toho,	
jak	Duch	svatý	působí	v	různých	lokalitách	Opavy	a	okolí.

Kromě	organizovaných	bohoslužebních	setkání	se	zrodily	neformální	společenství	
v domácnostech	některých	členů	sboru,	dokonce	i	(zatím)	nevěřících	lidí,	kteří	otevřeli	
svá	srdce	i	své	domovy	pro	taková	setkání.	Těchto	skupin	je	už	50	a	rychle	přibývají.	
Ano,	stane	se,	že	nějaká	skupina	zanikne,	ale	vznikají	nové.	Tyto	skupiny	nikdo	z	vedení	
sboru	neřídí	ani	nemá	potřebu	kontrolovat,	slouží	však	svou	radou	a	podporují	je.	Co	víc,	
každý	ze	starších	má	svůj	hlouček	lidí,	kterým	se	věnuje.	Učednické	doprovázení	není	jen	
doménou	starších,	mnoho	členů	sboru	rádo	sdílí	svůj	život	s	jinými.	Před	nástroji	a me-
todami	má	přednost	vztah	lásky,	který	lidé	radostně	sdílí	mezi	sebou.	Velmi	povzbudivé	
na	tom	je,	že	setkání	skupin	se	účastní	z	velké	části	lidé	hledající.	Některé	skupiny	jsou	
na tolik	silné	a	soběstačné,	že	jeví	zárodek	nového	sboru.

Křesťané	z	různých	církví	mají	stále	větší	vliv	na	město,	ve	kterém	žijí.	Církev	už	nevzbu-
zuje	negativní	konotace,	ale	díky	příběhům	lidí,	kteří	se	setkali	s	Kristem,	lidé	nahlížejí	
na církev	kladně.	Boží	jméno	je	v	úctě	a	Boží	sláva	je	stále	více	viditelná.

30
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Matka s pěti malými dětmi (mladšími 7 let) –	aby	pěstovala	
svůj	duchovní	život	uprostřed	chaosu,	kterému	říká	„domov”,	
ponechala	několik	otevřených	Biblí	na	různých	místech,	aby	si	
mohla	přečíst	alespoň	pár	veršů,	kdykoli	najde	několik	vteřin	
u žehlení	prádla,	během	umývání	nádobí	aj.	Několik	let	už	pěstu-
je	zvyk	neustálé	modlitby	za	Jeho	království	a	Bůh	často	vyslýchá	
její	modlitby.	Několikrát	za	týden	jde	s	dětmi	na	hřiště,	tam	cíleně	
navazuje	rozhovor	s	jinými	matkami.	Některé	z	nich	jsou	věřící,	
s	nimi	hledá	způsoby,	jak	růst	hlouběji	ve	víře	nebo	jak	pomá-
hat	v	duchovním	růstu	svým	rodinám.	Velmi	ráda	také	mluví	s	
nevěřícími	matkami	u	školky	nebo	na	hřišti,	protože	její	rozho-
vory	často	směřují	k	Ježíši.	Ještě	nevznikla	příležitost	k	tomu,	aby	
spolu	s	matkami	začala	biblické	studium.	Nicméně	přesně	ví,	jak	
by	to	dělala,	kdyby	ji	Bůh	dal	možnost,	protože	několikrát	týdně	
vede	podobné	biblické	studium	doma,	se	svými	dětmi.	Zatím	si	
toho	není	vědoma,	ale	některé	z	jejich	dětí,	až	vyrostou,	stanou	
se	obdarovanými	služebníky,	kteří	osloví	evangeliem	tisíce	lidí.	
Každé	její	dítě	později	přizná,	že	příklad	osobní	víry	a misijního	
životního	stylu	jejich	matky,	byl	pro	jejich	život	stěžejní.	Manžel	
o	ní	často	říká,	že	její	víra	jej	inspiruje,	protože	ví,	že	má	důvěrný	
vztah	s	Bohem.

Nevíme, jaké konkrétní příběhy se odehrají v sou-
vislosti se sborovou vizí, nicméně namodelovali 
jsme několik příběhů ze života členů sboru abychom 
nastínili, jak se tito lidé mohou přidat k vizi. Pokud 
hledáš své místo ve vizi, zde je několik příkladů.
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Studentka střední školy –	chodí	do	mládeže	teprve	pár	let,	kde	vedoucí	dbají	o	její	
duchovní	růst.	Naučila	se	hledat	kamarády	ve	škole,	kteří	mají	hlad	po	Bohu.	Pán	Bůh	jí	
už	dal	více	než	30	žáků,	kteří	začali	chodit	na	biblické	studium.	Osobně	vede	několik	sku-
pin,	další	skupiny	vedou	její	kolegové,	kterým	se	věnovala	a	trénovala	je	k	tomuto	účelu.	
Dokonce	jednu	takovou	holku	našla	na	jiné	škole,	která	vede	skupinku	pro	další	„hlado-
vé”	na	internátě.	Tuší,	že	existuje	víc	kamarádů,	kteří	jsou	hladoví	po	Bohu,	ale	už	cítí,	že	
dosáhla	na	maximum	své	kapacity.	Modlí	se,	aby	někteří	z	těch,	se	kterými	se	setkává,	
začali	taková	setkání	u	Bible	se	svými	rodinami.	To	se	zatím	nestalo.	Ale	všimla	si	toho,	že	
najde	nejvíc	ochotných	lidí	ke	společnému	setkávání	u	Písma	v	týdnech,	kdy	modlitební	
týmy	vedou	intenzivní	modlitební	setkání	za	jejich	školu.

Dětská lékařka –	Uvěřila	před	dvěma	léty	během	rodinných	setkání	u	Bible.	Byla	tak	
nadšená	z	toho,	co	se	naučila	z	Písma,	že	se	musela	sdílet	svou	radostí	s	některými	
svými	pacienty.	Pán	si	používal	k	tomu,	aby	u	svých	pacientů	vedle	fyzických	problémů	
diagnostikovala	také	duševní	problémy.	Byla	velmi	překvapená	z	toho,	že	i	oni	chtějí	číst	
Bibli	doma,	ve	svých	rodinách.	Bůh	ji	nedávno	zjevil,	že	je	více	lidí	z	řad	její	pacientů,	kteří	
jsou	otevření	pro	novou	zkušenost	s	Biblí,	ale	nemá	už	kapacitu	se	jim	sama	věnovat.	
Poprosila	pár	lidí	ve	svém	sboru,	včetně	svého	kazatele,	aby	věnovali	pár	hodin	týdně	
a	strávili	čas	v	čekárně	její	ordinace	a	věnovali	se	třeba	vyprávěním	biblických	příběhů	
dětem	a	jejich	rodičům,	které	čekaly	na	vyšetření.	Už	se	našlo	pár	dalších	rodin,	kteří	díky	
jejich	službě	se	začali	pravidelně	scházet	k	četbě	Bible	ve	svých	domácnostech.	Modlí	se,	
aby	jí	Pán	dal	více	takových	rodin.

Důchodce –	Už	dlouhá	léta	následuje	Ježíše.	Jeho	fyzická	sila	sice	už	není	taková,	jaká	
bývala	dříve,	ale	přesto	rád	vyhledává	lidi,	kteří	jsou	otevření	pro	Boha	v	dnešní	době.	
Nicméně	vzal	si	částečnou	odpovědnost	za	nejdůležitější	součást	vize	sboru	–	modli-
tební	zápas.	Vede	jeden	ze	sedmi	modlitebních	týmů.	Jeho	tým	se	setkává	každé	úterý	
dopoledne	a	stráví	v	modlitbě	tři	hodiny.	Často	pořádají	modlitební	jízdy,	protože	chůze	
mu	dělá	problémy.	Sedí	v	autě	spolu	s	dalšími	důchodci	a	zastaví	se	před	školou,	pak	
zase	před	lékařskou	ordinací,	chvíli	se	modlí	také	před	místem,	kde	se	setkává	mládež,	
u modlitebny,	pak	zajedou	i	k	místnímu	hřišti.	Nevystupují	z	auta,	aby	mluvili	s	lidmi,	
chtějí	se	soustředit	na	Boha	a	prosí	Jej,	aby	na	těch	místech	mocně	jednal.	Mají	přehled	
o	tom,	kde	probíhají	mnohá	studia	Bible	ve	městě,	které	náš	sbor	momentálně	vede.	
Stráví	několik	minut	na	parkovišti	u	každého	z	těchto	míst,	aby	se	modlili	za	konkrétní	
setkání	i	za	lidi,	kteří	se	jich	účastní.	Modlí	se,	aby	lidé	slyšeli	Ježíšův	hlas,	aby	prožívali	
nadšení	z	Krista,	začali	jej	následovat	a	proměňovali	se	do	Jeho	podoby	a	učili	se,	jak	činit	
další	učedníky.	Ve	svých	modlitbách	se	neomezují	na	setkání	pořádané	svým	sborem,	ale	
modlí	se	také	za	některá	Biblická	studia,	které	vedou	křesťané	z	jiných	sborů.	Vstoupili	
do	modlitebního	zápasu,	který	se	týká	Božího	království,	nejen	konkrétního	sboru.	Ví,	že	
zítra	přijde	další	modlitební	tým,	aby	se	za	jednotlivá	místa	modlil.	Často	slyší	příběhy	
a Božích	zázračných	jednáních	na	místech,	za	které	se	pravidelně	modlí.	Jsou	přesvědče-
ni	o	tom,	že	Bůh	slyší	a	vyslýchá	jejich	modlitby.	Pořád	se	modlí	za	další	místa,	paneláky,	
rodinné	domy,	školky,	školy	a	celé	vesnice,	kde	ještě	nejsou	žádná	pravidelná	setkávání	
nad	Písmem.	Modlí	se,	aby	Bůh	vyslal	dělníky	na	svou	žeň.
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