


(inspirováno knihou Johannese Reimera: Obejmout 
svět)



Církev = křesťanské náboženství

Církev = působiště zbožných

Církev = místo, kde dostaneme návod na život



Sebe, křesťany, církev;

Sebe, církev, ostatní lidi ve světě;

Svět.



Bůh buduje svoji církev (Mt.18);
My budujeme jeho církev;
Kdo chce žít, měl by se k nám připojit;
Spasení je v církvi!
Moderní křesťanství je zaměřeno dovnitř a misii soustředí do církve;
Zvěstování je proto určeno nejprve NÁM.



Nekonformní;
Exkluzivní;
Etnicko-náboženská;
Málo přitažlivá;
Na úniku do imaginárního světa;
Hierarchická.



Jan. 3,16: Neboť tak Bůh miloval svět…;

Missio Dei – vykoupení světa;

Missio Christi – světlo pro lidi (Jan 1,; Lk. 4,18ff);

Boží plán spásy se soustředí na celý vesmír.



Jako ON – tak i my (Jan. 20,21)!
Získávejte mi učedníky mezi národy (Mt. 28,19-20) – „ta etne“ – socio-
kulturní prostředí: Přetvářejte život lidí podle Božích úmyslů!
Církev – Boží nový lid (1Petr. 2,9-10): genos – ethnos – laos.
Ekklesia – shromáždění těch, kdo  nesou odpovědnost!
Církev v NZ je zaměřená ven!



Integrující ;
Vědoma si svého misiního poslání;
Vnímající celek;
Vědoma si kontextu;
Mesiánská.



Je zaměřená na misii: připravuje sbor na jeho misijní úkol (Ef. 2,10; 
4,12);
Je mesiánská: vždy cílí na změnu a transformaci (2Kor 5,18ff);
Je celostní: bere na zřetel celého člověka s jeho životními okolnostmi 
(Mt. 28,19-20).



Porozumět svému životu

Věci, které máme

Věci, které děláme

Věci, které si myslíme

Víra



Princip  vtělení

Princip  těla

Princip  setby



Jan 1,1ff: 
Boží slovo

se stává
tělem/člověkem

a
lidé vidí jeho slávu



Tělo – Boží plnost toho, který všechno přivádí k naplnění (Ef. 1,23)
1Kor 12,4-6:

Duch dává dary
podle kterých

Pán pojmenovává úkoly
přičemž při jejich používání

Bůh uvolňuje energii k hluboké proměně



Pšeničné zrno (církev) patří do země (svět);
Zrno (církev) se musí v zemi (svět) rozložit, jinak nepřinese žádné 
plody;
Země (svět) je jediná půda, ve které může být zrnko pšenice (církev) 
úspěšné. 



Pochopit Boží nový svět – Iz. 65;
Pochopit náš svět – myslet třípólově;
Poznat misijní potenciál sboru a použít ho:

Proměna  materiální kultury;
Proměna  sociální kultury;
Proměna hodnot;
Proměna víry!



Pro materiální svět

Pro sociální svět

Pro svět našeho myšlení

Pro víru



Vládne atmosféra radosti
Zdraví až do vysokého věku
Každý má kde bydlet
Stoprocentní zaměstnanost
Zdravé rodiny
Ekonomická stabilita
Ekologická harmonie
Duchovní společenství mezi Bohem a člověkem



Co vlastní?

Jak se chová?

Co si myslí?

Čemu věří?



Bůh

Člověk                                           Satan



Co máme?

Jakými vztahy disponujeme?

Co víme?

Jak věříme?



Bůh

Církev Svět



Lidová kultura

Církevní kultura



Lidová kultura Evangelizace

Církevní kultura


