
UDRŽOVAT STÁVAJÍCÍ SBORY, NEBO 

ZAKLÁDAT NOVÉ SBORY?

Starý, nebo nový?



UVEDENÍ TÉMATU

 80% českých sborů jsou strnulé, nebo umírají: 

Neměli bychom investovat do zanikajících 

sborů, aby mohly znovu vyrůst? 

 Pokud by se ve všech městech České republiky 

zaplnily všechny stávající sbory do posledního 

místa, kolik lidí by už nemělo kam přijít?  

Neměli bychom zakládat nové sbory, abychom 

se dostali k nevěřícím lidem? 



ŘEŠENÍ

 Musíme dělat obojí!

 Musíme vdechnout nový život do umírajících 

sborů a také potřebujeme zakládat nové sbory.



PŘEDNOSTI STÁVAJÍCÍCH SBORŮ

 Už existují ve svých městech

 Mají svou zásobu služebníků a svědků

 Povzbuzují a budují svaté.

 Mají zdroje (lidi, budovu, peníze, programy)



POTŘEBUJEME PŘEHODNOTIT ZDRAVÍ  

MÍSTNÍHO SBORU

 Průměrný věk členů (bude v následujících 10 letech 

zvyšovat, nebo bude klesat?)

 Obrácení (o rostoucím sboru můžeme mluvit tehdy, 

pokud je alespoň 5% nových členů ze světa)

 Konflikty (kolik? Jak dlouho? S jakým výsledkem?)

 Souhlas (pokud by měl sbor zaniknout. . . )

 Míra energie (nadšení, nebo předvídatelnost?)

 Vedení (dělá věci správně, nebo dělá správné věci?)



SLABÉ A UMÍRAJÍCÍ SBORY ZDŮRAZŇUJÍ 3 VĚCI:

 Členové

 Mládež

 Budova



TAJEMSTVÍ OBRATU VŠECH SBORŮ



POTŘEBUJEME SE ZMĚNIT



POKUD SE SBOR NEZMĚNÍ, TAK . . . 

Die!



CO POTŘEBUJEME ZMĚNIT?

 Způsob vedení (dostat se od dělání správných 

věcí k tomu, abychom dělali věci správně, 

Ef 4,11-12 „vyzbrojovat svaté“)

 Vzor vedení (Flip chart)

 Zaměření sboru (sklizeň, nikoliv stodola)

 Vliv sboru na společnost (přidaná hodnota)

 Vybavení? (kapacita sedadel, lokalita, vzhled a 

atmosféra)



JAK VYPADÁ ZDRAVÝ SBOR?

Zdravý sbor je ten, který je natolik zdravý,                          

že je schopen se rozmnožovat. 



JAK SE MŮŽEME ROZMNOŽOVAT?

 1. Záměr: 

Proč bychom měli zakládat nové sbory?

 2. Osoba: 

Kdo bude stát v čele zakládání nového sboru?

 3. Místo: 

Kde bychom měli založit nový sbor?

 4. Plán: 

Jak bychom měli pokračovat?



KDY BY MĚL BÝT ROZPUŠTĚN                         

PŘEŽÍVAJÍCÍ SBOR? 

Když chybí naděje na oživení

Když odešli vedoucí

Když ze sboru více lidí odchází, než přichází

Když vyschly zdroje



JAK BYCHOM MĚLI ROZPUSTIT SBOR?

 Vzdát Bohu chválu za život sboru a jeho vliv.

 Udělat speciální děkovnou bohoslužbu.   

(pozvat bývalé členy, aby vydali svědectví)

 Využít zbývající zdroje k založení nového sboru.

 Nezapomeňte: Pokud je pro lidi přirozené 

zemřít, když zestárnou, je totéž pravdou             

i pro mnoho sborů. 



VÝZVA

 Jste povoláni k tomu, abyste pečovali                  

o pacienta, aby se mohl uzdravit,                  

nebo jste povoláni k tomu, abyste rodili děti? 


