
Vyvážené 
společenství



Co je to církev?



Filipským 2,25 Považoval jsem 
však za nutné poslat k vám 
Epafrodita, svého bratra a 
spolupracovníka i spolubojovníka, 
kterého jste poslali, aby mi 
posloužil v tom, co potřebuji.



Rodina Firma Armáda
Ef 3,14 Z toho 

důvodu klekám na 

kolena před Otcem 

našeho Pána Ježíše 

Krista, 15 po němž 

má své jméno 

každá rodina v 

nebesích i na zemi,

Jan 15,15 Už vás 

nenazývám otroky, 

protože otrok neví, 

co činí jeho pán; 

nazval jsem vás 

přáteli, protože 

jsem vám oznámil 

všechno, co jsem 

uslyšel od svého 

Otce.

2 Tim 2,3 Snášej 

spolu se mnou 

útrapy jako dobrý 

voják Krista Ježíše.



Klíčová hodnota
Rodina Firma Armáda

Láska, péče Schopnost, 

efektivita, účinnost

Vítězství

1 Jan 3,11 Neboť to 

je ta zvěst, kterou 

jste slyšeli od 

počátku: abychom 

se navzájem 

milovali.

1 Kor 16,9 neboť 

jsou zde pro mne 

otevřeny dveře k 

velké a účinné 

službě.

Fil 3,14 běžím k cíli 

pro cenu Božího 

povolání vzhůru v 

Kristu Ježíši.



Vztahový důraz
Rodina Firma Armáda

Bratr, sestra Ředitel, šéf Hodnost (generál)
Kol 1,1 Pavel, z Boží 

vůle apoštol Krista 

Ježíše, a bratr 

Timoteus

Řím 14,4 Kdo jsi ty, že 

soudíš cizího sluhu? 

Pro svého pána stojí 

nebo padá. A on bude 

stát, neboť Pán je 

mocen ho postavit.

Mat 8,9 Vždyť i já 

jsem člověk postavený 

pod pravomocí a mám 

pod sebou vojáky; a 

řeknuli tomuto: "Jdi", 

on jde; řeknuli jinému: 

"Přijď", přijde



Klíčová osoba
Rodina Firma Armáda

Nejslabší člen rodiny Nejproduktivnější Nejoddanější
2 Kor 11,30 Mám-li se chlubit, 

budu se chlubit tím, v čem 

jsem sláb.

2 Tim 4,7-8 Dobrý boj jsem 

bojoval, běh jsem dokončil, 

víru jsem zachoval. 8Nakonec 

je pro mne připraven věnec 

spravedlnosti, který mi v onen 

den předá Pán, spravedlivý 

soudce. A nejen mně, nýbrž i 

všem, kteří milují jeho zjevení.

2 Kor 11,22-28 … Jsou potomci 

Abrahamovi? Já také. 23Jsou 

služebníci Kristovi? …Já nad 

to. … v nebezpečích na 

řekách, v nebezpečích od 

lupičů, …, v nebezpečích mezi 

falešnými bratřími; 27v těžké 

práci a v úsilí, často v nočních 

bděních, o hladu a žízni, často 

v postech, v zimě a nahotě. 28 

…co na mne denně doléhá, 

mám starost o všechny sbory.



Hrdina
Rodina Firma Armáda

Kdo se sklání a nic neskrývá Kdo vytvořil hodnotu Mučedník
1 Kor 2,3 A byl jsem u vás ve 

slabosti, v bázni a v mnohém 

chvění.

Lukáš 19,17 Řekl mu: 

"Výborně, dobrý otroku, 

protože jsi v nejmenší věci byl 

věrný, měj pravomoc nad 

deseti městy."

Skutky 7,57-60 … 58 Vyhnali 

ho ven z města a kamenovali. 

Svědkové odložili své pláště k 

nohám mladíka, který se 

jmenoval Saul. 59 A 

kamenovali Štěpána, který 

vzýval Pána a říkal: “Pane 

Ježíši, přijmi mého ducha.”…



Vstup
Rodina Firma Armáda

Narozený/adoptovaný Najatý Připojil se nebo byl 

naverbovaný
Ef 1,5 když nás podle 

zalíbení své vůle 

předurčil sobě k 

synovství skrze Ježíše 

Krista

Mat 20,6-7 Vyšel kolem 

páté hodiny a našel jiné, 

jak tam stojí, a řekl jim: 

"Proč tu stojíte celý den 

nečinně?" 7Řekli mu: 

"Protože nás nikdo 

nenajal." Řekl jim: "Jděte 

i vy na mou vinici a 

dostanete, co bude 

spravedlivé."

Řím 15,30 Prosím vás, 

bratři, skrze našeho Pána 

Ježíše Krista a skrze lásku 

Ducha: Zápaste spolu se 

mnou v modlitbách za 

mne k Bohu,



Odchod
Rodina Firma Armáda
Smrt Výpověď, odchod, 

důchod

Zabitý nebo dezertér

2 Kor 7,3 Neříkám to k 

vašemu odsouzení. 

Vždyť jsem již dříve 

řekl, že jste v našich 

srdcích, abyste s námi 

zemřeli i žili.

Žid 12,3 Pomyslete na 

toho, který snesl od 

hříšníků proti sobě 

takový odpor, abyste 

neochabovali, 

umdlévajíce ve svých 

duších.

2 Tim 4,10 Démas mě 

totiž opustil, protože 

více miloval tento 

svět, a odešel do 

Tesaloniky, Krescens do 

Galacie, Titus do 

Dalmácie.



Odměna
Rodina Firma Armáda

Láska, bezpečí Peníze, uznání, povýšení, 

více zodpovědnosti

Sláva, čest

1 Jan 3,1 Pohleďte, jakou 

lásku nám Otec dal, 

abychom byli nazváni 

Božími dětmi; a také jimi 

jsme. Proto nás svět 

nezná, neboť nepoznal 

jeho.

Luk 19,26 Pravím vám, že 

každému, kdo má, bude 

dáno; kdo nemá, tomu 

bude odňato i to, co má.

Zj 6,11 A každému z nich 

bylo dáno bílé roucho a 

bylo jim řečeno, ať 

odpočinou ještě krátký 

čas, dokud se nenaplní 

počet jejich spoluotroků a 

jejich bratrů, kteří mají 

být zabíjeni jako oni.



Rodina Firma Armáda
Klíčová hodnota Láska, péče Schopnost, 

efektivita, účinnost

Vítězství

Vztahový důraz Bratr, sestra Ředitel, šéf Hodnost (generál)
Klíčová osoba Nejslabší člen 

rodiny

Nejproduktivnější Nejoddanější

Hrdina Kdo se sklání a nic 

neskrývá

Kdo vytvořil 

hodnotu

Mučedník

Vstup Narozený/

adoptovaný

Najatý Připojil se nebo byl 

naverbovaný
Odchod Smrt Výpověď, Odchod, 

Důchod

Zabitý nebo 

dezertér
Odměna Láska, bezpečí Peníze, uznání, 

povýšení, více 

zodpovědnosti

Sláva, čest



Filipským 2,25 Považoval jsem však za 
nutné poslat k vám Epafrodita, svého 

bratra a spolupracovníka 
i spolubojovníka, 
kterého jste poslali, aby mi posloužil v 
tom, co potřebuji.


