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Cesta obnovy

Povolání

Moje cesta obnovy a nového povolání

• Povolání jednotlivce
• Povolání celého společenství:
1 Petrův 2:9 Vy však jste `rod vyvolený,
královské kněžstvo, národ svatý,
lid náležející Bohu´, abyste hlásali mocné
skutky toho, kdo vás povolal ze
tmy do svého podivuhodného světla.

o Dekonstrukce
o Nově otevřené dveře
o Pokání

Obnova sborů? Obnova CB? Duchovní
obnova, probuzení, posvěcení…
Vitality pathways; Congregational vitality
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Vitalita: živý sbor

Vitalita není cílem
Sbor není cílem, ani živý sbor není
cílem… Je tragickým omylem, když se
sbor stane cílem…

Živý sbor, duchovně probuzený, ale také
sbor dobře vedený, organizovaný, s
dobrými vztahy, sloužící Bohu, lidem
uvnitř i svému okolí…
- Služba Bohu
- Služba jeden druhému
- Služba lidem mimo sbor

Cílem je:
Boží Sláva
Boží Království
Panství Ježíše Krista
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Vitalita není cílem

Živý sbor

Živý sbor je ovocem dvou zdrojů:
1. Obživující mocí Ducha svatého
(Duchovní stránka obnovy, život…)
2. Dlouhodobá dobrá služba - učení
se, trpělivá práce pro Boží Království,
dobré správcovství svěřených hřiven.
(Lidská stránka obnovy, dovednosti…)

Dvě charakteristiky vzkvétajícího sboru:

1. Vitalita, život: přítomnost života,
zaujetí a nadšení - probuzení.
2. Učení se: získávání nových
znalostí a dovedností správcovství.
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Vitalita a učení se

2 druhy prostoru
Reaktivní prostor
- termíny
- problémy
- aktuální potřeby
- zajištění služeb
- zdravotní obtíže

V živém sboru obě vlastnosti
fungují ve vzájemné harmonii; jednu
si lze těžko udržet bez druhé a když
nejsou spolu, mohou dokonce zničit
službu.
např: moudrá horlivost
zkušenost a závislost na modlitbách

Prostor s nadhledem
- modlitba na vrcholku
hory
- Hora Proměnění?
- Pane Ježíši, kam nás
chceš vést?
- Kam poplujeme?

Zdroj: Ron Heifitz
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Kde hledat obnovu?
- v modlitbě, v Božím slovu
- ve vzájemném rozhovoru
- mezi generacemi
- mezi různými částmi sboru
- v kontaktu s jinými sbory

- v porozumění minulosti
- v porozumění svému okolí
Otázky a kultura k společného hledání
odpovědí v duchu pokání a nového povolání….
Pokání a nové povolání…
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Jakub 3,17-18
Dohoda o vzájemných vztazích

Moudrost, která je shůry, je ale především čistá,
dále pokojná, vlídná, povolná, plná milosrdenství
a dobrého ovoce, nestranná a nepokrytecká.
Ti, kdo rozsévají pokoj, sklidí ovoce
spravedlnosti.
(Bible 21)

- způsob rozhovoru
- kultura vztahů

Cesta obnovy je dobrodružná i
nebezpečná zároveň.
Potřebujeme jeden druhého.

Upřímnost v lásce x pomluva a politikaření…
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Vodítka pro láskyplné vztahy
a hodnoty, podle nichž budeme jednat

Koloským 3,12-14

ve sboru CB v Ďáblicích…

Proto se jako Boží vyvolení, svatí a milovaní
oblečte niterným soucitem, laskavostí, pokorou,
mírností a trpělivostí. Buďte mezi sebou
snášenliví, a má-li někdo k někomu výhrady,
odpouštějte si navzájem. Tak jako Pán odpustil
vám, odpouštějte i vy. Nadto vždy buďte
oblečeni láskou, která je poutem dokonalosti.
(Bible 21)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Snažíme se o vzájemné budování a nesnižujeme jeden druhého.
Máme v úctě kazatele, starší a další vedoucí a respektujeme je.
Snažíme se komunikovat jasně, úplně a přímo.
Naše názory předkládáme s bratrskou láskou a pokorou.
Iniciativně usilujeme o vzájemné pozitivní investice do našeho života.
Předpokládáme o sobě navzájem jen to nejlepší a řídíme se
presumpcí neviny.
Snažíme se nacházet řešení, která jsou nejlepší pro náš sbor jako
celek, ne jen pro nás osobně nebo pro nějakou malou sborovou
skupinu.
Necítíme se být ohrožení nesouhlasem jiných, protichůdnými názory
a konstruktivním hodnocením, považujeme to za něco normálního
a přirozeného.
Jsme odhodlaní snášet těžkosti a vzdávat se svého pohodlí
pro evangelium.
Nepodporujeme destruktivní a dysfunkční jednání.
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Rozhovor o poslání církve
Vnitrosborový rozhovor a společné
modlitby
Odpovědi na vaše otázky neleží v
samotných prezentovaných datech,
ale budete je pod vedením Ducha svatého
nacházet při vašich rozhovorech o nich a
ve vašich společných modlitbách.
Cesta obnovy je celosborový proces
poznávání pravdy, moudrost a zmocnění
ke změnám, k novému povolání.

„Církev nemá poslání; poslání má církev.”
David Bosch

„Církev není sama o sobě cílem, církev je prostředkem vedoucím k cíli.
…pokaždé když zapomínáme na to, že náš sbor má význam
pouze tehdy, když je součástí Božích záměrů pro Církev…
...pokaždé, když kvůli tomu, co chceme my, ztrácíme ze zřetele
to, co chce Bůh…
…pokaždé, když začneme přemýšlet o naší církvi jako o NAŠÍ
církvi…
stáváme se něčím jiným, než Církví.“
Dave Benedict
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Tři skutečnosti, na nichž můžete stavět

Tři skutečnosti, na nichž můžete stavět

Bůh křísí z mrtvých.
– Ježíš třikrát vzkřísil mrtvé:

Bůh váš sbor chce dovést vítěznému cíli.
– Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím:
Tomu, kdo zvítězí, dám…
Zjevení 2,7

• Syna vdovy (Lukáš 7,11-17)
• Jairovu dceru (Lukáš 8,40-56)
• Lazara (Jan 11)

– Bůh vzkřísil z mrtvých Pána Ježíše

Bez podřízení se Duchu není vítězství.

– Bez smrti není vzkříšení.

Jsme-li živi Božím Duchem, dejme se Duchem
také řídit.
Galatským 5,25

Pokud zrno pšenice nepadne do země a nezemře, zůstane samo.
Pokud však zemře, přinese hojnou úrodu. Jan 12,24

Dva druhy prorockých poselství

Tři skutečnosti, na nichž můžete stavět
Bůh je Bohem milosti a pravdy.
– A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.
Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce
jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. Jan 1,14

Varování
Jeremiáš 7,1-11

Pevně ukotvená naděje

Bez poznání reality není vitalita.

Jeremiáš 29,10-14

Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.
Jan 8,32

Dvě prorocká poselství

Dvě prorocká poselství

Varování

Jeremjáš 29:10 Toto praví Hospodin: Až se vyplní
sedmdesát let Babylóna, navštívím vás a splním na vás
své dobré slovo, že vás přivedu zpět na toto místo.
11 Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je
výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o
zlu: chci vám dát naději do budoucnosti. 12 Budete mě
volat a chodit ke mně, modlit se ke mně a já vás
vyslyším. 13 Budete mě hledat a naleznete mě, když
se mne budete dotazovat celým svým srdcem. 14 Dám
se vám nalézt, je výrok Hospodinův, a změním váš
úděl...

Naděje

Jr 7,3 Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele:
"Napravte své cesty a své skutky a nechám vás
přebývat na tomto místě. 4 Nespoléhejte na klamná
slova: »Je to chrám Hospodinův, chrám Hospodinův,
chrám Hospodinův.« 5 Jestliže napravíte své cesty a
své skutky, budete-li mezi sebou zachovávat právo,…
pak vás nechám přebývat na tomto místě.
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Zdravý misijní sbor
Obnovený, živý sbor je
zdravý
a misijní.
Modlíme se za to, aby každý
sbor se proměňoval na zdravé
a misijní společenství.

• Zdravý = usilující o pravé poznání
a následování Krista.

• Misijní = usilující o uskutečňování
Kristových záměrů v tomto světě.

Jaké jsou znaky
zdravého misijního sboru?

Znaky zdravého misijního sboru
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stěžejní místo Božího slova (2. Timoteovi 3,16)
Životy lidí proměňované Kristem (Jan 3,3; 30, Filipským 1,6)
Cílevědomá evangelizace (Matouš 28,18-20)
Služba milosrdenství a sociální spravedlnosti (Micheáš 6,8)
Služba přes hranice sociálních skupin, etnik a států (Skutky 1,8)
Přitažlivé křesťanské společenství (Skutky 2,42-47)
Bohoslužebná setkání naplněné vděčností (Žalm 138,1, Jan 4,23)
Obětavost a štědrost (Římanům 12,1-8)
Zbožnost a osobní integrita vedoucích (Židům 13,7)
Funkční sborové struktury (Exodus 18,13-26, Skutky 6,1-7)
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V praxi …

V praxi …

Lidé…
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lidé…

přicházejí ke Kristu
propojují Písmo se životem a službou
setkávají se s Bohem na bohoslužbách
rostou v Kristu
slouží svými dary
milují se navzájem a zajímají se jeden o druhého
mají společnou vizi a usilují spolu o její naplnění
modlí se spolu
spolupracují s ostatními službami

•
•
•
•
•
•
•
•
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si navzájem důvěřují a pracují spolu v harmonii
jsou štědří a obětaví
pomáhají trpícím a potřebným lidem
žijí s pocitem touhy po Bohu
věří svým vedoucím a vedoucí věří jim
jsou zapojeni do misijních vztahů a aktivit
konstruktivně řeší konflikty
přijímají hodnocení jako něco normálního
a přirozeného

Objev roku! ;-)
Ne každý sbor je zdravý a misijní.

Na
rozhraní

Zabezpečený

Čtyři kategorie
stávajících
sborů

Zdravý
misijní

V ohrožení
života
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Zdravý misijní sbor

Zdravý misijní sbor
• Co vidíme?
Lidé často…

Znaky vitality: Všudypřítomné, ne
pouze čas od času v některých
bodech, ale jsou přímou
charakteristikou daného
společenství.
75% až 100%

― často přicházejí ke Kristu
― aktivně propojují Písmo se životem a službou
― pravidelně setkávají se s Bohem na bohoslužbách
― viditelně rostou v Kristu
― většina slouží svými dary
― většina lidí má společnou vizi a usilují spolu o její
naplnění
― často se spolu modlí
― ochotně spolupracují s různými složkami sboru
― viditelně se milují navzájem a zajímají se jeden o
druhého

Zdravý misijní sbor

Zdravý misijní sbor

• Co vidíme?
Lidé neustále…

• Co cítíme?
–
–
–
–
–
–
–

― si navzájem důvěřují a pracují spolu v harmonii
― jsou štědří a obětaví
― pomáhají trpícím a potřebným lidem
― žijí s pocitem touhy po Bohu
― věří svým vedoucím a vedoucí věří jim

― jsou zapojeni do misijních vztahů a aktivit
― konstruktivně řeší konflikty
― přijímají hodnocení jako něco normálního
a přirozeného
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Dychtivé očekávání
Vděčnost a přitom zdravá nespokojenost
Ovoce, výsledky
Nadšení a energii
Zaujetí
Jednotu a lásku
Občas chaos

Zabezpečený sbor

Zdravý misijní sbor
• Co slyšíme?

Znaky vitality: Průměrné, jsou ve
sboru přítomné, ale spíše začínají
ztrácet…
50% až 75%

– Vnímáme tu Boží přítomnost.
– Jsme rádi, že můžeme být součástí
něčeho výjimečného.
– Máme vliv na naše okolí a nejen na ně.
– Uděláme cokoli, co bude třeba.
– Ptáme se, jak můžeme v našem růstu a
službě Bohu jít stále dál?

Zabezpečený sbor

Zabezpečený sbor
• Co vidíme?
Lidé průměrně…

• Co vidíme?
Lidé průměrně …

― si navzájem důvěřují a pracují spolu v harmonii
― jsou štědří a obětaví
― pomáhají trpícím a potřebným lidem
― žijí s pocitem touhy po Bohu
― věří svým vedoucím a vedoucí věří jim
― jsou zapojeni do misijních vztahů a aktivit
― konstruktivně řeší konflikty
― přijímají hodnocení jako něco normálního
a přirozeného

― čas od času přicházejí ke Kristu
― částečně propojují Písmo se životem a službou
― někdy setkávají se s Bohem v bohoslužbě
― průměrně rostou v Kristu
― jen část sboru slouží svými dary
― pouze do určité míry mají společnou vizi a usilují
spolu o její naplnění
― jen část lidí spolu modlí
― průměrně spolupracují s ostatními složkami sboru
― milují se navzájem a zajímají se jeden o druhého

Zabezpečený sbor

Zabezpečený sbor

• Co cítíme?

• Co slyšíme?

–
–
–
–

Bezpečí a pohodlí
Spokojenost
Po organizační stránce vše dobře šlape
Nízkou úroveň znepokojení nad stavem
lidí vně sboru
– Přátelské prostředí x prostředí pro přátele
– Orientace na naplnění potřeb sboru
– Soběstačnost

–
–
–
–
–
–

7

Vedeme si dobře.
Kdo by náš sbor neměl rád?
Jsme vřelým a přátelským společenstvím.
Nedělejte nám v naší budově nepořádek!
Promluvme si o tom na příštím setkání.
Program, budova, zabezpečení služeb…

Sbor na rozhraní

Sbor na rozhraní
• Co vidíme?
Lidé čas od času…

Znaky vitality: Slábnoucí
Četnost zastoupení: Kolísavé (1549%)

― málokdy přicházejí ke Kristu
― málo propojují Písmo se životem a službou
― málokdy setkávají se s Bohem v uctívání
― … rostou v Kristu
― slouží svými dary
― milují se navzájem a zajímají se jeden o druhého
― mají společnou vizi a usilují spolu o její naplnění
― modlí se spolu
― spolupracují s ostatními službami

Sbor na rozhraní

Sbor na rozhraní

• Co vidíme?
Lidé čas od času …

• Co cítíme?
–
–
–
–
–

― si navzájem důvěřují a pracují spolu v harmonii
― jsou štědří a obětaví
― pomáhají trpícím a potřebným lidem
― žijí s pocitem touhy po Bohu
― věří svým vedoucím a vedoucí věří jim
― jsou zapojeni do misijních vztahů a aktivit
― konstruktivně řeší konflikty
― přijímají hodnocení jako něco normálního
a přirozeného

Sbor na rozhraní

Znepokojení
Pocit „to nestačí“
Obavy
Zmatenost a rozpaky…
Začínající nejednota…

Sbor v ohrožení života

• Co slyšíme?

Znaky vitality: mdlé nebo nepřítomné
Četnost zastoupení: zřídka nebo
nikdy (0-14%)

– Z toho, kam směřujeme, nemáme moc
dobrý pocit.
– Proč lidé odcházejí?
– Něco je špatně.
– Když se na sebe podíváme, už nejsme to,
co jsme bývali.
– Toto je náš okamžik pravdy.
– Někdo by s tím měl něco dělat…
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Sbor v ohrožení života

Sbor v ohrožení života
• Co vidíme?
Lidé zřídka nebo nikdy…

• Co vidíme?
Lidé zřídka nebo nikdy…

― vůbec nebo téměř vůbec přicházejí ke Kristu
― prakticky nepropojují Písmo se životem a službou
― téměř nesetkávají se s Bohem v bohoslužbách
― … rostou v Kristu
― slouží svými dary
― milují se navzájem a zajímají se jeden o druhého
― mají společnou vizi a usilují spolu o její naplnění
― modlí se spolu
― spolupracují s ostatními službami

― si navzájem důvěřují a pracují spolu v harmonii
― jsou štědří a obětaví
― pomáhají trpícím a potřebným lidem
― žijí s pocitem touhy po Bohu
― věří svým vedoucím a vedoucí věří jim
― jsou zapojeni do misijních vztahů a aktivit
― konstruktivně řeší konflikty
― přijímají hodnocení jako něco normálního
a přirozeného

Sbor v ohrožení života

Sbor v ohrožení života
• Co slyšíme?

• Co cítíme?
–
–
–
–
–
–
–
–
–

– Proč bychom se vůbec měli ještě snažit?
– Můj sbor si nikým nenechám vzít.
– Pokud bychom jen měli __________(doplň cokoli),
tak bychom znovu prožívali růst.
– Vše, co musíme dělat, je spoléhat na Boha a On nám
pomůže.
– Bůh by nikdy nedopustil, aby náš milovaný sbor zanikl.
– Jsme tu jedna rodina a uděláme vše, co bude nutné,
abychom naši rodinu udrželi pohromadě.
– Je to všechno _______________ vina.
– Vzpomínáte na staré dobré časy?

Hněv
Obviňování
Mrzutost
Pocity méněcennosti
Zármutek a ztrátu
Popření
Pocit zrady
Poraženectví
Nízkou sborovou sebeúctu

Duchovní rozpoznání

Praktické cvičení

• Která z těchto kategorií nejlépe
charakterizuje vaše společenství?

• Zakreslete svá „X“ a šipky do grafu.
• Během jedné minuty vysvětlete ostatním,
proč jste nakreslili „X“ a šipku tam, kde jsou.
• Mluvte za sebe, v první osobě.
• Vyhněte se popisu, jak to řešit… Bylo by to
předčasné a zkratkovité. Hledejte s druhými.
• Aktivně naslouchejte druhým.
• Zdržte se komentářů a přerušování.

– Zdravý misijní sbor
– Zabezpečený sbor
– Sbor na rozhraní
– Sbor v ohrožení života

X

označte to místo

& šipkou
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„Přikrašlovací faktor“

Úrovně vědomí

tendence vidět sami sebe lépe

Na
rozhraní

Zabezpečený

Částečné bezvědomí

Při vědomí
Stávající
sbory

Skrze milost, která mi byla dána, pravím každému,
kdo je mezi vámi: Nesmýšlejte výš, než je třeba
smýšlet, ale smýšlejte tak, abyste jednali rozumně,
podle toho, jakou míru víry udělil každému Bůh.

Při vědomí

Částečné bezvědomí
/ V bezvědomí

Zdravý
misijní

V ohrožení
života

Římanům 12,3
© 2008 Evangelical Covenant Church

Sedm stávajících sborů
z knihy Zjevení

Zákon úhlopříček

Laodikea

Na
rozhraní

Zabezpečený

Vlažná
církev

Efez

Pergamon
Církev
kompromisů

Na
rozhraní

Zabezpečený

Církev
s nedostatkem
lásky

Thyatiry

Stávající
sbory

Mravně
narušená
církev

Stávající
sbory
Filadelfie

Zdravý
misijní

Věrná
církev

V ohrožení
života

Zdravý
misijní

V ohrožení
života
Sardy

Smyrna

Mrtvá
církev

Pronásledovaná
církev

© 2008 Evangelical Covenant Church

Kdo je králem?
Pohodlí

Vzkazy kazateli
Dělej
všechno
a nic
neměň

Zoufalství

Stávající
sbory

Ježíš

Rychle to
dej nějak
do pořádku

Stávající
sbory

Přežití

Postarej
se o můj
pohřeb

Veď dál!

© 2008 Evangelical Covenant Church

© 2008 Evangelical Covenant Church

10

© 2008 Department of Church Growth and Evangelism

© 2008 Department of Church Growth and Evangelism

© 2008 Department of Church Growth and Evangelism

© 2008 Department of Church Growth and Evangelism

Životní cyklus sboru
Dospělost

Sborový životní cyklus
a strategie pro čtyři typy sborů

Rozvoj

Narození
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Úpadek

„Je čas rodit se a čas umírat,…“ Kazatel 3,2

Smrt

Životní cyklus
a čtyři typy sborů

Návrh kroků pro dané čtyři typy
sborů

Posílení

Obnovení

Rehabilitace

• Cesta sborové obnovy:
– Je to cesta, ne program. Proces.
– Vždy existuje rozdíl mezi teorií a realitou.
– Každý krok je spojen s modlitbami!
– Pokud nedojde ke změně sborové
kultury, nezmění se ani nic jiného.
– Kultura slupne strategii jako malinu!

Zabezpečený sbor

Sbor na rozhraní

Nové narození

Sbor v ohrožení
života

Cesta zdravého sboru

Prvky společné kultury
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zvyky - to, jak se věci dělají
Vyřčená a nevyřčená pravidla
Jazyk, způsoby komunikace
Historie a její interpretace
Příběhy úspěchu i neúspěchu
Rodinné vazby
Obřady, rituály
Způsoby řešení nepříjemných věcí
Formální a neformální autority

Zdravý misijní sbor
– Dílčí změny myšlení a postojů
– Dílčí změny služby
– Otázka zakládání nového sboru či
partnerství se sborem, který potřebuje
pomoci

Cesta zabezpečeného sboru

Cesta sboru na rozhraní

• Zabezpečený sbor

• Sbor na rozhraní

– Zásadní změna myšlení a postojů
– Dílčí změny služby
– Otázka investice do zakládání nového
sboru

– Dílčí změny myšlení a postojů
– Zásadní změna služby

• Partnerský sbor
• Mateřský sbor
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„Cesta“
Zdravý misijní sbor

Sbor v ohrožení

• Ocenění a inspirace pro jiná místa
• Posílení
• Místo pro růst

• Sbor v ohrožení života
– Zásadní změna myšlení a postojů
– Zásadní změna služby

–
–
–
–

Hranice růstu
Učednictví při jiné velikosti
Dlouhodobá vize
Zakládání nových sborů

„Cesta“
Zabezpečený sbor

Reflexe

• Uvědomění si vlastní situace
• Zkroušenost srdce
• Závazek

Co je lákavé na stabilitě?
Jaká jsou úskalí stability?

Stabilita je nepřítelem vitality!

– Stagnace
– Sebestřednost
– Spokojenost
– Snaha udržet si, co máme…
– Spotřební kultura, seberealizace…

„Cesta“
Sbor na rozhraní

„Cesta“
Sbor v ohrožení života

(The ABC’s of Breaking Out: A – Awareness, B – Brokenness, C – Commitment)

Klíčem je vědomí naléhavosti!

• Identifikujte dvě nebo tři služby, které si
vedou dobře.
• Přeskupte své zdroje tak, abyste
podpořili tyto silné oblasti.
• Zajistěte kazateli podporu a vnější
pomoc.

Pozitivní
odkaz
Udržování
při životě

Předat

Sbor
v ohrožení
života

Vytrvat

Postoupit

Proměna života
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„SOS“
Sbor v ohrožení života

„Mikrostrategie“
Sbor v ohrožení života
Potápějící se loď potřebuje:
– kapitána
– rychlost

SOS potápějící se lodi:
S – Silný konflikt; indentifikace
O – Otevřenost ke hluboké a zásadní změně
S – Shánění vnější pomoci

V O P

Potřeba duchovního rozpoznání:
Pane, jak se máme,
Stabilizovaný
vymanit
ze stability
a směřovat k vitalitě?

Pane, jak máme využít
Na
tohoto zoufalství
k tomu,
abychom serozhraní
stali zdravým
misijním sborem?

Je to cesta, díky níž, jak napsal Pavel
Efezským, se můžeme opravdově posilnit
v Pánu a v jeho nesmírné moci (Efezským
6,10) a jeho Duch nás může podle bohatství
jeho slávy posilnit v našem nitru (3,16).

Stávající
sbory

Pane, jakZdravý
můžeme být
misijní
ještě
lepší?

Pane, chceš, abychom
se stali
sborem
V ohrožení
s pozitivním
životaodkazem
nebo sborem s novým
proměněným životem?

© 2008 Evangelical Covenant Church

VIM

VOP

VOP: Vidění potřeby obnovy

Vision
Intention
Means

Vidění potřeby obnovy
Odhodlání
Prostředky

• Obraz lepší budoucnosti – Boží
budoucnosti
• Vidění potřeby obnovy burcuje lidi
• Vidění potřeby obnovy dává lidem cíl
• Vidění potřeby obnovy napomáhá tomu,
aby naše sny byly větší než naše
vzpomínky
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VOP: Odhodlání

VOP: Odhodlání

• Odhodlání vykročit vpřed.
• Vůle k životu.
• Ochota spočítat si náklady a zaplatit
cenu. Bolest z „nezměny“ začíná být
větší, než strach ze změn.
• Naděje. „S Boží pomocí to uděláme.“
• Ochota klást si zásadní otázky
a podnikat zásadní kroky.

• Začíná to půdou, nikoli zrnem.
• Podobenství o Rozsévači Marek 4,1-20

VOP: Odhodlání

VOP: Odhodlání

Základní hodnoty Cesty obnovy
• Obnova začíná u Boha Vykupitele;
nikoli u systémů, strategií nebo struktur,
ale u teologie vykoupení, u pokání
a modliteb. Takový začátek s sebou
nese hluboké vědomí naší porušenosti
a naléhavé potřeby Božího zásahu.

Základní hodnoty Cesty obnovy
• Cesta obnovy se zaměřuje na Kristovo
poslání a na jeho poselství. Motivace
vycházející z obnoveného vědomí
Kristova poslání a je něčím úplně jiným
než postoj typu: „Musíme něco dělat,
jinak to s námi půjde s kopce“.

VOP: Odhodlání

VOP: Odhodlání

Základní hodnoty Cesty obnovy
• Cesta obnovy je spojena s působením
Ducha svatého, které je často
překvapivé. Může se projevovat způsoby,
jež si sbor neplánoval nebo by mu ani
nepřišly na mysl. Rozvíjení vědomé
závislosti na Duchu svatém a smyslu
pro tajemství způsobuje, že se stáváme
otevřenějšími pro Boží dílo v nás
a skrze nás.

Základní hodnoty Cesty obnovy
• Cesta obnovy vychází z poznání
skutečného stavu sboru. Vyžaduje
důkladné a poctivé zhodnocení
současné situace. Bez poznání reality
není vitalita.
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VOP: Odhodlání

VOP: Odhodlání

Základní hodnoty Cesty obnovy
• Na Cestě obnovy se můžeme často
setkat s konflikty nebo odporem.
Abychom byli na takovou výzvu
připraveni, potřebujeme odvahu, naději,
vytrvalost, moudrost, milosrdenství
ale také zkušenosti a dovednosti.

Základní hodnoty Cesty obnovy
• Obnova je společným úsilím, které
vyžaduje týmovou práci, efektivní
vedoucí a zdravé společenství.
– Tým obnovy
– Vedení sboru
– Celosborová podpora

VOP: Odhodlání

VOP: Odhodlání
Základní hodnoty Cesty obnovy
• Obnova je zodpovědností každého
sboru, nezávisle na jeho současném
stavu nebo zdraví. Sbory musí
investovat do své vlastní obnovy.
Obnova není závislá na věku, velikosti,
místě, stylu nebo na tom, jak se nám
v minulosti dařilo či nedařilo, ale je
založena na zdravých návycích.
Církev potřebuje neustálou obrodu.

Základní hodnoty Cesty obnovy
• Obnova je cesta, ne rychlá záplata
na problémy. Obnova je prostředkem
vedoucím k cíli, nikoli cílem sama
o sobě.

VOP: Odhodlání

VOP: Odhodlání

Základní hodnoty Cesty obnovy
• Cesta obnovy zabere delší čas,
než jaký jsme si plánovali,
je komplikovanější, než jsme očekávali,
stojí více, než jsme si původně spočítali
a vyžaduje větší odhodlání, než jsme si
zpočátku mysleli.

Základní hodnoty Cesty obnovy
• Obnově napomáhá spojené úsilí
vedoucích na místní, oblastní
i celocírkevní úrovni.

16

VOP: Vedoucí

Prostředky: Vedení
• Vedení zdravého misijního sboru
vyžaduje zdravého misijního kazatele.
• Vedení zdravého misijního sboru
vyžaduje zdravý misijní tým
vedoucích/starších.
• Vedení zdravého misijního sboru
potřebuje zdravé učednictví všech
členů.

VOP: Vedoucí
Katalyzátor

Stabilizátor

lev
svíčka v motoru
kormidlo
obviňuje
kapitán
rychlý a zběsilý
prorok
buldozer
dělá správné věci
tlačí věci dopředu
rozhoupat loď
revoluční
podnikatel
přitahuje konflikty
má rád změnu
misie

beránek
tlumič
kýl
utěšuje
kaplan
pomalý a stabilní
kněz
karavan
dělá věci správně
udržuje věci pohromadě
plout na lodi
evoluční
manažer
vyhýbá se konfliktům
má rád jistotu
přátelé

Katalyzátor

Stabilizátor

Začínat a postupovat

Posílit a prohloubit

Pohyb či chaos

Stabilita či stagnace

Kdo je více slyšet
Stabilizátor
Stable

Critical
Katalyzátor
Moment
Stabilizátor

Katalyzátor

Established
Stávající
Churches
sbory

Healthy
Rovnocenný
Missional
hlas

Stabilizátor
At-Risk
Katalyzátor

Otázky pro sbor ohledně VOP

Otázky pro sbor ohledně VOP

Vidíme potřebu obnovy ve zdravý misijní sbor?

Jsme odhodlaní stát se zdravým misijním sborem?
– Jsme ochotni přicházet před Boha s hlubokým vědomím
naší porušenosti a naléhavé potřeby Božího zásahu?
– Jsme ochotni si spočítat náklady a zaplatit cenu?
– Jsme ochotni poctivě sami sebe zhodnotit?
– Jsme ochotni přijmout zodpovědnost za naši vlastní
obnovu?
– Jsme ochotni následovat Ducha, kamkoli nás povede?
– Chceme prožívat naplnění, radost a vzpruhu z toho, že se
budeme stávat zdravým misijním sborem?
– Jsme ochotni vytrvat v naplňování tohoto záměru přes
překážky a bolesti, které tento proces může přinést?

– Naplňujeme Ježíšovo poslaní a jeho zvěst?
– Vidíme potřebu změny?
– Dokážeme tuto potřebu jasně a naléhavě
komunikovat?
– Rozumíme tomu, jak můžeme pomoci lidem
přijmout tuto vizi za svou?
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Otázky pro sbor ohledně VOP

VOP: Okamžik rozhodnutí pro sbor

Máme prostředky k tomu, abychom se stali
zdravým misijním sborem?

A proto s Boží pomocí a z jeho milosti…
• Zůstaneme stejní a budeme pokračovat
v naší současné dráze.
• Odhodláme se vykročit vpřed s cílem být
„zdraví“ a „misijní“.
• Uznáme, že bude nejlepší přemýšlet o tom,
jak naši službu s vděčností Bohu za vše
dobré, co jsme prožili, uzavřít.

• Jaká máme aktiva v oblasti …
—
—
—
—
—
—

lidských zdrojů
duchovních zdrojů
finančních zdrojů
zdrojů našeho společenství a zdrojů v našem okolí
oblastních (seniorátních) zdrojů
celocírkevních zdrojů

• Věříme tomu, že nám kombinace těchto zdrojů
poskytuje dostatečný základ pro to, abychom vykročili
vpřed?

Otázky pro kazatele ohledně VOP

Otázky pro kazatele ohledně VOP
Jsem odhodlaný vést toto společenství procesem
obnovy, aby se stalo zdravým misijním sborem?

Vidím potřebu vedení tohoto společenství k obnově,
aby se stalo zdravým misijním sborem?

– Jsem připraven tvrdě pracovat, investovat do lidí
a být trpělivý?
– Jsem připraven na dlouhodobý závazek v této
oblasti?
– Mám pokoj v tom, že se pořád jedná o vhodné
prostředí pro mou rodinu?
– Jsem ochoten přicházet před Boha v pokání
a s vědomím naléhavé potřeby jeho zásahu?
– Jsem ochoten spočítat si náklady?
– Jsem ochoten poctivě pohlédnout sám na sebe?

– Jsem pevně přesvědčený o tom, že mne Bůh povolává
v této době na toto místo?
– Mám základní představu o směru, kterým se tento sbor
potřebuje vydat?

Otázky pro kazatele ohledně VOP

VOP: Okamžik rozhodnutí pro kazatele

Mám prostředky k tomu, abych mohl pomoci
tomuto společenství stát se zdravým misijním
sborem?

A proto s Boží pomocí a z jeho milosti…
• Povedu nás Cestou obnovy a …
• … budu se učit nezbytným dovednostem,
abych mohl růst jako vedoucí.
• Připravím cestu pro někoho jiného, aby vedl
tento sbor a budu si hledat nové místo služby.

– Mám kombinací darů potřebnou k tomu, abych mohl
pomoci posunovat tuto službu vpřed?
– Mám stále pocit, že je to „to pravé“?
– Jsem pro sbor natolik důvěryhodný, že mne bude
následovat?
– Cítím k těmto lidem lásku?
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Ohodnoťte vaši VOP
V O P

Život po víkendu Veritas
Z prostoru s nadhledem do reaktivního
prostoru

Opravdová práce na obnově začíná
po návratu z tohoto víkendu.
Pro některé sbory nebude život po víkendu
Veritas už nikdy takový, jaký byl předtím.

Jiné sbory budou pokračovat
ve své zaběhnuté praxi.

Vydejte se na cestu.
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