
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické skupinky – proč a jak?  
 

příručka pro vedoucí a starší 
 

 

 

Dr. Timothy J. Keller, Jeffrey O. White, Andrew E. Field a kol. 
 

 
 
   

Redeemer Presbyterian Church  

www.BiblickaKnihovna.cz 
Česká evangelikální aliance 



 



BIBLICKÉ SKUPINKY

Proč a jak?

Příručka pro vedoucí a starší

Dr. Timothy J. Keller,

Jeffrey O. White, Andrew E. Field a kol.

Redeemer Presbyterian Church

Česká evangelikální aliance

www.BiblickaKnihovna.cz



Redeemer Presbyterian Church

Česká evangelikální aliance

www.BiblickaKnihovna.cz

Název: Biblické skupinky – proč a jak? Příručka pro vedoucí a starší.

Původně: Fellowship Group Handbook, A Manual for Leaders and Elders. Version 1.1: ©1996 by Redemer Presbyterian Church of

New York City; Version 2.0: ©1997 by Redemer Presbyterian Church of New York City. Uveřejněno s laskavým svolením.

Autoři: Dr. Timothy J. Keller, Jeffrey O. White, Andrew E. Field a další pracovníci vedení sboru Redeemer Presbyterian Church.

Není-li uvedeno jinak, jsou biblické pasáže citovány z Českého studijního překladu. Další překlady: B21 – Bible, překlad 21. století,

ČEP – Český ekumenický překlad, KB – Kralická bible.

Překlad: Jan Janča, M.Ed.

Korektury: Mgr. Dagmar Krpcová.

Sazba: Jan Janča, M.Ed., Mgr. Jonathan Verner, PhD.

Sazba provedena typografickým systémem ConTEXt. Použit bezplatný font Liberation (základní písmo: 11 bodů).

Publikaci je žádoucí a možné šířit jakýmkoli způsobem, ale pouze jako celek a nevýdělečně.

Dílo podléhá licenci Creative Commons CC BY-NC-ND 3.0.

Ve spolupráci s Českou evangelikální aliancí (www.ea.cz) připravila www.BiblickaKnihovna.cz, ©2013.



Obsah

Jak používat tuto příručku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

1 Úvod do služby ve skupinkách . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

1.1 Základní hodnoty a vyznání víry našeho sboru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1.2 Vize pro komunitu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

1.3 Skupinky v našem sboru: Stručný přehled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2 Struktura skupinek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

2.1 Struktura skupinek v našem sboru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

2.2 Setkávání vedoucích skupinek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

2.3 Jak rozhojnit počet skupinek a jejich vedoucích . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

2.4 Vodítka pro koordinátora: Návštěva a diagnostika skupinek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

2.5 Popis práce vedoucích . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

2.6 Způsobilost skupinkového vedoucího, jeho zodpovědnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

2.7 Školení vedoucích a pomoc pro ně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

2.8 Formuláře a zprávy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

3 Život skupinky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

3.1 Program pro zdravé setkávání skupinky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

3.2 Život skupinky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

3.3 Stadia života skupinky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

3.4 Jak rozvíjet loajálnost vůči skupince . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

3.5 Úloha dětí ve skupinkách . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

3.6 Uctívání ve skupinkách . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

3.7 Studium: Čtení a interpretace Bible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

3.8 Studium: Jak používat studijní materiály a jak klást správné otázky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

3.9 Společenství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

3.10 Modlitba ve skupince . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

3.11 Misie: Přehled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

3.12 Misie: Evangelizace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

3.13 Jak řešit problémy: Běžné problémy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

3.14 Jak řešit problémy: Jak se starat o ty, kdo se ze sboru vytrácejí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

3.15 Jak řešit problémy: Jak pomáhat ztrápeným lidem a lidem obtížným . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

4 Pastorační péče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

4.1 Podstata pastýřské činnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

4.2 Změna podle Bible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

4.3 Jak vyhodnocovat duchovní stav jednotlivců . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

4.4 Osobní evangelizace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

4.5 Kdo je učedník . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

4.6 Plán pro učednictví . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

4.7 Osobní komunikace s Bohem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

4.8 Duchovní dary a služba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

4.9 Jak mají vedoucí řídit svůj čas a zvládat stres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137



4.10 Smíření: Jak uzdravovat šrámy ve vztazích . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

4.11 Pastorační péče o lidi, kteří se potýkají s pokušeními . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

4.12 Pastorační péče o lidi, kteří se potýkají se sebeobviňováním . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

4.13 Pastorační péče o lidi, kteří se potýkají se soužením . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

5 Přílohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

5.1 Materiály a zdroje pro skupinky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

5.2 Doporučená literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160



Jak používat tuto příručku

Jaký je účel této příručky?

Přestože bylo v poslední době vydáno mnoho materiálů ohledně skupinek, náš sbor (Redeemer Church) se

rozhodl sestavit tuto příručku pro vedoucí skupinek, a to z následujících důvodů:

1. Překládáme zde informace upravené s ohledem na naše okolnosti.

• S ohledem na potřeby sboru ve městě (v našem případě New York).

• S ohledem na konzistentní model meta-sboru.

• S ohledem na koordinaci činností s dalšími oblastmi služby v rámci našeho sboru.

2. Zdroje jsou prakticky shrnuty do jedné publikace.

3. Je zde kladen větší důraz na pastýřskou a pastorační činnost než ve většině obdobných materiálů.

4. Je zde bohatěji rozváděna teologie člověka, hříchu a změny než ve většině obdobných materiálů.

5. Podporujeme tím konzistentní přístup mezi jednotlivými skupinkami, pokud jde o procesy a formuláře.

6. Přinášíme zde zdroje, které jsou posilou pro skupinkové vedoucí.

Pro nové vedoucí skupinek

Tato příručka vám bude pomocí v základních i pokročilejších dovednostech, které budete potřebovat pro účin-

nou službu skupinkového vedoucího a laického pastýře. Nenechte se objemem těchto informací odradit! Po-

stupujte rozvážně a informace se ihned snažte uvádět do praxe.

Příručku si studujte v daném pořadí kapitol. Nejdříve zvládněte materiál v jedné kapitole a teprve pak přejděte

do kapitoly další. Věnujte zvláštní pozornost 1. kapitole, Úvod do služby ve skupinkách (a části 2.1), která vám

pomůže pochopit, jak je služba skupinkového vedoucího důležitá.

Tato příručka bude největší pomocí společně se semináři či kurzy pro vedoucí a jejich pomocníky či asistenty.

Pro zkušené vedoucí skupinek

Rychle si projděte první a třetí kapitolu, kde je rozebírána problematika, kterou již patrně máte zvládnutou.

Zvláštní pozornost však věnujte 2. kapitole, Struktura skupinek, kde jsou uvedeny změny, co se týče modelu

skupinek. K vyhodnocení stavu skupinek jsou pomocí formuláře v části 2.8.

Pečlivě si prostudujte 4. kapitolu, Pastorační péče. Možná jste již podobný materiál viděli, ale tato kapitola

přináší řadu velmi aktuálních informací. Uvedené zásady uplatňujte na své srdce, když usilujete o zralost coby

vedoucí skupinky, a pak tyto zásady používejte při vedení dalších.

Pro koordinátory

Očekává se, že všechny části této příručky již prakticky znáte. Nejdůležitější pro vás je tedy 2. kapitola, Struk-

tura skupinek. Jako koordinátor totiž nesete odpovědnost za to, aby skupinky fungovaly v rámci této struktury.

Předkládané informace se vám tedy musí stát druhou přirozeností.

Další sbory

Tato příručka byla vytvářena s ohledem na Redeemer Presbyterian Church. Jestliže tento materiál hodláte po-

užívat ve svém sboru, budeme rádi, když nás o tom uvědomíte. Práce na této příručce bude i nadále probíhat,

a proto nemůžeme nést odpovědnost za chyby či opomenutí ve verzi, kterou třeba právě používáte. Namísto

kopírování informací z této publikace spíše doporučujeme, abyste si ve svém sboru sestavili vlastní příručku.
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1.1 Základní hodnoty a vyznání víry našeho sboru

Čím je náš sbor charakteristický?

V odpovědi je třeba za prvé uvést, k jakým vyznáním víry se hlásíme. Jedná se o to, čemu věříme ohledně Boha,

člověka, spásy, Bible, církve, světa a tak dále. Náš sbor (Redeemer Presbyterian Church) spolu s dalšími sbory

zastává Apoštolské vyznání víry a společně se svobodnými evangelikálními církvemi se hlásí k Vyznání víry

EFCA.

Ale církev musí v každé době a na každém místě určit, jak taková vyznání začleňovat, předkládat a uplatňovat

v životě, aby se to v místě působení daného sboru dotýkalo mysli a srdce lidí. Lze to označit za jakousi teolo-

gickou vizi příslušného sboru. Také se to označuje termíny „základní hodnoty“ či „filozofie služby“. Náš sbor

se nasazuje ve čtyřech základních oblastech.

Čtyři pilíře – cíle a priority

Vyjádření cíle ‚Žít autentickým křesťanstvím a autentické křesťanství šířit.‘

• Životní zkušenost – „život“ (chceme být činiteli Slova Božího)

• Misie – „šíření“ (kněžství všech věřících)

• Naplnění Duchem svatým – „autentičnost“ (středem je evangelium)

• Vše podle Bible – „křesťanství“ (měřeno Božím slovem)

Priority – 4 pilíře Čtyři základní oblasti.

1. Uctívání:Náš nejvyš-

ší závazek

Uctívání je naším nejvyšším závazkem: Uvědomujeme si, že Bůh je naším nejvyšším

pokladem; a to je také nejvyšším závazkem každého věřícího a naprostou prioritou

našeho sboru. Je to vidět z koncepce našeho společného uctívání, kdy se plně zaměřu-

jeme na Boha, i ze struktury našich bohoslužeb, které vycházejí vstříc místní kultuře,

aniž by však docházelo ke kompromisu vůči poselství evangelia.

2. Slovo: Je naší nej-

vyšší autoritou

Bůh zjevuje sebe i svou vůli prostřednictvím Písma. Proto je kázání a vyučování

z Bible středobodem našeho společného uctívání, Bible je zdůrazňována na všech

našich setkáních a je základem pro všechny naše aktivity.

3. Služba: Naše spole-

čenství ve službě

Věříme, že ke službě je povolán každý jednotlivec v Božím lidu, tedy ne jen pastoři,

a proto našim lidem poskytujeme příležitosti ke službě druhým. Mnozí lidé se sice

ve službě nasazují zcela spontánně, ale jako primární prostředek používáme služební

týmy, které zabezpečují službu v rámci našeho sboru, komunity1 i na celém světě.

4.Komunita:Naše spo-

lečná zbožnost

Osoba Ježíše Krista je nejlépe vidět skrze věřící, kteří spolu opravdově žijí v lásky-

plné jednotě. Snažíme se vytvářet prostředí, kde se daří přátelským vztahům a kde

každý člověk dává dalším potřebnou péči a také ji dostává, přičemž jsou používány

duchovní dary, které nám dává Bůh.

Naše přesvědčení ohledně „evangelia“ a „komunity“

Evangelium a moc pů-

sobit změnu

Výraz evangelium znamená „dobrá zpráva“. Je to základní poselství, že „Toho [Kris-

ta], který hřích nepoznal, za nás [Bůh] učinil hříchem, abychom se my v něm stali

Boží spravedlností“ (2. Korintským 5,21). Podle evangelia jsme tak hříšní, ztracení

1 Výraz komunita je v této publikaci používán ve významu společenství a nikoli ve významu „oddělené, separované skupiny“. Komunita

(z lat. cum – spolu, mezi sebou a munere – darovat) je společenství živých bytostí, které spolu něco sdílejí.
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a bezmocní, že spasit nás může jedině život a smrt Syna Božího. Ale ti, kteří místo

svého vlastního úsilí věří Kristovu dílu, jsou podle evangelia považováni za „svaté,

bez poskvrny a bez úhony“ (Koloským 1,22–23).

Z evangelia se dozvídáme, že kořenem našeho hříchu není jen to, že selháváme ve

své poslušnosti vůči Bohu, ale že také spoléháme na to, že bychom svou poslušností

mohli dojít ke spáse. Proto je evangelium jakousi „třetí cestou“ – není religiozitou

(náboženstvím) ani ireligiozitou. Zbožný člověk třeba řekne něco jako, „Žiji podle

Božích přikázání,“ zatímco ireligiózní člověk třeba řekne, „Sám si rozhoduji, co je

správné a nesprávné“. Ale oba odmítají Ježíše jako Spasitele (ačkoli jej třeba mohou

ctít jako dobrý příklad nebo jako určitého pomocníka). Obě výše uvedené cesty patří

mezi přístupy, kdy se člověk sám snaží o svou spásu. Zastánci obou těchto cest si

totiž chtějí sami řídit svůj život. Proto nás evangelium chrání na jedné straně před

formálním, dogmatickým přístupem a moralizováním a na druhé straně nás chrání

před hédonismem a relativismem.

Evangelium není jen jakýmsi východiskem křesťanského života, evangelium je pilí-

řem, základem křesťanského života. Evangelium není jen cestou do Božího králov-

ství, ale je také cestou, jak se zaměřovat na každý problém a jak na každém kroku dále

růst. Pokud zastáváme názor, že vlastní hodnotu a smysl života najdeme prostřednic-

tvím výkonů, povede nás to k pýše a budeme druhými pohrdat (jestliže svých cílů

dosáhneme), nebo nás to odradí a budeme sami sebe nenávidět (pokud ve svých cí-

lech selžeme). Ale díky evangeliu si o sobě vytváříme zcela nový obraz.

Evangelium nám především říká, že jsme mnohem horší a ničemnější, než si vůbec

umíme představit, ale Kristus nás miluje a přijímá mnohem více, než bychom kdy

mohli doufat. Je-li evangelium pravda, pak čím více vidíte svůj hřích, tím větší jistotu

máte, že jste byli spaseni jen a jen na základě milosti, a tím drahocennější a úchvat-

nější se vám tato milost stává. Evangelium nám tedy dává úžasnou moc přiznat si své

vlastní nedostatky.

Evangelium a komuni-

ta

Život zaměřený na evangelium není nikdy životem jednotlivce. Evangelium vytváří

novou komunitu, jedinečnou komunitu. „Jednou z okamžitých změn, které evangeli-

um působí, je změna gramatická: namísto ‚já‘ jsme ‚my‘, namísto ‚moje‘ je ‚naše‘“

(Eugene Peterson, Reversed Thunder). Tento druh nové komunity není pro křesťa-

na čímsi volitelným, jen nějakou možností, čímsi „navíc“. Jedná se totiž o nedílnou

součást celkového záměru Božího království.

Nová komunita je tedy jak cílem evangelia, tak i prostředkem k jeho šíření. Co se

týče spásy, Bůh zaslibuje, že vytvoří svůj „svatý národ“, lid, který s ním bude pře-

bývat navždy. „Budu vaším Bohem a vy budete mým lidem“ (Lv 26,12, Jr 30,22).

Křesťané, kteří jsou na věčnost spojeni s Kristem, jsou proto také na věčnost spojeni

se sebou navzájem. Jako služebníci evangelia si vzájemně sloužíme. V naší kultuře

je jen velmi malé povědomí o skutečné komunitě, a proto se budeme muset tvrdě

namáhat, abychom uplatňovali biblickou vizi.

Co je touto biblickou vizí? Jak vypadá pravá komunita? Máme být:

1. Komunitou, která přijímá druhé a zrcadlí milost, jíž se jí dostalo od Krista.

2. Svatou komunitou, kde se lidé navzájem vybízí k tomu, aby žili životem, jež se

Bohu líbí.

3. Komunitou, která žije podle pravdy, činí pokání a díky evangeliu dává druhým

také možnost činit pokání.

4. Povzbudivou komunitou, kde se lidé navzájem budují.
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5. Obětavou, štědrou komunitou, která věnuje svůj život a bohatství potřebám dru-

hých.

6. Komunitou, která snáší utrpení a která druhé miluje a odpouští jim, i když nám

působí újmu.

1.2 Vize pro komunitu

Teologie sboru zaměřeného na společenství a na skupiny

Ústředním tématem Bible je, že Bůh vytváří lid, který mu patří. Pod Starou i Novou smlouvou Bůh povolává

svůj lid. Bůh nejen přináší spásu jednotlivcům, ale také buduje novou komunitu, kde je sám hlavním účastníkem.

Z popela padlého a vzpurného lidstva vytváří novou společnost. Vývoj nové komunity je přímo obsažen v jádru

Božího smluvního zaslíbení: „Budu vaším Bohem a vy budete mým lidem.“ Proto musí sbor brát výzvu, že se

má stát novou komunitou, s tou největší vážností. Bůh tuto svou výzvu sděluje řadou způsobů.

1. Bůh se zjevuje jako

trojjediný Bůh, čímž dá-

vá najevo, že je vztaho-

vým Bohem, že je ko-

munitou

Otázka trojjediného Boha je pro nás tajemstvím, záhadou. Bůh se však zjevuje jako

Trojice, z čehož je zřejmé, že komunita je samotnou podstatou reality. Komunita

a přátelství se nevytváří, ale jsou samotným základem vesmíru. Pokud by Bůh byl

pouze jeden, neplatilo by to. Pokud by Bůh byl dvojice, byla by v něm sice láska, ale

protože je trojjediný, je komunita také nejvyšší formou života ve vesmíru. Bůh vždy

existoval jako určitá komunita.

„V rámci samotné Boží podstaty je jakýsi božský ‚rytmus‘ či vzorec neustá-

lého dávání a přijímání – a to nejen lásky, ale také slávy, cti, života. . . vždy
v plnosti. Jen o tom přemýšlejte. Bůh Otec miluje svého Syna a má z něj to nej-

větší potěšení (Mt 3,17), Ježíš tuto lásku přijímá a přináší Otci potěšení (Jan

8,29). Ježíš přináší čest Duchu svatému (Mat 12,31) a Duch svatý oslavuje

Otce a Syna (Jan 16,14). Každá osoba Trojice miluje, ctí a oslavuje druhé

osoby a přijímá od nich lásku a čest. . . nikdy zde není žádný nedostatek.“

(John Samaan, Servants Among the Poor Newsletter.)

„Tři božské osoby neexistují jen samy pro sebe. Existují pro sebe navzájem.

Mají mezi sebou určitý vztah. Otec může být nazýván Otcem pouze ve vztahu

k Synovi; Synmůže být nazýván Synem pouze ve vztahu kOtci. Duch je dechem

toho, kdo promlouvá. . . Být osobou znamená být v určitém vztahu.“ (Jurgen

Moltmann, Humanity in God)

Byli jsme stvořeni k Božímu obrazu, a proto patříme do určité komunity a máme žít

ve vztahu s dalšími lidmi. Pokud žijeme mimo komunitu a nezávisle na druhých, je

to přímo v rozporu s naší lidskou přirozeností. Nežijeme pak v souladu se svou pra-

vou přirozeností, následkem čehož pak musíme pociťovat určitou prázdnotu a pocit

nenaplněnosti.

2. Bůh volá svůj lid ke

komunitnímu způsobu

uvažování
1. Když Bůh stvořil člověka, prohlásil, že „není dobré, aby byl člověk samoten“.

Allender a Longman o tom uvádějí: „Lidské srdce nenaplní pouze Bůh. Bůh uči-

nil lidstvo tak, aby potřebovalo více než jen Boha. Ta ohromující pokora Boha,

že učinil něco, co nemělo být plně spokojeno jen se Stvořitelem a stvořením, je
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čímsi naprosto nepochopitelným“ (Intimate Allies). Je to nepochopitelné, ale je

to pravda. Jako lidé se navzájem potřebujeme.

2. Bůh s Izraelem jednal především jako s komunitou, nikoli jako s jednotlivci.

Smlouva a přikázání byly určeny Izraeli jako národu. Bůh je povolal jako ná-

rod a podle jeho povolání také měli jako národ žít. Nejednalo se o povolání, které

by Bůh dal jednotlivcům.

3. Když někdo v této komunitě zhřešil, Bůh se zabýval nejen takovým jednotlivým

přestupníkem, ale celým národem. Výrazný příklad vidíme v knize Jozue. Když

Akán zhřešil tím, že si vzal kořist z Jericha, důsledky tohoto jednání pak musel

nést celý národ. Stojí za povšimnutí, že v následující bitvě, v níž byl Izrael na

hlavu poražen, nebyl Akán ani zraněn. Bůh jistě mohl Akána vyčlenit a jednat

pouze s ním, ale neučinil to. Místo toho dal celému národu ponaučení, že jednání

jednotlivce má dopad na všechny. Před Bohem jsou jednotlivci v rámci jeho lidu

spolu v hlubokém vzájemném vztahu, nesou za sebe navzájem odpovědnost a Bůh

s nimi také podle toho jedná.

4. Když Ježíš povolal svých dvanáct apoštolů, evidentně tím budoval Izrael. Církev

pak nahradila izraelský národ coby komunita, která má svým společným životem

svědčit o Bohu. Bůh tedy rozhodně neztratil zájem o budování komunity a nepře-

sunul svůj zájem na spásu jednotlivců. Církev je nový Izrael. Je to nová komunita,

kterou vytváří Bůh a pro niž se sám nasazuje.

5. Ježíš podle Marka 10 předpokládá, že lidé v rámci jeho nového národa budou

na sebe moci navzájem spoléhat jako členové nové rodiny, kterou stvořil. Lidé,

kteří se stali Ježíšovými následovníky, jsou nyní navzájem svými bratry, sestrami,

matkami a dětmi. Dokonce i svůj majetek (domy a pole) mají nyní společný. Jistě

stojí za pozornost, že po vytvoření této rodiny se podle Ježíše nemá nijak znásobit

počet otců. Pouze Bůh je vnímán jako Otec této nové rodiny, čímž je ještě více

zdůrazněno naše vzájemné pouto.

6. V Římanům 12,1 se uvádí: „Vybízím vás tedy, bratři, skrze milosrdenství Boží,

abyste vydali svá těla (množné číslo) v oběť (jednotné číslo) živou, svatou a pří-

jemnou Bohu; to je vaše rozumná služba Bohu.“ Onou živou obětí je zde církev

jako celek, nikoli život jednotlivých křesťanů. Své tělo tedy vydáváme Bohu ja-

ko komunita. Pavel rozhodně dává přednost komunitě před jednotlivcem. V 11

kapitolách se napřed zabýval vyučováním doktrín a jeho prvním nedoktrinálním

tématem je pak ihned život a chování v rámci komunity.

7. Pavel v 1. Korintským 12 používá metaforu těla, aby zdůraznil skutečnost, že

si navzájem patříme a navzájem se potřebujeme. Všichni jsme pokřtěni jedním

Duchem a jsme účastníky jednoho Ducha, proto k sobě patříme. Nemáme nikomu

ve společenství či komunitě říkat, „nepotřebuji tě“. Co se děje v životě dalších,

má dopad i na nás, ať si toho jsme, nebo nejsme vědomi: „Když jeden úd trpí, trpí

spolu s ním všechny údy; a když je jeden úd oslavován, radují se všechny údy

spolu s ním“ (1K 12,26).

8. Svatostánek a chrám jsou ve Starém zákoně označovány jako Boží příbytek či

jeho „dům“ (1Pa 6,48, 25,6; Ezra 5,2.15). V Novém zákoně je Božím příbytkem

samotný Boží lid. Jednotliví křesťané obdrží Ducha svatého a stávají se ‚živými

kameny‘, jsou vybudování jako „duchovní dům“ (1Pt 2,5). V 1. Korintským 3,9 se

uvádí: „Jste. . .Boží stavba.“ Společně jsme tedy domem či stavbou, v níž přebývá

sám Bůh.

9. Kromě všech těchto konkrétních příkladů, kdy Bůh povolává komunitu, bychom

neměli ztratit ze zřetele skutečnost, že naprostá většina novozákonních spisů ne-
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ní adresována jednotlivcům, ale opět celým komunitám. Tyto spisy si měly číst

komunity, které je takéměly vysvětlovat a uplatňovat ve svém životě. Proto je pri-

mární otázka, „Co to má znamenat pro nás?“ a nikoli otázka, „Co to má znamenat

pro mě?“ To neznamená, že bychom na sebe neměli pohlížet jako na jednotlivce

nebo že na nás jako na jednotlivcích nezáleží. Ačkoli tedy nejsme nikdy méně než

jednotlivci, vždy jsme více než jednotlivci. Proto je lépe si klást druhou otázku

v následující podobě: „Co to má znamenat pro mě jakožto člena této komunity či

tohoto společenství?“

3. Bůh zjevuje, k čemu

slouží křesťanská komu-

nita
1. Bůh touží být v komunitě, ve společenství s lidmi. Bůh nás stvořil, abychom se

mohli těšit ze společenství s ním a s námi se všemi navzájem – abychom mohli

sdílet svůj život. Boha těší být ve vztahu se svým lidem. Jak to ukazuje Gareth

Icenogle, „Společenství je záměrem Ježíše Krista, Syna Božího, který se mezi

námi narodil, žil, zemřel a vstal z mrtvých.“

2. Křesťanská komunita či společenství existuje, aby si zde lidé navzájem poskyto-

vali podporu a povzbuzení, abychom mohli vést bohulibý život. Pokud se někdo

snaží žít podle Božích měřítek a přikázání jen sám, je to příliš těžké. Proto se po-

třebujeme navzájem posilovat. Ve společenství si můžeme navzájem připomínat,

k jakému způsobu života jsme povoláváni. Můžeme si pomáhat, pokud v nějaké

oblasti selžeme. Můžeme si navzájem poskytovat příklad, co znamená žít věrně

s Bohem. Můžeme si navzájem kázat evangelium, když nějakou oblast opomíjí-

me, a poskytovat si vzájemnou oporu, když nám připadá obtížné žít v poslušnosti

a dávali bychom třeba přednost nějakým kompromisům.

3. Křesťanská komunita má být ‚městem ležícím na hoře‘ (Mt 5,14). Má být spo-

lečenstvím, které svým zcela odlišným způsobem života přitahuje lidi k Bohu.

Izrael existoval proto, aby byl světlem národům a společenstvím, skrze něž mělo

plynout požehnání celému světu. Nyní tuto roli převzala církev. Církev existuje

proto, aby Boha a jeho cesty zjevovala těm, kteří ještě nepřijali křesťanskou víru.

Kvalitou našeho společného života a naší vzájemnou láskou máme být „solí ze-

mě“ a „světlem světa“. Máme být působivou ukázkou království, jež kázal Ježíš,

a náš příklad má lidi přitahovat k Bohu. Nemáme se kvůli světu tomuto světu

přizpůsobovat. Máme být odlišní a svým životem se z tohoto světa vyčleňovat –

ku prospěchu těch, kteří ještě nejsou Kristovými následovníky.

4. Výše uvedené body nás vedou k závěru, že není možné mluvit o duchovní zralosti

bez toho, aniž bychom se dívali na to, jak se příslušný člověk zapojuje ve svém

křesťanském společenství a jak zdravé vztahy zde pěstuje. Duchovní zralost se

bez zapojení v určitém společenství stává naprosto nesrozumitelným pojmem.

Komunita, která je ztě-

lesněním evangelia

Komunita, kterou Bůh vytváří, je formována evangeliem, které nám dává naši jedno-

značnou identitu a hodnoty. Máme být ztělesněním příběhu o tom, co Bůh v našem

společném životě vykonal v Ježíši Kristu. Kvalitou svého společného života tedy cír-

kev evangelium hlásá a zároveň je i cílem evangelia. V tomto smyslu slova pak tedy

můžeme říci, že církev je dobrou zprávou.

1. Máme být společenstvím zaměřeným na uctívání. Poselstvím evangelia je sku-

tečnost, že Kristus za nás zemřel, zatímco jsme ještě byli hříšníky – zatímco jsme

ještě byli od Boha odděleni a nechtěli jsme s ním nic mít. Nejsme tedy určováni

tím, co jsme vykonali, abychom se stali Božím lidem, ale tím, co Bůh vykonal

v Kristu, aby nás učinil svým lidem. Proto jsme v první řadě lidmi, kteří jsou
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vděčni Bohu a kteří stojí v údivu nad jeho úžasnou láskou. Proto Boha uctíváme

svými chválami a slavením Večeře Páně.

2. Máme být společenstvím, které přijímá druhé lidi. Poselstvím evangelia je

skutečnost, že Bůh nás přijal ve vší naší špatnosti, takové, jací jsme byli. A stejně

máme tedy přijímat jeden druhého, aniž bychom od druhých požadovali nějakou

změnu, než od nás obdrží přijetí. Nad hříchy druhých lidí nemusíme vraštit čelo

ani jimi nemusíme být šokováni. Máme jim nabídnout milost, nikoli odsouzení.

3. Máme být svatým společenstvím. Druhé sice máme přijímat takové, jací jsou,

ale nemáme se spokojit s tím, že je v takovém stavu zanecháme. Evangelium nám

říká, že máme být jako Ježíš a že Bůh již začal s procesem, kdy nás proměňuje

od slávy ke slávě. Máme se navzájem vybízet, abychom odhodili vše, co není

v souladu s Boží vůlí, a oblékli si vše, co je v souladu s novou skutečností našeho

postavení dětí Božích.

4. Máme být společenstvím, které mluví pravdu. Bonhoeffer uvádí, že „není kru-

tější laskavosti než laskavost, jež druhého člověka ponechá v jeho hříchu“. Evan-

gelium nám dává motivaci, aby nám na lidech skutečně záleželo. Máme se vy-

značovat pravdou, kterou druhým sdělujeme šetrně, ale zároveň poctivě, takže to

v nichmůže vzbuzovat touhuměnit se. Rozhodně nebudeme drsní, protože si uvě-

domujeme své vlastní slabosti a nedostatky. Nebudeme se ale ani zdráhat – třeba

z obav, že bychom mohli být odmítnuti; dostalo se nám totiž přijetí od samotné-

ho Boha a na tom tedy skutečně záleží. Také projevujeme ochotu poslechnout si

pravdu od druhých. Kristus nás přijímá, a proto máme svobodu přiznávat si své

nedostatky.

5. Máme být budujícím a povzbudivým společenstvím.Kristovým dílem v církvi

je oikodomeo neboli „budování“. Bůh „mámoc vás zbudovat“ (Sk 20,32), „v něm

je celá stavba pevně spojena a roste v chrám, posvěcený v Pánu“ (Ef 2,21 ČEP).

Církev neroste spojováním doslovných kamenů, ale tím, že spojuje a sjednocu-

je lidské životy, které jsou plné Ducha svatého. A proto hlavním dílem těchto

živých kamenů je také oikodomeo. „Proto se navzájem povzbuzujte a budujte je-

den druhého, jak to již činíte“ (1Te 5,11). „Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem

dorůstáme v Krista. On je hlava, z něho roste celé tělo, pevně spojené klouby

navzájem se podpírajícími, a buduje se v lásce podle toho, jak je každé části dá-

no“ (Ef 4,15–16 ČEP). Díky evangeliu víme, že se nám od Boha dostalo přijetí,

a proto se nemusíme uchylovat ke srážení druhých, abychom se pak sami cítili

lépe. Překonáváme tedy malichernou řevnivost a soupeřivost. Máme jistotu, že

nás Bůh miluje, a proto s volností povzbuzujeme druhé a chceme pro ně jen to

nejlepší. Bůh nás zmocňuje, abychom pracovali pro dobro a úspěch druhých.

6. Máme být obětavé, štědré, dávající společenství. Pavel píše: „Znáte přece mi-

lost našeho Pána Ježíše Krista: ačkoli byl bohatý, stal se kvůli vám chudým, abys-

te vy jeho chudobou zbohatli“ (2K 8,9). Máme jednat podobně: plně se vydávat

pro dobro druhých. Raní křesťané byli známí svou štědrostí: „Všichni věřící byli

pospolu a měli všechno společné. Prodávali svá zboží a majetky a dělili je mezi

všechny, jak kdo potřeboval“ (Sk 2,44–45). „Nikdo neříkal o ničem, co měl, že

je to jeho vlastní, nýbrž měli všechno společné. . .Nikdo mezi nimi netrpěl nouzi,
neboť ti, kdo byli vlastníky polností nebo domů, svá pole nebo domy prodávali

a výtěžky z prodeje přinášeli a kladli k nohám apoštolů. Z toho se pak rozdělovalo
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každému, jak kdo potřeboval“ (Sk 4,32–35). I o nás by tedy mělo být známo, že

jsme štědří, co se týče našich peněz a majetku.

7. Máme být společenstvím ochotným snášet utrpení. Ježíš nás miloval, zatímco

jsme ještě byli jeho nepřáteli. Nemstil se nám. Snášel naše pohrdání i Boží hněv na

kříži, abychom se mohli stát jeho přáteli. Ani my se tedy nemáme mstít. Máme

milovat a být ochotni snášet příkoří. A tento postoj máme projevovat v rámci

našeho společenství i mimo něj. Máme odpouštět těm, kteří nám působí újmu

a pronásledují nás.

Jaký dopad má Boží povolání na danou komunitu – příklady

1. Rozvoj takového dru-

hu komunity si vyžadu-

je hlubší osobní vztahy

Kvalitní život v rámci daného společenství, který Bůh od církve očekává, si vyžaduje

cílené úsilí. Nedojde k tomu pouze (ani hlavně!) na velkých bohoslužbách. Neměli

bychom předpokládat, že když se shromáždíme ve velkém počtu, již tím dostatečně

ztělesníme evangelium a uskutečníme to, co Bůh od svého lidu chce. Nemůžeme

pak být ‚městem ležícím na hoře‘. Nebudeme moci hodnověrně hlásat evangelium.

K tomu jsou zapotřebí skupinky, kde mají lidé osobní vztahy. Je třeba budovat hlubší

osobní vztahy a nespokojit se jen s příležitostnými, formálními setkáními. Je třebamít

skupinky s konkrétními lidmi, kteří se navzájem znají a kteří spolu pravidelně tráví

čas. Jsou k tomu zapotřebí ‚domácí shromáždění‘. V novozákonních epištolách se

mluví o ‚shromážděních v domě‘ a ‚církvi v domě‘ (1K 16,19; Ř 16,5). Ve Skutcích

2,24n a 20,20 se uvádí, jak se křesťané setkávali doma a na chrámovém nádvoří.

Budeme-li se držet tohoto vzoru, budeme žít velmi konkrétním způsobem jako světlo

světa a sůl země, takže nevěřící nebudou moci křesťanské poselství jen tak snadno

zavrhnout.

2. Každá osobamusí na

sebe pohlížet jako na

služebníka

V řadě sborů se očekává, že věřící bude „budovat“ pastor, ale podle Bible se mají

věřící „budovat navzájem“. V řadě sborů se očekává, že pastor společně s dalšími

vedoucími pracovníky budou organizovat různé programy, pomocí nichž budou zís-

kávat nové osoby, ale Bible říká, že tělo Kristovo roste tak, když jednotliví členové

mluví pravdu v lásce, „budují“ druhé a pomáhají jim.

Raná církev si uvědomovala, že samotným základem církve je osobní služba jednot-

livých členů v rámci společenství a jednotlivých skupin. Pavel předpokládá, že „když

se sejdete, každý z vás má chvalozpěv, má učení. . . všechno ať je k budování (oiko-
domeo)“ (1K 14,26). Pavel zde jasně mluví o shromážděních v domech, na nichž se

každý nějak podílí. Pavel předpokládá, že všichni zde nějak slouží.

Ke skupinkám často zaujímáme postoj: „Co z toho budu mít?“ Ale na základě toho,

co jsme si zde řekli, bychom si měli předně klást otázku: „Co do této skupinky přine-

su?“ Měli bychom se zajímat o to, zda se snažíme druhé „budovat“ a mluvit pravdu

v lásce. Měli bychom se zajímat o to, zda druhým dáváme najevo Boží lásku a zda

jsme vůči sobě upřímní. Pokud budou lidé ke skupinkám přistupovat tímto způso-

bem, zásadně to naše komunity promění. Takové skupinky se budou lišit od mnoha

jiných biblických studijních skupinek, kde lidé často dostávají nové informace a roz-

šiřují si své poznání Bible (i když mnozí z nás dostáváme více informací, než kolik

jich vůbec jsme schopni uplatnit), ale přitom to nijak neproměňuje jejich život.

3.Musíme usilovně bu-

dovat naše společenství

Vyrůstáme v kultuře, která klade silný důraz na individualismus, čímž se značně sni-

žuje naše schopnost účastnit se života ve společenství. Jako by nám ochably a atrofo-

valy svaly, které jsou k životu ve společenství třeba. Není tedy divu, že mnohé naše

pokusy o komunitu jsou velmi chabé a nepřinášejí nám kýžený pocit naplnění. Prostě
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se nám to nijak zvlášť nedaří, což by ale nemělo sloužit jako výmluva se takové snaze

vyhýbat. Vždyť právě k tomu jsme byli stvořeni a právě to od nás Bůh očekává. Je

třeba mít na mysli, že je dobré dělat cokoli, co stojí za úsilí, i když to možná nedělá-

me dokonale. Lepší je chabé společenství než vůbec žádné společenství. A čím více

na tom budeme pracovat, tím lepší v tom budeme. Musíme začít znovu „posilovat

svaly“, které jsou třeba k tomu, abychom se stávali Boží novou společností.

Jaký další prospěch plyne sboru s komunitou v jednotlivých skupinkách

Prospěch

• Skupinky nepotřebují peníze na prostory ke shromažďování. Sbor pak nepotře-

buje žádnou velkou budovu.

• Sbližují se lidé, kteří možná byli vykořeněni ze své rodiny nebo jsou od ní daleko.

• V různorodém městě mohou skupinky sboru pomáhat k větší různorodosti tím,

že v závislosti na svých zájmech a prostředí poskytují řadu různých možností

k navázání vztahů.

• Růst takového sboru není limitován velikostí určité budovy. Sboru pak může

v růstu bránit jedině nedostatek skupinkových vedoucích, ale nikoli malý počet

sedadel v hlavní budově sboru.

1.3 Skupinky v našem sboru: Stručný přehled

Ježíš řekl:„Amen, pravím vám, není nikdo, kdo opustil dům nebo bratry nebo sestry nebo matku nebo

otce nebo děti nebo pole kvůli mně a kvůli evangeliu, aby nyní v tomto období nedostal stokrát více

domů, bratrů a sester, matek a dětí a polí s pronásledováními a v přicházejícím věku život věčný.“ (Mk

10,29–30)

Ježíš zde mluví o církvi. Vidíme zde, že v životě nejvíce záleží na vztazích. A církev je ve své samotné podstatě

založena na vztazích: na vztahu s Bohem a na vztahu s lidmi. Je tedy naší velkou výsadou a odpovědností horlivě

a s potěšením takové vztahy budovat a prohlubovat. V našem sboru (Redeemer Church) je hlavní příležitostí

takové vztahy pěstovat a rozvíjet právě ve skupinkách.

Co je skupinka?

Skupinky jsou základní křesťanské komunity. Věříme, že činění učedníků a evangelizace se nejlépe provádějí

v prostředí určité komunity; a skupinky k tomu právě poskytují vhodné prostředí. Jedná se o shromáždění 10–14

osob, jež se každý týden scházejí v něčí domácnosti v našem městě (tedy v Tallahassee). Lidé v těchto sku-

pinkách poznávají Boha, zakoušejí jeho přítomnost, budují a posilují své společenství, dostávají zde potřebnou

péči i školení a odcházejí odsud konat Boží dílo ve světě. Skupinky poskytují lidem určité zázemí, soukromí,

vzájemnou podporu, praktickou lásku a službu, možnosti dozvídat se více o křesťanské víře, modlitbu a sdílení

toho, co vidíme Boha konat v našem středu. Skupinky jsou vedeny školenými laickými vedoucími ze sboru,

jimž se dostává trvalé podpory od sborových starších i od pastora.

Co je cílem skupinek?

Primárním cílem skupinek je navzájem se povzbuzovat a vybízet se v našem boji za víru. V knize Židům je

zdůrazněno, že pokud někdo zanedbává společenství s dalšími věřícími v prostředí svéhomístního sboru, vysta-

vuje se riziku, že se nechá zatvrdit podvodnou mocí hříchu a nakonec odpadne od víry. A právě ve skupinkách

dochází k povzbuzování a vybízení. Znamená to, že skupinky jsou velkou pomocí při posvěcování – procesu,

kdy mocí Ducha svatého umíráme hříchu a žijeme pro spravedlnost. Toužíme po tom, aby v životě věřících
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docházelo ke změnám směrem ke zbožnosti. Uvažujme o následujících pasážích z knihy Židům a o tom, jak se

zde spojuje myšlenka posvěcování a společného shromažďování.

Židům 3,12–14: Hleďte, bratři, aby snad v někom z vás nebylo zlé a nevěrné srdce, takže by odpadl od

živého Boha, 13 a proto se navzájem napomínejte každý den, dokud se říká Dnes, aby nikdo z vás nebyl

zatvrzen klamem hříchu. 14 Vždyť jsme se stali účastníky Krista, pokud ten původ jistoty zachováme

pevný až do konce.

Židům 10,24–25: Buďme pozorní jedni k druhým, abychom se rozněcovali v lásce a dobrých skutcích.

25 Nezanedbávejme své společné shromažďování, jak mají někteří ve zvyku, nýbrž povzbuzujme se, a to

tím více, čím více vidíte, že se ten den přibližuje.

Aby tomu tak bylo, skupinky se snaží ve svém středu zakoušet Kristovu přítomnost a moc. Toužíme, aby

zde Ježíš působil svým Duchem a aby skrze nás pak působil na další s cílem poskytovat lidem potřebnou

péči a povzbuzovat je k takovému způsobu života, který se líbí Bohu. Toužíme, aby Kristus proměňoval život

každého jednotlivce v rámci dané komunity, ale také větší komunity, jíž jsme součástí. Cíle skupinek lze dále

rozdělit do čtyř oblastí.

1. Společenství „Co je společenství, jak je definováno vNovém zákoně? Je to společná účast na životě

a pravdě, která je možná Duchem svatým skrze naše spojení s Kristem. Společenství

znamená sdílet něco společného na té nejhlubší možné úrovni v lidském vztahu – naši

zkušenost se samotným Bohem“ (Mahaney, s. 19).

„Společenství tedy můžeme dále chápat jako snahu sdílet s druhými, co vám dal Bůh

na vědomí, a možnost nechat druhé sdílet s vámi své poznání o Bohu, jak v něm na-

cházejí sílu, občerstvení i poučení pro svou duši. V Písmu máme četné příkazy, jak si

máme ve společenství vzájemně počínat. Máme se navzájem povzbuzovat, sloužit si,

společně se radovat i plakat, napravovat se, poučovat se, zpívat, budovat se, přijímat

se a navzájem se milovat.“ (Mahaney, s. 19) Uvažujme nyní o následujících verších,

v nichž je použit výraz koinonia čili společenství (komunita, sdílení, účast):

Skutky 2,42: Vytrvale zůstávali v učení apoštolů a ve společenství, v lámání

chleba a modlitbách.

Filipským 2,1: Je-li tedy nějaké povzbuzení v Kristu, je-li nějaké potěšení lás-

ky, je-li nějaké společenství Ducha, je-li nějaký soucit a slitování.

Filemonovi 1,6:Prosím, aby se společenství tvé víry projevilo v poznání všeho

dobrého, jež je v nás pro Krista.

Tyto příkazy nejlépe naplníme, když se staneme součástí určité skupinky. Takové

skupinky jsou zároveň klíčem k tomu, jak začlenit do naší komunity nově příchozí

a jak vedoucím umožnit, aby věděli o tom, co jednotlivé členy našeho sboru trápí,

což by jinak nemuselo vůbec vyjít najevo.

2.Místo, kdemohou být

používány naše dary

a kde je poskytována

péče

Církev je někdy přirovnávána k fotbalovému stadionu, kde 22 lidí zoufale potřebuje

odpočinek a kde tisíce dalších zoufale potřebují alespoň trochu pohybu. Bůh dal du-

chovní dary každému křesťanovi (1K 12,1–7) a očekává, že je bude plně používat.

Ale v jakémkoli sboru, bez ohledu na jeho velikost, je prostě nemožné, aby každý jed-

notlivý člen používal své dary během bohoslužby v neděli ráno. Takové dary však lze

dobře používat ve skupinkách. V tomto menším a osobnějším prostředí může každý

sloužit podle svého obdarování. Ve skupince je také možné duchovní dary lépe odha-

lit a pak je používat – třeba i v celém sboru anebo i ve světě. Skupinky jsou místem,

kde se rozvíjí vize pro službu.

Když věřící používají své duchovní dary, jednotlivci tak dostávají potřebnou péči

a také ji mohou poskytovat. Křesťané byli vždy charakterističtí svou vzájemnou obě-

tavou láskou. Je nám přikazováno, abychom se o sebe bez jakéhokoli zvýhodňování
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nesobecky zajímali, což je mnohem snadnější v rámci skupinek než v neděli ráno

při bohoslužbě. Uvažujme nyní o následujících novozákonních pasážích, kde se píše

o tom, jak si máme navzájem sloužit a zajímat se o sebe:

1. Korintským 12,24–26:Bůh sestavil tělo tak, že tomu potřebnému dal zvlášt-

ní čest, 25 aby v těle nebyla roztržka, ale aby údy navzájem o sebe stejně pe-

čovaly. 26 A když jeden úd trpí, trpí spolu s ním všechny údy; a když je jeden

úd oslavován, radují se všechny údy spolu s ním.

Galatským 6,2: Neste břemena jedni druhých, a tak naplňte zákon Kristův.

1. Timoteovi 4,14: Nezanedbávej v sobě dar milosti, který ti byl dán skrze

proroctví se vzkládáním rukou staršovstva.

3. Místo, kde lze obje-

vit křesťanství

Do skupinky lze pozvat jednotlivce, kteří hledají pravdu, a povzbudit je, aby vstoupili

do vztahu s Ježíšem Kristem. Ve skupinkách si také můžeme navzájem připomínat,

že naším povoláním je nést dalším evangelium a modlit se za ty, s nimiž jsme se

podělili o dobrou zprávu, že Bůh se s námi smířil v Ježíši Kristu. Někdy se tvrdí,

že skupinky lze používat buď k evangelizaci, anebo k růstu v učednictví, ale nikoli

pro obojí najednou. Je pravda, že pokud se zaměříte na vzdělávání, patrně přijdete

o pozornost nevěřících ve svém středu. Také je pravda, že pokud se budete zaměřovat

na evangelizaci, nakonec ztratíte zájem věřících ve svém středu. Ale neexistují jen

tyto dvěmožnosti. Je-li naším cílem zakoušet v našem středuKrista, můžeme budovat

věřící a zároveň oslovovat i nevěřící. Uvažujme o následujících pasážích:

1. Korintským 14,23–25: Když by se tedy sešel celý sbor a všichni by mluvili

jazyky a vešli by prostí lidé nebo nevěřící, cožpak neřeknou, že blázníte? 24

Ale když budou všichni prorokovat a vejde někdo nevěřící nebo neznalý, bude

ode všech usvědčován a ode všech souzen. 25 Budou se odhalovat skryté věci

jeho srdce, a tak padne na tvář, pokloní se Bohu a vyzná: ‚Vskutku, mezi vámi

je Bůh!‘

Skutky 2,42–47:Vytrvale zůstávali v učení apoštolů a ve společenství, v lámá-

ní chleba a modlitbách. 43 Každé duše se zmocňoval strach; skrze apoštoly

se v Jeruzalémě dálo mnoho divů a znamení a na všech byl veliký strach. 44

Všichni věřící byli pospolu a měli všechno společné. 45 Prodávali svá zboží

a majetky a dělili je mezi všechny, jak kdo potřeboval. 46 Denně zůstávali

jednomyslně v chrámě, po domech lámali chléb a přijímali pokrm s veselím

a prostotou srdce. 47Chválili Boha a byli oblíbeni u všeho lidu. A Pán k jejich

společenství denně přidával ty, kteří byli zachraňováni.

Očekává se, že takové skupinky budou vycházet vstříc hledajícím a budou je zvát do

svého středu, a proto musí mít vizi, jak zakládat další nové skupinky a jak budovat

jejich nové vedoucí.

Jak skupinky zapadají do celkové struktury našeho sboru?

Skupinky jsou primárním místem pastorační péče v našem sboru. Sbory obvykle dělají jednu z následujících

dvou skutečností: Buď se v daném sboru dělá vše proto, aby o členy bylo systematicky pečováno a aby byli

povzbuzováni, anebo jsou členové v daném sboru zcela systematicky zanedbáváni. Naše síť skupinek je pro-

středkem, s jehož pomocí se snažíme o naše bratry a sestry systematicky pečovat. Některé sbory možná mají

několik malých skupinek, ale my chceme, aby se náš sbor z malých skupinek přímo sestával. Naše síť skupinek

je jakousi nervovou soustavou našeho sboru, jsou to jakési prodloužené ruce naší pastorační služby; právě zde

totiž pastoři a starší sboru věnují celému stádu náležitou péči.

Právě ve skupinkách evangelium podněcuje lidi k bohatšímu vztahu s Bohem. Právě ve skupinkách je evangeli-

um používáno jako balzám na rány, které utržíme v tomto zkaženém světě. Právě ve skupinkách je evangelium
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používáno, aby lidi podněcovalo ke službě Božímu království: Lidé reagují na Boží milost a jsou podněcováni,

aby usilovali o mravní život, zásadovost a aby zde objevovali a používali své duchovní dary jak pro službu

v rámci sboru, tak i pro službu ve světě.

Bible nám sice nepřikazuje, abychom organizovali službu ve skupinkách, ale v Bibli se předpokládá, že v rámci

sboru existují hlubší vztahy. Pokud k tomu nedochází přirozeným způsobem, musí sbor takové vztahy pěstovat.

A právě skupinky jsou v našem sboru (Redeemer Church) takovým vhodným nástrojem, jehož prostřednictvím

se pěstují vztahy. Skupinky mají tedy zcela zásadní úlohu v životě našeho sboru, a proto všechny naše členy

vedeme k tomu, aby byli součástí určité skupinky.

Čím je skupinka charakteristická?

Charakteristické znaky

skupinky
1. Skupinky jsou primárními křesťanskými komunitami, kde se lidem dostává péče.

Je zde vyváženost mezi uctíváním, studiem Bible, sdílením a modlitbou.

2. Skupinky jsou vedeny zkušenými vedoucími, kteří byli vyškoleni a prošli zku-

šebním pohovorem.

3. Jsou vedeny vedoucími, kteří sami mají oporu v dalších pastýřích, s nimiž se

pravidelně setkávají.

4. Skupinky mají po celý služební rok (od srpna do května) setkání nejméně dvakrát

měsíčně.

5. Do příslušné skupinky lze vstoupit na základě pozvání, nikoli na základě veřej-

ného oznámení.

6. Skupinky se snaží o další růst. Skupinka má obvykle maximálně 14 účastníků.

7. Skupinky se snaží na základě vyučování vyškolit nové vedoucí.

Jak se může člověk do skupinky zapojit?

Do skupinky se mohou lidé ze sboru zapojit jedním z následujících čtyř způsobů:

1. Pozvání S někým z dané skupinky se setkáte ve sboru či v rámci nějaké jiné aktivity a dosta-

nete pozvání. Anebo během běžného rozhovoru s někým zjistíte, že dotyčný patří do

nějaké domácí skupinky, a zeptáte se jej, zda byste do takové skupinky také mohli

chodit. To je jeden z nejlepších způsobů, jak se připojit k určité skupince.

2. Žádost Svůj zájem o určitou skupinku můžete dát najevo na lístku k tomu určeném nebo

můžete zatelefonovat do ústředí sboru. Odpověď obdržíte co nejdříve.

3. Zahájení nové sku-

pinky

Možná jste již dříve sloužili v nějakém sboru (třeba jste vedli skupinku v nějakém

jiném sboru). Domníváte se, že byste mohli pomoci s vedením určité skupinky, pokud

byste měli dostatečnou podporu od vedení sboru. V takovém případě si s vámi rádi

promluvíme. Kontaktuje našeho pastora ohledně dalšího setkání, kde vše proberete.

4. Otevřený zápis, vždy

na podzim

Co se týče nových členů skupinek, dáváme sice přednost třem výše uvedeným způ-

sobům, ale také dáváme lidem možnost se do skupinek zapsat. Na webové stránce

našeho sboru k tomu máme speciální formulář.

Další materiály jsou k dispozici na

www.BiblickaKnihovna.cz
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2.1 Struktura skupinek v našem sboru

Úvod a stručný přehled

Zdravý sbor se vyznačuje především zdravými vztahy – vztahem s Bohem a s dalšími členy sboru. V malých

sborech se vztahům obvykle dobře daří a rozvíjejí se bez nějaké výraznější formální struktury. Lidé se prostě

navzájem znají, zajímají se o sebe a jsou spolu v kontaktu. Díky svým vzájemným vztahům rostou a vyzrávají

ve svém vztahu s Bohem, dále zrají osobně i ve své schopnosti zajímat se o druhé a zrají i ve svém zájmu

o lidi ve světě, kteří jsou zdrceni a nemají naplněny své potřeby. Jak však sbor početně roste, zájem o lidi

zde ochabuje. Namísto úzkých osobních vztahů se pouze rozrůstá seznam našich dalších známých, s nimiž ale

žádný osobní vztah nemáme. Lidé začínají být přehlíženi, což je pochopitelně tragédií. Takoví lidé nejsou nijak

smysluplně spojeni s druhými, čímž velmi trpí a stejně trpí i jejich vztah s Bohem.

V našem sboru (Redeemer Church) jsme vytvořili určitou strukturu, abychom se tomuto problému vyhli. Do

této struktury „pastýřské péče“ patří řada malých skupin („skupinek“), takže v našem sboru máme jednoho ve-

doucího na dvanáct až čtrnáct lidí v každé skupince. Vzorem je námmodel z Exodu 18:23–26. Naše uspořádání

v rámci modelu „pastýřské péče“ a jednotlivých „skupinek“ má následující cíle:

• Každý člen našeho sboru spadá pod určitého staršího, pastora a vedoucího skupinky, který patří do této

struktury pastýřské péče. Každý člen ví, pod kterého staršího a pastora patří; může tedy za nimi jít, pokud

jde o modlitbu, podporu, povzbuzení a radu.

• Všichni naši vedoucí skupinek jsou svěřeni do péče příslušných sborových starších, přičemž každý starší

má na starosti 3–4 skupinky, v nichž je osobně zapojen a za něž zodpovídá.

• Každý člen v našem sboru má osobní podporu, povzbuzení a vztahy s dalšími věřícími a se skupinou mužů

(pastory a staršími), kteří zajišťují duchovní péči.

• Každý pastor pracuje s určitou skupinou starších, aby poskytoval vedení celé této „komunitě“ skupinek.

V určité „komunitě“ jsou společně organizovány skupinky podle jejich geografického umístění.

• Naše město (Tallahassee) s jeho okolím jsme rozdělili do tří „komunit“, které mají podobný počet členů

(jsou na severu, jihu a západě). Všichni naši starší a pastoři žijí v komunitě, v níž slouží, což jim dává

přirozenou možnost zapojovat se do každodenního života členů takové komunity.

• Vedoucí skupinek zase vedou skupinky v oblasti, kde sami bydlí.

• Každý vedoucí skupinkymá určitého staršího, za nímžmůže jít, pokud jde omodlitbu, podporu, povzbuzení

a radu. Vedoucí skupinek slouží vlastně jako prodloužené ruce pastorační péče, přičemž pro svou službu

mají také podpůrnou síť. Díky tomu mohou starší dobře vědět o potřebách v rámci sboru, takže spolu

s dalšími vedoucími se mohou podle potřeby nasazovat v určitých osobních situacích jednotlivých členů

sboru. Samotným vedoucím skupinek je také k dispozici pastýřská péče i další zdroje pro jejich službu.

Starší jsou s vedoucími skupinek v pravidelném, záměrném a smysluplném kontaktu.

Krátce řečeno, skupinky jsou v našem sboru samotným základem pastýřské péče. O každého člena dané sku-

pinky může být dobře postaráno vyškoleným a láskyplným skupinkovým vedoucím. O skupinkové vedoucí

se zase stará a podporuje je určitý zkušený starší, který pečuje o tři až pět skupinkových vedoucích. Každý

pastor pak má na starosti určitou geografickou komunitu (viz diagram níže) a pracuje se 3–4 staršími a jejich

skupinkami. Mezi jakýmkoli členem v určité skupince a pastorem jsou tedy pouhé dva stupně či kroky. Takto

lze o každého osobně pečovat i ve sboru s 2000 členy, jako by byli ve sboru s pouhými deseti členy. Strukturu

našich skupinek si tedy můžeme znázornit níže uvedeným diagramem.

Je třeba zdůraznit, že uvedená struktura nemůže být cílem sama o sobě. Organizace sboru musí sloužit organis-

mu – živému, dynamickému tělu Kristovu. Tato struktura má napomáhat k vyváženému růstu sboru. A ne jen

růstu početnímu, ale také růstu v jednotě; ve zralosti celé komunity; duchovní a teologické zralosti jednotlivců,

kteří budou sami schopni rozlišovat pravdu od omylu; zralosti v pravdě podněcované láskou; zralosti v závis-

losti na Kristu, Hlavě církve; zralosti v touze být pro druhé obohacením. V našem sboru (Redeemer Church)
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jsou malé skupinky zcela zásadní, protože právě tyto skupinky nám mohou pomoci, abychom rostli ve výše

uvedených ohledech.

Struktura vedení skupinek

VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

STARŠÍ STARŠÍ STARŠÍ

→ ↓ ←

P A S T O R

VS – vedoucí skupinky

Co znamená být pastýřem

Pokud někdo vede určitou skupinku, vykonává zde úlohu pastýře, a proto je důležité říci si několik slov o tom,

co znamená být pastýřem. Pastýř poskytuje zcela zásadní pastýřskou péči. Jeden autor uvádí, že pastýř je člověk,

který je zapálen pro Boha a zároveň plá i pro lidi a soucítí s nimi. To je tedy zcela zásadní. Jak se tyto rysy

projevují?

1. Pomáhejte lidem v je-

jich osobním vztahu

k Bohu

Nejdůležitější je, aby pastor lidem pomáhal v jejich osobním vztahu kBohu, aby s Bo-

hem jednal osobně. Mnozí lidé se tomu vyhýbají. Když lidem dáváte dobrý příklad,

mnozí jsou v obrovském pokušení brát pastora či vedoucího jako jakousi náhražku

Boha, přičemž vy sami můžete být v pokušení jim to dovolit. Vždyť člověku to může

i lichotit. Ale takovému pokušení je třeba vzdorovat. Ke skutečné změně v našem ži-

votě dojde teprve tehdy, když osobně jednáme s Bohem. Nesmíte tedy lidem dovolit,

aby vás považovali za někoho, kdo má na vše odpověď, takže po rozhovoru s vámi

mají pocit, jako kdyby jednali s Bohem. Vaší zásadní úlohou je učit lidi, jak se modlit

– jak být vůči Bohu citliví. Máte se tedy za ně také v tomto ohledu modlit.

2. Jednejte s lidmi jako

se svébytnými jednotliv-

ci

Za druhé musíte s lidmi jednat jako se svébytnými jednotlivci. Někteří budou vyža-

dovat více vaší pozornosti. Někteří vás budou vyhledávat, jiní mohou být až neteční.

S každým členem své skupinky tedy budete mít jiný vztah. Nepovažujte za urážku,

pokud někteří lidé nebudou příliš stát o vaši radu. Lidem je třeba dát prostor, aby

se mohli dopouštět chyb a mohli růst, stejně jako to potřebujete i vy sami. Obzvlášť

důležitá je ale skutečnost, že členům své skupinky musíte být přístupný. Poskytuje

rady (především jste-li o radu požádán), snažte se nadnášet dobré otázky, které li-

dem pomohou zamýšlet se nad svým konáním, ale nepožadujte po nich, aby dělali

věci vaším způsobem. A především dávejte najevo, že vám záleží na tom, jak se jim

osobně daří, a že jste jim k dispozici.

Podrobnější informace o pastýřské činnosti jsou ve čtvrté části této příručky.

Jak vést skupinku

Vést skupinku je určitým uměním. Pastýřská péče ve skupince je jiná, než když někomu dáváme osobní radu

nebo když vyučujeme před sborem. Ve skupince je třeba na jedné straně věnovat pozornost skupince jako celku,

ale přitom je třeba pečlivě zvažovat potřeby jednotlivců i cíle celé skupinky. Na druhé straně je taková skupinka

malá, a proto vaším úkolem není zde vystupovat jako lektor, ale spíše napomáhat k diskuzi a vést lidi, aby si

pravdu z Písma objevovali sami pro sebe.
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1. Vyvážené prvky v rám-

ci skupinky

Ve zdravé skupince je pět následujících prvků:

1. Uctívání: Chválení Boha za to, kdo je a co pro nás činí.

2. Studium Bible: Poznávání Božího slova s touhou uplatňovat je v každodenním

životě.

3. Společenství: Budování vztahů, kdy jsme si navzájem oporou a vedeme se na-

vzájem k odpovědnosti.

4. Modlitba: Naslouchání Bohu a důvěrné sdílení se s Bohem. Přímluvy za druhé

a za Boží dílo ve světě.

5. Misie: Pozitivní dopad na společnost a šíření evangelia mezi dalšími lidmi.

Na příslušném shromáždění se nutně nemusí projevovat všech pět těchto prvků, ale

skupinka by měla všechny tyto prvky pravidelně používat. Jestliže se skupinka za-

měřuje jen na jeden či dva z těchto prvků (například je zde především zdůrazňována

vzájemná zodpovědnost, nebo se jedná o skupinku s nějakou krátkodobou misií), ne-

ní to v souladu s komunitou, kterou se snažíme v rámci našich skupinek budovat.

Vyváženost ale zároveň neznamená, že každému z těchto pěti prvků je třeba věnovat

naprosto stejnou pozornost. V prvních několika týdnech budeme patrně věnovat více

času společenství a navazování přátelských vztahů. Později možná již polovinu na-

šeho setkání budeme věnovat studiu Bible. V určitém období se ale taková skupinka

může věnovat téměř výhradně určité službě či evangelizaci.

2. Otevřené a hluboké

osobní sdílení

Láska ke každému členovi vaší skupinky a touha, aby každý z nich žil co nejblíže

Kristu, vede k hlubokým vztahům, které lze stěží najít mimo křesťanskou komunitu.

Jak tedy takové vztahy pěstovat mezi členy vaší skupinky? Lidé ve vaší skupince

musí být schopni ostatním důvěřovat do té míry, že budou mluvit i o soukromých

záležitostech svého života, možná i o záležitostech, o kterých předtím nikdy s nikým

nemluvili.

Otázkami, které nadnášíte, a způsobem, jak reagujete na odpovědi jednotlivých členů,

nejen stanovujete určitý tón dané skupiny, ale také vytváříte atmosféru, kde lidé cítí

zájem a lásku. Otázky by měly být konkrétní, osobní, hluboké, pronikavé. Vyzývejte

členy skupinky, aby zkoumali svůj život ve světle Božího slova. Reagujte na jejich

odpovědi s pochopením, soucitem, trpělivostí, nadějí a povzbuzením. A nenechte

se vyvést z míry, s čím vším různí lidé zápolí. Z Božího pohledu jsou vaše vlastní

hříchy totiž stejně špatné. A konečně, nikdy o osobních otázkách nemluvte mimo

rámec skupinky.

3. Pochopení života sku-

pinky

Skupinka jako celek je vlastně živý organismus. Proto na ní budou vidět známky růstu

na různých stupních: vytváření a budování vztahů, konflikty, vyzrávání, stárnutí, uza-

vření skupinky. Správné chápání těchto různých stadií vaší skupince umožní, aby se

přizpůsobila potřebnému rytmu, což má pak pozitivní dopad na vyváženost jednot-

livých základních prvků i na hloubku sdílení. Chápání těchto skutečností vás také

povede k citlivému přístupu, když do zaběhlé skupinky třeba začnou chodit noví čle-

nové. Mějte na mysli, že vaše skupinka musí být již od začátku nastavena tak, aby

z ní vzešli noví vedoucí a další nové skupinky. Pokud se již na začátku působení sku-

pinky stanoví, jakou dobu bude působit, nevyvolá to nestabilitu, ale naopak to může

členy skupinky více semknout, protože mají konkrétnější představu a vizi.

Podrobnější informace o vedení skupinky jsou ve třetí části této příručky.



2.2 Setkávání vedoucích skupinek

20 Struktura skupinek

2.2 Setkávání vedoucích skupinek

Co je cílem při setkávání vedoucích skupinek

Setkávání vedoucích je nejdůležitějším setkáním vedoucích služby v našem sboru (Redeemer Church). Při této

příležitosti mají čtyřikrát za rok (v srpnu, listopadu, lednu a dubnu) společné setkání pastoři, starší a vedoucí

skupinek z příslušné geografické komunity. Setkání se zaměřují na koordinaci činností, jednotlivé odpověd-

nosti, na sdílení, školení a modlitbu.

Čas Účastníci Program

18.00–19.00 Pouze pozvaní Jednotliví pozvaní

Starší a skupinkoví vedoucí mohou tuto hodinu využít ke schůzce s nějaký konkrétním

účelem nebo si na tento čas mohou naplánovat program, který nespadá do žádného

jejich jiného pravidelného programu.

19.00–20.00 Všichni

Všichni skupinkoví

vedoucí, jejich spo-

luvedoucí, starší

a pastoři

19.00–19.10 Příchod

19.10–19.00 Uctívání a chvály

19.20–19.55 Oslava vyučování zaměřeného na uctívání

Shromáždí se celé vedení naší církve s cílem chválit Boha za to, co vykonává v našem

městě. Další cíle: Ujasnění vize, hloubkové studiumBožího slova, obnova, modlitba za

další požehnání.

20.00–21.00 Setkání starších

a vedoucích skupinek

Starší se svými jednot-

livými skupinkovými

vedoucími

20.05–20.10 Oznámení

20.10–20.25 Duchovní zodpovědnost

20.25–20.35 Zprávy ze skupinek

20.35–20.45 Připomínky ohledně kontroly kvality

20.45–21.00 Modlitební skupinky: starší se skupinkovými vedoucími

Každý starší se setká se svými skupinkovými vedoucími, aby se ujistil, že jednotliví

vedoucí jsou duchovně zdraví a že pokračují ve svém duchovním růstu a že i skupinky

jsou zdravé a je jim poskytována kvalitní pastorační péče.

21.00–22.00 Komunitní setkání

Pastor, skupinkoví star-

ší a vedoucí skupinek

v rámci své příslušné

komunity

21.00–21.20 Ověření kvality/dovedností

21.20–21.30 Duchovní zodpovědnost

21.30–21.50 Zprávy ze skupinek

21.50–22.00 Modlitební skupinky s koordinátory

Zprávy o zdraví skupince, zhodnocení, různá doporučení, závěry předchozích řešených

problémů, duchovní zdraví a růst v učednictví.

Schůzky starších a vedoucích skupinek

Při těchto setkáváních jsou společně starší a vedoucí skupinek. Tato setkání mají dvojí cíl:

1. Ujistit se, zda jednotliví vedoucí jsou duchovně zdraví.

2. Ujistit se, zda samotné skupinky jsou také duchovně zdravé.

1. Povzbuzujte každého

k duchovní zralosti

Cílem schůzek je v prvé řadě povzbudit vedoucí k duchovní zralosti a zdraví. Skupince se

nebude dařit dobře, nebude-li mít duchovně zdravého vedoucího. Jeden pastor řekl: „Lidé

nejvíce potřebují vidět, že osobně usiluji o způsob života ve svatosti.“ Je to přesně tak

a vztahuje se to pochopitelně i na vaši skupinku. Proto musí jednotliví vedoucí skupinek

nést určitou zodpovědnost, k čemuž slouží určité otázky, na něž by měli odpovědět. Tyto

otázky jsou zaměřeny na kvalitu našeho[u1] vztahu s Bohem. Nejsou míněny jako něco

formálního či byrokratického ani by neměly být pro někoho zátěží. Otázky se zaměřují

jen na minimální okruh oblastí, v nichž by chtěl jednat zodpovědně každý křesťan, který

se chce líbit Bohu. Není třeba každou z těchto otázek položit vždy, ale u některých z nich

by to tak mělo být.

Pokud zjistíte určité nedostatky, nemělo by to být záminkou k osočování či obviňování.

Spíše se vám skýtá příležitost se za sebe navzájem modlit v duchu, kdy si uvědomuje-

te svoji hříšnost, nedostatky a slabosti. Zároveň si můžeme znovu uvědomit, k jakým

základním skutečnostem jste se před Bohem zavázali.
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2. Povzbuzujte skupinky

ke zdraví a dobré činnos-

ti

Schůzky starších a vedoucí skupinek slouží za druhé k tomu, aby každá skupinka byla

povzbuzena ke zdraví a dobré činnosti. Čím se vyznačuje zdravá skupinka? Za prvé,

skupinka dosahuje svého cíle. Je zde vyváženost mezi uctíváním, studiem Bible, sdílením

a modlitbou. Lidé se schůzek účastní pravidelně, protože je to prostě těší. Do skupinky

přibývají noví členové, objevuje se zdemožná nový budoucí vedoucí a skupinka semožná

v dohledné době rozdělí na dvě.

Tohoto druhého cíle takových schůzek starších a vedoucích skupinek se dociluje něko-

lika způsoby. Ve zprávě z příslušné schůzky je třeba jasně uvést, co se podařilo, co se

nepodařilo a co je možné zlepšit, abychom se mohli navzájem posouvat kupředu. Také je

třeba ověřit kvalitu vyučování, které má vliv na zdraví malých skupinek. Starší vedoucí-

mu skupinky pomůže určit zdraví příslušné skupinky. Taková schůzka je tedy příležitostí,

kdy koordinátor pomocí otázek podrobí příslušnou skupinku konstruktivnímu zkoumání

a případně se zeptá na některé oblasti, které třeba mohou vaší skupince bránit v dosažení

jejího cíle. Věříme, že ke zralosti nás i naše skupinky nakonec přivádí jen Bůh, a proto je

taková schůzka také nanejvýš vhodným místem ke společné modlitbě.

3. Setkávání „mezi“ ko-

munitními shromáždění-

mi

Starší musí být v pravidelném kontaktu s vedoucími skupinek, abychom měli duchov-

ně zdravé vedoucí i duchovně zdravé skupinky. K takovému kontaktu dochází jednou

za čtvrt roku při komunitním shromáždění a nejméně jednou za dva týdny mezi shro-

mážděními. Výhodou tohoto druhého shromáždění je skutečnost, že pro schůzku starších

a vedoucích skupinek poskytuje uvolněnější a intimnější atmosféru. Stejně důležité je,

aby byli v pravidelnému kontaktu starší a pastoři příslušné komunity, což zajišťuje pas-

tor takové komunity.

4. Přizpůsobivost: Schůz-

kamá být prospěšná pro

její účastníky

Starší, je vaší výsadou využít čas schůzky, jak uznáte za vhodné. I když chcete probrat

určité záležitosti, měli byste být přizpůsobiví. Zaměřte se na to, co je podle vás pro danou

skupinku nejdůležitější.

A především udělejte vše, co je ve vašich silách, aby schůzka byla povzbuzením pro ve-

doucí skupinek. Pochvalte je za vše, co si chválu zaslouží. Pochvalte je upřímně. Člověk

se totiž může snadno nechat odradit. Zoufale se navzájem potřebujeme a potřebujeme

povzbuzení, abychom si zachovali nadšení a chuť sloužit. POVZBUZENÍ je v péči o lidi

naprosto KLÍČOVÉ!

Program schůzky starších a vedoucích skupinek

1. Duchovní zodpověd-

nost (8:10–8:25)

Než položíte následující otázky, připomeňte, co je cílem skupinek: „Následující otázky

nejsou žádným dogmatem, nejsou platformou pro samospravedlnost ani nemají vyvo-

lávat pocity viny. Tyto otázky se zaměřují na určité základní oblasti, které jsou podle

našeho názoru důležité pro křesťanský život. Předpokládáme, že všichni, kteří se chtějí

líbit Bohu, chtějí jednat v těchto oblastech zodpovědně. Pokud máte v určité oblasti něja-

ké nedostatky, nejsme zde proto, abychom vás nějak osočovali. Jsme zde proto, abychom

se za sebe navzájem modlili, a to v duchu, kdy si uvědomujeme své vlastní slabosti a ne-

dostatky. Také doufáme, že pomocí těchto otázek, ať jsme si v daných oblastech v uply-

nulém týdnu počínali jakkoli, si posloužíme v tom ohledu, že si připomeneme, k jakým

základním skutečnostem jsme se před Bohem zavázali.“

1. Jakou pravdu ze studia Bible či z kázání za několik posledních týdnů používá Bůh ve

tvém životě? Uplatňuješ tyto pravdy nějak konkrétně?

2. Modlil ses tento týden za každého ze své skupinky?

3. Jak často jsi měl minulý týden nějaké duchovní ztišení? Bylo jen povrchní, nebo sku-

tečně hluboké?

4. Za jaké nevěřící ses modlil? Co jsi konkrétně dělal, abys je oslovil s evangeliem?

5. Jak si počínáš, pokud jde o tvé osobní duchovní cíle?
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2. Zprávy ze skupinky

(8.25–8.35) 1. Z jakých úspěchů se ve skupince těšíte?

2. Školíš někoho ve své skupince? Jestliže ano, jaké činnosti ve vaší skupince vykonává?

Jestliže nikoho neškolíš, modlíš se za někoho konkrétního?

3. Jaké obtíže či nedorozumění ve své skupince zakoušíš?

3. Ověření kvality

(8.35–8.45)

Pravidelné zhodnocení jednotlivých prvků života ve skupince.

Připomínky.

4. Modlitba (8.45–9.00) Modlitba za to, co máte osobně na srdci a za záležitosti týkající se dané skupinky, které

vyvstaly během vašeho rozhovoru.

Program komunitního shromáždění

Na setkáních vedoucích máme pravidelné školení pro skupinkové vedoucí a starší, přičemž toto školení je ale zamě-

řeno spíše na vedoucí skupinek. Je však důležité mít také školení pro starší. Také je důležité systematickým způsobem

umožnit starším, aby se mohli společně zamýšlet nad různými věcmi, a pomáhat jim, co se týče jejich vize pro malé

skupinky v rámci našeho sboru. K tomuto účelu slouží setkání s koordinátorem, která se konají jednou měsíčně. Je

dobré přijít na toto setkání připraven.

1. Ověření kvality vyu-

čování nebo určité ško-

lení (9.00–9.20)

Tento bod se zaměřuje na ověřování kvality nebo na nějaké důležité pastorační doved-

nosti.

2. Duchovní zodpověd-

nost (9.20–9.30) 1. Jakou pravdu ze studia Bible či z kázání za několik posledních týdnů používá Bůh ve

tvém životě? Jak konkrétně tyto pravdy uplatňuješ?

2. Modlil ses tento týden za každého vedoucího skupinek?

3. Jak často jsi měl minulý týden nějaké duchovní ztišení? Bylo jen povrchní, nebo sku-

tečně hluboké?

4. Za jaké nevěřící ses modlil? Co jsi konkrétně dělal, abys je oslovil s evangeliem?

5. Jak si počínáš, pokud jde o tvé osobní duchovní cíle? (Viz podněty jak rozvíjet své

duchovní cíle.)

3. Zprávy ze skupinky

(9.30–9.50) 1. Navštívil jsi od posledního setkání nějaké skupinky? Jaké silné a slabé stránky takové

skupinky mají?

2. Setkal ses od našeho posledního setkání s vedoucími skupinek?

3. Co je patrné ze zpráv ze skupinek, které jsi nenavštívil?

4.Modlitba (9.50–10.00) Modlitba za potřeby sboru, skupinek, jednotlivců a za další oblasti, které máte na srdci.
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2.3 Jak rozhojnit počet skupinek a jejich vedoucích

Lidé, kteří nově přicházejí do našeho sboru (Redeemer Church), se mají stát součástí naší komunity, a proto je třeba

je nasměrovat do malých skupinek. Tyto skupinky tedy musí růst ve čtyřech oblastech či směrech:

1. Pozvání: Do stávajících skupinek je třeba zvát další lidi.

2. Rozšiřování: Ze stávajících skupinek musí stále vznikat další skupinky (multiplikace skupinek).

3. Noví vedoucí: V rámci stávajících skupinek musí být vychováváni noví vedoucí.

4. Kvalita: Kvalita skupinek musí růst.

Jako skupinkový vedoucí musíte stavět tyto čtyři cíle před svou skupinku. Členům skupinky pomáhejte, aby chápali

vizi našeho sboru jak oslovit naše město (Tallahassee), a snažte se, aby ve skupince byla natolik laskavá a přívětivá

atmosféra, že do ní budou přitahováni další a další lidé.

1. Růst skupinky prostřednictvím zvaní nových členů

Zvěte další Metody, jak do skupinky zvát další a další lidi:

1. Sami zvěte do skupinky další lidi!

2. Pravidelně členům skupiny připomínejte, aby zvali další lidi. Povzbuzujte je, aby zva-

li své věřící přátele i přátele, kteří do žádného sboru nechodí.

3. Věnujte určitý čas studiu následujících biblických námětů: Jak nás vítá Bůh, co zna-

mená být tělem Kristovým, co je naším velkým povoláním.

4. Využívejte příležitostí, kde se můžete seznámit s novými lidmi.

2. Početní růst skupinek – jejich rozšiřováním

Vize pro větší počet sku-

pinek

Abychom mohli školit nové vedoucí skupinek a mít stále větší počet skupinek, je k tomu

třeba určitá vize, pro kterou se lidé nadchnou, a budou se pro ni nasazovat. Bez takové

vize nebudou lidé růstu skupinek nijak zvlášť nakloněni a jejich nechuť bude velmi těžké

překonávat.

Růst počtu skupinek pochopitelně není samotným cílem. Chceme mít více skupinek pro-

to, že členům našeho sboru chceme poskytovat kvalitní pastorační péči a komunitní ži-

vot. Pokud bude mít náš sbor jen málo skupinek, nebudeme tak efektivní, jak bychom být

mohli.

V naší vizi proto klademe důraz na skutečnosti, že díky růstu počtu skupinek jsme jako

sbor schopni stále lépe pečovat o lidi. Pokud lidé nemají hlubší vztahy s dalšími křesťany,

jako například ve skupinkách, značně se tím brzdí jejich růst ke křesťanské zralosti. Proto

považujeme za zcela zásadní školit nové vedoucí skupinek a násobit počet skupinek.

Příklady, jak předkládat

vizi

Vizi byste měli ve skupince připomínat pravidelně. Dále je několik možností, jak vizi ve

vhodnou chvíli stručně připomínat na setkání dané skupinky:

1. Komunita a křesťanská zralost. „Mimochodem, je důležité, abyste si jako skupinka

čas od času připomínali, že jedním z našich cílů je růst skupinek. Jsme totiž naprosto

přesvědčeni, že lidé nespějí ke křesťanské zralosti bez zcela konkrétního křesťanské-

ho společenství. A proto je naším přáním, aby počet skupinek rostl, aby z péče v rámci

našeho sboru mohl mít prospěch co největší počet lidí.“

2. Důležitost pastýřské péče. „Je dobré mít na mysli, že jedním z cílů vaší skupinky

je, aby z ní časem vzešly nové skupinky. Skupinky jsou totiž v našem sboru hlavním

místem, kde je o lidi pastoračně dobře postaráno, a proto musí růst i počet skupinek,
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aby bylo dobře postaráno o další lidi, kteří k nám do sboru přicházejí. Jedním z nejlep-

ších způsobů, jak založit novou skupinku, je vychovávat ve stávající skupince nové

vedoucí a pak novou skupinku založit pod naší stávající skupinkou.“

3. Oslovovat nově příchozí. „Nové skupinky přitahují nové lidi. Starší skupinky no-

vé lidi nepřitahují, protože takoví lidé mají pocit, že do nich nepatří. Naší vizí jsou

proto další, nové skupinky, které jsou otevřené pro nové lidi, kteří pak mohou mít ze

společenství a života ve skupince stejný prospěch jako my sami.“

4. Účastníci skupinky a její velikost. „Naše skupinka se rozrostla tak, že už je obtížné,

aby se všichni mohli nějak zapojit – což je pro společenství ve skupince právě velmi

důležité. Z tohoto důvodu i proto, že řada dalších lidí v našem sboru nemá příležitost

být vůbec v žádné skupince, je důležité, abychom uvažovali o tom, že z naší skupinky

budou skupinky dvě.“

Metody multiplikace Stávající skupinku NENÍ možné jen tak nějak libovolně rozdělit. V nově vznikající sku-

pince by spolu měli být lidé, kteří k sobě přirozeně lnou, kteří chtějí být spolu. Koordi-

nátor vám pomůže, abyste se dobře rozhodli mezi níže uvedenými třemi metodami.

1. Přímá metoda.Mluvte o tom, že ze stávající skupinky vznikne ještě další, nová sku-

pinka, což je k dobru samotné skupinky a jsou tím sledovány i zájmy Božího králov-

ství. Stávající skupince řekněte, že celý proces již vlastně probíhá, že je pro novou

skupinku připravován nový vedoucí a že tato nová skupinka zahájí svou činnost k ur-

čitému datu.

2. Nepřímá metoda. O nové skupince mluvte pouze s budoucím vedoucím nové sku-

pinky, který dostává příslušné školení. Jakmile je tento nový vedoucí připraven, vy-

zvěte ho, aby zorganizoval setkání s lidmi, s nimiž má nejbližší vztah, a mluvil s nimi

o zahájení nové skupinky. Po tomto setkání nechte vedoucího nového skupinky pro-

mluvit o tomto plánu na setkání vaší stávající skupinky – přičemž by měl zdůraznit,

že cílem je mít v rámci sboru více skupinek, aby sbor mohl zajišťovat péči pro více

lidí. Členům stávající skupiny musí být naprosto jasné, že nová skupinka nevzniká

proto, že by ve stávající skupince byl někdo nespokojen. Další možností je, že nově

školený skupinkový vedoucí zůstane ve stávající skupince, zatímco vedoucí stávající

skupinky přejde do skupinky nové.

3. Kroky směrem kmultiplikaci. Požádejte členy vaší skupinky, aby si dle svého uvá-

žení sedli do menších kroužků – po třech, čtyřech či pěti členech. Všímejte si, kteří

lidé chtějí být spolu a kdo se ujímá vedení. Opakujte to po dobu několika týdnů a vší-

mejte si, zda se utváří určitá konkrétní seskupení. Následně z takových seskupení

mohou vzniknout nové skupinky s novými vedoucími.

Překážky vůči multipli-

kaci 1. Emoční překážky:Multiplikaci vnímá řada lidí bolestivě – jako událost, kterou bu-

dou zpřetrhány určité vztahy. Lidé prostě chtějí zůstat spolu. Rozhodně nemáme zá-

jem na tom, abychom nějak bezohledně narušovali prospěšné vztahy. Nové skupinky

přece mohou vznikat i tak, že spolu i nadále zůstanou lidé, kteří si jsou blízko. Členo-

vé skupinky se ale také musí naučit, že pokud skupinka neroste, nakonec její původní

nadšení vyprchá a skupinka během jednoho či dvou roků zanikne. Úlohou vedoucího

je přesvědčit sebe sama i skupinku, že růst je zdravý jak pro samotnou skupinku, tak

i pro zájmy Božího království.

Dokud si lidé neprojdou vznikem několika skupinek. . . nebudou se chtít od pů-

vodní skupinky oddělit, protože nemají jistotu, že dokáží budovat nové vztahy. . .
Postupně získáte zkušenosti, sebedůvěru a jisté vědomí, že nové vztahy skutečně

dokážete budovat a začnete si uvědomovat, že ze zrodu nějakého nového spole-

čenství plyne velký prospěch. – Carl George
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1. Logistické překážky: Příslušná skupinka se obvykle musí sejít alespoň 24krát, aby

členové byli dostatečně „zralí“ a otevření vůči vzniku další, nové skupinky. Pokud

se tedy nějaká skupinka schází třikrát měsíčně, bude potřebovat přibližně 8–9 měsíců

(některým skupinkám bude stačit 4–5 měsíců). Z příslušné skupinky musí vzniknout

další skupinka během 24 měsíců, jinak začne stávající skupinka stagnovat a uzavře

se sama do sebe.

2. Překážky v nedostatku vedoucích. Hlavní brzdou v dalším růstu sboru je růst no-

vých vedoucích. Pokud školení nových vedoucích nepovažujeme za naprostou prio-

ritu, nemůžeme si dělat žádné velké naděje na to, že oslovíme nové učedníky.

3. Růst prostřednictvím školení nového skupinkového vedoucího

Je důležité mít nové ve-

doucí

Vedoucí jsou ve sboru naprosto zásadní, aby sbor mohla dále růst, jak směrem ke zralosti,

tak i vůči okolnímu světu, který chce oslovovat s evangeliem. A proto jedním z nejdůle-

žitějších úkolů vedoucího je školit svého zástupce (pomocníka či asistenta) a další možné

vedoucí. Proto chceme, aby skupinkový vedoucí měl zástupce, kterého bude školit, aby

časem mohl vést svou vlastní skupinku. Vedoucí každé skupinky by tedy měl mít svého

zástupce či pomocníka.

Modlete se ve své sku-

pince o nové vedoucí

Ježíš řekl: „Žeň je velká, dělníků je však málo. Proste tedy Pána žně, aby poslal dělníky

na svou žeň“ (Mt 9,37–38). Musíme Boha prosit, aby si vzbudil nové vedoucí. Neměli

bychom očekávat, že se takoví noví vedoucí jen tak z ničeho nic objeví, aniž bychom se

o ně museli modlit. Vždyť nám to Bůh výslovně přikazuje.

Proces školení zástupce

– shrnutí

Než se někdo stane vedoucím, existují čtyři jasná stadia. Budoucí vedoucí může podle

svého duchovního růstu těmito kroky projít během šesti měsíců až dvou let. Je prostě třeba

těmto služebníkům pomáhat od jednoho kroku k dalšímu, postupně je vést a zhodnocovat

jejich pokrok.

1. Každé stadium má určité charakteristické rysy, které je třeba u budoucího ve-

doucího sledovat. Například v prvním stadiu, „stadiu identifikace“, se poohlížíme

po novějších křesťanech, kteří projevují zanícení pro Boha, projevují lidem soucit,

dávají najevo ochotu učit se a pravidelně se účastní skupinkových shromáždění. Ne-

jedná se tedy o nic složitého. V každé skupince by takovému popisu měli odpovídat

přinejmenším dva lidé.

2. Na každém stadiu přibývají další odpovědnosti. Na druhém stupni zástupce sku-

pinkového vedoucího povede společné uctívání, sdílení či modlitební ztišení. Pokud

jde o třetí stadium, zástupce povede skupinkové studium za vaší přítomnosti. A na

čtvrtém stupni studium povede již zcela bez vás. Během těchto jednotlivých kroků

můžete svému zástupci dávat určité podněty a povzbuzovat ho.

3. Na každém stadiu jsou také určité cíle a jsou pro něj doporučovány určité zdroje.

Například ve třetím kroku, ve stadiu „aspiranta“, můžete probrat základní návyky pro

čtení Bible, základy mezilidských vztahů a vizi pro komunitu v rámci skupinky. Jako

zdroje můžete použít vnitřní materiály: určité části z této příručky nebo z příručky

pro studium Bible, ze školy pro růst učedníků a školicích seminářů. S aspirantem

také můžete probírat jednu z doporučených publikací. Budeme se snažit všechny tyto

materiály shrnout do jakési ucelené podoby, aby pro vás bylo vše snadnější.

4. Každé stadium může trvat jeden až šest měsíců, rychlost postupu si stanovujete

sami.Doufáme, že to budete vnímat jako příležitost věnovat někomu ze své skupinky

určité úsilí, abyste mu pomohli růst pro službu druhým. Někteří lidé však během toho-

to procesu narazí na překážky, aby se mohli stát vedoucími. Může se jednat o určitou

nestabilitu v jejich životě nebo přílišné zaneprázdnění. Přesto ale čas, který takovému
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křesťanovi věnujete, za to stojí, protože jste mu pomohli stát se účinnějším učedníkem

Ježíše Krista.

Jednotlivá stadia zástup-

ce 1. Stadium identifikace. Jedná se o to, že někomu jinému budete poskytovat nějaké

další vedení. Jakých vlastností, schopností a rysů si budete všímat? Příslušný křes-

ťan by měl být zanícen pro Boha, měl by projevovat touhu Boha více poznat. Měl by

s lidmi jednat se soucitem a chtít, aby další věděli více o Boží milosti. Měl by dávat

najevo, že se chce učit další věci a že chce dále růst. Dotyčnému poskytujte prostřed-

nictvím materiálů ke studiu Bible školení v základní pravdě o evangeliu (musí to být

křesťan). Také jej povzbuzujte k základním duchovním disciplínám – k osobnímu

studiu Bible, uctívání, shromažďování s dalšími, zodpovědnému jednání a službě.

2. Stadiummentoringu či vedení.Na tomto stadiu začíná váš zástupce vést určité části

shromáždění dané skupinky. Jedná se dosud o neformální stadium. Hledejte někoho,

kdo je schopen vést společné sdílení, modlitební ztišení nebo společné uctívání. Je

toho schopen? Jedná se členy skupinky dobře? Lidé, kteří již vedli nějakou skupinku

v nějakém jiném sboru, mohou začít rovnou od tohoto stadia. Takové lidi veďte podle

příslušné části této příručky, rozebírejte s nimi jejich zkušenost z vedení skupinky.

Také jim pomáhejte, aby ještě více žili podle evangelia.

3. Stadium aspiranta. Nyní se dostáváte již do formálnější fáze. Hledáte někoho, kdo

již prošel prvními dvěma kroky a ve svém vedení dává najevo určitou jistotu. Dotyč-

ný dává najevo touhu ujímat se vedení a již může za vaší přítomnosti vést studium

skupinky. Poskytujte mu školení v oblasti vedení podle této příručky, také jej veď-

te v základní metodice čtení Bible. Rovněž mu pomáhejte v rozvoji mezilidských

dovedností. Stavte před něj vizi, že by mohl časem vést svou skupinku. #.Stadium

zástupce. Ve vaší skupince oznamte, že dotyčný je vaším zástupcem (pomocníkem

či asistentem) a v budoucnosti se možná ujme vedení nové skupinky. Jak na to bude

vaše skupinka reagovat? Hledejte člověka, který má respekt v dané skupince, a má-

te u něj jistotu, že může studium ve skupince občas vést i bez vaší přítomnosti. Měl

by být schopen jasně vyjádřit evangelium, a to ze své vlastní zkušenosti s Kristovou

milostí, a měl by se opravdově zajímat o duchovní blaho dalších lidí.

4. Společně se starším, který dohlíží na vaši skupinku, nového vedoucího schvalte

a zahajte činnost nějaké nové skupinky.

Základní metodika pro-

cesu vyučování 1. Vyučujte. Jako vodítko používejte materiál z této příručky či z jiných zdrojů. Vyberte

nějaké konkrétní téma a dejte tento materiál svému zástupci. Na svém příštím setkání

si spolu o tomto materiálu promluvte. Zaměřte se na to, jak by zástupce tento materiál

uplatnil v nové skupince.

2. Ukazujte.Vyberte nějakou obtížnou situaci, například pomoc člověku, který prochá-

zí určitými obtížemi, a zástupci ukažte, jak byste postupovali. Věnujte spíše pozornost

situacím, s nimiž se opravdu setkáváte, než příkladům z učebnice. Uvažujte společně

o různých možnostech pomoci a o tom, jaké výsledky byste asi mohli očekávat.

3. Pozorujte. Po příslušném poučení svému zástupci umožněte, aby ve skupince převzal

určité odpovědnosti. Pozorně jej přitom sledujte.

4. Vyhodnocujte pokrok.Vyhodnocujte zástupcův pokrok, abyste mu ukázali jeho sil-

né i slabší oblasti, kde ještě bude potřebovat určité vedení. Použijte k tomu příslušného

formuláře (viz část s formuláři).

5. Povzbuzujte. Svému zástupci vždy říkejte o jakémkoli jeho pokroku. Všímejte si

jeho obdarování a podporujte jej v tomto ohledu. Stavějte na jeho silných stránkách

a korigujte jeho slabé stránky. Na čtvrtém stadiu svého zástupce představte dalším

vedoucím v našem sboru. Dále mu poskytujte osobní vedení.
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Takové školení probíhá přímo ve skupince. Nejlépe je zástupce přímo sledovat, jak při

různých úkolech vede skupinku, abyste mu mohli poskytovat povzbuzení a dávat mu

konstruktivní připomínky. Pokud se například ale nemůžete určitého skupinkového shro-

máždění zúčastnit, skýtá se zde vašemu zástupci velká příležitost k samostatné práci.

Jak vést slibného vedou-

cího?

Podrobnější informace ohledně osobní pomoci budoucímu vedoucímu a vedení k učed-

nictví jsou v částech 4.5 a 4.6. Nyní si uvedeme jen stručné informace:

Řídíme se především zásadami pro vzdělávání dospělých. Dospělí se v prvé řadě nejlépe

učí tím, že sami sobě stanovují směr, jakým se chtějí vydat. Zástupce se s pomocí vedou-

cího účastní přípravy různých úkolů. Dospělí se za druhé nejlépe učí tehdy, když mohou

nějaké úkoly dovést do konce a vyřešit přitom skutečné problémy. Vedoucí má pomáhat

svému zástupci odhalit, jaké problémy jsou způsobeny například nedostatkem znalostí

v určité oblasti. A za třetí, vedoucí vyučuje dospělého studenta v oblastech, v nichž se

takový student skutečně chce zlepšovat.

Vedoucí poskytuje svému zástupci především:

1. Nový, bohatší pohled na skutečnosti.

2. Zodpovědnost.

3. Povzbuzení a motivaci jít kupředu.

Pro dobrý vztah mezi vedoucím a jeho zástupcem je třeba:

1. Přitažlivost. Zástupce musí u skupinkového vedoucího vidět určitou moudrost. Ve-

doucí zase oceňuje zástupcův přístup a jeho potenciál.

2. Zodpovědnost. Jedná se o vzájemnou zodpovědnost. Oba si musí ujasnit, co od sebe

navzájem očekávají, aby oba měli zcela jasné představy.

4. Školení s ohledem na růst kvality: cesta pro růst vedoucích

1. Člen našeho sboru a člen v nějaké zdravé skupince. Potenciální skupinkoví vedoucí mají největší prospěch, když

se vhodně zapojují v nějaké zdravé skupince.

2. Spoluvedoucí. Skupinkový vedoucí začne vést někoho jako svého zástupce a spoluvedoucího, a to přímo ve

skupince (viz čtyři stadia uvedená výše: stadium identifikace, stadium mentoringu, stadium aspiranta, stadium

zástupce; tato stadia trvají od šesti měsíců do dvou let).

3. Čtvrtletní komunitní setkání. Jakmile se někdo „oficiálně“ ujme úlohy spoluvedoucího, může se začít účastnit

čtvrtletního komunitního setkání.

4. Seminář se školením nových vedoucích skupinek. Tento seminář se koná dvakrát ročně (případní vedoucí si

vyberou jeden z nich), v sobotu od 8.00 do 13.00.

5. Pohovor. Než někdo může začít vést určitou skupinku, měl by absolvovat pohovor na základě formuláře o způ-

sobilosti skupinkového vedoucího (viz část 2.6). Pohovoru by se měla účastnit jedna či více následujících osob:

vedoucí příslušné skupinky, starší, pastor.

6. Školení a vzdělávání v systematické teologii. V současné době ještě tato možnost není k dispozici, ale v budouc-

nosti chystáme další příležitosti vzdělávání, kde si vedoucí budou moci prohlubovat své teologické základy.

Další materiály jsou k dispozici na

www.BiblickaKnihovna.cz
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2.4 Vodítka pro koordinátora: Návštěva a diagnostika skupinek

Co je účelem při návštěvě skupinek?

Koordinátoři skupinek pravidelně navštěvují jim svěřené skupinky s cílem zajistit jejich kvalitní chod. Cílem ko-

ordinátora není „kontrolovat“ skupinkového vedoucího a zjišťovat, zda dělá vše správně. Jeho cílem je poskytovat

podporu, povzbuzení a poučnou zpětnou vazbu, aby činnost skupinky byla lepší. Prostřednictvím návštěv koordiná-

tora lze dosahovat následujících cílů:

1. Všeobecné seznámení s účastníky skupinky.

2. Diagnostika zdraví skupinky.

3. Podpora a povzbuzení vedoucímu a zpětná vazba pro něj.

4. Pomoc vedoucímu s vyhledáním pomocníka či asistenta.

5. Sdělování vize našeho sboru účastníkům skupinky.

Návštěvy ve skupinkách

Četnost návštěv: dvakrát

ročně

Každý koordinátor byměl jemu svěřené skupinky navštívit nejméně dvakrát do roka (jed-

nou v období mezi zářím a prosincem a jednou v období mezi lednem a červnem). Koordi-

nátor může určitou skupinku navštívit i vícekrát, například z následujících důvodů: jedná

se o novou skupinku, skupinka má nového vedoucího, skupinka se potýká s problémy

anebo si vedoucí takovou návštěvu vyžádal.

Návštěvu plánujte spolu

s vedoucím skupinky

Koordinátor nejde do skupinky s cílem účastníky překvapit! Měl by si návštěvu skupinky

naplánovat s jejím vedoucím tak, aby to bylo ku prospěchu. Vůči vedoucímu skupinky je

třeba jednat citlivě. Dobře naplánovaná návštěva lépe napomáhá splnit cíle koordinátora.

Druh návštěvy plánujte

podle cíle

Koordinátoři mohou na základě dobrého plánování své návštěvy ve skupince dosáhnout

několika cílů. Níže si uvedeme některé možnosti, společně s jejich výhodami.

1. Krátká návštěva. Krátká návštěva, často na začátku setkávání nové skupinky ský-

tá koordinátorovi možnost seznámit se s členy skupinky, přičemž může stačit i jen

15 minut. Členové skupinky se s koordinátorem seznámí, a proto se k němu budou

v případě potřeby i raději obracet o radu.

2. Návštěva s předložením vize.Koordinátor může vedoucímu pomoci s předložením vi-

ze pro skupinku. I zde semůže jednat jen o krátkou návštěvu.Může se jednat například

o následující náměty: spojení skupinky se sborem; evangelizační činnost skupinky;

růst skupinky s cílem založit další novou skupinku; budování křesťanské komunity.

3. Vyhodnocovací návštěva. Toto je hlavní druh návštěvy. Koordinátor se účastní celého

setkání skupinky, a to jako běžný účastník. Po tomto setkání koordinátor ohodnotí

skupinku s pomocí níže uvedených otázek anebo pomocí otázek v části 2.8 Formuláře

a zprávy.

4. Otevřené hodnocení. Skupinka si někdy může přát otevřenou diskusi s cílem vyhod-

notit svůj stav a naplánovat si nové nasměrování. Koordinátor může být pro vedení

takové diskuse mnohem vhodnější osobou než skupinkový vedoucí. Koordinátor mu-

sí diskusi vést velmi pečlivě, aby se nezvrhla v kritiku vedoucího. Celá skupinka by se

měla zaměřit na to, co mohou jako skupinka dělat, aby ve svém středu více zakoušeli

Ježíše Krista.

5. Hodnocení ze strany koordinátora a vedoucího.Koordinátor se může sejít pouze s ve-

doucím skupinky a společně pak vyhodnotí její stav. Pomocí jimmohou být formuláře

v části 2.8.
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Vedoucí představí koor-

dinátora skupince

Je důležité, aby skupinka koordinátora poznala a aby věděla, proč přišel skupinku navští-

vit. Vedoucí by měl koordinátora představit a zabránit tím trapným situacím, kdy by jej

někteří považovali za nového člena skupinky anebo se domnívali, že do skupinky přišel

jen náhodou. Vedoucí by měl koordinátora představit například následovně:

Rád bych vám představil našeho bratra . . ., který slouží jako koordinátor skupi-

nek v našem sboru. Koordinátor dohlíží na 3–5 skupinek. Podporuje a povzbuzuje

skupinkové vedoucí, aby naše skupinky byly v pořádku a mohly dobře plnit svůj

účel. Cílem koordinátora není nás nějak kontrolovat, ale poskytnout nám podpo-

ru, předat nám zkušenosti a svůj pohled na činnost naší skupinky, abychom mohli

jako křesťanská komunita fungovat co nejlépe. Bratr . . . je tedy dnes s námi, aby
se účastnil setkání naší skupinky. Vítáme tě tedy v naší skupince.

Koordinátor na to může reagovat například následovně:

Jsem rád, že s vámi dnes večer mohu být. Zdůrazním, co již bylo řečeno. Nejedná

se o testování! Jsem zde, abych vám jako skupince a vašemu vedoucímu poskytl

pomoc a podporu. A pokud bych mohl být komukoli z vás jakkoli nápomocen,

neváhejte se na mě obrátit. Jsem rád, že s vámi dnes večer mohu být.

Vysvětlete vizi sboru pro

podporu skupinek

Koordinátor by měl skupince připomenout vizi pro skupinky a pastorační péči, kterou

náš sbor skrze skupinky poskytuje. Cílem našeho sboru je poskytovat kvalitní pastorační

péči všem, kteří jsou se sborem spojeni. Jeden koordinátor se stará o tři až pět skupinek.

Pro pět až patnáct koordinátorů je vyčleněn jeden člen správní rady. Na každém tomto

stupni dostávají lidé podporu a povzbuzení a jsou vybavováni ke službě. Díky tomu má

každý blízko ke služebníkovi, od něhož může obdržet podporu a pomoc. Skupinky proto

mohou dobře sloužit jako primární místo pro pastorační péči. Jde o osobní péči v rámci

struktury většího sboru.

Vhodně se zapojte do se-

tkání skupinky

Koordinátor by neměl na setkání skupinky být jen nečinným pozorovatelem. Na druhé

straně si musí dát pozor, aby na sebe nestrhával pozornost. Ani jeden z těchto přístupů

nebude pro skupinku přínosem. Koordinátor by se měl zapojit podobně jako nově přícho-

zí člen. Mělo by mu být ze strany skupinky poslouženo a zároveň by se i on měl snažit

skupince posloužit. Koordinátor je jen účastníkem a nikoli vedoucím, a proto je důleži-

té, aby si nepřivlastňoval úlohu skupinkového vedoucího. Je třeba citlivě zachovat řád

skupinky a zapojovat se přiměřeným způsobem.

Koordinátor také musí mít na mysli, že setkání skupinky není příležitostí ke konstruktivní

kritice ani k pozitivní podpoře. K tomu slouží následné setkání s vedoucím skupinky, buď

ihned na konci skupinky, anebo v jiné vhodné době. Na konci skupinkového setkání může

být vhodné říci: „Velice mě těšilo, že jsem zde dnes mohl být. Děkuji vám.“

Zjišťování stavu skupinky

Ohodnocení stavu skupin-

ky s vedoucím: Povzbu-

zujte pozitivními

skutečnostmi, opatrně

kritizujte jen zásadní

problémy

Jako koordinátor se na schůzce s vedoucím skupinky snažíte zaměřovat na všechny pozi-

tivní skutečnosti, které jste na setkání skupinky a u vedoucího zaznamenal. Povzbuzení

by mělo být upřímné, nikoli přehnané. Kladných informací má být výrazně více než kri-

tiky!

Konstruktivní kritika by se měla omezovat jen na pečlivě vybrané a strategické oblasti.

Vedoucímu předložte maximálně dvě až tři zásadní skutečnosti, které by bylo možné

dělat lépe.

Níže uvedené otázky mohou vedoucímu pomoci zamyslet se nad svou skupinkou. Při

probírání těchto otázek může vedoucí sklouznout do sebekritiky, což může být pomocí,

pokud to ale nebude sebekritika přílišná. Koordinátor by měl znovu zdůrazňovat všech-

ny kladné stránky skupinky. Tyto otázky by se měly používat i při setkáních vedoucích
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skupinek. Nechte každého vedoucího reagovat na jednu či dvě otázky. Tím bude setkání

vedoucích skupinek konkrétnější a dá vedoucím příležitost učit se od sebe navzájem.

Diagnostické otázky:

Kvalita zaměření skupin-

ky a život komunity

Diagnostické otázky ohledně kvality zaměření skupinky a života komunity:

1. Chápe vedoucí jasně zaměření skupinky? Chápe zaměření jasně i samotná sku-

pinka?Mluví se o tomto zaměření pravidelně přímo na setkáních skupinky?Lidé

mnohdy přestávají chodit do skupinky, když zde nevidí jasný záměr. Špatnou účast

ve skupince lze často přičíst na vrub tomu, že se nedaří předat členům záměr skupinky

anebo že se jej nedaří uskutečňovat. Když je záměr skupinky znám a je jasně vyjad-

řován, má to kladný dopad nejen na vedení ze strany vedoucího, ale i na očekávání,

postoje a jednání členů skupinky.

2. Jaká je kvalita modlitebního života skupinky? Skupinka, která zraje v modlitbě,

bude zjišťovat, že modlitby ve skupince se zaměřují na Boží království. Dokonce

i v osobních modlitbách bude hlavním zájmem Boží sláva. Skupinka se také bude

modlit za různé činnosti sboru. Modlitba by se tedy rozhodně neměla zaměřovat jen

na potřeby samotné skupinky.

3. Vidíte, že lidé v rámci skupinky rostou ke zralosti? Co je toho dokladem? Sku-

pinky se nesetkávají jen kvůli shromáždění. Skupinky existují, aby se skrze ně mohl

měnit náš život a život v rámci komunity. Měli byste být schopni poukázat na některé

konkrétní skutečnosti, v nichž je u jednotlivých členů skupinky vidět jejich růst.

4. Zažívá skupinka růst jako komunita? Když skupinka roste v tom, že členové k so-

bě navzájem patří, bude se to konkrétně projevovat. Členové budou za sebe navzájem

pociťovat odpovědnost. Budou se za sebe navzájem modlit i mimo setkání skupinky.

Budou spolu trávit čas i mimo setkání skupinky. Budou si spolu povídat před sboro-

vými bohoslužbami a po nich. Budou mít vědomí vnitřní síly.

5. Je ve skupince otevřená, vřelá, upřímná, poctivá a opravdová atmosféra? Tón

pro tyto skutečnosti ve skupince většinou udává její vedoucí. Jestliže skupinku vede

otevřeným, vřelým, upřímným, poctivým a opravdovým způsobem, budou členové

skupinky obvykle postupovat stejně. Chladným, strnulým, toporným způsobem ve-

dení však budou lidé od účasti ve skupince odrazováni.

6. Má skupinka jasné povědomí, že je součástí celého sboru? Skupinka by měla mít

jasné povědomí, že není izolována, ale že je součástí celého sboru. Členové jsou pak

nadšeni ohledně sborového dění. Budou se modlit za misie a jednotlivé aktivity sboru.

Lidé ze skupinky se stanou členy sboru.

7. Zažívá vaše skupinka početní růst? Zdravá skupinka musí růst. Když lidé ve sku-

pince zažívají osobní růst, touží po tom, aby něco podobného zažívali i další, a proto

je do skupinky přirozeně zvou.

8. Má vaše skupinka zástupce vedoucího nebo jeho pomocníka? Jedním ze znaků

zdravé skupinky je skutečnost, že z ní časem vznikne skupinka další. To ale není

možné, pokud ve skupince nerostou další vedoucí. Ve zdravé skupince tedy musí

vyrůstat i noví vedoucí.

Diagnostické otázky:

Prvky skupinky

Diagnostické otázky ohledně prvků skupinky:

9. Začínají a končí setkání skupinky včas? Lidé se budou setkání skupinky spíše pra-

videlně účastnit, pokud se budou moci spolehnout na to, že setkání budou začínat a

končit podle plánu. Je nelaskavé, jestliže pravidelně setkání přetahujete; narušuje se

tím důvěra.

10. Kolik času je vyhrazeno jednotlivým prvkům (uctívání, studium Bible, sdílení,

modlitba) v rámci setkání skupinky? Mezi těmito prvky by měla být v rámci se-

tkání skupinky rovnováha. Je-li většina času věnována studiu Bible, zatímco sdílení

a modlitbě jen malý zlomek, bude to mít na skupinku negativní dopad. Modlitba by

neměla být jen jakýmsi případným doplňkem, ale zásadní součástí setkání skupinky.
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11. Jakým způsobem vedete studium Bible? Mluvíte mnohem více než ostatní? Po-

kud vedoucí přednáší svůj monolog a nevede ohledně studované biblické pasáže dia-

log, bude se spokojenost účastníků se skupinkou zmenšovat a postupně se přestanou

setkání účastnit. Studium Bible neslouží k tomu, aby zde vedoucí předváděl své vy-

učovací schopnosti. Má být příležitostí k tomu, aby zde účastníci společně mluvili

o tom, co pro ně text znamená, hledali uplatnění pro svůj život, prohlubovali svou

víru a formulovali ji.

12. Jak je skupinka velká? Jakmile se setkání skupinky účastní více než 12 členů, výraz-

ně se snižuje možnost, aby se každý mohl zapojit. Nemožnost zapojit se vede k nižší

spokojenosti, následkem čehož mnozí ze skupinky odcházejí.

Diagnostické otázky:

Účast ve skupince

Diagnostické otázky ohledně účasti ve skupince:

13. Je na účastnících vidět, že na setkání skupinky chodí s nadšením a určitým oče-

káváním? Proč? A jestliže tomu tak není, co je důvodem? Pokud účastníci na

setkání skupinky nechodí s nadšením a určitým očekáváním, obvykle to na něco pou-

kazuje. Tato otázka nám pomáhá, abychom si něco nenamlouvali v jiných oblastech.

Nedostatek nadšení může být důsledkem toho, že skupinka nemá jasný záměr, máma-

lou účast, je špatně obsloužena, nikomu nijak neslouží atd. Momentálním důvodem

může být i skutečnost, že se prostě ten den všichni špatně vyspali.

14. Zapojují se na setkáních skupinky všichni? Jestliže tomu tak není, co je důvo-

dem? Pokud účastníci nemají možnost se na setkáních skupinky zapojovat, bude se

jejich uspokojení z těchto setkání výrazně zmenšovat. K nedostatečnému zapojová-

ní může vést řada důvodů. Skupinka je možná příliš velká. Možná schází otevřenost.

Studium Bible je vedeno spíše ve stylu monologu atd. Je třeba zjistit, co je skutečným

důvodem a jak tuto situaci řešit.

15. Jak kvalitně se účastníci na setkáních skupinky zapojují? Opravdu si účastníci

navzájem naslouchají? Mluví spolu lidé „pravdu v lásce“, anebo zde probíhá jen

povrchní konverzace? Naslouchají si účastníci navzájem z celého srdce a mluví spolu

s touhou budovat se a sloužit si, anebo mluví, jen aby „něco řekli“?

16. Cítí účastníci, že jsou pro skupinku cenní? Mohou k chodu skupinky přispívat

prostřednictvím svých obdarování? Mohou se na chodu skupinky podílet tím,

že pomáhají s různými úkoly? Znakem komunity je skutečnost, že lidé jsou do ní

zapojeni a přispívají k jejímu životu. Pocit sounáležitosti se značně zvyšuje, pokud

máme jasné vědomí, že děláme pro dobro skupiny něco významného. Člověk by měl

mít vědomí, že pokud se nebude moci setkání účastnit, bude lidem chybět.

17. Je účast na setkáních skupinky poměrně stálá? Jestliže tomu tak není, co je dů-

vodem?Možná ke sporadické účasti vede daný životní styl. Anebo lidé nechápou, jak

důležitá je křesťanská komunita či co je její podstatou – že se navzájem potřebujeme

a jsme na sobě navzájem závislí. Anebo možná postrádají povědomí, že by byli pro

komunitu cenní.

Diagnostické otázky:

Potřeby pastorační

péče

Diagnostické otázky ohledně pastorační péče:

18. Je ve skupince někdo, kdo si vyžaduje nadměrnou pozornost nebo kdo chod sku-

pinky pravidelně narušuje? Je ve skupince někdo, kdo svým chováním skupince

brání plnit svůj účel? Lidé se často přestanou setkání skupinky účastnit, jestliže ně-

kdo svým nevhodným chováním brání skupince plnit její účel. Problém není v tom,

že dotyčný se setkání skupinky účastní, ale v tom, že pravidelně odvádí program sku-

pinky někam jinam. Ostatní členy takové jednání odrazuje.

19. Co děláte, když se někdo neúčastní setkání skupinky několik týdnů? Pokud nic

neděláte, ukazuje to na nedostatek zájmu o účastníky skupinky. Jestliže chybějící

členy kontaktujete, dáváte jim tím na vědomí, že jsou pro skupinku důležití a že si

jich ostatní cení.
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Vedoucí skupinky

Vedoucí skupinky (VS) je nejdůležitějším článkem v pastorační činnosti sboru, který je založen na činnosti skupinek.

VS je v nejtěsnějším vztahu se členy sboru. Prvořadou odpovědností VS je starat se o to, aby členové skupinky rostli

k biblické zralosti.Mezi jeho odpovědnosti také patří pravidelně informovat svého koordinátora o duchovním zdraví

skupinky a jejích členů. VS tedy zastává spíše úlohu pastorační než učitelskou, a proto je naprosto zásadní, jak podle

Bible sám žije. VS má své skupince ukazovat křesťanský život v praxi. Bere křesťanství vážně? Skupinka to pozná.

Bere křesťanství na lehkou váhu? Skupince to nemůže ujít. [D: dobré / U: ucházející / X: chabé]

Zásadní úloha D U X

Podmínky:

Vyznává víru v Pána Ježíše Krista a má za sebou pohovor pro vedoucího.

Je členem našeho sboru (nebo se na členství chystá).

Pravidelně se v našemu sboru účastní bohoslužeb.

Usilovně se snaží zachovat si zdravý osobní vztah s Bohem.

Vzor Modlitební život, zdravý křesťanský růst a život:

Příkladný život:

1) Stálá poslušnost.

2) Biblické správcovství.

3) Nepodkopává učení sboru.

Na požádání je ochoten odstoupit.

Organizace Je schopen prakticky zvládat chod setkání skupinky:

Dobře se připravuje, aby mohl vést 2–4 setkání měsíčně.

Vede vyrovnaná setkání skupinky včetně všech zásadních hledisek.

Zajišťuje pohostinnou osobu pro místo k setkávání, občerstvení, komunikaci atd.

Zajišťuje a školí si asistenta jako dalšího vedoucího skupinky.

Vyhledává další nadějné asistenty a pomocníky.

Pastýřská činnost Je schopen pomáhat všem k růstu:

Každý týden se modlí za každého člena skupinky.

Zajišťuje opravdové osobní sdílení zaměřené na silné a slabé stránky, duchovní pokrok,

potřeby a problémy.

Členy skupinky povzbuzuje, aby spolu trávili čas i mimo setkání skupinky a sám je

v tom příkladem.2

Povzbuzuje členy, aby usilovali o schopnosti a příležitosti ke službě.

Bere na sebe odpovědnost za početní růst skupinky.

Povinnosti vůči koordinátorovi Skupinku vnímá jako nedílnou součást sboru:

Pravidelně se každý měsíc účastní schůzek vedoucích skupinek.

Plánuje pravidelné návštěvy koordinátora, od něhož si pro sebe žádá zpětnou vazbu.

O pokroku skupinky uvědomuje koordinátora a další na schůzkách vedoucích skupinek.

Ví, co dělat v krizových situacích. S akutními záležitostmi se obrací na koordinátora,

sborové starší či na pastora.
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Koordinátor

Koordinátor skupinek je článkem mezi vedoucím skupinky a personálním pastorem sboru. Koordinátor pas-

toračně dohlíží na 3–5 skupinek (25–50 osob). Hlavní pastorační odpovědností koordinátora je starat se, aby

jemu svěřené skupinky byly zdravé a dobře fungovaly. Koordinátor pomáhá při pastoraci vedoucích skupinek

a jejich členů. Koordinátor v prvé řadě pečuje o vedoucí a poskytuje jim potřebnou podporu, aby svou službu

mohli ku prospěchu skupinek vykonávat co nejlépe. Koordinátor za druhé pomáhá vedoucímu skupinky v péči

o členy skupinky tím, že mu poskytuje náměty a osobní rady. [D: dobré / U: ucházející / X: chabé]

Zásadní úloha D U X

Podmínky:

Zralý křesťan, který je schopen se smělostí předkládat evangelium.

Je členem našeho sboru.

Zkušený účastník skupinky a vedoucí skupinky.

Sám se účastnil na chodu speciální skupinky pro růst potencionálních vedoucích nebo ji vedl.

Usiluje o stálý, zdravý, osobní vztah s Bohem.

Odpovědnosti vůči personálnímu pastorovi:

Pravidelně se účastní schůzek koordinátorů s vedoucími skupinek.

Podává zprávy o silných a slabých stránkách každé skupinky (viz formuláře).

Plánuje si každý měsíc schůzku s personálním pastorem.

Spolupracuje s personálním pastorem a poskytuje podporu vedoucím skupinek.

Je bdělý vůči rozdělujícím vlivům a dalším problémům, o nichž uvědomí pastora.

Zralé vedoucími skupinek vede ke službě asistenta koordinátora.

Odpovědnosti vůči vedoucím skupinek:

Každý týden se modlí za vedoucí skupinek, jež má ve své péči.

Vede setkání vedoucích skupinek.

S vedoucími skupinek se setkává jednotlivě (čtvrtletně nebo i častěji).

Každou skupinku navštíví jednou za půl roku.

Poté svou návštěvu s vedoucím skupinky osobně rozebere.

Každému vedoucímu skupinky napomáhá při hledání a školení jeho asistenta.

Jednou za rok vede speciální skupinku pro růst potenciálních vedoucích.

Pastoračně pomáhá vedoucím skupinek, kdykoli je to třeba.

Odpovědnosti vůči členům skupinky:

Snaží se znát každého člena skupinky jménem.

Spolu s vedoucím skupinek sleduje, jak se jednotliví členové účastní bohoslužeb

a uctívání.

Je-li to nutné, zastupuje vedoucího skupinky.

Okamžitě podle potřeby poskytne pastorační péči (až třikrát).

Ví, jak zvládat krizové situace a jak podle potřeby předávat doporučení.

2 Ve skupinkách sestávajících ze svobodných mužů a žen je obvykle nejlépe mít ve vedení muže i ženu. Jeden z nich (muž či žena) bude

hlavním vedoucím, druhý bude asistentem. Není však vhodné, aby svobodný muž poskytoval pastorační péči svobodné ženě.
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Skupinkový pastor

Skupinkový pastor se stará o 12–16 koordinátorů (tedy celkem přibližně o 500 osob). Skupinkový pastor je

zodpovědný za zdravý stav jemu svěřených skupinek. Skupinkový pastor v prvé řadě poskytuje podporu ko-

ordinátorům, aby mohli účinně plnit své odpovědnosti, což zahrnuje i výběr a školení nových koordinátorů.

Skupinkový pastor poskytuje duchovní dohled a pastorační péči, radí se s dalším pastory a skupinkovými pas-

tory, čímž se ve všech skupinkách zajišťuje stabilní pastorační péče.

[D: dobré / U: ucházející / X: chabé]

Zásadní úloha D U X

Podmínky/kvalifikace:

Bakalářský titul nebo ekvivalent, přiměřené teologické vzdělání.

Zkušený skupinkový vedoucí, zkušený v práci s vedoucími a v pastoraci.

Zralý křesťan s příkladnými křesťanskými vlastnostmi.

Prokázal schopnosti vést, pečovat o vedoucí, udržovat dobré vztahy a předávat evangelium.

Soucitný, zaměřený na komunitu, se srdcem u pastorace, organizovaný.

Souhlasí s vizí, teologií, strukturou a úlohou našeho sboru; je schopen tyto skutečnosti předávat dál.

Prodělal zkoušku z obsahu Bible, Westminsterského vyznání a teologie.

Odpovědnosti vůči koordinátorům:

Každý měsíc se schází s koordinátory na schůzkách se všemi vedoucími.

Ujišťuje se, že jsou vyhotovovány zprávy a hodnocení z návštěv ve skupinkách.

Na schůzkách s vedoucími je v případě potřeby schopen zastoupit koordinátory.

Jednotlivě se setkává s koordinátory (každých 6 týdnů nebo dle potřeby i častěji).

Podle potřeby poskytuje koordinátorům podporu a povzbuzení.

Každý týden se za koordinátory modlí.

Pastoračně se stará o osobní rozvoj koordinátorů.

Školí koordinátory a vyhodnocuje jejich činnost (zvláště u nových koordinátorů).

Spolupracuje s koordinátory při vzniku nových skupinek a na růstu nových koordi-

nátorů.

Stará se o to, aby koordinátoři školili své asistenty.

Několikrát za rok se stará o běh speciálních skupinek pro růst nových vedoucích.

Plánuje evangelizační události a prosazuje sborovou vizi.

Pomáhá koordinátorům, aby mohli vedoucí a členy skupinek dobře vybavovat ke

službě.

Pracuje s koordinátory na návštěvách a pastorační péči.

Pomáhá v růstu svému zástupci či asistentovi.



2.5 Popis práce vedoucích

2 Struktura skupinek 35

Zásadní úloha D U X

Odpovědnosti vůči vedoucím skupinek:

Každou skupinku navštíví jednou ročně (může to být spolu s koordinátorem).

Pomáhá se sobotními semináři a školeními pro nové vedoucí skupinek.

Proaktivně podporuje vedoucí prostřednictvím osobního kontaktu každého čtvrt

roku.

Je k dispozici, pokud jde o speciální potřeby vedoucích skupinek.

Odpovědnosti vůči členům skupinky:

Poskytuje rady a duchovní nasměrování (celkem až na třech setkáních).

U dlouhodobých záležitostí odkazuje na vhodné poradce.

Odpovědnosti vůči sboru jako celku:

Zodpovídá se staršímu pastorovi, s nímž se setkává dvakrát měsíčně.

Lidi ze sboru směruje do skupinek.

Účastní se setkání pastorů.

Jednou za rok vyučuje na velkém školení či semináři. Příležitostně vede modlitební

setkání či biblickou hodinu.
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2.6 Způsobilost skupinkového vedoucího, jeho zodpovědnosti

Skupinkový vedoucí je v našem sboru nedůležitějším článkem pastorační péče. Skupinkový vedoucí je nejblíže

příslušným členům sboru. Vaší primární zodpovědností je, aby členové vaší skupinky spěli k biblické zralosti.

Proto je také vaší zodpovědností pravidelně příslušného staršího informovat o duchovním zdraví vaší skupinky

a jednotlivých členů.

Vaše úloha je více pastorační než učitelská, a proto je naprosto zásadní, jak žijete. Jako skupinkový vedoucí

budete ve své skupince vlastně modelem křesťanského života. Opravdu jako křesťan žijete? Skupinka to brzy

pozná. Proto je také důležité, aby se skupinkoví vedoucí zodpovídali vedení sboru, pokud jde o to, čemu věří,

a jak dodržují mravní zásady. Pokud se o vás uvažuje jako o případném vedoucím skupinky, měl byste vyplnit

níže uvedený formulář. Tento materiál s vámi společně projde váš skupinkový vedoucí, koordinátor skupinek

nebo ředitel skupinek.

Doktrinální způsobilost

Křesťanská zkušenost Tvá osobní křesťanská zkušenost:

1. Popiš stručně, v jednom odstavci, jak jsi uvěřil v Ježíše a stal se jeho následovní-

kem.

2. Co je evangelium? Jak bys ho definoval?
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Křesťanská víra Nikajské vyznání víry

Věřím v jednoho Boha,

Otce všemohoucího,

Stvořitele nebe i země,

všeho viditelného i neviditelného.

Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista,

jednorozeného Syna Božího,

který se zrodil z Otce

přede všemi věky:

Bůh z Boha, Světlo ze Světla,

Pravý Bůh z Pravého Boha,

zrozený, nestvořený,

jedné podstaty s Otcem,

skrze něhož všechno je stvořeno.

On pro nás lidi a pro naši spásu

sestoupil z nebe,

skrze Ducha svatého

přijal tělo z Marie Panny

a stal se člověkem.

Byl za nás ukřižován,

za dnů Pontia Piláta,

byl umučen a pohřben.

Třetího dne vstal z mrtvých

podle Písma.

Vstoupil do nebe,

sedí po pravici Otce.

A znovu přijde, ve slávě,

soudit živé i mrtvé

a jeho království bude bez konce.

Věřím v Ducha svatého,

Pána a Dárce života,

který z Otce i Syna vychází,

s Otcem i Synem je zároveň

uctíván a oslavován

a mluvil ústy proroků.

Věřím v jednu svatou,

všeobecnou apoštolskou církev.

Vyznávám jeden křest

na odpuštění hříchů,

očekávám vzkříšení mrtvých

a život budoucího věku.

Amen.

1. Je v tomto vyznání víry něco, s čím nesouhlasíš? Pokud tomu tak je, proč s tím

nesouhlasíš?

2. Hlásíš se k Vyznání víry EFCA? Je v tomto vyznání něco, s čím nesouhlasíš?

3. Jsi oficiálním členem našeho sboru? Pokud ne, jsi ochoten se členem při nejbližší

příležitosti stát?

Mravní způsobilost

Bible se vyjadřuje k chování, které Bohu přináší radost. V Desateru je vynikajícím způsobem shrnuto, jaký

způsob života Bůh od svého lidu očekává. Je tedy důležité, aby se vedoucí usilovně snažili dodržovat tato

přikázání a vše, co z nich vyplývá. Existují ale určité oblasti mravního chování, kde je určitá polemika ohledně

toho, co je z biblického hlediska přípustné. Je důležité, aby starší v našem sboru byli v těchto oblastech jednotní.

Nejedná se o jediné mravní otázky, ani o ty nejdůležitější z nich. V našem kulturním prostředí jsou však často

znevažovány, a proto chceme znát váš postoj k těmto otázkám – protože byste jako vedoucí měli lidi vést

a poskytovat jim dobrou pastýřskou péči.
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Etika v oblasti sexu

1. Věříme, že sex je darem od Boha. Svému manželskému partnerovi dáváme pro-

střednictvím sexu najevo, že patříme pouze sobě a naprosto nikomu jinému. Na

tomto základě také zastáváme stanovisko, že sex mimo manželství je nesprávný

a že stejně nesprávné je jen tak žít s někým, s kým nejste v manželství. Souhlasíš

s tímto stanoviskem?

2. Zastáváme stanovisko, že pro křesťana není možné, aby praktikoval homosexu-

alitu. Můžeš s tímto stanoviskem souhlasit?

Manželská etika

1. Zastáváme stanovisko, že manželská smlouva je trvalá a že rozvod je přípustný

pouze poté, co jeden z manželských partnerů svévolně odejde anebo poruší man-

želskou smlouvu cizoložstvím. Zastáváš ohledně manželství nějaké jiné názory?

Všeobecná etika

1. Všichni určitě zápolíme s tím, abychom vedli život v poslušnosti vůči Bohu, je ale

nějaké chování, které považuješ za nesprávné, ale jehož ses dopustil anebo proti

němuž jsi přestal bojovat, což by tě podle tvého názoru mohlo činit nezpůsobilým

ke službě vedoucího?

Zralost a způsobilost v emoční oblasti

Je důležité, abyste byli emocionálně stabilní a zralí, máte-li vést určitou skupinku. V našem životě se mohou

vyskytnou okolnosti, které nás vyvedou na určitou dobu z rovnováhy, takže by nebylo moudré v takové situaci

skupinku vést. Člověk také může mít ve svém životě některé záležitosti, které zatím nejsou vyřešeny a násled-

kem čehož se pak může vůči druhým chovat nevhodným způsobem. Proto je moudré dobře zvážit svou situaci

a také se zeptat na názor druhých.

Sebehodnocení

1. Prošel jsi v poslední době něčím, kvůli čemu se necítíš emočně v pořádku nebo

ti tato záležitost bere pokoj?

Hodnocení ze strany

druhých 1. Když druhé žádáš, aby ti upřímně sdělili svůj názor na tebe, jak tě lidé vnímají,

co ti říkají?
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Způsobilost, co se týče zodpovědného jednání a chování

Úloha vedoucího skupinky si žádá přibližně 5 až 6 hodin týdně. Před rozhodnutím vést skupinku je tedy na

místě dobře si spočítat náklady.

Vedení skupinky

1. Jsi ochoten vést skupinku dva až čtyřikrát za měsíc a také věnovat čas potřebné

přípravě?

2. Jsi ochoten projevovat osobní zájem o ty, kteří nepřijdou na setkání vaší skupinky

anebo se vašich setkání nebudou účastnit nějakou dobu?

3. Jsi ochoten časem někomu pomáhat, aby se stal tvým zástupcem a později ve-

doucím, aby mohla vzniknout další skupinka?

Komunitní shromáždě-

ní 1. Vynaložíš maximální úsilí, aby ses zúčastňoval čtvrtletního komunitního shro-

máždění?
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Odpovědnosti skupinkového vedoucího

Předpoklady

• Projevuje víru v Pána Ježíše Krista a má za sebou pohovor ohledně postavení vedoucího skupinky.

• Pravidelně se účastní bohoslužeb v našem sboru, slouží zde a sbor podporuje.

• Usiluje o to, aby si zachoval zdravý osobní vztah s Bohem.

Příkladnost

• Zdravý modlitební život, křesťanský růst a způsob života.

• Důsledně žije v poslušnosti vůči Bohu.

• Chce být biblickým služebníkem.

• Nepodkopává učení sboru.

• Na požádání je ochoten odstoupit ze svého postavení nebo se jej na čas vzdát.

Organizovanost

• Je připraven vést 2–4 shromáždění měsíčně.

• Je schopen vést vyvážená shromáždění, kde budou všechny základní prvky.

• Je připraven si najít pohostinné domácnosti, kde mohou setkání probíhat.

• Je schopen si najít a školit někoho, kdo by se mohl stát dalším skupinkovým vedoucím.

• Je schopen hledat a vybírat otencionální budoucí vedoucí.

Pastýřská činnost (je schopen pomáhat lidem s dalším osobním růstem)

• Bude se každý týden modlit za každého člena své skupinky.

• Ve skupince se bude snažit, aby zde docházelo k osobnímu sdílení, pokud jde o silné i slabé stránky, du-

chovní pokroky, různé potřeby a problémy.

• Bude členy skupinky povzbuzovat, aby spolu trávili čas i mimo setkání skupinky, a sám to také bude dělat.

• Bude členy povzbuzovat, aby vyhledávali možnosti k různým druhům služby.

• Bere na sebe odpovědnost za početní růst skupinky. Jde mu o to, aby se lidé obraceli ke Kristu a aby se

chtěli účastnit života sboru.

Povinnosti vůči příslušnému staršímu (Na skupinku pohlíží jako na součást celého těla.)

• Bude se účastnit čtvrtletních komunitních setkání.

• Na setkáních vedoucích bude příslušnému staršímu podávat zprávu o pokroku skupinky a o případných

problémech.

• Ví, co dělat v krizi. V případě naléhavých záležitostí se obrátí na sborové starší, pastýře či poradce.
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2.7 Školení vedoucích a pomoc pro ně

Základní školení

1. Školení spoluvedou-

cích

Spoluvedoucí jsou školeni skupinkovými vedoucími při tom, když napomáhají při

vedení dané skupinky. Skupinkoví vedoucí jsou vybízeni, aby se poohlíželi po no-

vých vedoucích a aby potenciálním vedoucím umožňovali podílet se na určité části

programu v rámci skupinky. Tito spoluvedoucí jsou také povzbuzováni k tomu, aby

se účastnili čtvrtletních komunitních shromáždění a aby využívali všech výhod ško-

lení, která jsou určena pro skupinkové vedoucí. Toto praktické školení v rámci sku-

pinky by se mělo postupně prohlubovat a spoluvedoucímu by měly být ve skupince

svěřovány odpovědnější úkoly.

2. Seminář se školením

pro nové vedoucí

Vedení našeho sboru pořádá celodenní seminář se školením pro všechny zaintereso-

vané potenciální skupinkové vedoucí a spoluvedoucí. Chce-li se někdo dozvědět více

o vedení skupinek, není podmínkou účasti vést přímo nějakou skupinku. Školení se

podrobně zabývá materiálem, který je obsažen v této příručce.

Pokračující školení

Setkávání vedoucích Během roku jsou vedoucí dále školeni na setkávání vedoucích. Hlavní příležitostí

pro školení je setkávání starších a skupinkových vedoucích, kde se příslušný starší

zabývá pastoračními dovednostmi skupinkových vedoucích a případnými problémy.

Setkávání vedoucích je tedy nejlepším prostředkem, jak se dále jako vedoucí rozvíjet.

Zároveň zde získáváte tolik potřebnou zpětnou vazbu. Svému školení můžete sami

napomáhat tím, že svému staršímu sdělíte oblasti, kde se cítíte být slabí.

Bez vhodné podpory mohou skupinkoví vedoucí snadno trpět syndromem vyhoření.

Takovou pomocí je i setkávání vedoucích. Nelze dostatečně zdůraznit, jak je pro vás

dobré, abyste se tohoto setkávání účastnili.

Kromě setkávání starších a skupinkových vedoucích je každý skupinkový vedoucí

povzbuzován k tomu, aby byl dvakrát do měsíce v kontaktu se svým příslušným star-

ším.

Plán pro studium Bible

Studijní plán Je často velmi obtížné nalézt dobrý studijní plán pro různé skupinky. A ještě těžší

může být takový plán dané skupince vhodně přizpůsobit. Vedení našeho sboru shro-

máždilo soupis biblických studijních materiálů, z nichž si skupinkoví vedoucí mohou

vybírat vhodné publikace pro svou skupinku. Více informací přináší 5. část této pří-

ručky – „Přílohy“.

Co dělat, pokud potřebujete ve skupince pomoc

1. Příručka pro skupin-

ky

Pokud potřebujete v nějaké oblasti pomoc, podívejte se nejprve do této příručky. Řa-

da otázek, s nimiž se jako starší setkáte, je zodpovězena ve 3. a 4. části příručky.

Pokud v ní něco nenajdete, dejte nám (vedení našeho sboru) vědět, abychom takové
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informace mohli zařadit do dalších vydání příručky. Snažili jsme se, aby publikace

byla pomocí, ale přitom aby nebyla příliš složitá.

2. Váš starší Hlavní služební odpovědností vašeho staršího je pomáhat vám a vaší skupince. Tento

starší je vám tedy k dispozici. Jestliže příslušnou odpověď nenajdete v této příručce,

kontaktujte nejprve svého staršího.

3. Zkušení skupinkoví ve-

doucí

Vynikajícím zdrojem povzbuzení a rad jsou další vedoucí skupinek. Pokud jste te-

dy vyrůstali pod nějakým skupinkovým vedoucím, zkuste nejprve kontaktovat jeho.

Podobně vám mohou pomoci i další vedoucí, s nimiž se pravidelně setkáváte ještě

spolu se staršími.

4. Komunitní pastor Nad celým uspořádáním skupinek dohlíží spolu s vaším starším také příslušný komu-

nitní pastor. Vyskytne-li se nějaká situace, která si bude vyžadovat určitou speciální

pastorační péči, je tedy k dispozici příslušný komunitní pastor.



2.8 Formuláře a zprávy

2 Struktura skupinek 43

2.8 Formuláře a zprávy

K čemu slouží formuláře?

Formuláře mají být pomocí pro skupinkové vedoucí, starší a pastory. Pomocí nich mohou snadněji zjistit, jak

jsou jejich skupinky zdravé a jak rostou. Jejich smyslem není vás nějak byrokraticky zaměstnat. Slouží ke

snadnějšímu zhodnocení různých skutečností, a proto se zaměřují na zásadní prvky. Nezabývejte se jakýmikoli

skutečnostmi, které se vaší situace prostě nijak netýkají. Konečným cílem je, aby členové skupinky dostávali

kvalitní péči. Měli byste si zavést složku, kam si budete ukládat vyplněné formuláře, abyste časem mohli lépe

posoudit zlepšení (či zhoršení) v dané oblasti, a také byste si tyto formuláře měli brát na čtvrtletní komunitní

setkání.

Jak formuláře používat?

Poznámka Formuláře nevyplňujte přímo v této publikaci. Vyhotovte si sadu kopií (4–10 na

rok, podle typu formuláře). Nevyplněné formuláře si nechte v příručce.

1. Zpráva o stavu sku-

pinky

Starší si jednou za čtvrt roku na komunitním setkání vyzvednou tyto vyplněné for-

muláře od všech skupinkových vedoucích. Na základě těchto informací provádíme

v našem sboru koordinaci účastníků jednotlivých skupinek. Informace jsou pomocí

pro celkovou analýzu v rámci našeho sboru, pokud jde o život ve skupinkách. Vidíme

z nich například, kolik členů našeho sboru je součástí skupinek.

2. Hodnocení ze strany

skupinkového vedoucí-

ho

Pomocí doporučených otázek mohou vedoucí periodicky vyhodnocovat zdraví své

skupinky. Při tomto rozboru může být v rámci čtvrtletního komunitního setkání pří-

tomen (a může pomáhat) příslušný starší.

3. Formulář pro skupin-

ky v péči staršího

Jednostránkové shrnutí týkající se skupinek, které spadají do péče určitého staršího.

Díky tomuto formuláři získá starší rychlý přehled o zdraví svých skupinek. Tento

formulář by se měl použít čtvrtletně, na komunitním setkání.
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1. Zpráva o stavu skupinky

Vedoucí skupinky ji po vyplnění přinese na setkání skupinkových pastorů, starších a skupinkových vedoucích.

Vedení skupinky:

Vedoucí:

Zaučovaný vedoucí (asistent):

Hostitel:

Den a čas:

Účastníci:

Jméno účastníka skupinky Telefon Stav

Stav: S – Stálý, pravidelný účastník skupinky

P – Příležitostný účastník skupinky
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2. Jak skupinku hodnotí samotní členové

Pomocí níže uvedených otázek může skupinka účinně vyhodnocovat svou životaschopnost. Při rozboru těchto

otázek vede skupinku její vedoucí nebo koordinátor. Cílem je dosáhnout zlepšení chodu skupinky.

Otázky ohledně komunity

1. Chápe každý jasně účel naší skupinky? Zmiňujeme jej v rámci skupinky pravidelně? Zažívá naše skupinka

pravidelně přítomnost Pána Ježíše Krista?

2. Jaká je kvalita modliteb v rámci naší skupinky?

3. Jaká je kvalita účasti v rámci skupinky? Nasloucháme si navzájem? Projevujeme si lásku v našich rozho-

vorech?

4. Roste naše skupinka jakožto komunita?

5. Je naší skupince zřejmé, že je součástí sboru? Je každý zapojen do nějaké služby a zná aktuální vizi našeho

sboru?

6. Máme pro naši skupinku určitou misii zaměřenou na lidi vně? Zveme do skupinky nové účastníky a dáváme

jim najevo, že jsou vítáni? Daří se nám ve službě v rámci naší komunity?

7. Jak členové naší skupinky spolu navzájem komunikují v době mezi setkáními skupinky?

Otázky ohledně chodu skupinky

1. Začínají a končí naše skupinková setkání včas? Pokud to tak není, proč se to děje?

2. Je zde otevřená, vřelá, upřímná a opravdová atmosféra?

3. Zapojují se ve skupince úplně všichni? Pokud to tak není, coje důvodem?

4. Má každý jasné vědomí, že je pro skupinku cenný? Může zde každý využívat své obdarování? Může každý

k chodu skupinky přispívat tím, že pomáhá s různými úkoly?

5. Účastní se všichni členové skupinky našich setkání pravidelně? Pokud to tak není, co je příčinou?

6. O čem bychom ještě měli společně uvažovat, aby naše skupinková setkání byla ještě lepší?

Otázky ohledně prvků života skupinky

OBLAST Měli bychom v této oblasti

dělat více nebo méně?

Co je silnou stránkou naší

skupinky v této oblasti?

Co dělat, abychom byli

v této oblasti silnější?

Uctívání

Uvítání

Studium Bible

Modlitba

Sdílení

Oslovování dalších
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3. Formulář pro skupinky v péči staršího

Skupinka 1 2 3 4 5

Vedoucí

Spoluvedoucí

Zaučovaný

Hostitel

Místo

Čas

Datum zahájení

Námět studia

Co pochválit

Co zlepšit

Hodnocení stavu/zdraví skupinky (V = Vynikající. P = Průměr. Z = Zlepšit.)

Atmosféra

Uctívání

Studium

Sdílení

Modlitba

Oslovování dalších

Komunita
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3.1 Program pro zdravé setkávání skupinky

Program skupinky je určován jejím cílem

Primárním cílem pro setkávání skupinek je rozvíjet křesťanskou komunitu, v níž se můžeme navzájem povzbuzovat

ve svém boji za víru. Aby tomu tak skutečně bylo, musíme ve svém středu zakoušet moc Ježíše Krista. Jedná se o ko-

munitu, kde Ježíš srze svého Ducha slouží prostřednictvím každého z nás, takže lidé dostávají potřebnou péči a jsou

povzbuzováni, aby žili životem, který se líbí Bohu. Jedná se o komunitu, v níž Kristus transformuje a proměňuje náš

život, jak jednotlivců, malých komunit i velkých komunit, kam taková skupinka patří.

V programu skupinky by se mělo toto vše odrážet a měl by to umožňovat. Skupinky jsoumalými komunitami v rámci

určitého sboru. Ve zdravých skupinkách by měly být následující prvky: uvítání a uctívání, studium Bible, sdílení

a modlitba. Součástí zdraví skupinky je i určité zaměření směrem ven, určitá misie. Vedoucí skupinky by se měl

zamýšlet nad tím, zda je cílů skupinky dosahováno. Zakouší vaše skupinka Krista? Pokud ne, je důvodem skutečnost,

že vaše skupinka je v nějakém ohledu nevyvážená? Výše uvedených pět prvků nemusí být nutně zastoupeno naprosto

stejně na každém setkání skupinky, ale všeobecně by mezi nimi měla být vyváženost. V některých skupinkách se

určité prvky budou projevovat výrazněji, ale v žádné skupince by neměly být slabší prvky zanedbávány.

1. Úvod a uctívání

Je vhodné skupince na začátku setkání připomínat, proč se vlastně scházíte. Skupinka má tak před sebou určitou vizi

a každý ví, co má od setkání očekávat. Jednou z možností je přečíst na začátku setkání například následující text:

Jsme zde proto, abychom poznávali a zakoušeli Ježíše Krista, který řekl: „Neboť kde jsou dva nebo tři shro-

mážděni v mé jméno, tam jsem já uprostřed nich“ (Mt 18,20). „Nezanechám vás jako sirotky, přijdu k vám“

(J 14,18). Otec vám dá „Ducha pravdy. . . Vy jej znáte, neboť u vás zůstává a ve vás bude“ (J 14,17). Věříme,

že Ježíš udělá přesně to, co zaslíbil. Toužíme po jeho přítomnosti mezi námi a vítáme jej ve svém středu.

Pak semůžeme na začátek pomodlit.Můžeme zazpívat několik písní nebo si přečíst nějaký žalm a použít jej k uctívání

(viz kapitolu o uctívání ve skupinkách). Můžeme se vzájemně představit a nějak neformálně se více sblížit. Pořadí

nemusí být vždy stejné. U devadesátiminutového setkání by tato úvodní část měla trvat 20–30minut. Pokud skupinka

dává přednost delšímu setkání, je možné začít celé setkání společným jídlem a povídáním.

2. Studium Bible

Kposvěcování (změnám směrem ke zbožnosti) dochází, když v našem srdci působí Boží pravda a Duch svatý. Pravda

je nejjasněji uvedena v Písmu. Proto každá skupinka, jíž jde o změny v životě jednotlivých členů, bude brát vážně

studium Bible.

StudiumBible bymělo všeobecně trvat 30–40minut. Abychom tento čas dodrželi, je žádoucí zaměřit se na hlavní část

dané pasáže, na několik hlavních bodů a na jejich uplatnění. Zkušený vedoucí patrně bude schopen vést skupinku

i k jednotlivostem dané pasáže, ale skupinkové studium Bible není nejlepším místem na takové detaily. Je lépe

zaměřovat se na širší, všeobecný význam textu než na jeho přesný, nejhlubší význam (více podrobností je v kapitole

o čtení a interpretaci Bible).

Proč by se skupinky při studiu Písma neměly zabývat přílišnými detaily? Za prvé, lidé mají u detailů sklon zdlouhavě

mluvit o tom, co vlastně neznají. Za druhé, i bibličtí učenci se často neshodnou na detailech, zatímco u hlavních

bodů se obvykle shodují. Patrně tedy nebudeme mít dovednosti, abychom vyřešili problémy, které se nedaří řešit ani

biblickým učencům. A pokud se ztratíme v jednotlivých detailech, bude to jen málokdy pro skupinu budující. Prostě

takovým způsobem nevyužijeme čas ke studiu Bible ani dobře, ani účinně. Písmo má jistě ústřední postavení, pokud

jde o proměnu našeho života, a proto by ve sboru mohl být sklon, aby ve skupinkách šlo především o studium Bible.

Vedoucí by se měl ale takovému sklonu bránit. Za prvé, často se jedná jen o „pouhé informace“, které se lidem nedaří

nijak uplatnit. Za druhé, lidé mají sklon při studiu Bible dojít do stadia, kdy z něj pak už moc nezískávají. Ztrácejí

schopnost se soustředit, začíná toho na ně být moc anebo jim příslušná látka nepřipadá dostatečně zajímavá. Pokud

ve studiu pokračujeme i za tímto bodem, je to spíše ke škodě než k užitku. A pokud setkání skupinky plně dominuje

studium Bible, nebudeme se moci o sebe dostatečně navzájem zajímat a společnou modlitbu odbudeme ve spěchu

na konci setkání.
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[Poznámka: Zkušený vedoucí dokáže začlenit sdílení a modlitbu do studia Bible. Pokud vedoucí studia Bible používá

osobní, konkrétní otázky zaměřené na uplatnění probírané látky a pokud členům skupinky umožní si během tohoto

studia navzájem sloužit, může být takové uspořádání velmi dobrým modelem. Přímo během studia mohou jednotliví

členové mluvit o tom, zač by se pro ně měli druzí modlit, přičemž modlit se je možné přímo během studia. Jedná

se o poměrně náročný model, který příliš nedoporučujeme; je vhodný, pokud vedoucí studia má opravdu hodně

zkušeností.]

3. Sdílení

Společenství znamená „společné vlastnictví“ nebo „vzájemné sdílení“, přičemž tou primární komoditou, kterou spo-

lečně vlastníme a sdílíme ji, je náš vztah s Bohem. Jako křesťané si vzájemně patříme. Být spolu ve společenství

na jedné straně znamená společně sdílet, co se dozvídáme o Bohu a co Bůh vykonává v našem životě. A na druhé

straně to znamená opravdově se zajímat o dobro druhých a vnímat jako svou povinnost se o ně zajímat, včetně toho,

že chceme navzájem nést, co nás zatěžuje po emoční i fyzické stránce. Znamená to, že se také navzájem voláme

k odpovědnosti, co se týče našeho duchovního růstu.

Částečně k tomu bude docházet v rámci našeho společného studia Bible. Je třeba věnovat určitý čas tomu, abychom

si navzájem sdělili, co Bůh koná v našem životě, nebo po čem toužíme, abychom od Boha dostali. Opravdově se

o druhé ve skupině zajímáme, a proto je voláme k odpovědnosti za to, co od nás Bůh požaduje, protože ve svém

nejhlubším nitru skutečně chceme být voláni k odpovědnosti za to, že žijeme život, jaký se Bohu líbí.

Takový čas sdílení lze ve skupince vhodně každý týden nasměrovat pomocí otázky: „Co chce asi Kristus díky své

milosti a moci nyní vykonat v našem životě?“

Mnohdy se někdo z účastníků skupinky podělí o určitou svou potřebu, na niž by se chtěl s Kristovou pomocí zaměřit.

To může být vhodnou příležitostí k modlitbě, k určité vzájemné službě a ke vzájemnému budování. Pokud není

dostatek času, povzbuďte účastníky, aby si navzájem sloužili i po shromáždění skupinky. Výše uvedenou otázku

můžeme klást každý týden, ale nemusíme se jistě omezit jen na tuto otázku, co se týče našeho společného sdílení,

jemuž bychom měli vyhradit 20–25 minut (další podrobnosti jsou v kapitole o společenství).

V čase sdílení se rozhodně nebojte ticha. Dejte účastníkům na vědomí, že mají k dispozici několik minut ticha. Dejte

Bohu prostor, aby mohl konat své dílo. Jednotliví členové se nemusí zaměřovat na celý svůj život, ale třeba jen na

nějakou konkrétní oblast. Pokud po nějakých pěti minutách nikdo nechce o ničemmluvit, postupte k další části svého

shromáždění.

4. Modlitba zaměřená na zájmy Božího království

Jednou kdosi řekl, že „modlitba je tím nejpraktičtějším, co můžeme dělat. Nejedná se o nějaký mystický únik, ale

jejím prostřednictvím se zapojujeme do historie.Modlitbou se totiž stáváme účastníky Božího jednání. Bůh slyší naše

volání, chvály, prosby, přímluvy a používá je. Modlitby, jež stoupají k Bohu, pak sestupují k zemi. Bůh používá naše

modlitby ve svém díle.“ Modlitba je hlavním způsobem, jak si navzájem pomáháme.

Je dobré, aby se členové skupinky zaměřovali směrem ven a přemýšleli nad tím, jak se budou nasazovat pro Kristovy

záměry. Jedním z účinných způsobů motivace je požádat, aby každý člen skupinky odpověděl na následující otázku:

„Jak mě asi Kristus chce tento týden používat, aby jej strádající lidé mohli lépe vidět?“

Dejte příležitost ke sdílení každému ve skupince. Lidé přitom mohou zároveň vyjádřit i skutečnosti, za něž by se

mohli druzí modlit. Podle velikosti skupinky se možná rozdělíte do menších kroužků, aby bylo vaše sdílení účinnější

a hlubší. Uzavřete tuto část modlitbou – a pokuste se v ní zaměřit na konkrétní vizi určité služby, kterou vám Bůh

dal. Této části shromáždění vyhraďte 15–20 minut (viz podrobnosti v kapitole o modlitbě ve skupince).

5. Misie skupinky zaměřená ven

Pokud lidé budou do skupinky docházet především s očekáváním, co zde mohou získat, a nikoli s odhodláním zde

něčím přispět, skupinka nebude zdravá a časem bude jako bez života. Dokud nám jde hlavně o sebe, nebudeme

se pro skupinku nijak zvlášť nasazovat. Ježíš ale přišel, aby „hledal a spasil ztracené duše“, neustále se zajímal

o potřeby druhých a rozhodně netrpěl představami, že se druzí musí o něj neustále starat. Jakmile vidíme, že život

jsme především „my“, tedy určité společenství, a nikoli jen „já“, rozvíjí se v nás myšlení zaměřené na odpovědnost,

na spojitost s druhými.
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Takové myšlení se pak nevyhnutelně projeví v celé skupince, která se bude chtít zabývat i různými potřebami mimo

skupinku. Skupinka se pak může rozhodnout dělat něco pro bezdomovce, pro chudé, lidi v nemocnici, oběti AIDS,

pro občany v domově důchodců atd. Anebo bude chtít nějak oslovit nově příchozí ve sboru a pomáhat jim, aby se

zde dobře cítili. Anebo členové skupinky budou chtít podporovat někoho konkrétního v nějaké misii, kterou dotyčný

vykonává mimo prostředí skupinky. Chce-li však skupinka jako celek následovat Ježíše, budou ho jednotliví členové

následovat i co se týče určité misie. Jinak se skupinka zahledí sama do sebe, začne stagnovat a bude jako bez života.

Příklady různé struktury skupinek

Nová skupinka, 90 min. Zralá skupinka, 90 min. Zralá skupinka, 120 min.

Uctívání, 15 min.

Konverzace na prolomení bariér

a vzájemné seznámení, 30 min.

Studium Bible, 25 min.

Sdílení a modlitba, 20 min.

Uctívání, 10 min.

Konverzace na prolomení bariér,

10 min.

Studium Bible, 40 min.

Sdílení a modlitba, 30 min.

Uctívání a konverzace na prolo-

mení bariér, 35 min.

Studium Bible, 45 min.

Plánování nějaké akce, činnosti,

misie mimo skupinku, 10 min.

Sdílení a modlitba, 30 min.

3.2 Život skupinky

Mějte neustále na mysli cíl

Mějte na mysli, že skupinky slouží k tomu, abychom se navzájem povzbuzovali a vybízeli ve svém boji za víru – tím,

že zakoušíme ve svém středu Ježíše Krista, který nám slouží a který naším prostřednictvím slouží i nám navzájem,

takže je proměňována naše komunita i náš život. Vaším cílem je napomáhat k atmosféře, v níž lze takového záměru

dosahovat. Proto je důležité se vyhýbat všemu, co by tomuto záměru mohlo nějak bránit. Atmosféra by měla být

vřelá, nenucená a bezpečná. Lidé by se zde měli s volností, upřímně, otevřeně a vhodným způsobem podělit o své

životní zkušenosti či o své názory na dané téma, a to vždy s ohledem na pravdy uvedené v Písmu. Taková atmosféra

není nic hmatatelného, takže je těžké ji popsat v nějakých „pravidlech“. Pokud se jako skupinkový vedoucí necítíte

příliš silný v oblasti pohostinnosti, je důležité, aby skupinka probíhala na nějakém jiném místě, kde lidé budou

pohostinnost vnímat.

V podstatě je důležité, aby si lidé mohli snadno odpovědět na následující otázky: „Jak se Bůh dívá na určité stránky

mého života nebo na určité mé pocity?“ „Jak se tato pravda, kterou právě probíráme, dotýká mého života? Jak ji

mám uplatnit? Co konkrétního bych měl ve světle této pravdy dělat?“

Pokud jde o sdílení, je třeba se vyhýbat dvěma extrémům: 1) Sdílení pocitů, aniž by se člověk snažil chápat Boží

náhled. 2) Diskuse či debata o určité pravdě, aniž by se člověk snažil uplatnit ji ve vlastním životě, aniž by chtěl vidět,

jak se tato pravda vztahuje na jeho myšlení, konání, volby atd. Smyslem skupinky je vzbudit u každého člena novou

vnímavost vůči Bohu. Níže jsou uvedena určitá vodítka, která mohou být pomocí, když se budete snažit vytvořit

prostředí a atmosféru, kde k takovému sdílení může docházet.

Velikost skupinky

Velikost skupinky má zásadní vliv na vaši schopnost ji dobře vést i na to, aby skupinka mohla být jednotná. Bariérou

může být příliš malá i příliš velká skupinka. Co je tedy optimální? Gorman uvádí, že podle většiny odborníků na

skupinky je pro diskuzi a zapojení všech účastníků optimálním počtem pět členů. Horní hranicí je dvacet členů, při-

čemž při počtu nad osm členů se někteří členové do diskuze nebudou zapojovat. Tato pozorování vychází z množství

interakční kanálů, které v rámci dané skupinky jsou. Ve skupince se čtyřmi členy je 28 interakčních kanálů, ale ve

skupince s osmi členy je již 1056 interakčních kanálů!

Podle výzkumu se s růstem počtu členů skupinky rozhovor soustřeďuje na několik nejhovornějších členů, včetně

vedoucího. Zapojení jednotlivců se snižuje, takže členové jsou méně spokojení, méně se ve skupince prosazují a mají

pocit, že o ně není projevován dostatečný zájem. Náš sbor (Redeemer Church) proto velmi doporučuje, aby ze

skupinky, která má 12–15 členů, vznikla další skupinka. Dvě menší skupinky jsou vitálnější než jedna větší.
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Tato informace by takéměla být povzbuzením pro vedoucí, kteří svou skupinku považují za příliš malou. Optimálním

počtem je pět členů, a proto se na malou skupinku nedívejte shora, ale spíše využívejte výhody malého počtu členů,

jimž je možné zabezpečit velmi osobní péči.

Uspořádání místnosti

Jednoduché uspořádání místnosti je pomocí, aby se zde lidé cítili vítáni a aby se chtěli účastnit chodu skupinky:

1. Účastníci skupinky by měli sedět v kruhu, který bude poměrně semknutý, ale ne až příliš těsný. Lidé by se měli

navzájem dobře vidět, proto by neměli sedět za sebou.

2. Všichni by měli sedět na stejné úrovni (ne jeden na židli, další na podlaze, na stoličce. . .). S růstem skupinky

si možná pořídíte skládací židle. V místnosti by měl být prostor pro 12–15 lidí. Jakmile si lidé začnou kvůli

nedostatku místa sedat na zem, je čas zahájit činnost další skupinky!

3. Vedoucí by měl zvážit, na jaké místo si sedne. Někteří vedoucí sedí každý týden na jiném místě, jiní na témže.

Snažte se sedět tak, abyste každý týden neměli vedle sebe tytéž členy. Buďte zde pro všechny členy skupinky.

4. Místnost by měla mít dobré osvětlení, aby se všichni navzájem dobře viděli a aby bylo možné pohodlně číst.

Osvětlení by ale nemělo nikoho oslňovat.

5. A co občerstvení? V některých skupinkách se nepodává žádné občerstvení, v jiných může připomínat hostinu.

Najděte si tedy vhodný styl a podávejte občerstvení i podle svých finančních možností. Pokud budete nějaké

jednoduché občerstvení podávat (kávu, čaj, vodu, sušenky atd.) nabízejte je hned na začátku, aby se lidé mohli

občerstvit hned při příchodu a zatímco budou čekat na ostatní členy.

6. Vypněte si zvonění u telefonu. Pokud používáte hudbu jako kulisu, neměla by být rušivá.

7. Na občasné večeři (nebo večeři jednou za měsíc) se z cizích lidí mohou stát vaši přátelé. Využijte pomoc dalších

členů. Atmosféra by měla být nenucená a vše by mělo působit spíše prostě. Můžete třeba postupně vyzkoušet

i různé kuchyně (čínskou, mexickou, italskou atd.).

Počáteční stadium skupinky

Zahájení nové skupinky je zcela zásadním stadiem, kdy se lidé navzájem poznávají a zjišťují, zda se v dané skupince

budou dobře cítit. Proto je v tomto stadiu třeba věnovat převážnou část času budování vztahů (další rozbor ohledně

jednotlivých stadií je v následující kapitole).

Prolomení bariér – od po-

vrchního sdílení ke

sdílení hlubokému

V úvodním stadiu můžete pomáhat následovně:

1. Pomozte jednotlivým členům skupinky, aby znali svá jména a základní údaje o sobě

(kde vyrostli, kde nyní bydlí, kolik mají sourozenců, jaké mají záliby, jaké mají rádi

knihy a filmy atd.). Nedělejte si přílišné starosti, když se tyto základní informace

budou opakovat.

2. Vždy se na začátku snažte o prolomení různých bariér. Berte v potaz, že uvolněnou

atmosféru je třeba vždy znovu vytvořit, když se skupinka sejde. Obzvláště to platí,

pokud do skupinky často chodí noví lidé nebo se jí někteří účastní velmi nepravidelně.

3. O prolomení bariér se snažte s ohledem na složení dané skupinky. Bude-li to příliš

„dětinské“, lidé se nebudou cítit uvolněně. Také berte v potaz, že některé otázky v so-

běmohou skrývat i určitá úskalí. Naprosto nevinná je tedy otázka, „Jak se jmenujete?“

Zatímco značné úskalí se skrývá v otázce, „Jakých hříchů ses dopustil tento týden?“

Při zahájení činnosti skupinky je tedy lépe používat otázky, které s sebou nenesou

příliš velké riziko. Díky tomu se lidé postupně vnitřně připraví i na náročnější otázky

(další náměty na otázky jsou v části o skutečném sdílení).

4. Každému umožněte, aby řekl svůj životní příběh. Je to naprosto zásadní, ale často

velmi přehlížený krok, aby se členové skupinky poznali a chápali se. Každý jsme

v životě zažili Boží milost. Když se o tuto zkušenost můžeme podělit, upevňujeme

si tím svou víru a zároveň budujeme i společenství s dalšími křesťany. Proto dejte

každému členu své skupinky příležitost sdělit druhým, jak Duch svatý vstoupil do

jeho života a jak v jeho životě dále působí. Radujte se z toho, co Bůh vykonal v životě

každého člena vaší skupinky, a chvalte za to Boha.
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Úvodní otázky Níže uvedené otázky lze vhodně používat při úvodním setkání skupinky:

1. Kde jsi žil, když ti bylo sedm let? Kolik bratrů a sester jsi měl?

2. Jaké byly u vás zimy?

3. Co v tobě vyvolávalo dobré pocity, když ti bylo sedm let? (Nějaký člověk, místo,

roční doba. . .)
4. Kdy se ti Bůh stal čímsi větším než jen pojmem?

Později lze přicházet s podobnými otázkami anebo si je můžete vypůjčit z nějakého ji-

ného zdroje. Vhodné jsou například publikace The Book of Questions, Gregory Stock,

Workman Publishing, 1987, 201 Great Questions, Jerry Jones, NavPress, 1988.

Vřelé otázky Níže uvedené otázky lze vhodně používat při dalších setkáních skupinky:

1. Co důležitého se ti přihodilo uplynulý týden? Zkus to říci během jedné minuty.

2. Co dobrého se ti stalo tento týden?

3. Co významného se ti stalo tento týden?

4. Kdo nebo co na tebe mělo největší vliv od našeho setkání minulý týden?

Tyto otázky lze používat v mírné obměně prakticky každý týden a odpovědi nebudou ni-

kdy stejné. Někdy ale patrně budete chtít vybočit ze zavedeného pořádku a použít nějaké

kreativnější téma. Výše uvedené otázky se však velmi dobře zaměřují na to, co se děje

v životě, a proto je dobré je mít vždy po ruce.
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Dovednosti ve verbální interakci

Verbální interakce Na skupinku společně působí mimo jiné i níže uvedené skutečnosti:

1. Nadšení. Vaše zjevné nadšení pro probírané téma a váš zájem o lidi má velký dopad

na chování celé skupiny. Vaším postojem je vlastně udáván tón celé skupince.

2. Poctivost. Vaše poctivé sdílení, transparentnost i zranitelnost budou nakažlivé. Není

třeba lidem říkat, aby se nebáli být otevření. Musíte jim to ale jako vedoucí předně

ukázat sám na sobě; účastníci to pak budou dělat podobně. Pokud nebudete otevřený

a autentický, nebudou takoví patrně ani ostatní. Ve skupince pak bude jen povrchní

konverzace, která bude mít jen velmi malý dopad na život jednotlivých účastníků.

3. Ujištění.Nezlehčujte, co lidé ve své upřímnosti říkají. Neposmívejte se tomu. Dávejte

najevo, jak si jejich otevřenosti a upřímnosti vážíte. Jinak bude opravdové sdílení

udušeno již v zárodku.

4. Svoboda. Pokud při sdílení třeba neodpovídáte postupně v kruhu, nikdy lidi nevyvolá-

vejte ani je nenuťte k vyjádření. Mohli byste je tím přivést do velkých rozpaků. Velmi

pravděpodobně pak již skupinku nebudou považovat za bezpečné místo a možná již

do ní nebudou chtít chodit. Spíše je na místě oznámit, že nikoho nebudete k žádné

odpovědi nutit a že budete respektovat, pokud se někdo nebude chtít k něčemu vyja-

dřovat. To ale neznamená, že se nemůžete někdy určitého člena v soukromí zeptat,

proč se ve skupince zdráhá projevovat. Je na místě dotyčnému říci, že si jej vážíte

a že jeho názor bude pro celou skupinku jistě velkým přínosem. Na druhé straně mu

opět zdůrazněte, že budete plně respektovat, pokud se rozhodne se k určitému tématu

nevyjadřovat.

5. Rovnocennost. Pokud rozhovoru skupinky někdo výrazně a opakovaně dominuje,

možná budete muset taktně a laskavě říci něco jako, „Co kdyby se k tomu napřed

vyjádřil někdo jiný?“ Pokud se dotyčný neustále velmi prosazuje, možná bude třeba

si s ním o tom soukromě promluvit.

6. Vhodnost. Ticho může ve skupince znamenat celou řadu skutečností. Proto je třeba

ticho dobře vyhodnotit. (Další údaje jsou v části o kladení správných otázek).

a) Může se jednat o správnou otázku, nad níž se lidé prostě potřebují déle zamyslet.

Pak je ticho zcela na místě. Možná otázku položíte ještě trochu jinak, aby třeba

zněla jednodušeji.

b) Možná účastníci otázce nerozumí. Pak je třeba ji položit jinak.

c) Otázka je natolik jednoduchá, že odpověď je přímo nasnadě. Nechte rychle zaznít

odpověď a přejděte k další otázce.

d) Odpovědí na otázku by se lidé vystavili určitému riziku.

e) Otázka může být špatná. Přeformulujte ji, anebo přejděte ihned k další otázce.

7. Shrnutí. Dané téma postupně shrnujte. Ptejte se: „Tak k jakým závěrům jsme zatím

došli?“ „Co si dnes z našeho setkání odnášíte?“ „Co vás dnes zaujalo?“ „Co důle-

žitého se vám dnes připomnělo?“ „V jakém ohledu jsme se dnes setkali s Bohem

a zakusili jeho přítomnost?“ Tyto otázky jsou ku prospěchu jednotlivých členů sku-

pinky. Z odpovědí také uvidíte, zda se vám daří diskuzi skupinky vhodně usměrňovat

a zda dosahujete cíle, který jste si stanovili.
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3.3 Stadia života skupinky

Životní cyklus skupinky

Při rozvíjení zdravé biblické komunity budou skupinky všeobecně procházet řadou jednotlivých stadií, která nejsou

zcela jednoznačně vymezena, podobně jako stadia v našem životě. Někdy si ani nemusíme všimnout, že naše sku-

pinka přešla z jednoho stadia do stadia dalšího. Základní porozumění těchto stadií nám však pomůže, abychom

v každém stupni lépe viděli různé problémy v rámci naší skupinky. Lépe pochopíme, proč třeba někdo ze skupinky

odešel, proč se někdo nechce účastnit diskuze, proč dochází k určitým střetům.

„Tato stadia popisují život skupinek, ale nejsou návodem. Skupinky jsou zde tedy popsány, ale není zde řeče-

no, co by měly dělat. Vedoucí by neměli své skupiny nutit, aby těmito stadii nějakým způsobem procházely.“

– Z publikace Good Things Come in Small Groups (IVP).

Vysvětlení jednotlivých stadií

„Časová osa“ skupinky Pro jednotlivá stadia v životě skupinky lze sice používat různá označení, ale většina ana-

lytiků skupinek uvádí velmi podobné modely. Na „časové ose“ (tedy zleva doprava) by

mohl cyklus skupinky vypadat následovně:

Prohlubování→ Přechod→

Sbližování→ Vzájemná pomoc a služba → Multiplikace→

Stadia podrobně Skupinka sice těmito stadii prochází společně, ale mějme na mysli, že někteří členové

mohou být v jiném bodě této „časové osy“. Zkušení členové do dané skupinky vstupují

s určitými pozitivními i negativními zkušenostmi z minulosti. Lidé, kteří nikdy v žádné

skupince nebyli, zase mohoumít očekávání, která si převzali z práce, sportu či zájmového

klubu. Kromě toho je třeba mít na mysli, že jednotlivá stadia nejsou jednoznačně vyme-

zena a překrývají se. Jakmile se někdo posunul do dalšího stadia, nemusí to znamenat,

že již úplně opustil stadium předchozí. Například „sbližování“ členů skupinky jistě dále

pokračuje i ve stadiu „vzájemné pomoci a služby“. A pokud do skupinky začne docházet

nějaký nový člen, obvykle začne na stadiu „sbližování“. Takoví noví členové mají vliv na

skupinku jako celek, takže často se celá skupinka vrátí o krok zpět, dokud se daný člověk

do skupinky plně nezačlení.

Sbližování (prvních 3–5

setkání)

Zahájení činnosti nové skupinky obvykle začíná stadiem, kdy lidé jsou nadšeni a chtějí

objevovat něco nového. Zároveň je ale provází určitá úzkost. Někteří si kladou otázky

typu: „Patřím sem vůbec?“ „Budou mě tu lidé mít rádi?“ „Jsou mi příjemní?“ „K čemu je

vlastně tato skupinka?“ „Bude tato skupinka vůbec funkční?“ „Dá se vedoucímu věřit?“

„Budou zdemé podněty amyšlenky považovány za cenné?“Vedoucí bymělmít namysli,

že lidé si takové otázky prostě kladou.

Proto se vedoucí musí na první schůzky velmi důkladně připravovat a musí je dobře vést.

V tomto stadiu má skupince zcela jasně říci, co je jejím cílem. Pokud členové chápou cíl

skupinky, utváří podle toho svá očekávání, postoje i jednání.

V tomto stadiu mají lidé primární potřebu cítit se vítáni, cítit se dobře a v bezpečí. Větši-

na času je proto věnována seznamování a sdílení. Lidé se musí vnitřně ztotožnit s tím, že

ve skupince mohou být zcela otevření. Potřebují ujištění, že další členové skupinky ani

vedoucí nebudou jejich vyjádřeními šokováni ani je nebudou odsuzovat. Vzor pro takové

sdílení stanovuje právě vedoucí, kterého pak druzí následují. Vedoucí to ale nesmí uspě-

chat. Gorman ohledně toho píše: „Příliš důvěrná atmosféra, která je prosazována příliš

brzy, člověka vyděsí. Vedoucí, který účastníkům vnucuje příliš důvěrnou atmosféru (ob-

jímání či sdílení s psychologickým podtextem), může o takové účastníky přijít. Pokud se
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však tito lidé časem vzájemně nesblíží, nebude je účast ve skupince uspokojovat.“ Jed-

ním z nejlepších a nejbezpečnějších způsobů sbližování je zaměřovat se v tomto stadiu

na minulé události a zážitky.

2. Prohlubování Jakmile se členové skupinky trochu lépe znají, může dojít k určitým střetům – kvůli růz-

ným osobnostem, očekáváním, různému stupni zralosti atd. Při třetím či čtvrtém setkání

by se měli lidé rozhodnout, zda chtějí do skupinky skutečně patřit. Někdo bude třeba

chtít odejít, protože skupinka nenaplňuje jeho „potřeby“. Někteří členové se zase bu-

dou setkání účastnit velmi sporadicky (což se časem může stát i některému pravidelnému

účastníkovi setkání skupinky). Skupinka se také bude muset nějak vypořádat s členy, kte-

ří mají sklon k dominanci, takže se setkávání nestanou ničím příjemným. Pokud je v dané

skupince někdo, kdo je hněvivý, příliš kritický, mnohomluvný, či někdo, kdo stále zdů-

razňuje své potřeby, v této chvíli již se jistě jednoznačně jeho sklony projeví. Vedoucí

proto bude muset takovým jednotlivcům nějak pomoci, aby se mohli stát platnými členy

skupinky.

V tomto stadiu také lidé zjišťují, do jaké míry si mohou navzájem důvěřovat. Kladou

si otázky: „Do jaké míry mohu být otevřený?“ „Mohu něco takového říci na rovinu?“

Tón pro sdílení nadále stanovuje vedoucí. Lidé se chovají podle toho, jak je otevřený

a autentický. Během tohoto stadia je důležité prosazovat určité zdravé napětí. Lidé musí

vědět, že je v pořádku, pokud s vedoucím nebo s někým dalším nesouhlasí. Vedoucí jim

k tomu může značně napomáhat tím, že klade vhodné otázky a ptá se členů, kdo s daným

názorem souhlasí a kdo s takovým názorem nesouhlasí. Při takovém postupu se studium

Bible stává bohatší, pokud jde o uplatnění dané pasáže.

V tomto stadiu si také lidé kladou následující otázky: „Buduje mě to tady?“ „Je mi to

pomocí?“ „Mohu zde sám budovat druhé a pomáhat jim?“Na základě takových otázek lze

také zjistit, zda se rozvíjí opravdová komunita. V tomto stadiu se také skupinka musí stát

„naší“ skupinkou, nikoli jen skupinkou příslušného vedoucího. Musí se tedy prohlubovat

vědomí sounáležitosti. Tohoto cíle lze dosáhnout například tím, že skupinka si písemně

sestaví, k čemu se chce zavázat. Náměty na závazky v rámci skupinky jsou ve třetí části,

v kapitole o rozvoji loajality ve skupince.

Je důležité, abyste nebránili jednotlivcům, kteří se v tomto stadiu rozhodnou ze skupinky

odejít. Spíše se snažte zjistit, proč odcházejí, a doporučte jim nějakou jinou skupinku.

Neexistuje skupinka, která by vyhovovala naprosto každému. Proto máme v našem sboru

řadu možností, řadu různých skupinek.

3. Vzájemná pomoc

a služba

V tomto stadiu se lidé již pro skupinku rozhodli, nasazují se pro ni a všeobecně již jim

nejde především o své vlastní potřeby, ale myslí na potřeby skupinky. Již by zde tedy mě-

ly mít své místo všechny základní skupinkové prvky: společenství, studium Bible, misie,

uctívání, modlitba atd. Členové se ve skupince cítí mnohem příjemněji, takže i sdílení je

mnohem opravdovější. Lidé se o sebe vzájemně zajímají. Vzájemně si poskytují oporu

a nehledají ji už jen u vedoucího. Členové skupiny by si měli být blízcí, měli by se za sebe

pravidelně navzájem modlit a zajímat se o sebe; měly by zde být vřelé vztahy. Členové

skupinky by ve svém křesťanském životě měli zažívat výrazný růst. Nebuďte překvape-

ni, jestliže někteří členové dají najevo nějaké hluboce osobní problémy nebo vzájemná

nedorozumění. Pokud takové záležitosti budete řešit otevřeně a s milostí, pomůže to ce-

lé skupince v růstu ke zralosti. Určité nebezpečí může být v tom, když je celá skupinka

zavalena problémy jednoho jediného člena. Je-li to třeba, věnujte dotyčnému potřebný

čas mimo rámec skupinky, požádejte o pomoc nějakého dalšího člena skupinky anebo si

vyžádejte pomoc od staršího či pastora.

Můžete prožívat určité emoční výkyvy – jeden týden může mít vaše skupinka skutečně

skvělé setkání, ale další týden se může jednat o přesný opak. Velkou pomocí je v tomto

stadiu svou skupinku vyhodnocovat a podle závěrů pak dělat potřebné úpravy. Také se

ujistěte, že je stejně informován i váš zástupce (pomocník, asistent).
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Jako vedoucí nesete i nadále odpovědnost za to, aby vztahy ve skupince byly hluboké

a otevřené. Pokud „usnete na vavřínech“, bude to jistá cesta k fádnosti. Nadále se dů-

kladně připravujte, provádějte hodnocení skupinky a podle příslušných zjištění pak čiňte

potřebné úpravy. Skupinku můžete také oživit společným výletem, večeří nebo tím, že

někde společně strávíte zajímavý víkend. Snažte se vyhýbat rutině, zajetým kolejím.

Kromě toho, že jednotliví členové skupinky o sebe navzájem pečují, skupinka se také

začíná orientovat směrem ven. Může se jednat o určitou skupinovou službu nebo činnost

anebo skupinka může podporovat nějakého svého člena v nějaké službě.

4. Přechod amultiplika-

ce

V tomto stadiu by se měl již mnohem více podílet na vedení skupinky zástupce skupin-

kového vedoucího.

Jakmile je skupinka pro multiplikaci dostatečně veliká a zralá, je důležité ji na takový

přechod připravit. Totéž se vztahuje i na skupinky, které ukončí svou činnost anebo se na

letní měsíce uzavřou. Uzavření skupinky je obtížné. Členové skupinky by měli přemýš-

let, kam až se dostali, radovat se z toho a plánovat nové skupinky. Nečekejte na poslední

setkání takové skupinky; její činnost uzavírejte postupně, několik setkání. Snažte se vy-

řešit cokoli nedořešeného, zachovejte dobré vztahy a postarejte se o členy, kteří budou

potřebovat zvláštní pozornost.

V tomto stadiu by zástupce již měl být vyškolen aměl by být připraven k vedení skupinky.

Stávající skupinku byste neměli dělit jen tak na dvě poloviny. Lépe je vybrat několik

členů, kteří spolu se zástupcem založí novou skupinku (viz část o multiplikaci skupinek).

A dále je třeba mít na vědomí, že některé skupinky ukončí svou činnost bez jakékoli mul-

tiplikace. Může k tomu být řada důvodů. Někteří členové se mohou odstěhovat. Vedoucí

nebyl schopen skupince pomoci k semknutí, takže zájem o společná setkání ochladl. Čle-

nové k sobě mohli natolik přimknout, že již nejsou schopni mluvit pravdu v obavě, aby

se náhodou někoho nějak nedotkli. Jedná se o zcela legitimní důvody k ukončení čin-

nosti skupinky. Takové skupinky rozhodně nijak neselhaly. Nepochybně v životě členů

skupinky došlo k řadě dobrých věcí a mnozí členové vyrostli směrem ke zralosti. Proto

je na místě se radovat ze všeho, co bylo dobré, a navzájem si dávat najevo, jak si jeden

druhého ceníme. Je třeba se vyhnout chybě, kdy byste prodlužovali existenci skupinky,

i když by se jednotlivým členům mohlo dařit mnohem lépe v nějaké nové skupince.
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3.4 Jak rozvíjet loajálnost vůči skupince

Jak rozvíjet loajální postoje vůči skupince

Viz „Take This Group and Own It!“ z publikace Why Small Groups (Proč mít malé skupinky).

1. Upřímnost. Pěstujte si upřímný, autentický zájem o každého člena skupinky. Takový zájem nelze nahradit

žádným programem. Snažte se každého jednotlivce vidět tak, jak jej asi vidí Bůh. Apoštol Pavel ve Skutcích

20,28 radí sborovým pastýřům: „Dávejte pozor na sebe a na celé stádo, v němž vás Duch Svatý ustanovil za

strážce, abyste pásli Boží církev, kterou si získal vlastní krví.“ Jestliže Ježíš miluje každého člena vaší skupinky

tak, že za něj zemřel, jistě se můžeme snažit jej milovat natolik, abychom mu skutečně naslouchali, modlili se

za něj, občas mu zatelefonovali a abychom přemýšleli, jak prosazovat Boží záměr v jeho životě. O každém

člověku bychom měli být schopni říci něco jako, „Kristus projevuje svou péči tím, že tomuto člověku dává

svou lásku. Proto si takový člověk zaslouží mou plnou pozornost a skutečný zájem, když spolu mluvíme.“ Lidé

poznají, zda je skutečně milujete, anebo zda se tak jen tváříte.

2. Povzbuzení. Říkejte lidem, jak důležití a cenní jsou pro skupinku. Ale dělejte to s upřímností a rozhodně nic

nepřehrávejte. Zvažte, zda by nebylo vhodné jít s každým členem skupinky třeba na oběd.

3. Prohlubování vztahu. Lidem, kteří skupinku navštíví poprvé, zavolejte během 48 hodin a řekněte jim, jak vás

potěšilo, že tam byli. Zeptejte se jich, jaké mají otázky o skupince anebo zda pro ně můžete něco udělat. Možná

byste mohli jít spolu na oběd.

4. Dochvilnost. Berte ohled na časové dispozice druhých. Začínejte a končete v domluvenou dobu. Je lépe skončit

o něco dříve, takže lidé budou odcházet s pocitem, že vaše setkání mohlo být i delší, než přetahovat, takže se

lidé budou pokradmu dívat na hodinky a klást si otázku, kdy už setkání skončí.

5. Důležitost. Zamýšlejte se: „Považují lidé čas, který věnují skupince, za dobrou investici? Co je třeba dělat jinak,

aby setkávání považovali za ještě přínosnější? Měli bychom něco vynechat nebo zkrátit? Měli bychom něco

přidat nebo nějaké činnosti věnovat více času?“ Účast na setkávání skupinky obvykle není problémem, pokud

lidem skutečně stojí za to na setkání skupinky chodit.

6. Přátelství. Pomozte lidem, aby se setkávali i mimo rámec setkávání skupinky.

7. Vzájemná podpora. Pomozte lidem k tomu, aby spolu komunikovali i mimo rámec setkání skupinky. Dejte

jim svobodu, pokud jde o podobu takové komunikace – může se jednat třeba o společné jídlo, telefonát, výlet,

společnou modlitbu atd.

8. Dvojice a kroužky. S ohledem na uplatnění studované látky rozdělte skupinku na dvojice či malé kroužky. Lidé

se zde mohou podělit o své zkušenosti a modlit se. Má to dvojí výhodu. Za prvé se lidé trochu více otevřou,

protože mají větší pocit soukromí. Za druhé se tím zkrátí čas potřebný ke sdílení.

9. Vzájemné nasazení. Prostudujte si společně námět, co znamená být si navzájem oddáni. Pomozte skupince

k rozhovoru, jaký má na skupinku vliv vzájemné nasazení (nebo jeho nedostatek) všech členů.

10. Noví vedoucí.Dělte se o vedení skupinky s někým dalším. Pomozte lidem, aby své dary používali ku prospěchu

druhých.
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3.5 Úloha dětí ve skupinkách

Děti společně s dospělými

Skupinka může být vynikající příležitostí, jak společně zapojit dospělé i děti. Děti i dospělí (v manželství, s dětmi,

bezdětní, matky s dětmi i svobodní lidé) jsou cennými členy komunity. Od dospělých i dětí se očekává, že budou do

života skupinky něčím přispívat. A dospělí i děti by měli díky své účasti v komunitě růst v Kristu.

Proč mít ve skupince děti?

Místo dětí v Božím lidu Z Písma je zřejmé, že když Bůh povolal svůj lid, byly děti považovány za členy této ko-

munity. Děti se účastnily jednotlivých náboženských oslav a svátků. Když Bůh vyvedl

svůj lid z Egypta, byly vyvedeny i děti spolu se svými rodiči, kteří s nimi pak měli roz-

mlouvat o mocných Božích činech. Když Izraelité po letech putování v pustině vešli do

Zaslíbené země, vešly do ní i jejich děti. Děti tedy byly při každé příležitosti svědky Boží

moci a Božích úchvatných skutků.

Nyní máme divný zvyk, že v rámci komunity Božího lidu oddělujeme děti od dospělých.

Při bohoslužbách jdou dospělí do hlavní části modlitebny, děti odcházejí do části vedlejší.

Ještě horší je skutečnost, že v našich skupinkách, kde se dozvídáme, jak Bůh mění život

lidí, nejsou v takové chvíli děti přítomny, takže tyto příběhy pak ani nemohou slyšet.

Není to v souladu s dějinami Božího lidu a je to na úkor duchovního života dětí v dané

křesťanské komunitě.

Nechceme, aby děti upadly do pasti „formálního“ náboženství anebo aby dokonce křes-

ťanství opustily. Proto je jistě velmi důležité, aby zblízka zakoušely Boží moc a mohly

ji vidět na vlastní oči. Jestliže děti mají možnost slyšet, jak široká škála lidí vyznává své

hříchy a slabosti a jak mluví o tom, co Bůh vykonává v jejich životě, jak svědčí o Bohu

svým spolupracovníkům a přátelům, bude mnohem méně pravděpodobné, že by takové

děti jednou začaly tvrdit, že „Bůh není“. Když jsou děti zapojeny do skupinky, dostávají

příležitost vidět skutečně živé křesťanství.

Jaký prospěch přinášejí

děti Božímu lidu

Na různých místech Písma jsou příklady dětí, které měly významné místo mezi Božím

lidem a které významným způsobem přispěly k životu Božího lidu. Mezi příklady dětí,

které zažily setkání s Bohem již v útlém věku, patří Mojžíš, Samuel a Jeremjáš. I naše

děti se mohou s Bohem setkat a poznávat jej. Týž Duch, který přebývá v dospělých křes-

ťanech, přebývá i v dětech mezi Božím lidem. Měli bychom proto očekávat, že Kristus

bude skrze děti vykonávat i určitou službu. Děti možná nebudou mít na tváři tak sofis-

tikovaný výraz jako dospělí, ale přesto mohou mít na skupinku hluboký dopad – pokud

tomu ovšem nebudeme bránit svou pýchou.

Potřeba nového nazírá-

ní na děti

Je třeba, abychom se ve sboru na děti dívali jinak. Děti jsou často považovány za brzdu du-

chovního zážitku. Dáváme je stranou, abychom si spolu s dalším dospělými mohli užívat

ztišení v Boží přítomnosti. Takové postoje a jednání jsou na úkor dětí v dané komunitě,

na úkor dospělých v této komunitě (jak rodičů, tak i bezdětných) i na úkor budoucnosti

církve. Jedná se zároveň o projev neposlušnosti vůči Bohu.

Potřebujeme se tedy na děti dívat z Kristova hlediska. „Kdokoli přijme jedno z takových

dětí na základě mého jména, mne přijímá; a kdo bymne přijímal, nepřijímámne, ale toho,

který mne poslal“ (Mk 9,37). „Nechte děti a nebraňte jim přijít ke mně, neboť takovým

patří království Nebes“ (Mt 19,14). „A bral je [děti] do náručí, vkládal na ně ruce a žeh-

nal jim“ (Mk 10,16). Podle Ježíše tedy děti mají být přítomny, když uctíváme, učíme se

a svěřujeme se (se vším chaosem, které na takovém shromáždění bývá). Bude tedy jen

dobře, když Ježíšův postoj přijmeme.



3.5 Úloha dětí ve skupinkách

60 Život skupinky

Možnosti, jak děti začlenit do skupinky

Pro úspěšnost skupinky s dětmi je velmi důležité dobře plánovat program schůzek. Děti neudrží pozornost velmi

dlouho. Pokud nějaká činnost trvá déle než 20 minut, začnou být neklidné a mohou skupinku vyrušovat. Proto bude

třeba udávat setkávání takové skupinky jiné tempo, aby děti zůstaly pozorné.

Návrh časového rozvrhu

Začátek setkání: uctívá-

ní a společenství (35–45

minut)

Cílem je zakoušet přítomnost a moc Ježíše Krista v našem středu společně s našimi dětmi.

1. Přivítání, vyjádření cíle skupinky, úvod k uctívání. Pokud budete mít před uctíváním

nějaké společné jídlo, mohou přitom děti být spolu anebo mohou jíst s rodiči.

2. Uctívání. Ke zpěvu je třeba zvolit písně, které budou moci zpívat dospělí i děti. Ne-

musí to ale nutně být „dětské“ písně. I dětem někdy připadá trapné, když mají zpívat

písně, které jsou určené pro ty nejmenší. Ve zvolených písních by se měla zrcadlit

radost i zbožná úcta. Je mnohem lépe mít laťku příliš vysoko než příliš nízko.

3. Prolomení bariér, hry nebo aktivita ve skupince. Nadnesené otázky či aktivity je tře-

ba vybírat tak, aby se hodily pro účastníky různého věku v rámci skupinky. Řada

možností je uvedena v dodatku.

4. Zprávy z rodin a skupinkové sdílení. Je to příležitost ke sdílení událostí, k nimž do-

šlo nebo které jsou očekávány. Může se jednat o narozeniny, zkoušky, školní akce,

návštěvu u lékaře atd. V každé rodině by měl mít takovou zprávu někdo na starosti

a měl by si ji předem stručně připravit (může si zapsat jednotlivé body). Je-li to na

místě, můžete se společně za určité věci modlit.

Také je na místě uvést si, co Bůh vykonává v našem životě i v našem středu. Můžete

pravidelně používat následující otázku: „K čemu významnému nebo zajímavému došlo

ve tvém (vašem) životě minulý týden? Mohlo vám to způsobit zármutek nebo radost.

Možná jste někomu nějak pomohli nebo jste někomu prokázali určitou laskavost nebo

jste museli s někým řešit nějakou nesrovnalost nebo jste se s někým usmířili. Možná jste

měli příležitost někomu říci o evangeliu. Možná vás minulý týden Bůh vedl k něčemu

důležitému v Písmu nebo ve vašem životě. Možná vám dělá starosti nějaká životní situa-

ce. Rádi bychom takové skutečnosti od sebe navzájem slyšeli, radovali se spolu a podle

potřeby bychom se také chtěli společně i modlit.“ Poté nechte jednotlivé členy se vyjádřit

– dospělé i děti.

1. Modlitba. Modlete se za skutečnosti, které jste právě slyšeli. Povzbuďte k modlitbě

i děti. Třeba jim můžete i říci, za co konkrétně se mohou modlit.

2. Píseň na závěr. Než se dospělí a rodiče rozejdou do svých oddělených skupin, zazpí-

vejte si ještě jednu píseň.

Dospělí a děti odděleně

(40–45 minut)

Dospělí: Dospělí nyní budou mít čas ke studiu Bible, diskuzi, sdílení a modlitbě. Tyto

aktivity by s dětmi nemohly jít do větší hloubky.

Děti:Budou zde děti ve věku 3–12 let. Starší děti mohou zůstat s dospělými anebomohou

pomáhat s mladšími dětmi. Nejlépe je, když se v zaopatřování dětí postupně střídají všich-

ni dospělí ze skupinky. Jeden člen skupinky může sloužit jako koordinátor a vypracuje

harmonogram, kdo bude daný večer vést děti. Koordinátor také příslušnému dětskému

vedoucímu pomůže s programem pro dané setkání.

Dětský odbor v našem sboru (Redeemer Church) poskytuje koordinátorům podporu a má

k dispozici seznam biblických materiálů vhodných pro děti.

Dětský kroužek by se neměl zaměřovat primárně na obsah, ale na vztahy. Dětem se na-

skýtá příležitost poznat určitého dospělého křesťana a být s ním v kontaktu. Děti díky

tomu uvidí řadu příkladů dospělých, kteří se snaží žít s věrností vůči Bohu. Děti také vel-

mi dobře vnímají, jak se o ně dospělí ze skupinky starají. Důraz přitom není na vyučování

(tedy ne na nových informacích), ale na tom, jak biblické zásady uplatňovat v životě.
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Sestra Lorna Jenkins doporučuje pro dětský kroužek následující postup:

1. Navázání kontaktu.Může se jednat o krátkou hru, aby se skupinka zklidnila. Může se

jednat i o osobní příběh.

2. Čtení a opakování. Přečtěte si nějakou pasáž z Písma. Zopakujte si verš z minulého

týdne a pak proberte, jak by děti mohly tento verš použít ve svém životě. Naučte se

nějaký nový verš.

3. Rozptýlení. Může se jednat o nějaké zábavné aktivity, které příslušné poselství pod-

poří nebo je nějak oživí. Může se jednat o pantomimu, scénku, hru, něco výtvarného

(nejlépe je vše dělat společně, nikoli odděleně), jídlo atd.

4. Zpráva. Dětský vedoucí ze zápisníku dětského kroužku zjistí, co si děti minulý týden

plánovaly a za co se modlily. Pak se jich zeptá, k čemu uplynulý týden došlo. Zeptá

se dětí, za co by se měl jejich kroužek společně modlit; tyto náměty vedoucí zapíše

do zápisníku a pak se děti společně modlí.

5. Uplatnění. Zapište, co ze setkání tohoto kroužku vyplývá.

Oznámení, zprávy, závě-

rečná píseň či modlitba

(5 minut)

Dospělí i děti mohou uvést, co se v jejich kroužku dělo. Setkání skupinky je pak uzavřeno

společnou písní či modlitbou.

Skupinka s dětmi je jedinečná

Řada skutečností uvedená v části 3.2 platí i pro skupinky s dětmi. Ve skupinkách s dětmi je ale třeba mít na mysli

ještě další skutečnosti.

1. Mějte na mysli, že prospěch ze skupinky musí mít dospělí i děti. Proto se ve skupince nezaměřujte jen na děti.

Pokud si dáte laťku příliš nízko a budete se zaměřovat především na děti, bude to nakonec ke škodě celé skupince.

Dospělí o ni ztratí zájem, takže skupinka jim již nebude poskytovat důležité společenství. I děti mají raději

náročnější věci než něco, co již považují pod svou úroveň.

2. Nadšení. Vedoucí v každé skupince musí projevovat nadšení, což je ale ještě důležitější ve skupince s dětmi.

Pokud vedoucí nebude dostatečně dynamický, bude pozornost dětí rychle slábnout a skupinka se brzy změní

v chaos.

3. Všichnimusí být zapojeni. „Dobré chování vzniká během činnosti.“ Pokud jsou děti zapojeny do chodu skupinky,

nebudou mít sklon rušit. Vhodným způsobem lze zapojit i ty nejmenší děti.

4. Skupinkumusí řídit vedoucí. Děti mají záhadnoumoc uzurpovat si vedení celé skupinky. Často chtějí být středem

pozornosti. S ohledem na celou skupinku jim to vedoucí nesmí dovolit. Pokud se nějaké dítě snaží skupinku

ovládnout svým povídáním nebo jinými projevy, vedoucí bude muset s jemností zakročit. Často se zdráháme,

když se děti třeba rozpovídají, protože je nechceme ranit nebo nechceme urazit jejich rodiče. Pokud ale dítě na

sebe ve skupince strhává nežádoucí pozornost, bude muset vedoucí zakročit: „Jsme rádi, že nám toho chceš tolik

říci, ale také musíme dát stejnou možnost ještě dalším.“

5. Program se musí pohybovat kupředu. Děti (i někteří dospělí) mají jen krátkou pozornost. Proto by žádná činnost

neměla přesáhnout 20 minut. Díky tomu si zajistíte zájem zúčastněných.

6. Malé děti mohou sedět na podlaze. Malé děti mají sklon se na křesle a pohovce neustále vrtět, lézt nahoru a dolů

atd. Pokud zůstanou na zemi, nebude jejich pohyb pro skupinu tak rušivý.

7. Na děti téhož věku mějte podobné nároky. Od svých dětí čekáme v závislosti na jejich věku různé dovednosti,

což je samozřejmě pochopitelné. Pro skupinku bude pomocí, když se rodiče dětí podobného věku shodnou na

tom, co budou od dětí během setkávání skupinky očekávat. Nestane se pak, že by si jedno dítě stěžovalo, „Když

může běhat Honzík, proč bych nemohl také?“ Pokud se rodiče shodnou na tom, co očekávají od dětí různého

věku, pak může příslušný rodič říci, „Honzík tu může běhat, protože mu jsou jen dva roky, ale tobě už jsou čtyři,

takže ty už zvládneš jiné věci.“
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Zdroje pro skupinky

Dětský odbor našeho sboru (Redeemer Church) má pro skupinky a jejich vedoucí k dispozici níže uvedené zdroje:

1. Seznam osob vhodných na hlídání dětí. Na seznamu jsou prověřené osoby. Jestliže skupinka dojde k závěru,

že potřebuje někoho na hlídání dětí, je zodpovědností skupinky si takovou osobu najmout a zaplatit. Nás sbor

nemůže nic takového v jednotlivých domácnostech zajišťovat.

2. Zdroje k vyučování. Pokud by skupinka chtěla k vyučování dětí používat nějaké materiály, dětský odbor našeho

sboru jim může určité vhodné materiály doporučit.

3. Školení a konzultace. Pokud koordinátor dětské služby v rámci skupinek požaduje nějaké školení nebo konzul-

tace, může opět kontaktovat dětský odbor našeho sboru.

3.6 Uctívání ve skupinkách

Uctívání je pro nás jako lidské bytosti naprosto zásadní. Byli jsme stvořeni, abychom nacházeli potěšení v Boží

nádheře a milosti a radovali se z Božích činů. Shromažďujeme se, abychom chválili a velebili Boha tím, že se

zaměřujeme na jeho podstatu a jeho jednání. Při uctívání Bohu „připisujeme chválu, která mu zcela po právu náleží“.

Pokud Boha neuctíváme, jsme duchovními ubožáky. Uctívání přináší Bohu radost a potěšení. Také přináší zdraví

naší duši a tu nejhlubší podstatu do našeho života.

Bůh při uctívání shromažďuje lidi k sobě jako středobodu všeho: ‚Hospodin kraluje.‘ Uctívání znamená

setkání s Bohem, který je středem všeho, takže se náš život zaměřuje na Boha, tento středobod, takže pak

nežijeme excentricky. Uctíváme proto, abychom ve svém životě žili v souladu s tímto středobodem, živým

Bohem. Pokud Boha neuctíváme, odsoudíme se ke zcela nahodilému životu, kdy se vydáváme na milost a

nemilost nejrůznějším svodům, reklamním tahákům a lákadlům. Bez uctívání podléháme různýmmanipulacím

a sami se také snažíme druhými manipulovat. Tváří v tvář zdánlivým strašákům podléháme děsivé panice

nebo si vyhledáváme vhodné placebo, které nás ukonejší až do pošetilé letargie. Bez středobodu nemá kruh

našeho života ani příslušný obvod. Lidé, kteří Boha neuctívají, jsou zmítáni nekonečnou roztěkaností, která

již ve světě narostla do epidemických rozměrů, a nemají žádný stálý směr ani cíl. – Eugene Peterson

Důležitost uctívání ve skupinkách

Uctívání je ve skupinkách často zanedbáváno. Zdůvodňuje se to tím, že uctívání není možné do tak těsného sku-

pinkového harmonogramu dobře vměstnat. Jsou obavy, že různé styly uctívání by nebylo možné skloubit. Lidé se

obávají, že nebudou mít potřebnou emoční energii, již si uctívání vyžaduje. Jsou obavy, že návštěvníci se zde nebu-

dou cítit dobře nebo že se budou cítit trapně. Někteří se zdráhají, protože se domnívají, že uctívání znamená zpěv,

ale jejich projev má ke zpěvu hodně daleko. Žádný z výše uvedených důvodů ale není pádným důvodem, abychom

uctívání přehlíželi.

Mějte na mysli, že ze všech křesťanských komunit může být Bůh přítomen jako primární hostitel nejcitelněji právě

a především v malých skupinkách. Skupinky jsou místem, kde Bůh je v samotném středu všeho a kde jednáme s ním

a spolu navzájem. Proto je uctívání tak zásadní. A právě díky uctívání může být pak zásadní rozdíl mezi skupinkou,

která se života lidí dotýká jen velmi povrchně a nevýznamně, a mezi skupinkou, která má na život svých účastníků

skutečně hluboký dopad.

Aktivity spojené s uctíváním je třeba pečlivě plánovat podobně jako další části skupinkového shromáždění. Pokud

účastníci necítí jistotu v tom, jakým směrem je jako vedoucí vedete, budou se cítit nesví a bude je to v uctívání

brzdit. Spontánnost byste neměli potlačovat, ale ani byste ji neměli vydávat za normu. Jde o to, skupince co nejlépe

napomoci k takovému uspořádání při uctívání, který bude všem skutečně ku prospěchu.

Uctívání je v rámci skupinky ideální příležitostí, kdy se při vedení mohou v jednotlivých týdnech střídat různí členové

skupinky. I přesto si ale od těchto členů vyžádejte informace o tom, co plánují dělat, aby se opravdu jednalo o to

nejlepší pro skupinku a aby třeba nechtěli zkoušet něco, k čemu by se skupinka stavěla záporně.

Kdy uctívat ve skupince

Uctívání má v životě různé funkce podle toho, v jaké části schůzky bude zařazeno. Uctívání může během dané

schůzky probíhat průběžně anebo je možné jej každý týden zařadit do jiné části našeho setkání.
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1. Pokud je uctívání na samém začátku setkání skupinky, pomáhá mu udat určitý tón, účastníkům pomáhá, aby se

přestali zabývat každodenními starostmi a plně se zaměřili na Boha.

2. Pokud je uctívání zařazeno těsně za studium Bible, skýtá příležitost radovat se z toho, co nám Bůh o sobě zjevil

v dané pasáži, a umožňuje nám upevnit si probírané pravdy ve své mysli a ve svém srdci, takže se pak spíše

projeví i v našem životě.

3. Pokud je uctívání zařazeno po rozmluvě o tom, co Bůh koná v našem životě a za co jsme Bohu vděční, postu-

pujeme podle biblického vzoru, kdy Bůh je chválen za své činy ve prospěch svého lidu. Připomínáme si, jak je

Bůh v našem životě přítomen a co vykonává jak v našem osobním životě, tak i ve světě.

4. Pokud je uctívání zařazeno na konci našeho setkání, můžeme se radovat ze všeho, co jsme se během celého

shromáždění o Bohu dozvěděli. Vyjadřujeme důvěru, že se na Boha můžeme spoléhat, když nyní půjdeme zpět

do světa, kde mu chceme sloužit.

Metody uctívání ve skupince

Zpěv Boha jistě neuctíváme jen zpěvem, ale jedná se o vynikající způsob, jak jej uctívat. Dobře

známé chvály z kancionálu můžeme ve skupince často zpívat i bez jakéhokoli hudebního

doprovodu. Mnozí dokonce budou zpívat i druhý a třetí hlas. Moderní chvály můžeme

zpívat třeba jen s kytarou.

Žalmy Některé skupinky příliš neinklinují ke zpěvu. Velmi dobře jim pak k uctívání mohou po-

moci žalmy. Určitý žalm můžete číst společně ze stejného překladu (můžete si jej předem

vytisknout) a můžete jej postupně číst dokola. Nebo čtenář může přečíst vždy 4–5 ver-

šů a pak dát členům skupinky možnost na čtený úsek reagovat – hlasitými nebo tichými

projevy uctívání. Tímto způsobem pak dočteme příslušný žalm až do konce.

Skupinku můžete tomuto způsobu uctívání učit následovně:

„Žalmy byly vždy jakousi modlitební knihou církve. Vybavují nás jazykem, který

potřebujeme, abychom rostli ke zralosti v modlitbě. Obzvláště nápomocné jsoumod-

litbě v tom, že nás vedou k adoraci a uctívání. Dnes použijeme Žalm 147, který

nám bude pomáhat při uctívání Boha. Přečtu vždy malou část tohoto žalmu. Kdo-

koli pak může některá z přečtených slov zopakovat anebo může tato slova použít

k dalšímu chválení Boha. Jakmile se v uctívání vystřídá několik účastníků, přečtu

další část tohoto žalmu, u níž budeme opakovat stejný postup. Tento žalm je rozdě-

len do tří částí (verše 1–6, 7–11 a 12–20), a proto tento postup budeme opakovat

třikrát.“

„Tato metoda uctívání je pomocí v tom, že se nám často při uctívání Boha ne-

dostává slov. A příslušný žalm nám taková slova předkládá. Možná se ne úplně

všichni zapojí přímo aktivně, svými slovy, ale každý by se měl do uctívání zapojit

celým svým srdcem, protože Bůh si naši chválu zaslouží. Jak říká žalmista: ‚Jak

dobré je opěvovat našeho Boha, jak líbezná, krásná je chvála!‘ (Ž 147,1). Můžete

si otevřít své Bible a sledovat příslušnou část přímo v nich spolu se mnou.“

Historickémodlitby a dí-

kuvzdání

Máme k dispozici Davidovy modlitby i modlitby dalších „velikánů“ křesťanské víry.

Například puritáni byli známí svými hlubokými modlitbami. Čtěte si některé z takových

modliteb společně a dejte skupince možnost na základě nich Boha uctívat. Velmi účinné

je po určité části takové čtené modlitby se odmlčet a dát účastníkům prostor k rozjímání

nebo ke slovnímu vyjádření.

Již samotné jiné slovní obraty nám mohou pomoci dostat se ze zaběhnutých kolejí, co

se týče modlitby, což může být i dobrou pomocí pro ty, kdo jsou v modlitbě noví. Jako

inspiraci můžete použít materiály od křesťanských pisatelů, jako George Whitfield, Jo-

nathan Edwards, dr. Martin Lloyd-Jones, Catherine Marshall, John Bunyan, Henry Nou-

wen, ThomasMerton, Arthur Bennett's Puritan collection. Podobné materiály budou jistě
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k dispozici i od českých autorů, třeba v rámci vaší denominace. Další možné zdroje jsou

uvedeny v dodatku.

Knihy Přečtěte si vhodnou krátkou pasáž z nějaké knihy, která nasměruje vašemyšlenky k Bohu,

a pak dejte skupince možnost na základě takové pasáže pokračovat v uctívání.

Zamyšlení a rozjímání Členové skupinky se mohou s ostatními podělit o svá vlastní zamyšlení, která si zapsali.

Skupinka pak může reagovat uctíváním a modlitbou. Členy skupinky také můžete požá-

dat, aby napsali, za co jsou Bohu vděčni, anebo aby napsali děkovný dopis Bohu. O ně-

které části takového materiálu se pak mohou podělit s dalšími členy skupinky anebo je

mohou použít v modlitbě.

Ticho Boha je možné uctívat i ztišením. Někteří přitom uvítají klidnou instrumentální hudbu

jako kulisu, ale pro jiné může být hudba rušivá, proto postupujte citlivě.

Poloha těla Členové skupinky možná budou chtít uctívání vyjádřit i tělem – mohou chtít stát, klečet,

mít zdvižené ruce. . . Je dobré účastníky povzbuzovat k různým projevům uctívání, ale

určitě nikoho nenuťte k něčemu, při čem by se necítil příjemně.

Při každé použité metodě je třeba mít stále na mysli, že tón uctívání udává vedoucí sku-

pinky. Váš autentický postoj k uctívání musí být pro druhé nakažlivý.
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3.7 Studium: Čtení a interpretace Bible

Základy interpretace Bible

V této části také můžete využít myšlenky z dodatku „What It Means to Me“ („Co to znamená pro mě“) z publikace

Proč malé skupinky (Why Small Groups).

Dva předpoklady Mějte na mysli níže uvedené dva předpoklady.

1. Bible jako celek i její jednotlivé části jsou psaným Božím slovem, které je naprosto

důvěryhodné, spolehlivé a bezchybné.

2. Bible nás učí v zásadě dvě skutečnosti: Čemu má člověk věřit o Bohu (jeho vlastnos-

tech, cestách a záměrech) a co Bůh požaduje od člověka (jaké pokyny nám dává pro

náš život).

Co z toho vyplývá Uvažujte, co z dané pasáže pro vás vyplývá.

1. Studujte Písmo s modlitbou, s cílem proměňovat svůj život (2Tm 3,16–17). Nesnažte

se být mistry Písma, ale žít v souladu se svým Mistrem – Pánem Ježíšem Kristem.

2. Vzhledem k tomu, že Písmo je zjevením o Bohu a Ježíš Kristus je svrchovaným zje-

vením Boha, je celé Písmo ve své podstatě (SZ i NZ) o Kristu – o jeho životě, smrti

a vzkříšení (Lk 24,27.45-47).

3. K nejplnějšímu a nejbohatšímu porozumění Písma dochází pouze v rámci komunity.

Někdy potřebujeme určitou odbornou pomoc. Potřebujeme se zbavit zkresleného po-

hledu ovlivněného naší kulturou a osobními návyky. Proto čtěte různé knihy, Písmo

rozebírejte a mluvte o něm.

4. Nikdy proti sobě nestavte pasáže tak, aby si odporovaly. Nejasné pasáže interpretujte

ve světle pasáží, které jsou jasné a zřejmé.

Základní zásada pro vý-

klad Bible

Hledejte prostý, přirozený význam dané pasáže. Co autor (tedy Bůh prostřednictvím lid-

ských pisatelů) zamýšlel čtenářům sdělit a co z toho vyplývá pro dnešní křesťany?

Písmo vykládejte doslovně a z hlediska použitého literárního útvaru (historie, rozprava,

podobenství, poezie, proroctví atd.). Mějte namysli, že výklad Písma je v podstatě určitou

vědou, kdy hledáme objektivní pravdy, přičemž se držíme určitých pravidel. Vyvarujte

se tedy úskalí, kdy byste došli ke dvěma výkladům, které byste oba považovali za „správ-

né“, přestože si navzájem odporují. A za druhé se nesnažte hledat v textu nějaký „skrytý

duchovní význam“, pro nějž není žádné opodstatnění a který není nikomu dalšímu z textu

nijak patrný.

Základní kroky při interpretaci Bible

1. Přečtěte si danou pa-

sáž

Nejprve je třeba si danou pasáž přečíst.

A) Přečtěte si příslušnou pasáž několikrát, abyste získali všeobecnou představu, o čem

se v ní pojednává. Pokuste se význam pasáže shrnout do jedné věty.

B) Určete, o jaký literární útvar se jedná (poezie, proroctví, historické pojednání, didak-

tické pojednání). Příslušné závěry vás pak přirozeně povedou k příslušným zásadám

interpretace. Například přísloví budete číst jinak než žalmy.

C) Mějte na mysli kontext. Přečtěte si celou knihu, z níž příslušná pasáž pochází. Mějte

na mysli, co je uvedeno před danou pasáží, co je po ní a jak spolu vše souvisí. Proč

to pisatel uvádí? Jak daná pasáž zapadá do kontextu celé knihy? Co pisatel sděloval

v předchozí pasáži a co sděluje v pasáži následující?
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2. Pozorně si všímejte,

co se v této pasáži uvádí

Snažte si odpovědět na otázky typu: kdo, co, kde, kdy a jak. Co se v této pasáži uvádí? Ja-

ké jsou její hlavní body? Chápete dobře všechny použité specifické výrazy? Jaké dějinné

a kulturní pozadí mají vliv na pochopení dané pasáže? Je třeba si vyhledat nějaké podpůr-

né informace? Dokážete pasáž shrnout do jedné či dvou vět? Nejprve se tedy zaměřte na

to, co by mělo být hlavní částí a hlavními body dané pasáže a následně své závěry ověřte

a prostudujte si další podrobnosti.

3. Předložte interpreta-

ci (Co pasáž znamená?)

Uplatněte na danou pasáž celou řadu otázek a snažte se určit, co chce pisatel čtenářům

sdělit.

A) Proč to pisatel uvádí? Proč to napsal? Na jaké záležitosti či problémy se zaměřuje?

Jaké informace by nám bez této pasáže chyběly? Jak tato pasáž souvisí s celkovým

námětem Písma? Jak je v této pasáži ukazováno evangelium?

B) Proč to pisatel uvádí právě takovým způsobem? Podívejte se podrobně na každý verš.

Proč je tento verš právě zde? Co by se stalo, kdyby byl vynechán? Co je na dané pasáži

překvapivé? Proč jsou v ní takové překvapivé skutečnosti?

4. Pasáž uplatněte (Co

tato pasáž znamená pro

nás či pro mě?)

Jak tuto pasáž uplatnit? Na uplatnění lze nahlížet ze dvou pohledů. Za prvé se ptejte,

zda je nějaké uplatnění uvedeno přímo v pasáži. Jedná se o uplatnění pouze pro tehdejší

čtenáře, anebo jde o všeobecné uplatnění? Za druhé se ptejte, zda lze z hlavních bodů

načerpat nějaké zásady. Jak se pak tyto zásady vztahují konkrétně na vás?

• Za co máme podle této pasáže chválit Boha?

• Co máme vyznávat (hříchy v oblasti chování, skryté modly, nezřízené touhy)?

• O co bychom se měli snažit, usilovat, za co prosit? Je zde nějaký příklad hodný ná-

sledování?

• Je zde nějaký příkaz, jímž se máme řídit? Máme se vyhýbat nějakému omylu?

• Máme zanechat nějakého hříchu?

• Máme se hlásit k nějakému zaslíbení?

• Dozvídáme se zde něco nového o samotném Bohu?

Důležitá poznámka ohledně uplatňování Bible v našem životě

Pokud biblické pravdy neuplatňujeme v životě, patrně nás to povede jen k povýšenosti kvůli získaným znalostem.

A kdo více zná, bude i přísněji souzen. Můžeme říci, že skutečně známe Písmo, jestliže nás naše poznání nijak

nezmění? Písmo musí proniknout hluboko do našeho svědomí, abychom se viděli tak, jak nás vidí Bůh, a abychom

pak na tyto odhalené rány uplatnili evangelium.

Jak tedy například dnes uplatnit příběh z 1. knihy Samuelovy o králi Davidovi? Písmo přece nemůžeme brát jen jako

knihu plnou zajímavých informací nebo jako knihu se zajímavými příběhy. Pak nemůžeme počítat se změnou svého

srdce. Klíčem je číst příslušnou pasáž v Písmu ve světle kříže; pak můžeme vidět, jak nás evangelium, které je za

vším Písmem, proměňuje a vede nás k tomu, abychom se více podobali Kristu.

Je příliš plytké říci: „Král David důvěřoval Bohu, a proto to budu dělat také.“ Proč? Bible totiž není především

o Davidovi, ale je především o Kristu. Měli bychom tedy říci: „Král David důvěřoval Bohu, protože Kristus zemřel

za Davida. David si určitým způsobem uvědomoval evangelium, a proto byl schopen Bohu důvěřovat; věděl, že jej

Bůh přijímá a miluje, a to na základě svého milosrdenství, nikoli na základě Davidových zásluh. Teprve pak mohl

David vzhlížet k Bohu s důvěrou a s nadějí. Chceme-li také důvěřovat Bohu, musíme napřed znovu objevit, jak nás

Bůh díky evangeliu přijímá. Když si uvědomíme, jak se o nás Bůh stará (natolik, že poslal svého Syna, aby za nás

zemřel), pak můžeme být plni naděje a důvěry. Naše naděje pochází od Pána, neplyne z našeho srdce.“

Když v Písmu vidíme určité zásady, musíme přestat hledět jen na povrch, ale musíme se snažit dostat do hloubky,

k tomu, co se dotýká našeho srdce. Někdy Boha neposloucháme proto, že ve svém životě dáváme přednost něčemu

jinému, co je pro nás důležitější než přinášet radost Bohu.

V biblickém slova smyslu se pak ale jedná o „modly“, falešné bohy. Proto je na místě se při čtení určité pasáže

zamýšlet, jak jsou v našem srdci odhalovány určité skryté záležitosti (modly). Pak se na takové modly můžeme
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zaměřit prostřednictvím pravdy. Následně touhu sloužit takové modle („Tohle musím mít, abych se cítil dobře.“)

můžeme nahradit evangeliem („Patřím Kristu a to mi přináší pravý pocit radosti.“). Jakmile místo někdejší touhy

máme Krista, můžeme se zamýšlet: „Jak mám nyní sloužit Tomu, koho tolik miluji? Jak mám vyjádřit svou lásku

k němu?“ Povinnost a zákon se nám pak v Kristu stává neskonalou radostí.

Jak biblické zásady uplatňovat na dnešní situace

Uplatnění dnes

1. Biblické zásady nás vedou k následujícím závěrům:

• Konkrétní uplatnění situací z minulosti vede k. . .
• Konkrétní příkazy, které vedou k. . .
• Zásady týkající se evangelia, které poukazují na Krista a které vedou k. . .
• Modly, které jsou takovou pravdou odhaleny. . .

2. Odhalení našich model. Modly ve svém srdci můžeme odhalit pomocí následujících

otázek:

• Proč neposlouchám tento biblický příkaz?

• Jaké překážky, věci či skutečnosti mi stojí v cestě?

• Jaké biblické pravdy poskytují nápravu pro můj zkreslený pohled?

• Proč bych měl tento příkaz poslouchat?

3. Soudobé uplatnění:

• Mé modly jsou odhaleny (jak, čím). . .
• Zásady týkající se evangelia, které poukazují na Krista a které vedou k. . .
• Všeobecné příkazy, které poukazují na. . .
• Konkrétní uplatnění v dané situaci.
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3.8 Studium: Jak používat studijní materiály a jak klást správné

otázky

Jak používat materiály ke studiu Bible

V mnoha sborech je skupinkám dávána velká volnost, pokud jde o materiály a studijní zdroje. Skupinkoví vedoucí

tak sice mají možnost přizpůsobit volbu materiálu své skupince, ale skupinky se pak většinou zaměřují na určité

téma anebo na určité aktuální potřeby. Naší touhou je, aby skupinky byly organizovány s ohledem na určitý záměr

a nikoli na určité téma. Lze to zajistit například tak, že primární zdroje pro skupinky jsou orientovány na Bibli.

Náš sbor (Redeemer Church) poskytuje primární zdroje pro studium v rámci skupinek. Tyto materiály čerpají z růz-

ných zdrojů a máme k dispozici jak otázky ke studiu Bible, tak i příručky pro vedoucí studia. Otázky a příručky

jsou vytvořeny tak, aby skupince co nejvíce napomáhaly ke studiu příslušné pasáže. Studijní materiály jsou také

zaměřeny pastoračně, abyste mohli účastníkům pomáhat v tom, jak studovanou látku uplatnit ve svém životě.

Například na podzim 2008 všechny naše skupinky studovaly knihu „The Treasure Principle“ od Randyho Alcorna.

Pro každou skupinku byly k dispozici knihy a příručka pro vedoucího studia. Účastníci měli krýt náklady namateriály

(5 dolarů na každého).

Jak používat studijní ma-

teriály

Níže jsou uvedeny podněty, jak používat studijní materiály:

1. Připravte se. Je třeba zdůraznit, že materiály si je třeba osvojit – a to důkladnou pří-

pravou. Příručku ke studiu bychom neměli skupince předčítat. Vedoucí by ji měl po-

užívat při své osobní přípravě tak, aby pak při vedení studia mohl předat podstatu

jednotlivých bodů.

2. Bádejte, zkoumejte. Studijní příručka rozhodně není vyčerpávající. Vedoucí a členo-

vé skupinky jistě přijdou s pohledy, které příručka nepodchycuje. Máte volnost věno-

vat se takovým pohledům, uznáte-li to za přínosné, biblické a důležité. Vyhýbejte se

nadměrnému řízení studijní skupinky, stejně jako neplodnému esoterickému bádání

v neprozkoumaných teologických vodách. Oba tyto extrémy povedou jen ke stagnaci

studia.

3. Otázky si upravujte. Otázky podávejte vlastními slovy. Je ale třeba je správně chá-

pat, abyste je mohli přeformulovat vlastními slovy. (Nevíte-li, na co se ptáte, těžko

vám někdo ve skupince bude rozumět!) Některé otázky možná úplně vynecháte. Jiné

otázky, které dle vašeho názoru vedou do hloubky textu, si zase přidáte. Jako vedoucí

znáte nejlépe stav své skupinky, a proto se budete snažit používat otázky tak, aby by-

ly skutečnou pomocí při studiu. Pro nové vedoucí však může být nejlepší držet se co

nejvíce připravenéhomateriálu, dokud s vedením skupinky nezískají větší zkušenosti.

4. Buďte přizpůsobiví. Materiál je třeba mít natolik připraven, abyste mohli určit, jaké

otázky v případné časové tísně chcete vynechat. Označte si takové otázky předem.

Pokud se nebudete přípravě takto věnovat, odrazí se to negativně na atmosféře studia

– při studiu bude méně vřelosti, nadšení a bude i menší zájem o diskuzi.

5. Seskupujte. Ohledně otázek ke studiu Bible je třeba uvést ještě jednu skutečnost. Pod

každým číslem je obvykle několik otázek. Otázky jsou seskupeny tak, aby vám po-

mohly lépe se zamýšlet nad danou pasáží. Je tedy třeba se s těmito otázkami dobře

obeznámit a pochopit, jak na sebe navazují. Pak uvidíte, které otázky by měly být

položeny společně a které otázky mají přijít na řadu, teprve až proberete předchozí

námět.

6. Buďte uvolnění. Rozhodně se nenechte všemi těmito pokyny odradit. Vést studium

Bible je rovnou měrou umění i věda. Vzhledem k tomu, že se jedná o určité umění,

povede každý vedoucí svou skupinku při studiu dané pasáže svým vlastním způso-

bem. Nenechte si svázat ruce pomyšlením, že příslušnou pasáž lze probrat jen jed-

ním jediným způsobem. Nenechte se přemoci pocitem typu, „pokud to neudělám tím
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správným způsobem, nebude možné danou pasáž správně pochopit ani pak nebudeme

moci uplatnit její hlavní body“. Vzhledem k tomu, že vedení studia Bible je i určitou

vědou, mělo by pro vás být povzbuzením, že vaše vyučovací dovednosti zcela jistě

nadále porostou a budou se rozvíjet.

Jak klást správné otázky a jak si je přizpůsobovat

Vaše vlastní osobní studium Bible a důkladná příprava může pak vést k podnětné a přínosné diskuzi přímo na shro-

máždění. Dobrá diskuze také závisí na tom, zda máte pro studium nějaký konkrétní cíl. Je lépe se zaměřit na rozbor

příslušného textu jen z určitého hlediska než k látce přistupovat z velké šíře a jen velmi povrchně. Pokud se rozhod-

nete si z daného studijního materiálu některé otázky přizpůsobit, je dobré mít na mysli níže uvedené skutečnosti.

Dvojí směr otázek Správné otázky nikdy nestojí samy o sobě, ale patří do určitého sledu, který skupinku

vede k správnému pochopení hlavního významu dané pasáže Písma a k závěrům, jak

pasáž uplatnit ve svém životě. Diskuzi udržujte živou a zajímavou následujícími dvěma

způsoby:

1. Otázky, které vedou k hlubšímu smyslu („hloubání“). Skupinka je pomocí určitého

sledu otázek vedena k hlavnímu významu pasáže. Tento způsob je lepší při tom, když

chceme jít u daného textu do hloubky a odhalit jeho význam, který nemusí být zjevný

jen při letmém, povrchním čtení. („Co se zde děje? Proč? Jaký význam by toto mohlo

mít? Co se zde dozvídáme o Božím milosrdenství vůči nám? Co se zde dozvídáme

o jeho postavení Pána? Jak zde Kristus naplňuje své zaslíbení?“)

2. Význam pasáže vede k dalším otázkám („zkoumání“). Jakmile zjistíme význam dané

pasáže, objeví se řada zcela nových otázek. Takové otázky se často týkají uplatnění,

kdy pravda z dané pasáže se zkoumá vzhledem k různým životním situacím, k nimž se

taková pravda vztahuje. Takovými otázkami lze často příslušnou pasáž dobře propojit

s jinými pasážemi, ať už ve stejné knize nebo v jiné části Písma. („Jak bychomměli ve

světle těchto skutečností žít? Jak by to mohlo či mělo ovlivnit náš modlitební život?

Naši kariéru? Náš postoj k trpícím? Co bychom mohli dělat, abychom tuto pravdu

uplatnili hned další týden?“)

Druhy otázek Otázky lze rozdělit do pěti kategorií. Obvykle je klademe v následujícím pořadí, co se

týče jejich hloubky; i když kromě úvodních a shrnujících otázek je nemusíme nutně klást

v uvedeném pořadí. Dobré, hutné studium Bible se zaměřuje na interpretaci dané pasáže

a na její uplatnění.

1. Úvodní otázky (k zahájení diskuze). Než se skupinka pohrouží do vlastního studia,

je obvykle pomocí začít několika krátkými úvodními otázkami, které by se měly za-

měřovat na hlavní námět příslušného studia a měly by skupinku ke studiu vhodně

připravit a naladit. Případně se také můžete zeptat na uplatnění ze studia z minulého

týdne. # Otázky zaměřené na pozorování (Co se zde říká?). Často jsou odpovědi na-

snadě, takže mohou svou jednoduchostí spíše diskuzi utlumit (viz níže o tichu během

diskuze). Proto se snažte takové otázky přeskočit, kdykoli je to jen možné. Někdy ale

mohou být zcela zásadní pro porozumění pasáže, například u podobenství nebo ve

vztahu k nějakým jiným pasážím. Přistupujte tedy k těmto otázkám tvůrčím způso-

bem tak, aby odpovědi nebyly jen jednoslovné a typu ano/ne.

2. Otázky na interpretaci (Co to znamená?). Zaměřte se na hlavní myšlenku příslušné

pasáže a na klíčové výrazy a slovní spojení, která mohou působit určité potíže. Při

výkladu se omezte na biblické pravdy a vyhýbejte se teoretickým a subjektivním in-

terpretacím. (Viz kapitolu o čtení a výkladu Bible.)

3. Uplatnění (Co to pro nás znamená)? Jedná se o zásadní krok mezi biblickou pravdou

a biblickým způsobem života. Při studiu Písma si předně klademe za cíl poznat a

prozkoumat co nejlépe svůj vztah s Bohem a jak žít v souladu s Boží vůlí. Otázky se
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mohou zabývat určitými vnějšími projevy chování, ale také by se měly zaměřovat na

naše myšlenky a záměry srdce a měly by lidi vést k tomu, aby evangelium uplatňovali

sami na sobě.

4. Otázky zaměřené na přehled a shrnutí (opakování toho, co skupinka probrala). Na

závěr je dobré se ujistit, že skupinka dobře chápe hlavní myšlenky. Je běžné, že usly-

šíte nepatrně rozdílné odpovědi, různá uplatnění i nepatrně odlišnou interpretaci. Ale

členové skupinky by jako celek měli být schopni zopakovat vlastními slovy váš cíl

pro dané setkání. Nejedná se o žádnou znalostní soutěž či „kvíz“. Vedoucí tak získává

určitou zpětnou vazbu, jak dobře skupinku vedl.

Promýšlení otázek Než otázky položíte, je dobré se napřed zamyslet. Zkuste si představit, jak na danou otáz-

ku budou asi lidé reagovat. Pokud na otázku sami neumíte odpovědět, dobře zvažte, zda

ji pak vůbec použijete. Jestliže daná otázka vyvolá další otázky, možná byste měli ty-

to otázky také rovnou uvést. Správné otázky obvykle odpovídají následujícím měřítkům

(které jsou převzaty z publikace How to Lead Small Group Bible Studies, NavPress):

1. Je otázka jasná? Je snadno srozumitelná a zapamatovatelná? Zaměřuje se jen na jedno

téma? Vyhýbá se nepodstatným skutečnostem?

2. Je otázka relevantní, je na místě? Na co se otázka zaměřuje? Jakou odpověď vlastně

očekáváte? Vztahuje se k nějaké pravdě, kterou skupinka již zná? Dokážou na ni

účastníci odpovědět? Zaměřuje se na význam textu a na průběh studia? Bude odpověď

nějak praktická? Prohloubí se odpovědí pochopení daného textu?

3. Podnítí otázka dobrou diskuzi?Vzbuzuje tato otázka pozornost? Vede účastníky k to-

mu, že se do diskuze osobně zapojí? Dává prostor k tvůrčí odpovědi? Dává každému

možnost zapojit se do diskuze? Nevyvolá ve zúčastněných určité rozpaky?

Mlčení po otázce Pár sekund mlčení lze běžně očekávat. Někdy však na otázku k vašemu překvapení nikdo

nechce odpovědět. Proč? Dlouhé mlčení po otázce obvykle nasvědčuje některé z násle-

dujících skutečností:

1. Otázka je příliš složitá. Může se jednat o správnu otázku, na niž by ale bylo třeba

více času k zamyšlení. Přeformulujte ji tak, aby se čas potřebný k přemýšlení zkrá-

til a abyste překonali trapné mlčení. (Místo otázky, „S jakými závažnými otázkami,

které se dotýkají postoje našeho srdce, jsme v této pasáži konfrontováni“, položte

jednodušší otázku, „Jaké otázky vyplývají z této pasáže?“)

2. Otázka je příliš snadná. Odpověď je natolik zjevná, že účastníkům připadá trapné na

otázku vůbec odpovídat. Někdy mohou mít i pocit, že jde o nějaký chyták. Proto na

takovou otázku můžete často odpovědět i sami („Slepec si pochopitelně přál, aby se

mu vrátil zrak. Přejděme tedy dál.“). Všímejte si takových otázek při své přípravě

a příště se jim vyhněte.

3. Otázka je příliš neurčitá. Účastníci nechápou, na co se ptáte. Otázku je třeba polo-

žit jasněji. Někdy je třeba zúčastněným pomoci, v jakém směru očekáváte odpověď.

(„Když se ptám na uplatnění v životě, mám na mysli naše vztahy s druhými v rámci

sboru. Jak se podle této pasáže máme o sebe navzájem zajímat?“)

4. Otázka je příliš osobní. Položte stejnou otázku, ale ve třetí osobě, anebo skupinku

rozdělte do menších celků po dvou či třech lidech. („Rozdělte se po dvou či po třech

a modlete se spolu kvůli tomu, že přehlížíte intimní společenství s Kristem. Modlete

se za to, jak překonat své ochladnutí. Po pěti minutách se opět všichni sejdeme.“)

5. Otázka je naprosto beznadějná. Může to být prostě zcela špatná otázka. Buď ji pře-

formulujte, nebo ji vynechejte a přejděte k otázce další.
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3.9 Společenství

„Vytrvale zůstávali v učení apoštolů a ve společenství, v lámání chleba a modlitbách“ – Skutky 2,42.

„Toužím vás spatřit, abych vám mohl udělit nějaký duchovní dar k vaší posile, to jest abychom byli, až budu

mezi vámi, navzájem povzbuzeni každý vírou toho druhého – já vaší a vy mou“ – Římanům 1,11.

„Tak jsme po vás toužili, že jsme byli ochotni dát vám nejen evangelium Boží, ale i své duše, neboť jste se

nám stali drahými. . . a jak také víte, jednoho každého z vás jsme napomínali, povzbuzovali a zavazovali jako
otec vlastní děti“ – 1. Tesalonickým 2,8.11.

„Buďme pozorní jedni k druhým, abychom se rozněcovali v lásce a dobrých skutcích. Nezanedbávejme své

společné shromažďování, jak mají někteří ve zvyku, nýbrž povzbuzujme se, a to tím více, čím více vidíte, že

se ten den přibližuje“ – Židům 10,24–25.

Společenství a opravdové sdílení

J. I. Packer píše: „Společenství je v Novém zákoně velmi významným výrazem. Označuje cosi zcela zá-

sadního pro naše duchovní zdraví a co je středobodem pravého života církve. Společen-

ství má dvojí rozměr – předně je vertikální a následně horizontální. Musíme tedy nejprve

znát skutečnost společenství s Otcem a jeho Synem Ježíšem Kristem, než můžeme znát

skutečnost společenství spolu navzájem v našem společném vztahu s Bohem. V našem

horizontálním rozměru společenství, při sdílení s našimi křesťanskými bratry a sestrami,

dáváme, jako Bůh dal nám, a také dostáváme.

Křesťanské společenství je tedy úsilím sdílet s druhými, co vám Bůh dal na vědomí,

a dovolit jim, aby s vámi sdíleli, co oni znají o Bohu, jak v něm nalézají sílu, občerstvení

a poučení pro svou duši. S vděčností pak člověk dostává to, oč se s ním jiní podělí. Stejně

tak se člověk namáhá, aby mohl dávat. A v dávání, nikoli méně než v přijímání, nachází

pro sebe obrodu a novou sílu.

Společenství je projevem lásky a pokory. Pramení z touhy přinášet prospěch druhým

a přitom brát ohled na osobní slabosti a potřeby. Společenství je vedeno dvojí pohnut-

kou: přáním pomáhat a přáním pomoc dostávat, přáním budovat druhé a přáním být sám

budován. Křesťané tedy společně usilují o to, aby znali Boha lépe, když si navzájem sdě-

lují to, co již o Bohu osobně poznali. Snažíme se činit druhým dobro a očekáváme, že

druzí budou činit dobro nám.“

Pravé sdílení v sobě ne-

se určitou hrozbu

Není snadné sdílení dosáhnout, protože skutečné sdílení představuje určitou hrozbu. Při

sdílení jsme vlastně voláni k odpovědnosti za skutečný duchovní život a praktické projevy

zbožnosti. Pokud nemáme ve svém životě zážitky s Bohem a jeho dílem, vyjde taková

skutečnost najevo, vyjde najevo mrtvé formální náboženství. Kvůli této hrozbě je tedy

vůči sdílení určitá nechuť. Povrchní sdílení je snadné, ale opravdové, hluboké sdílení je

třeba pěstovat.

Potřeba důvěry Upřímné sdílení, kdy jsme i zranitelní, probíhá nejlépe v atmosféře důvěry. Jak se členové

skupinky lépe poznávají a roste jejich vzájemná důvěra, obvykle se prohlubuje i sdílení.

Vzájemná důvěra je jistě důležitá, ale je třeba ve skupince dávat pozor, abychom si z ní

neudělali jakousi modlu. Co je známkou toho, že jsme se stali obětí takového modlářství?

Dojde k tomu, pokud se skupinka uzavírá novým účastníkům ze strachu, že by se tím

mohla narušit atmosféra důvěry, anebo pokud členové skupiny přestávají být otevření,

kdykoli se objeví ve skupince nějaký nově příchozí.

V zájmu chránit se před tímto úskalím je třeba skupince připomínat následující dvě sku-

tečnosti.

1. Důvěru projevujeme především Bohu. Lidé nás mohou zklamat, ale Bůh nás nikdy

nezklame. Můžeme mu důvěřovat, že všechny věci budou společně působit pro naše
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dobro, dokonce i zrada ze strany druhých. Jsme vybízeni, abychom nevkládali svou

důvěru v člověka.

2. Scházíme se předně proto, abychom se dávali Bohu k dispozici – aby mohl skrze

nás konat své dílo, abychom se povzbuzovali a náš život se měnil. Když se o své

pocity a zážitky podělíme tak, že jsme přitom zranitelní, nemůže to být cílem samo

o sobě, ale má to být ku prospěchu druhým. Naším zájmem není chránit sebe sama

(nezaměřujeme se tedy na sebe), ale jde nám o růst druhých a o růst celé komunity.

Pokud do skupinky nepřicházíme s představou, „Co z toho pro sebe budu mít?“ ale s cí-

lem, „Jak zde mohu být prospěšný?“, potlačíme svou touhu chránit sebe sama a dostá-

váme volnost mluvit otevřeně, takže Kristus může skrze nás sloužit druhým. Můžeme

i nadále toužit po tom, abychom mohli druhým důvěřovat, ale neklademe si to jako po-

žadavek.

Společenství a vztahy

Co máme dělat „navzá-

jem“

Pasáže v Novém zákoně, které mluví o tom, jak si máme „navzájem“ sloužit, se vlastně

zaměřují na prohlubování našich vztahů. Taková přikázání můžeme naplňovat, teprve

když se důvěrněji zapojíme do života lidí v dané komunitě.

1. Poznávání. Navzájem se přijímejte (Ř 15,7).

2. Služba. Navzájem neste svá břemena (Ga 6.2). Navzájem se poučujte z Bible (Ko

3.16). Podřizujte se jeden druhému (Ef 5,21).

3. Povzbuzování. Navzájem si prokazujte úctu (Ř 12,10). Navzájem se budujte a po-

vzbuzujte (1Te 5:,1).

4. Ostření.Navzájem si vyznávejte své hříchy (Jk 5,16). Navzájem se napomínejte a po-

vzbuzujte (Žd 3,13; Ř 15,14).

5. Usmiřování. Žijte spolu v souladu (Ř 12,16). Navzájem se snášejte (Ef 4,2).

6. Uctívání. Navzájem se za sebe modlete (Jk 5,16). Promlouvejte k sobě navzájem

v žalmech, chvalozpěvech a duchovních písních (Ef 5,19).

Otázky týkající se sdílení a osobní zodpovědnosti

Dále uvedené zdroje mohou být cennými pomůckami, aby se členové skupinky navzájem stále lépe poznávali a po-

skytovali si podporu.

Úvodní otázky Níže uvedené otázky lze vhodně používat při úvodním setkání skupinky:

1. Kde jsi žil, když ti bylo sedm let? Kolik bratrů a sester jsi měl?

2. Jaké byly u vás zimy?

3. Co v tobě vyvolávalo dobré pocity, když ti bylo sedm let? (Nějaký člověk, místo,

roční doba. . .)
4. Kdy se ti Bůh stal něčím více než jen pojmem?

Později lze přicházet s podobnými otázkami anebo si můžete vzít inspiraci z nějakého

jiného zdroje. Vhodné jsou například publikace The Book of Questions, Gregory Stock,

Workman Publishing, 1987, 201 Great Questions, Jerry Jones, NavPress, 1988.

Příklady otázek ke sdí-

lení a ke sbližování

Než se ve skupince sblížíte natolik, abyste s volností mluvili i o velmi osobních otázkách,

budete se napřed muset dostat přes úvodní stadium (viz kapitolu o životě skupinky). Je

dobré používat otázky, které jsou osobní, ale ne příliš osobní, takže mohou být dobrým

můstkem k budování důvěry. Příklady jsou uvedeny níže.
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A) Otázky týkající se minulosti:

1. Jaký byl váš nejlepší dárek k narozeninám?

2. Jaký byl jeden z vašich nejšťastnějších dnů v životě?

3. Jakou nejlepší radu jste kdy dostali?

4. Co bylo nějakým velkým přelomem ve vašem životě?

5. Kdy jste se cítili velmi dotčeni?

6. Kdy jste pociťovali Boží vedení?

B) Otázky týkající se současnosti:

1. Jak se naladíte pro naslouchání Bohu?

2. Jak byste se popsali někomu, kdo vás vůbec nezná?

3. Popište nějaký svůj typický den nebo (čtvrteční, páteční, sobotní) večer.

4. Pokud byste si při stěhování mohli s sebou vzít jen tři věci, co by to bylo?

5. Pomocí tří výrazů popište, jak se právě cítíte.

6. Jaké společenské problémy vám nyní dělají starosti?

C) Otázky týkající se budoucnosti:

1. Jaký by měl být váš dům snů a jak byste si ho zařídili?

2. Co byste dělali, pokud by vám někdo odkázal 20 milionů korun?

3. Co si myslíte, že od vás Bůh chce? Co byste měli dělat?

4. O jaké duchovní cíle usilujete a proč?

5. Pokud byste právě teď mohli dělat naprosto cokoli, co by to bylo?

6. Jaký nápis byste si přáli mít na svém náhrobním kameni?

Vřelé otázky Níže uvedené otázky lze vhodně používat při dalších setkáních skupinky:

1. Co důležitého se vám přihodilo uplynulý týden? Zkuste to říci během jedné minuty.

2. Co dobrého se vám stalo tento týden?

3. Co významného se vám stalo tento týden?

4. Kdo nebo co na vás mělo největší vliv od našeho setkání minulý týden?

Tyto otázky lze používat v mírné obměně prakticky každý týden a odpovědi nebudou ni-

kdy stejné. Někdy ale možná budete chtít vybočit ze zavedeného pořádku a použít nějaké

kreativnější téma. Výše uvedené otázky se však velmi dobře zaměřují na to, co se děje

v životě, a proto je dobré je mít vždy po ruce.

Závažnější osobní otáz-

ky

Během schůzky skupinky bychom se neměli bát být osobní. Pokud je diskuze příliš vše-

obecná, vágní či abstraktní, můžete používat níže uvedené závažnější osobní otázky.

• Jaký by na vás měl mít náš námět osobní dopad?

• Měli jste někdy s touto záležitostí problém osobně?

• Často Písmo rozebíráme neosobně. Jaký by to na nás mělo mít dopad v každodenním

životě?

• Co Bůh v poslední době koná ve vašem životě?

• Bylo vám nějak poukázáno na něco negativního ve vašem životě? Jak se to stalo? Co

s danou záležitostí hodláte dělat?

• Co na vás z kázání v poslední době mělo nějaký výrazný dopad nebo vám přineslo

útěchu?

• Pokud jde o poslušnost, na jakých oblastech v poslední době pracujete?

• V jakém ohledu jste v poslední době zakoušeli ve svém životě Boží laskavost a lásku?

John Wesley – třídy

a kroužky

John Wesley pořádal vyučování ve „třídách“ pro křesťany i nekřesťany, muže i ženy.

Jednou týdně se setkávali ve skupinkách po dvanácti. Během těchto setkávání členové
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mluvili o svém duchovním pokroku i o svých potřebách a problémech. Další jim dávali

rady, povzbuzení a modlili se za ně.

„Kroužky“ byly určeny pro křesťany, kteří zde dostávali intenzivnější duchovní školení.

Kroužky byly menší (měly 5–10 účastníků), byly rozděleny na mužské a ženské a byly

zvlášť pro svobodné a pro lidi v manželství. Účastníci se na svých setkáních zabývali

následujícími otázkami:

1. Jakých hříchů jste se dopustili od našeho posledního setkání?

2. Jakým pokušením jste čelili, a nepodlehli jste jim?

3. Jak jste tato pokušení překonali?

4. Kde ještě vám Bůh dal vítězství, abyste žili jako křesťané?

5. Na co jste mysleli nebo co jste udělali, a přitom jste si nebyli jistí, zda je to hříšné,

nebo zda je to v souladu s Boží vůlí?

George Whitefield

– společenství

GeorgeWhitefield organizoval „společenství“, skupinky křesťanů, které se scházely s ohle-

dem na vzájemnou odpovědnost v duchovní oblasti. Používali například níže uvedené

otázky:

1. Jste si jistí, že jste křesťané? Máte jistotu, že ve vás přebývá Duch Boží? Vlévá vám

Duch Boží do vašeho srdce lásku? Jak jasné je jeho svědectví? Těšíte se z něj? Proč

ano? Proč ne?

2. Jaké pasáže z Písma Bůh používá ve vašem životě?

3. Jakým způsobem vám Bůh pomáhá překonávat hříšné návyky? V jakých ohledech si

více uvědomujete své hříchy a chyby? Jak se snažíte jim lépe rozumět?

4. V jakých ohledech rostete v lásce vůči lidem?

5. Pokud jde o ovoce Ducha, v jaké oblasti rostete nejvíce a nejméně?

6. Jaká biblická zaslíbení a ujištění jsou vám právě nyní drahocenná?

7. Jste si vědomi určitých situací, které jsou pro vás nebezpečné a vedou k pokušení?

8. Uvědomujete si ve svém srdci počáteční projevy hříchu – pýchu, chtíč, lehkovážnost,

zahořklost, závist a nestřídmost?

Otázky Jacka Millera Jack Miller vytvořil soupis návodných otázek. Tyto otázky můžete spolu s výše uvede-

nými otázkami používat při svém osobním zamyšlení a hodnocení.

1. Působí Bůh ve tvém životě?

2. Kál ses v poslední době ze svých hříchů?

3. Stavíš ve svém životě na ospravedlnění, které ti Kristus zdarma dává, anebo jsi plný

nejistoty a pocitů viny?

4. Udělal jsi něco jen proto, že miluješ Ježíše?

5. Přestal jsi něco dělat právě a prostě proto, že miluješ Ježíše?

6. Vidíš, že je v tvém životě více ovoce Ducha Božího?

7. Myslíš si, že Bohu dělá radost, jaké nadšení projevuješ pro misijní činnost?

8. Vidíš, že duchovně rosteš?

3.10 Modlitba ve skupince

Jak skupinku připravovat na modlitbu

Ke skupinkové modlitbě existuje řada dobrých přístupů, přičemž je třeba si pro danou skupinku zvolit ten nejvhod-

nější. Účastníkům připomínejte, že Bůh modlitby svého lidu slyší a vyslyší je, což platí bez ohledu na přístup, který

ve své skupince zvolíte.
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Proto si před modlitbou přečtěte nějakou vhodnou pasáž, například z 2. Korintským 1,10-11:

„On nás vysvobodil z takového nebezpečí smrti a ještě vysvobodí; v něho jsme složili svou naději, že ještě

znovu vysvobodí, když i vy nám budete pomáhat modlitbou, aby za nás mnozí děkovali kvůli daru milosti,

kterého se nám dostalo skrze přímluvy mnohých.“

Po tomto verši účastníky povzbuďte, například následovně: „Bůh chce, abychom důvěřovali, že nás slyší a vyslyší –

abychom věděli, že naše modlitby jsou pro něj důležité. Bůh chce, abychom skrze modlitby měli úlohu v tom, že si

navzájem pomáháme ve svých potížích a že takto pomáháme i celému světu. Berme proto modlitbu velmi vážně.“

Ústředním bodem modlitby je Boží sláva

Často se modlíme pouze ohledně okolností v našem životě, potíží, zdraví, našich členů rodin, své práce, různých

překážek a tak dále. Není na tom nic špatného, pokud ovšem nezapomínáme na modlitbu, v jejímž samotném středu

je Bůh, a nezapomínáme na toho, díky němuž ke změnám dochází.

Boží sláva Níže uvedené metody slouží k tomu, abychom se vyhýbali modlitbě, v níž bychom se

zaměřovali jen na sebe. Často se totiž přehlíží zásadnější záležitosti, které mají těsnou

spojitost se zájmy Božího království. Povrchnosti se lze vyhnout například tím, že Boží

slávu máme v samotném středu našich osobních proseb – kdy se modlíme za to, aby skrze

odpovědi na takové naše prosby lidé viděli Boží moc, lásku a nádheru a aby se proto před

Bohem sklonili.

Změny v srdci Změny začínají v srdci. V souladu s radou Davida Powlisona je tedy třeba se modlit

za změnu tam, kde k ní dochází. Když tedy prosíte o modlitbu s ohledem na určitou

změnu, zaměřte se na srdce. Místo prosby, „modlete se za mě, abych se uzdravil ze své

nemoci,“ je lépe říci něco jako: „Moje onemocnění vemně vyvolává zahořklost, sebelítost

a negativitu. Také si hodně stěžuji a ubližuji tím lidem kolem sebe. Mohli byste se za mně

prosím modlit, aby mě Bůh skrze tuto zkušenost utvářel ke své podobě, aby druzí viděli,

jak úžasného Boha máme?“

Vést druhé v modlitbě Pokud se jako vedoucí skupinky začnete ve svých veřejných modlitbách zaměřovat na

zájmy Božího království a na srdce, začnou se měnit i modlitby v celé skupince. Jestliže

je vedoucí dobrým příkladem účinné a odvážné modlitby, obohatí se tím i modlitební

život účastníků skupinky. Noví křesťané dostávají příležitost naučit se dobrému přístupu

k modlitbě.

Dvě metody pro modlitbu ve skupince

Nejprve je třeba udělat rozhodnutí, zda se modlit jako celá skupinka nebo v kroužcích po 3–5 lidech. Ptejte se

účastníků skupinky, čemu dají přednost.

1. Skupinka se rozdělí do

menších kroužků

Pokud se rozdělíte do menších kroužků, mohlo by být vhodné se zároveň rozdělit i na

muže a ženy. V malých kroužcích má každý účastník více prostoru, může se otevřeněji

svěřovat i modlit. Zároveň se zkrátí čas pro modlitbu celé skupinky. Nevýhodou je, že

ztrácíme kontakt s děním v dalších kroužcích. Částečně to lze řešit tím, že účastníky

vyzveme, zda by se podle jejich názoru měla za něco na konci modlit celá skupinka.

Když se skupinka rozdělí na modlitební kroužky, je třeba uvést jasné pokyny. Například:

„V kroužcích se snažte modlit v následujících dvou ohledech. Každý by se měl nejdříve

podělit o jednu oblast, kterou chce uplatnit z našeho biblického studia a měl by druhé

požádat, aby se za něj v tomto ohledu modlili. Za druhé, podle svých potřeb požádejte

druhé o modlitbu v jakékoli další oblasti svého života.“ Můžete dodat: „Dbejte na to,

abyste nevěnovali většinu času vzájemnému svěřování, takže na samotnou modlitbu by

vám zbylo jen velmi málo času.“

Podle skupinky možná ponecháte tyto kroužky trvale ve stejném složení nebo jejich slo-

žení budete po určité době měnit anebo se budou měnit každý týden.
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2. Skupinka zůstane ce-

lá spolu

Výhody větších skupinek: Vytváří se větší povědomí o komunitě, o tom, jak k sobě pat-

říme. Nevýhody: Sdílení a modlitba se mohou značně protáhnout. Pro lidi, jimž jde o čas

a kteří neudrží tak dlouho pozornost (což jsou téměř všichni), to může být natolik stre-

sující, že vůbec nebudou schopni se pohroužit do modlitby a třeba se ani do skupinky

kvůli tomu nebudou chtít vrátit, anebo se modlitebního ztišení budou děsit. Uvedené pro-

jevy jsou pochopitelně naprosto nežádoucí. Může to bránit i otevřenosti při vzájemném

svěřování, protože účastníci mohou mít pocit, že ke svěřování a modlitbě není k dispo-

zici dostatek času. Pokud však vedoucí má všechna tato úskalí na mysli a ví, jak se jim

vyhnout, může být modlitební ztišení skupinky jako celku velmi dobrou zkušeností.

Pokud se tedy rozhodnete k modlitebnímu ztišení jako skupinka, může vedoucí říci na-

příklad:

„Nyní si vyhradíme nějaký čas, abychom se za sebe navzájem modlili. Dovolte

mi předtím ještě pár slov. Naše vzájemné svěřování by nemělo být natolik dlouhé,

že by nám pak zbylo jen málo času na modlitbu. Snažte se proto mluvit stručně.

Díky tomu se každý bude moci vyjádřit, za co bychom se ohledně něj měli modlit.

Po tomto modlitebním ztišení pochopitelně můžeme druhé požádat, aby nám řekli

více o určitých svých záležitostech, a můžeme se za sebe navzájem modlit i mimo

naše setkání. Díky tomu, že budeme mluvit jen krátce, bude mít z naší společné

modlitby užitek každý, protože se k modlitbě také skutečně dostaneme. Tím roz-

hodně nechci nikoho odrazovat od svěřování. Jde jen o to, abychom k sobě byli

navzájem ohleduplní. Chce nám tedy nyní někdo říci, zač bychom se pro něj měli

modlit?“

Takové vysvětlení bude pro většinu lidí dostatečné. Najdou se však tací, kteří se vyjadřu-

jí velmi zdlouhavě. V takovém případě je prostě budete muset taktně přerušit. Jakmile

dotyčný sdělí podstatu své žádosti, počkejte, až se bude nadechovat, a řekněte: „Ano, tak

za to se tedy budeme modlit. Kdo další má na srdci něco, zač bychom se měli modlit?“

Dotyčný to obvykle nebude brát jako urážku a pro ostatní účastníky skupinky to bude

pomocí.

Všeobecně lze říci, že jakmile jeden účastník sdělí, zač bychom se měli modlit, měl by

vedoucí vyžádat k vyjádření další účastníky, například následovně: „Děkuji. Kdo další?

Je něco dalšího, za co bychom se měli jako skupinka modlit?“ Díky tomu bude vzájemné

svěřování probíhat svižně a účastníci budou vědět, co se od nich očekává.

Různé přístupy k modlitbě ve velké skupině

Všeobecně zabere příliš času, pokud se lidé chtějí svěřit s tím, co chtějí uplatnit z biblického studia, a zároveň i se

svými osobními potřebami. Proto ihned po biblickém studiu zařaďte společnou modlitbu, bez jakéhokoli svěřování.

Děkujte Bohu za to, co vás naučil, a proste jej, aby vás měnil v souladu s pravdami, které jste se dozvěděli. Poté

použijte některý z níže uvedených přístupů k modlitbě ve skupince.

1. Vzájemné svěřování

a modlitby těch, kdo si

to přejí

Dostávají zde příležitost lidé, kteří se chtějí svěřit a modlit. Zároveň se do této aktivity

nemusí nijak zapojit ti, kteří se na to právě necítí. Nevýhoda je v tom, že každý týden

se patrně budou aktivně zapojovat stejní lidé a stejní lidé zůstanou pasivní. Snažte se

udržovat určitou rovnováhu.

2. Vzájemné svěřování

a modlitba v kruhu

Účastníkům řekněte, že nyní bude probíhat vzájemné svěřování v kruhu. Jeden účastník

poprosí druhé, oč by se za něj měli modlit, a pak se za něj pomodlí účastník po jeho

pravici. Kdokoli se ale může své úlohy vzdát.

3. Liturgické modlitby Využijeme určitou liturgickou formu, kdy jeden účastník modlitbu vede a další se k němu

neformálně přidávají.

Otče, modlíme se za tvou svatou, všeobecnou církev – abychom mohli být jed-

notní [odmlka]. Dej, ať každý úd církve ti může skutečně a pokorně sloužit – aby
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všichni oslavovali tvé jméno [odmlka]. Modlíme se za všechny pastory a misioná-

ře – aby byli věrnými služebníky tvého slova a tvých svátostí [odmlka]. Modlíme

se za všechny, kteří jsou bez Krista a bez naděje ve světě – aby tě díky tvému svr-

chovanému milosrdenství hledali a nalézali [odmlka]. Modlíme se za všechny,

kdo v národech celého světa vládnou a mají autoritu – aby na zemi byla sprave-

dlnost a pokoj [odmlka]. Uděl nám svou milost, abychom ve všem svém konání

postupovali podle tvé vůle – abychom u tebe našli přízeň při všem našem konání

[odmlka]. Prosíme tě o soucit se všemi, kdo trpí zármutkem, obtížemi či nemo-

cemi – aby byli ze své tísně vysvobozeni [odmlka]. Modlíme se za potřeby své

i dalších [odmlka].

Další modlitby a formy najdete například v modlitebních knihách.

4. Modlitby z historie Náš modlitební život můžeme nesmírně obohatit s pomocí modliteb dřívějších křesťanů.

Velký modlitební odkaz nám zanechali například puritáni a další služebníci. Můžeme se

mnoho naučit, když si všímáme, co bylo pro takové Boží služebníky při modlitbě důležité

a jak Boha chválili. Tento způsob je velmi účinný, pokud jej používáme jen příležitostně,

aby skupinka spíše rozvíjela svůj vlastní modlitební život.

5. Modlitba se sdílením Při tomto způsobu se vlastně vynechává čas, který by byl jinak třeba k vzájemnému svě-

řování, protože to je v podstatě přímo součástí procesu modlitby. Vyzvěte účastníky, aby

se ve svých modlitbách rovnou zaměřili na to, co mají na srdci. Tak například Jana začne

modlitbou: „Otče, modlím se za kolegyni Martu, s níž jsem v práci mluvila o evangeliu,

aby sis ji k sobě přivedl.“ Poté se k této modlitbě v podobném duchu přidají jeden či

dva další účastníci. Následně opět v modlitbě uvede svou žádost další účastník skupinky

a jeden či dva další se za něj pomodlí v podobném duchu.

Jak se při modlitbě zaměřovat na zájmy Božího království

Často máme sklon se v modlitbě zaměřovat sami na sebe, ale nemělo by tomu tak být a měli bychommyslet na zájmy

Božího království. V takové modlitbě pak toužíme po tom, aby lidé viděli Boží slávu. Podívejme se například na

Mojžíšovu modlitbu v Exodu 33, kdy Mojžíš nechtěl jít dále bez Boží přítomnosti. „Jak by se jinak poznalo, že máš

ve mně a v mém lidu zalíbení, než když půjdeš s námi?“ (Ex 33,16 B21). Mojžíš pak Boha prosil: „Ukaž mi svou

slávu!“ (Ex 33,18). A Bůh nechal kolem Mojžíše projít veškerou svou dobrotu, takže Mojžíš pocítil Boží slávu.

Stejně vřelá má být i naše modlitba za obrodu a obnovu. V modlitbě zaměřené na zájmy Božího království vlastně

říkáme: „Ukaž nám svou slávu!“ Tatomodlitba má tři prvky: Zaměřuje se na Boží přítomnost a království, je odvážná

a konkrétní; je vytrvalá a společná.

1.Modlitba zaměřená na

Boží přítomnost a krá-

lovství

JackMiller uvádí, jaký je rozdíl mezi shromážděními, kde se „modlitba bere jen jako nut-

ná údržba“, a shromážděními, „kde je modlitba nástrojem na frontové linii“. Modlitební

shromáždění, kde se modlitba bere jen jako nutná údržba, jsou krátká, mechanická a cele

se zaměřují na potřeby uvnitř daného sboru. Ale co se týče modlitby na frontové linii,

uvidíme vždy tři následující charakteristické rysy:

1. Žádost o milost k vyznání hříchů a pokoření se.

2. Nadšení a horlivost pro rozmach církve a oslovení ztracených duší, s nimiž soucítíme.

3. Touha po poznání Boha, touha spatřit jeho tvář, zřít jeho slávu.

Žádný z těchto bodů nelze brát jako něco banálního. A pokud se zúčastníte nějakéhomod-

litebního shromáždění, je zcela zřetelné, pokud tam tyto prvky jsou. Je velkou pomocí

prostudovat si biblické modlitby za obrodu a obnovu, například v Exodu 33 (viz výše),

u Nehemjáše 1, Izajáše 62 a 64 či ve Skutcích 4. Tyto tři prvky jsou tam vždy snadno

viditelné. Povšimněte si, jak například ve Skutcích 4 učedníci v ohrožení vlastního živo-

ta nežádají o ochranu pro sebe a své rodiny, ale pouze o odvahu, aby mohli pokračovat

v kázání! „Když se pomodlili, zatřáslo se místo, kde byli shromážděni, a všichni byli

naplněni Duchem svatým a směle mluvili Boží slovo“ (Sk 4,31).
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Nebo se podívejme na dějiny církve, pokud jde o obrodu a obnovu. Jack Miller popisuje,

k jak obrovské změně došlo v jejich sboru, když svá každotýdenní modlitební shromáž-

dění (která byla fádní a měla jen velmi nízkou účast) změnili, takže místo „modlitby ve

formě nutné údržby“ začali používat „modlitbu frontové linie“. Tato společná modlitba,

která v roce 1857 začala na ulici Fulton Street, byla modlitbou za obrodu církve. A ob-

roda, k níž pak došlo, byla skutečně obrovská, protože během následujících dvou let se

obrátilo něco mezi 500 000 a 1 000 000 lidí! Boží lid se tedy musí modlit za obrodu. Bůh

sám ví, kdy má k obrodě dojít, naproti tomu patrně obrodu nebude podporovat, pokud se

o ni jeho lid nemodlí.

2. Smělá a konkrétní

modlitba

Martyn Lloyd-Jones si všímá, že význační muži a význačné ženy, které si Bůh používal,

byli lidé modlitby. Modlili se směle, velice konkrétně a dokonce v modlitbě používali

argumenty. Ohledně Mojžíšovy modlitby v Exodu 33 Lloyd-Jones píše:

„Velice doporučuji číst životopisy mužů, které si Bůh během staletí v církvi použí-

val, především k obrodě církve. A vždy najdete tutéž svatou smělost, argumentaci,

zdůvodňování, jak předkládají svou záležitost Bohu, jak se dovolávají jeho vlast-

ních zaslíbení. Někdy si říkám, že v tom vlastně spočívá celé to tajemství modlitby.

Thomas Goodwin používá jeden úžasný obrat. Říká: ‚Domáhej se svého!‘ Nepo-

lev. Obtěžuj Boha jeho vlastními zaslíbeními. Cituj mu pasáže z Písma. A vždyť

víte, jaké Bohu činí potěšení, když to od nás slyší – jako otci, který totéž vidí u své-

ho vlastního dítěte, jež mu očividně muselo velmi pozorně naslouchat.“3

Je důležité si uvést, že taková smělost pramení z vřelého vztahu s Bohem. Lloyd-Jones

dále vysvětluje, že ti, kdo o sobě vědí, že jsou synové a dcery, mohou před Boha před-

stupovat jako před svého Otce a oslovovat jej se smělostí a naprosto konkrétně. Bylo by

ovšem neuctivé, pokud bychomBoha neprosili o to, aby byla jeho sláva zjevena světu. Ti,

kdo nemají s Bohem hluboký vztah, nemohou mít takovou smělost, protože se nemohou

opřít o své postavení Božích dětí a protože nehledají Boží vůli, zájmy Božího království.

„Vidíme zde následující skutečnost – nejde o to, že by zde kdosi mluvil se Zákonodár-

cem. Nikoli, mluví zde dítě se svým Otcem. A malé dítě si ke svému otci může dovolit

věci, jež si dospělý, který ani není jeho dítětem, prostě dovolit nemůže“ (s. 196). Také si

povšimněte, jakou roli zde hrají další prvky (hluboké porozumění evangelia a smělost),

pokud jde o obrodu.

3. Vytrvalá, společná

modlitba

Tím máme na mysli, že modlitba by měla být konstantní, nikoli sporadická a strohá.

Proč? Je to snad proto, že si Bůh přeje, abychom se před ním plazili? Proč prostě jen

nevznést svou žádost a pak si počkat? Odpověď spočívá v tom, že vůči Bohu nemůžeme

jednat tak nemístně a neomaleně. Modlitba je možná jen sporadická a strohá, protože si

na ni neuděláme čas, čímž ale dáváme najevo, jak nezávislí na Bohu se cítíme být, jak si

připadáme soběstační. Proto si neuděláme čas, abychomBohu vybudovali oltář, který pak

Bůh schválí tím, že na naši oběť shlédne se svým ohněm. Musíme se modlit bez přestání,

ustavičně, dlouho, usilovně a zjistíme, že samotný tento proces působí to, oč prosíme –

že nám začne měknout naše tvrdé srdce, že začnou padat bariéry, že se k nám konečně

dostane Boží sláva.

Znamená to také, že jednotliví věřící musí být ve frontové linii modlitby. Jistě, vedoucí

udávají určité tempo, ale ke kněžskému úřadumodlitby jsme voláni všichni. Takovámod-

litba tedy musí být na našich bohoslužbách, na našich modlitebních setkáních, v našich

domácích skupinkách a především v našem osobním životě. Taková modlitba pak stojí

za obrodou srdce a církve. Krátce řečeno, proč bychom tedy měli čekat, než se takové

modlitby ujme někdo jiný?

Příklad takové modlitby za obrodu nacházíme v listu The Denver Post z 20. ledna , 1905:

3 Martyn Lloyd-Jones, Revival, s. 197. Lloyd-Jones věnuje prakticky polovinu této své knihy modlitbě za obrodu. Dále lze doporučit

knihu Concerts of Prayer, David Bryant (Regal, 1984), která ukazuje, jak organizovat modlitební shromáždění za obrodu.



3.11 Misie: Přehled

3 Život skupinky 79

Celé město se i během nejvyššího pracovního nasazení zastavuje k modlitbě

Pozoruhodný projev nadšení pro evangelium. . . na polední shromáždění proudí
nebývalé davy lidí. Celý Denver se v poledne na dvě hodiny zastavil. . . Mezi

polednem a druhou hodinou odpoledne zely tržnice prázdnotou, všechny svět-

ské záležitosti upadly v zapomnění a celé město se oddalo rozjímání o vyšších

skutečnostech. Duch všemohoucího zasáhl každou skulinu. Z tisíců mužů a žen

vyzařoval tento radostný duch, jak proudili na tato velká shromáždění, a jasné

coloradské slunce bylo ještě zářivější, když zrcadlilo Boží zář na těchto šťast-

ných tvářích. Jen málokdy můžeme být svědky takového výjevu – celé město se

uprostřed rušného pracovního dne sklání před nebeským trůnem a vyprošuje si

a dostává požehnání Krále vesmíru.4

3.11 Misie: Přehled

Církev neexistuje sama pro sebe; má provádět Boží záměr ve světě, aby byla Bohu přinášena sláva. Skupinky, které

jsou vlastně jakousi mikrocírkví, také neexistují samy pro sebe. Mají se zaměřovat na Boží zájmy, na formování lidí,

kteří patří Bohu, kteří zrcadlí jeho vlastnosti a kteří sdílejí jeho starost o to, aby svět byl místem plným spravedlnosti

a radosti.

Vzájemná služba jako misie

Skupinka by sice časem měla svou energii směrovat k lidem vně, ale její misie začíná tím, že se zde lidé budují

navzájem. Každý člen chce, aby další členové skupinky rostli v Kristu. Musíme se povznést nad své vlastní potřeby

a starat se také o potřeby jiných v rámci komunity. Nesobeckost se musí projevovat nejprve uvnitř skupinky a pak se

projeví i navenek. Tento aspekt skupinkové misie a služby pokračuje během celé její existence a je zcela zásadní pro

službu mimo skupinku. J. I. Packer k tomu uvádí: „V křesťanském životě má komunita přednost před svědectvím.“

Poselství evangelia bude hodnověrné teprve tehdy, když lidé uvidí, jak jedinečná je kvalita života v rámci naší

komunity. Jedině když si navzájem poskytujeme podporu, můžeme dlouhodobě vytrvávat ve svém úsilí, aby se

milosrdenství a spravedlnosti dostalo těm, kdo je zoufale potřebují. Jedině když budeme rozvíjet a prohlubovat náš

společný život, uvidíme, do jaké služby bychom se měli jako skupinka zapojit.

Jednou možností skupinkové služby je pomoc sboru jako celku. Skupinka se může rozhodnout, že se třeba zapojí do

služby pro děti, do pořadatelské služby, do služby vítání příchozích atd.

Evangelizace jako misie

Jistě by nás nemělo nechávat v klidu, kolik lidí je „bez naděje a bez Boha na světě“ (Ef 2,12). Měli bychom se

zasazovat o to, aby další mohli slyšet životodárné poselství evangelia. V další části této příručky je řada podnětů,

jak může skupinka oslovovat ty, kdo nejsou křesťané, a zvát je, aby se obrátili ke Kristu a měli účast na Božím

majestátním příběhu, který se týká nápravy všech věcí.

Sociální práce jako misie

Křesťanství se zaměřuje na „spásu světa“ a nikoli jen na osobní spásu. Jak píše Eugene Peterson: „Spása je Boží

rozhodnutí zachránit své stvoření; je to Boží činnost při obnově světa. Je osobní i neosobní, protože se zabývá naší

duší i celým naším městem, dotýká se hříchu i nemoci. . . Bůh na sebe bere celé naše neštěstí.“ Proto nás Ježíš,

„prorok mocný v činu i slově“ (Lukáš 24,19), volá k tomu, abychom milovali svého bližního; a taková láska se musí

projevovat slovy i skutky. Z Ježíšovy služby je zcela zřejmé, že všichni křesťané mají odpovědnost za péči o chudé,

zavržené a trpící. Ve způsobu, jakým to budeme vykonávat, je nám však dávána značná volnost.

Některé skupinky se třeba při společné službě zaměří na některé potřeby ve světě. Jiné skupinky se možná nebudou

přímo zabývat službou mimo skupinku, ale třeba budou sloužit jako základna, odkud budou do světa posíláni určití

4 Citováno v díle Rebirth of America, Arthur DeMoss Foundation, 1986, s. 65.
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jednotlivci ve jménu Krista. Skupinka poskytuje vzájemné povzbuzení, posilu a modlitbu, pokud jde o službu, k níž

jsme povoláváni například ve své práci nebo v místě, kde bydlíme.

3.12 Misie: Evangelizace

Jak skupinku připravovat na evangelizaci

Sbor jako komunita neexistuje sám pro sebe. Jsme správci dobré zprávy, která má být oznamována všem lidem.

Pokud se usilovně nezasazujeme o to, aby dosud nespasení lidé byli shromažďováni v církvi, jsme pouze karikaturou

církve. Poklad evangelia neseme v hliněných nádobách, přičemž musíme vynaložit veškeré své úsilí, abychom toto

bohatství přinesli našim bližním. Právě toto poselství totiž potřebují slyšet lidé, kteří jsou odsouzeni a umírají ve

svém hříchu.

Stručně řečeno, jedná se o následující poselství: Přestože jsme se proti Bohu vzbouřili a mravně selháváme, Bůh

nás hluboce miluje a prokazuje nám svou lásku na základě Kristovy smrti, jíž na sebe vzal náš hřích, a na základě

Kristova vzkříšení. Ti, kdo přijali Krista, byli osvobozeni od trestu za hřích a budou od přítomnosti hříchu osvobozeni

do nových nebes a nové země. Tam budeme žít v těsném spojení s Bohem a s dalšími. Nyní jsme byli osvobozeni,

abychom neohroženě projevovali lásku. To je tedy dobrá zpráva, kterou by měli všichni slyšet.

Pokud lidé ve skupince dobře chápou, v jakém postavení jsou ti, kdo dosud nepřijali tuto dobrou zprávu, podněcuje

je to, aby se o tuto zprávu chtěli s druhými dělit. Pokud budete předkládat níže uvedené evangelizační metody,

aniž byste skupinku podnítili nějakou podnětnou vizí anebo aniž byste se ujistili, zda členové skupinky osobně tuto

dobrou zprávu zakoušejí, bude vaše úsilí o evangelizaci marné. Zdravou evangelizační aktivitu totiž nelze udržovat

pomocí manipulace s pocity viny ani pomocí hlasitého apelu na poslušnost.

Výhody skupinkové evangelizace

Přestože se často klade velký důraz na osobní evangelizaci, má skupinková evangelizace mnoho výhod. Za prvé,

můžeme využít veškerých darů v rámci těla Kristova. Někteří skvěle navazují vztahy s novými lidmi a zvou je, jiní

umí výborně odpovídat i na velmi obtížné otázky, další umí dobře předat evangelium, další umí druhým pomáhat při

rozhodování a silnou stránkou jiných je třeba hlubokámodlitba. Všichni jsme sice povoláváni ke všem těmto úkolům,

ale v některých oblastech jsem silnější a v jiných slabší. Společná práce tedy posiluje komunitu i potenciál pro

účinnou evangelizaci. Pokud se zapojujeme do evangelizace jako skupina, podporujeme tím naši podstatu komunity

a práce je rozložena tak, že na nikom nespočívá přílišná zátěž.

Za druhé, pokud oslovujeme další jako skupina, mohou nevěřící vidět kvalitu našich vztahů. Ježíš nám připomíná,

že lidé nás poznají jako jeho učedníky právě na základě naší vzájemné lásky.

Načasování skupinkové evangelizace

Je důležité konkrétní evangelizační aktivitu naplánovat na dobu, kdy členové skupinky budou plní energie. Pokud

ji naplánujete na dobu, kdy s účastí členů příliš počítat nelze (například o letních měsících nebo v době, kdy je

účast na schůzkách nízká), patrně mnozí takovou aktivitu již předem odsoudí k nezdaru. Zúčastní se jí jen málo

jedinců a výsledky budou nevalné. Následkem toho vznikne odpor i k dalším podobným pokusům. Proto je důležité

naplánovat evangelizační aktivity na dobu, kdy se setkání skupinky účastní co nejvíce členů a kdy jsou členové plni

nadšení. Taková evangelizace pak možná bude poněkud hektičtější, ale celkový dopad bude mnohem lepší, takže

členové budou vítat i další podobné akce.

Modely skupinkové evangelizace

Níže uvedené modely se navzájem nevylučují. Mnohé z nich lze provádět společně s dalšími postupy, což může vést

k větší účinnosti. Skupinka si také může každý z těchto modelů nacvičit. Každá skupinka by si ale jistě měla nacvičit

alespoň některý z nich.

1. Evangelizace v otevře-

né skupince

Patrně jedním z nejjednodušších a nejpovzbudivějších způsobů evangelizace je zůstat

otevření vůči těm, kdo jsou skeptičtí vůči Kristu. Pozvěte takové lidi do skupinky a po-

vzbuzujte členy skupinky, aby takové lidi také zvali. V tomto modelu je zásadní neměnit
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program schůzky jen proto, že na setkání přišli nevěřící. Mělo by proběhnout uctívá-

ní, studium Bible, vzájemné svěřování i modlitba. Lidé často vidí, že křesťanská víra je

pravdivá, když mohou přímo zakusit určitou křesťanskou komunitu.

Je ovšem na místě postupovat ohleduplně a citlivě, aby nevěřícím byly dané skutečnosti

srozumitelné. Proto je dobré se vyhýbat specificky křesťanskému slovníku anebo takové

výrazy vždy vysvětlit. A jistě je třeba dát si pozor na to, jakým způsobem budeme mluvit

o nevěřících. Noví účastníci by se měli cítit na schůzce vítáni. Mohli byste je například

oslovovat následovně: „Ti z vás, kdo jste dosud nepřijali křesťanskou víru,“ nebo „Vy,

kdo hledáte, ale dosud jste nedospěli k určité pevnější víře,“ nebo „Ti z vás, kdo jsou vůči

křesťanství možná poněkud skeptičtí.“

Nově příchozí by se neměli cítit, jako že do skupinky nepatří, neměly by zde být žádné

bariéry. Je dobré si výše uvedená doporučení osvojit bez ohledu na to, zda jsou nevěřící

na skupince přítomni, a to nejméně ze dvou důvodů. Za prvé, možná si nejste vědomi,

do jaké míry jsou lidé ve vaší skupince věřící. Za druhé, pokud vždy používáte slova

rozvážně a uvážlivě, budou spíše do skupinku zvát své nevěřící přátele i účastníci, kteří

by je jinak nezvali z obavy, aby je zde něco neurazilo.

Někteří tvrdí, že pokud je skupinka otevřená vůči nově příchozím, podkopává se tím at-

mosféra upřímného a otevřeného sdílení. Ale nemusí tomu tak nutně být. Je-li vaším cílem

setkávat se na scůzkách s Kristem a zakoušet, jak vám zde slouží a jak skrze vás slouží

dalším, bude k otevřenému sdílení docházet, i když budou na schůzce noví členové. Platí

zde totéž, co se často uvádí s ohledem na bohoslužby v rámci sboru: Pokud budete mít za

cíl budovat věřící, nebudete oslovovat nevěřící. Pokud budete mít za cíl oslovovat nevě-

řící, bude bohoslužba pro věřící fádní. Pokud se ale budete setkávat s Kristem a budete

Krista uctívat v jeho lásce a svatosti, budete podněcovat nevěřící a zároveň budovat vě-

řící.

2. Pravidelná modlitba

za přátele, kteří dosud ne-

přijali Krista

Účinná evangelizace vždy začíná modlitbou. Pokud se členové skupinky za své přáte-

lé pravidelně nemodlí, mají patrně jen velmi malý zájem o to, aby jejich přátelé přijali

Krista. Povzbuzujte členy skupinky, aby každý z nich měl seznam 5–7 přátel, za něž se

bude několikrát týdně modlit – za příležitost, aby se s nimi mohl podělit o evangelium

a aby je přijali. Na setkání skupinky si pak pravidelně vyhrazujte čas k modlitbě za tyto

přátele, kteří dosud nepoznali Kristovu lásku. Modlete se, aby poznali lásku svého Stvo-

řitele a Spasitele, jehož poznat je lepší než samotný život. Když se modlíte společně ve

skupince, rozvíjíte tím odpovědný přístup k evangelizaci. Uvedený stupeň evangelizace

je zároveň minimálním požadavkem pro každou skupinku.

3. Společná večeře pro

více lidí

Naplánujte si společné jídlo (1–4krát za rok), kam pozvete své nevěřící přátele. Součástí

takového večera je neformální diskuze o určitém námětu, který svým přátelům sdělíme

předem. Uvítejte, když se do diskuze zapojí každý. Předpokládá se, že během diskuze za-

zní, jak se k danému námětu vztahuje křesťanská víra. Na takovém večeru bude obvykle

někdo sloužit jako moderátor. Na závěr diskuze by moderátor mohl ukázat, jak se evan-

gelium vztahuje k probíranému tématu, a mohl by tyto nové přátele pozvat na schůzku

skupinky nebo na určitou sérii biblických diskusních přednášek (viz níže). Někdy je pro

tento typ evangelizace k dispozici i určité školení, jehož by se mohl zúčastnit jeden či dva

členové skupinky.

4. Série biblických dis-

kusních přednášek

Uspořádejte určitou sérii biblických přednášek (3–4 týdny), kde budete zkoumat osobu

Ježíše a základní obsah evangelia. Může to probíhat namísto vašeho pravidelného setkání

skupinky anebo se může jednat o oddělené setkání. Pokud se rozhodnete uspořádat tako-

vou sérii přednášek v jinou dobu, než probíhá setkání skupinky, mohou se zbylí členové

sejít na nějakém jiném místě a za nově příchozí se mohou modlit. Pokud uspořádáte tuto

sérii přednášek mimo čas obvyklého setkávání skupinky, můžete se na takový projekt

spojit s několika dalšími skupinkami.



3.13 Jak řešit problémy: Běžné problémy

82 Život skupinky

5. Přednáška (setkání

s řečníkem)

Místo svého obvyklého setkání můžete uspořádat speciální setkání, na které pozvete své

přátele. Na setkání promluví řečník (pastor nebo jiný způsobilý řečník). Setkání můžete

označit jako „vánoční setkání“, „velikonoční setkání“, přednášku, setkání s řečníkem,

setkání s pastorem, setkání se starším sboru atd. Může to být velmi příhodné o Vánocích

či Velikonocích, ale i v jiné době. Zvolený námět by měl být pro vaše přátele přitažlivý,

zajímavý. Při setkání by měl být čas i na otázky a diskuzi. Můžete použít například tyto

náměty: Narodil se Kristus skutečně z panny? Co je skutečnou podstatou Vánoc? Jaké

jsou důkazy o vzkříšení? Můžeme poznat Boha? Proč se dobrým lidem dějí špatné věci?

Odporuje si Bible a věda? Co je podle Bible duchovní? Dějí se zázraky? Po této rozpravě

byste mohli své přátele pozvat do své skupinky anebo na sérii biblických přednášek.

6. Služební projekty Pokud se vaše skupinka podílí na pomoci bezdomovcům, na nějakém kroužku pro děti či

jejich výuce či na nějaké další společenské aktivitě, můžete k ní přizvat i své přátele. Lidé

se často rádi zapojí do nějaké smysluplné práce. Při takových projektech lze dalším lidem

velmi vhodným způsobem ukázat Ježíše Krista a jeho dílo. Přitom je můžete pozvat i do

své skupinky nebo na bohoslužbu.

7. Bohoslužba Zvěte své přátele na bohoslužby. Členové skupinek mohou zvát své přátele na nějakou

konkrétní bohoslužbu, po níž bude třeba následovat společné občerstvení. Anebo se tře-

ba můžete navzájem vybízet k tom, abyste své přátele zvali pravidelně. Také se můžete

navzájem modlit za potřebnou odvahu i za přátele, které hodláte pozvat.

8. Základy křesťanství –

biblické studium

Povzbuzujte své přátele nebo nevěřící účastníky schůzky skupinky, aby se zúčastňovali

vašeho nedělního studia základů křesťanství. K účasti můžete také povzbuzovat mladé,

nové či nezralé věřící.

3.13 Jak řešit problémy: Běžné problémy

Ve skupinkách mnohdy dochází k řadě problémů a obtížných situací, které mohou ve vedoucím i dalších členech

skupinky vyvolávat určitou nejistotu či úzkost. Níže si uvedeme nejčastější problémy spolu s návrhy na jejich řešení.

Dominantní osoba

ve skupince

Situaci s dominantní osobou můžeme často řešit například následovně: „Martin právě

uvedl řadu skutečností. Kdo další se k tomu může vyjádřit?“ Nebo: „K předchozí otázce

se vyjádřili někteří z nás. Mohli by se k následující otázce nyní vyjádřit další?“ Pokud

dotyčný často zdlouhavě odpovídá, možná jej bude muset vedoucí přerušit, nejlépe, když

se dotyčný nadechuje: „Mohl by se k tomu vyjádřit ještě někdo další?“ Možná se při-

tom vyhnete očnímu kontaktu. Pokud dotyčnému nedochází, jak mnoho mluví, možná si

s ním budete muset promluvit osobně: „Těší mě, s jakým nadšením se chceš dělit o své

myšlenky. Možná si ale neuvědomuješ, že mluvíš velmi často a dlouho, což ubírá prostor

k vyjádřením druhým. Asi to neděláš úmyslně, ale druhým pak moc prostoru nezbývá.“

Pak se jej můžete třeba zeptat: „Co si o tom myslíš?“ Na základě jeho odpovědi se pak

můžete posunout dále.

Další možností, jak se zabývat podobnými problémy, včetně potenciálních problémů, je

pravidelně dělat vyhodnocení schůzky. Pomocí k tomu je formulář z části 2.8. Při tako-

vém hodnocení se můžete zeptat celé skupinky: „Co si myslíte o vyváženosti naší skupin-

ky? Zapojují se všichni do diskuze stejnou měrou? Brání nám něco, aby se všichni mohli

zapojit stejnou měrou? Měli bychom něco změnit?“ Může se to sice jevit jako poměrně

riskantní, ale je zde řada výhod. Nyní se naskýtá příležitost mluvit pravdu v lásce a ko-

munita může příslušný problém řešit společně a nemusí spoléhat na to, že vše udělá jen

vedoucí. Skupince může takový poctivý rozbor přinést uzdravení a přivést ji k vyššímu

stupni upřímnosti, otevřenosti a zralosti.
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Osoba, která říká něco

heretického

Určitě se stane, že někdo na nějakou otázku odpoví naprosto nesprávně a třeba i heretic-

ky. Co dělat? Především zadržte svůj sklon okamžitě daného člověka opravovat. Možná

si ani neuvědomuje, že říká něco, co není v souladu s křesťanským učením. Pokud dotyč-

ného ihned opravíte, možná mu úplně seberete chuť účastnit se další diskuze skupinky,

což by nebylo správné. Skupinky musí zůstat místem, kde se lidé cítí v bezpečí a chtějí se

druhým svěřit. Za druhé mějte na mysli, že ostatní členové skupinky velmi pravděpodob-

ně takovou herezi uvedou na pravou míru. Obvykle stačí říci: „Děkuji. Má na to někdo

nějaký jiný názor nebo chtěl by k tomu někdo něco dodat?“ Vyzrálejší členové skupinky

obvykle vyjádří jiný názor, který bude více v souladu s Písmem a s nímž patrně budou

souhlasit i další členové skupinky. Díky tomu bude zřejmé, že ono první vyjádření nebylo

správné, a proto ani nebude třeba dotyčného nějak přímo konfrontovat.

Pokud však vidíte, že příslušné vyjádření nebylo dostatečně vysvětleno a že u členů sku-

pinky dosud zůstávají určité pochybnosti, možná budete muset říci: „Slyšeli jsme tedy

různá vyjádření. Domnívám se však, že Bible k tomuto námětu říká následující. . .“ Po-

kud někdo vyjadřuje určitý názor, který ale nelze podpořit právě probíraným textem, často

je na místě se zeptat: „Kde v tomto textu vidíš tuto svou myšlenku? Skutečně je to zde uve-

deno?“ Je ale třeba upozornit, že je na místě takto postupovat jen tehdy, když se jedná

o skutečně závažnou chybu. Jestliže se členové skupinky pravidelně účastní bohoslužby,

kde slyší správný výklad, možná se rozhodnete, že striktním přístupem byste jen způsobili

více škody než užitku.

Člen, který se jen zřídka

zapojuje

Nejprve je na místě se zamyslet, zda kladené otázky skutečně účastníky povzbuzují k

vzájemnému svěřování. Určité otázky mohou být spíše překážkou. Pokud vaše otázky

povzbuzují k diskuzi, možná bude třeba skupince dát na vědomí, že dosavadními odpo-

věďmi ještě nebylo vše vyčerpáno. Trapné ticho lze vyřešit tím, že budete členy často

vybízet: „Kdo by k tomu chtěl ještě něco dodat?“ Pokud se nezapojuje více členů sku-

pinky, mohli byste říci: „Do diskuze se často zapojuje jen pár lidí. Ale je lépe, když se

rovnoměrně zapojí všichni. Všichni jsou pro skupinku cenní a každý může říci něco, z če-

ho budou mít další prospěch. Proto je dobré, abyste se nebáli vyjadřovat.“ Pokud má

problém s pasivitou jen jeden člověk, můžete mu říci něco podobného, ale v soukromí.

Dejte mu na vědomí, jak rádi ho máte ve skupince a jak by pro skupinku bylo prospěšné,

pokud by se dotyčný více zapojoval. Je ale třeba si uvědomit, že někteří lidé jsou při-

rozeně málomluvní a budou se do diskuze zapojovat jen tehdy, když jsou přesvědčeni,

že k danému námětu skutečně mají co říci. Rozhodně ale takového člověka nikdy nevy-

volávejte. Možná k danému námětu skutečně nemá co říci, takže byste ho jen ztrapnili.

Napříště by možná ani na setkání skupinky nemusel chtít přijít.

Osoba, která ve skupin-

ce působí značné potíže

V této situaci záleží na příslušné osobě. Obvykle bude třeba s takovou osobou mluvit

o chování, které narušuje chod skupinky, což si vyžaduje určitou odvahu a pevnost. Ale

nemůžete se tomu vyhýbat, protože máme vůči sobě navzájem odpovědnost. Jestliže ně-

kdo nemá určité společenské návky nebo se nechová náležitě, je důležité mu pomoci.

Máme-li mluvit pravdu v lásce, musí vedoucí konfrontovat nesprávné jednání, i když

to není nijak příjemné. Je na místě zeptat se na názor i některých dalších členů skupin-

ky a koordinátora. V určitých případech bude třeba takovému člověku doporučit jinou

skupinku, která by pro něj mohla být vhodnější. Viz část 3.15.

Skupinka neustále odbí-

há od tématu

Nejprve je třeba rozhodnout, zda je takové odbíhání přínosem, anebo zda se zabíhá do ně-

čeho naprosto neplodného. Pokud se jedná o neplodné povídání, připomeňte skupince, že

máte jen omezený čas a že skupince nejlépe prospěje, když se budete držet svého tématu.

Můžete říci: „Může to jistě být zajímavý námět. Koho z vás to zajímá, můžete se tím zabý-

vat dále, až skončíme. Nyní ale bude jen ku prospěchu, pokud se budeme věnovat přímo

naší pasáži.“ Jindy třeba řeknete: „Zase jsme se nějak dostali mimo naše téma. Držme se



3.14 Jak řešit problémy: Jak se starat o ty, kdo se ze sboru vytrácejí

84 Život skupinky

spíše naší pasáže.“ Pak položte otázku, která nasměruje pozornost k rozebíranému textu.

Úlohou vedoucího je udržet skupinku u daného námětu.

Někdo položí závažnější

otázku na konci vymeze-

ného času

Můžete například říci: „Je to rozhodně důležitá otázka, ale nemáme na ni dostatek času.

Můžeme ji probrat po skončení setkání skupinky anebo si můžeme domluvit nějaké jiné

setkání. Anebo pokud to zajímá i další členy skupinky, mohli bychom to probrat na našem

příštím setkání.“

Skupinka ke všemu při-

stupuje až příliš intelek-

tuálně

Skupinka může sklouznout k tomu, že Bible se probírá jen intelektuálně, ale nedochá-

zí k žádnému vzájemnému svěřování. Pak je třeba věnovat vzájemnému svěřování více

času. Použijte například otázky zaměřené na osobní život (viz část 3.9). Pokud ve sku-

pince nebude docházet ke skutečnému sdílení, nebude zde docházet ani k žádné zvláštní

proměně.

Žádosti o modlitbu jsou

daleko od skutečných po-

třeb

Jako u řady dalších podobných problémů je třeba otevřenost a přímost. Skupince byste

měli ukázat, k jakým projevům zde dochází. Bude třeba členy vyzvat, aby se nebáli být

zranitelní. Můžete třeba říci: „Je jistě dobré modlit se za potřeby lidí mimo naši skupinku,

ale nemělo by to být na úkor toho, že bychom opomíjeli své problémy a potíže, s nimiž se

sami potýkáme. Musíme si přece vzájemně sloužit a vzájemně se modlit za své potřeby.“

Jestliže členové skupiny nebudou časem mluvit o svých vlastních potížích, neochota vy-

rovnávat se s realitou života nakonec povede ve skupince k fádní atmosféře. Návštěvnost

takové skupinky pak zákonitě poklesne.

Rozvláčné žádosti omod-

litbu, příliš dlouhý čas ko-

lem modliteb

Pokud se budete modlit společně jako skupinka, vyzvěte účastníky, aby ve svých žádos-

tech o modlitbu byli struční a aby i jejich modlitby byly jen krátké. Další možností je

rozdělit skupinku na dvojice či trojice, kde pak bude probíhat vzájemné svěřování a spo-

lečná modlitba.

Závěrečné upozornění

Nejhorší je, pokud výše uvedené problémy jen přehlížíte a doufáte, že nějak samy odezní. Je to velmi, velmi neprav-

děpodobné. Pokud se takovými problémy nebudete zabývat, členové budou postupně přestávat na setkání skupinky

chodit, protože budou stále více nespokojeni. Pokud tedy vedoucí nebude jednat, povede to nakonec k zániku skupin-

ky. Vedoucí musí mít stále na mysli, že jeho hlavní úlohou je udělat maximum pro to, aby skupinka fungovala jako

zdravá komunita. Proto bude muset někdy udělat něco, co mu není úplně přirozené a co mu není zrovna příjemné.

Ale dostatečnou pohnutkou by mu měla být láska k Božímu lidu a zájem o jeho dobro.

3.14 Jak řešit problémy: Jak se starat o ty, kdo se ze sboru

vytrácejí

Někteří účastníci vaší skupinky do ní časem přestanou docházet. Máme sklon předpokládat, že si nepřejí být kon-

taktováni. Nechceme působit, že někoho obtěžujeme. Obáváme se, abychom v lidech nevzbudili pocity viny. Do-

mníváme se, že do skupinky přestali chodit, protože jim nepřipadala prospěšná. Proto je první zásadou: „Nic se

nedomnívejte!“ Během let jsem osobně jen málokdy narazil na někoho, kdo nebyl rád, že za ním někdo přišel. Bojí-

me se takového člověka vyhledat, ale zcela zbytečně. Dáváme tím totiž najevo, že nám na lidech záleží. Říkáme jim,

že nám chybí. Právě skutečnost, že jim zavoláte nebo že je navštívíte, je jasným dokladem toho, že lidem ve sboru

na nich záleží. Takový člověk pak vidí, že není jen součástí nějaké bezejmenné masy. Může to pro něj znamenat

i přelom v jeho vztahu k církvi, ke sboru a k vaší skupince. A i když se třeba do vaší skupinky nevrátí, obvykle je

rád, že jej někdo kontaktoval. Měli bychom s lidmi zůstat v těsném spojení především díky své víře, že křesťanské

společenství je zcela zásadní pro bohulibý život. A když jsme si vědomi toho, že dotyčný člověk nemá prospěch

z této milosti, měli bychom jej kontaktovat z upřímné touhy, aby jeho křesťanský život zase vzkvétal.
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Kdy takového člověka kontaktovat

Možná si vytvoříte návyk, že budete kontaktovat každého, kdo v daném týdnu nebyl na setkání skupinky a u něhož

jste předem nevěděli o příslušnému důvodu, proč na skupinku nepřišel. Díky takovému přístupu nikdo nemá pocit,

že se na něj vedoucí nějak speciálně zaměřuje. Dokonce můžete ve skupince oznámit, že to tak budete dělat. Pokud

to tak budete dělat každý týden, stane se vám to návykem. Vyžaduje si to ale určité úsilí, a proto se třeba rozhodnete

pro jiný postup. Budete třeba kontaktovat ty, kdo chyběli na dvou či třech setkáních a o nichž jste předem nevěděli,

proč by měli chybět. V takovém případě ale musíte postupovat systematicky, abyste na dotyčného nakonec nezapo-

mněli. U tohoto přístupu je totiž snadné vše do nekonečna odkládat, takže nakonec k ničemu nedojde. Možná budete

kontaktovat i člena, který na setkání skupinky dochází velmi nepravidelně.

Pokud jste vše odkládali tak dlouho, že vám nyní připadá trapné dotyčného kontaktovat, měli byste to přesto udělat

– jde o potřeby tohoto člověka a ne o to, zda se třeba cítíte trapně.

Jak takového člověka kontaktovat

Jak takového člověka kontaktovat? Jsou tři možnosti: Osobně, telefonicky nebo písemně.

Osobní kontakt Osobnímu kontaktu je vždy dobré dát přednost. Při osobním setkání můžete dát dotyč-

nému nejlépe najevo, co máte na srdci. Osobní kontakt je primárním způsobem, pokud

víte, že dotyčného během týdne uvidíte. Pokud se s dotyčným během týdne nevídáte, je

třeba jej okamžitě kontaktovat některým z dalších způsobů.

A co říci? Třeba: „Martine, tento týden jsme tě postrádali na schůzce. Děje se něco?“

Pokud dotyčný na setkání skupinky chybí často, mohli byste říci: „V poslední době tě na

schůzkách nějak nevídáme. Jsme za tvou účast vždy rádi a rádi bychom tě viděli pravi-

delně. Brání ti v tom něco?“

Po této otázce je důležité se odmlčet, nevkládat mu nic do úst a skutečně mu dát prostor

k odpovědi. Možná byl na služební cestě nebo musel dělat přesčasy. Mohl mít nějaké

osobní problémy. Může mít pocit, že do skupinky nějak nezapadá anebo že mu setkání

nic nedávají. Na uvedené důvody je pak třeba reagovat vhodným způsobem. Pokud byl

na služební cestě nebo musel být dlouho v práci, můžete třeba říci: „No, chyběl jsi nám.

Doufám, že tě tedy zase brzy uvidíme. Naše příští setkání je. . . Tak brzy zase na viděnou!“
Pokud mu bránily nějaké osobní záležitosti, je třeba poskytnout mu příslušnou pastorační

péči. Možná si k tomu společně naplánujete nějakou příhodnější chvíli.

Pokud je dotyčný skupinkou nějak zklamán, možná to ani nebude chtít říci. Pokud to

ale vycítíte, můžete mu vyjít vstříc: „Nezklamalo tě něco v naší skupince? Budu rád,

když to na rovinu řekneš. Možná jsi očekával něco jiného?“ Je třeba se zeptat s pokorou

a nepředstíranou otevřeností a pak je třeba jej skutečně vyslechnout. Rozhodně byste

neměli dávat najevo své zklamání. Dotyčný potřebuje slyšet, že jeho očekávání jsou na

místě. Nyní máte příležitost mu pomoci jako opravdový pastýř. („Naprosto chápu, že si

přeješ být ve skupince, kde lidé nejsou povrchní, ale svěřují se s tím, co se opravdu děje

v jejich životě a co mají na srdci. Doufám, že se do takového bodu skupinka postupně

dostane. Žádá si to ale určitý čas a ještě máme nějakou cestu před sebou.“ . . . „Plně
chápu, že tě více zajímají doktríny. Pro mě osobně to bylo také velmi důležité. Avšak

skupinky nejsou nejlepším prostředím pro studium doktrín. Ve sboru máme pro doktríny

určité kurzy, kam bys mohl docházet. Skupinky však slouží hlavně k povzbuzení a jako

podpora pro křesťanský život, což potřebujeme úplně všichni.“)

Pokud se dotyčný ve skupince necítí dobře,mohli bystemu říci: „Možnámáš pocit, že tato

skupinka není úplně přesně pro tebe. Určitě mě to nijak neurazí. Pochopitelně bychom

za tebe byli velmi rádi, ale možná by ses v jiné skupince cítil lépe. Je-li tomu tak, rád ti

pomohu přejít do jiné skupinky.“ Pokud zjistíte, že na setkání skupinky nemůže docházet

kvůli nevyhovující době, bude na místě pomoci mu přejít do nějaké jiné skupinky, která

mu bude časově více vyhovovat.
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Telefonický kontakt Dotyčného můžete také kontaktovat telefonicky, přičemž můžete z velké části postupo-

vat jako u výše uvedeného osobního kontaktu. Pokud se dovoláte do hlasové schránky či

na záznamník, můžete říci: „Tady je Milan ze skupinky. Neviděl jsem tě tento týden na

schůzce. Doufám, že se neděje nic vážného. Naše další setkání bude. . . Pokud pro tebe

mohu něco udělat, rozhodně mi zavolej. Doufám, že se uvidíme na našem příštím setkání.

Zatím se měj dobře.“ Pokud se dovoláte do hlasové schránky či na záznamník, ale roz-

hodně byste chtěli s dotyčným mluvit osobně, můžete říci: „Tady je Milan ze skupinky.

Neviděl jsem tě tento týden na schůzce. Doufám, že se neděje nic vážného. Prosím, zavo-

lej mi, jakmile to bude možné. Moje číslo je. . . Zatím se měj dobře.“ Jakmile vám zavolá,

můžete říci: „Děkuji, že voláš. Chtěl jsem se ujistit, zda je vše v pořádku, a říci ti, kdy

bude naše příští setkání.“ A pochopitelně můžete mluvit ještě o dalších záležitostech.

Pokud vám dotyčný nezavolá, zanechte mu zprávu, aby věděl, kdy se koná další setkání

skupinky.

Písemný kontakt Dotyčného můžete kontaktovat pomocí SMS či e-mailu. Jedná se o nejméně osobní způ-

sob, který však v některých případech může být velmi vhodný. Může se jednat jen o krát-

ký vzkaz, kterým dáte najevo, že vám na onom člověku záleží: „Neviděl jsem tě tento

týden na schůzce. Doufám, že je vše v pořádku. Naše příští setkání bude. . . Doufám, že
se tam uvidíme. Je-li třeba, určitě mi zavolej. S pozdravem. . .“ Pokud ani po několika

týdnech nedostanete žádnou odpověď, možná jej budete chtít kontaktovat osobně nebo

telefonicky.

Je třeba mít na mysli, že cílem rozhodně není po někom slídit. Nemůžeme kontrolovat, co

lidé dělají. Nechceme je k ničemu nutit. Pokud se někdo rozhodne na schůzky nechodit,

nemůžete s tím nic dělat. Můžete mu ale dát na vědomí, že vám na něm záleží.

3.15 Jak řešit problémy: Jak pomáhat ztrápeným lidem a lidem

obtížným

Jak poznat ztrápené lidi a lidi obtížné

„Obtížní lidé“ nejsou jen ti, jimž není snadné projevovat lásku nebo kteří vám vezmou spoustu energie anebo kte-

ří „prostě nejsou náš typ“. Nejlepší definicí je, že „obtížní lidé“ mají sklon ve skupince dominovat natolik, že se

zaměření skupiny přesune jinam, a proto skupinka nemůže dosahovat svých cílů a pro většinu účastníků přestane

být přínosem. Obtížní lidé jsou obvykle velmi kritičtí a mají nároky, které jsou mimo rámec vedoucího skupinky.

Většinou se jedná o potřeby v oblasti citů a psychiky, přičemž dotyčný působí na skupinku destruktivně, protože

další účastníky jeho projevy odrazují.

Nesmíme vůči takovým lidem ztratit soucit anebo s nimi nakládat jako s problémem, který je pouze třeba řešit. Jsou

to lidé, v nichž Bůh koná své dílo, ale kteří potřebují intenzivnější péči, než jakou mohou dostat v rámci skupinky.

Budou potřebovat nějakou alternativní podporu či péči. Modlete se za ně a veďte je do nějaké nové komunity, kde

se jim dostane podpory.

Jak postupovat při pomoci utrápeným lidem a lidem obtížným

1. Vedoucí by měl mluvit se svým příslušným starším o tom, že dotyčný člověk potřebuje nějakou další podporu.

Je důležité to nijak zvlášť neoddalovat. Pro skupinku by to byla jen zbytečná újma.

2. Starší vše probere s příslušným komunitním pastorem. Budou se společněmodlit ohledně dalšího postupu.Možná

se pak obrátí ještě na nějakého jiného pastora, setkají se s vedoucím skupinky, starším, účastníkem skupinky atd.

3. Vedoucí skupinky spolu s příslušným starším (anebo bez něj) dotyčnému laskavě ukáže, co by nyní bylo možné

dělat.

Další materiály jsou k dispozici na

www.BiblickaKnihovna.cz
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4.1 Podstata pastýřské činnosti

Vedoucí skupinky – pastýři z řad laiků

Pastorační péče o Boží stádo není výhradní odpovědností placeného duchovenstva. V Novém zákoně často čteme

o ‚církvích v domácnostech‘, které jsou vedeny laickými vedoucími. Kromě toho je zde mnoho vybídek, abychom

si „navzájem“ sloužili, k čemuž jsou také třeba pastýři z řad laiků. V určitém slova smyslu jsou tedy všichni věřící

povoláváni k tomu, aby si navzájem v Kristu poskytovali pastorační péči. Vedoucí skupinky pak má v této oblasti

určité zvláštní obdarování. Nemusíte tedy hned cítit povolání ke službě ordinovaného pastora, abyste byli dobrými

vedoucími skupinky.

Jakmile budete s lidmi v úzkém kontaktu, rychle si uvědomíte, v čem je pastorační péče úžasná a v čem je děsivá.

Je úžasné podílet se na díle Ducha svatého při tom, když jsou lidé stále více proměňováni do podoby Krista. Je ale

děsivé si neustále uvědomovat své naprosto omezené možnosti. Pastýř proto musí mít správný postoj – vždy se musí

s pokorou spoléhat jedině na Krista, projevovat hlubokou vděčnost za jeho milosrdenství a činit upřímné pokání za

množství svého hříšného jednání a pohnutek.

Znaky biblického vedoucího

Bibličtí vedoucí sledují

křesťanský záměr

Musí vědět, jaký záměr má Bůh s tímto světem a se svým lidem. Cílem veškerých dějin

je Boží sláva. Vedoucí musí chápat Boží plán spásy v Kristu a konečný výsledek tohoto

plánu. Naším záměrem má být budování království Božího nikoli doslovnými zbraněmi,

ale prostřednictvím ducha pravdy plynoucího z Písma a modlitby.

Bibličtí vedoucí používa-

jí křesťanské metody 1. Vedou svým příkladem (viz 1Pt 5,2). Lidé následují lidi, nikoli abstraktní zásady.

Vedoucí proto musí být příkladem v tom, že sám roste jako učedník. Není tyranem ani

žádnou autoritou. Autoritou je pouze Slovo Boží; vedoucí se podřizuje Slovu Božímu

naprosto stejně jako kdokoli jiný.

2. Vedou svou službou (Marek 10,35n). Ježíš byl silný vedoucí, ale vše používal ke

službě Bohu a lidem, nikoli k tomu, aby si získal významné postavení či moc. Vedoucí

je tedy především služebníkem.

Bibličtí vedoucí chápou

lidi křesťanským způso-

bem

Chápou křesťanským způsobem druhé i sebe sama. Patří sem tyto tři základní prvky:

1. Každý člověk byl stvořen k obrazu Božímu. Proto je důležité zacházet se všemi lidmi

s nejvyšší úctou a důstojností.

2. Lidé jsou hříšní. Vedoucí musí zacházet jemně se všemi, kdo možná žijí v určité

nevědomosti a vracejí ze zpět k nějakému nesprávnému jednání, protože si dobře

uvědomuje, že sám má určité slabé stránky.

3. Lidé mohou být vykoupeni. Vedoucí musí věřit v moc evangelia lidi proměňovat.

Charakter dobrého pastýře

Vřelost Dívejte se na lidi optimisticky a zacházejte tak s nimi. Vřelost je často věc zcela neverbál-

ní – může jít o určité gesto, postoj, oční kontakt, výraz tváře, vnitřní rozpoložení, náhled

na čas. Klíčem ke vřelosti je mluvit osobně, nebát se vyjádřit soucit a náklonnost, nebát

se druhé často a upřímně chválit. Opatrnost je ale na místě, protože lidé snadno vycítí

hranou chválu.

Transparentnost Biblicky též „upřímnost“. Tak se projevuje křesťanská pokora (stav, kdy člověk zapo-

míná sám na sebe, kdy se nezaměřuje na sebe). Znamená to otevřeně mluvit o svých
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myšlenkách a pocitech i o svých omezeních. Transparentnost si vyžaduje pravdivě mlu-

vit o tom, co nám dělá starosti a co potřebujeme. Ale nutně to neznamená každému si

„vylévat srdce“, protože tím na sebe můžeme jen strhávat pozornost anebo tím může-

me druhými i manipulovat. Pokud mluvíme o sobě, děláme to v zájmu služby druhým.

Transparentnost také znamená integritu – charakternost, poctivost, čestnost – kdy náš

veřejný obraz se nijak zásadně neliší od našeho soukromí.

Aktivní naslouchání Co aktivní naslouchání není:

1. Papoušek. „Takže tedy říkáš. . .“
2. Guru, který má vždy po ruce nějaké klišé či citát.

3. Detektiv, který zahrne druhé palbou otázek.

4. Pan chytrý, který má vždy na vše odpověď.

5. Prorok, který už teď zná veškerou budoucnost.

6. Sangvinik, který je vždy jen pozitivní.

7. Soudce, který vždy rychle poukáže na chyby.

8. Historik, který do nekonečna mluví o svých zkušenostech.

Aktivní naslouchání znamená:

1. Klást otevřené otázky, které jsou v rozhovoru pomocí.

2. Nespěchat s odpovědí, ale ujistit se, zda dotyčnému správně rozumíme.

3. A nakonec předložit různá řešení a případně pomoci je druhému zvážit.

Jak dlouho máme druhým naslouchat, než jim poskytneme odpovědi?

Je třeba naslouchat déle:

1. Pokud dotyčný odpověď zná, ale potřebuje spíše oporu než informace.

2. Pokud víte, že odpověď pro druhého nebude snadno přijatelná.

3. Pokud dotyčného dobře neznáte.

4. Pokud si nejste jisti, co od vás dotyčný skutečně chce.

Stačí naslouchat kratší dobu:

1. Pokud se dotyčný dopouští nějakého hříchu přímo během vašeho rozhovoru (tlachá,

pomlouvá atd.).

2. Pokud se svou mnohomluvností chce zjevně vymluvit z nějakého zásadního problé-

mu.

3. Pokud je dotyčný opilý nebo je evidentně v depresi.

4. Pokud s dotyčným mluvíte o téže záležitosti již po několikáté.

Služba Všímejte si, pokud jsou lidé „zdrceni“ různými situacemi ve svém životě. Může se jednat

o určitou rodinnou či osobní krizi (nemoc, úmrtí, problémy). Nabídněte takovému člově-

ku podporu, modlitbu a konkrétní pomoc. Někteří lidé mají problémy v práci či v oblas-

ti bydlení, mohou jim třeba chybět některé základní potřeby. Mohli byste jim pomoci?

Mohli byste je někam nasměrovat? Můžete se o pomoc postarat?

Pozvěte lidi k nějaké aktivitě, která by je mohla těšit: pozvěte je na výstavu nebo třeba

na sportovní událost atd. „Službou“ je, pokud jim takovou aktivitu nějak usnadníte (třeba

jim zakoupíte vstupenku!). A v neposlední řadě seznamte lidi s druhými, kteří by jim

mohli být nějak nápomocni, třeba v jejich práci nebo službě.

Pomozte lidem, aby se obraceli přímo na Boha a nikoli primárně na vás

Je zcela zásadní, aby pastor lidem pomáhal obracet se přímo na Boha. Mnozí lidé se tomu totiž vyhýbají. Mnozí

podléhají obrovskému pokušení obracet se na vás místo na Boha a vy sami jako vedoucí budete v pokušení jim to

dovolit. Vždyť vám to může i lichotit. Je ale třeba takovému pokušení odolávat.
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Ke skutečné změně v našem životě dochází jen tehdy, když jednáme přímo s Bohem. Nesmíte lidem dovolit, aby

za vámi chodili jako za někým, kdo má na vše nejlepší odpověď, a aby měli pocit, jako by přitom jednali s Bohem.

Vaší základní úlohou je lidem pomáhat, modlit se za ně a učit je, jak se modlit a být citliví vůči Bohu.

Hlediska pastýřské práce

V Bibli je výraz, který překládáme jako „pastorace“, „pastorační práce“ či „pastýřská práce“. Pastýř na sebe v pod-

statě bere odpovědnost za dlouhodobý růst členů stáda. V čem tedy spočívá pastýřská práce?

1. Pastýřská práce souvisí se schopností vést křesťany k tomu, aby si zodpovědně navzájem poskytovali pastorační

péči.

2. Pastýřská práce spočívá v dovednosti rozpoznat, v jakém ohledu lidé potřebují růst. Je to umění stanovit duchovní

diagnózu.

3. Pastýřská práce znamená vést lidi k dalšímu růstu (ne však nezbytně stále něco dávat). Pastýř lidi směruje tam,

kde najdou zdroje pro svůj růst.

4. Pastýřská práce je obdarování, kdy pastýř lidem pomáhá najít jejich vlastní obdarování.

5. Pastýřská práce je viditelná péče skrze osobní kontakt.

Skutky 20,28 – „Dávejte pozor na sebe a na celé stádo.“ Pastýř se snaží co nejlépe poznat daného člověka, jeho

problémy i potřeby. Pastýř tedy musí znát lidi a lidé si mají uvědomovat, že je pastýř zná.

Skutky 20,31 – „Po tři roky [jsem] dnem i nocí nepřestal se slzami napomínat jednoho každého z vás.“ Právě takovou

lásku a péči projevuje pastýř při svém osobním kontaktu s lidmi. Chce být natolik transparentní, aby lidé viděli, jaké

city vůči nim chová („se slzami“). Za druhé, pastýř dává najevo, jak mu na lidech záleží, tím, že s nimi chce být. Je

lidem k dispozici („dnem i nocí“) a tím napodobuje lásku toho největšího Pastýře.

4.2 Změna podle Bible

Potřeba změny

(Viz Mahaney, Why Small Groups?)

Jedním z cílů křesťanského života je postupně se měnit k obrazu Krista (Ř 8,29). Všichni k tomu máme daleko,

nejsme takoví, jací bychom měli být. Bůh chce, aby pokud možno nebyl rozdíl mezi tím, kým jsme a kým bychom

mohli být, a my bychom proto měli chtít totéž. Potřebujeme se měnit. Úlohou pastýře je pomáhat dalším ke změně.

Proto je zásadní, abychom dobře chápali, jak ke změně dochází. V této kapitole jsou proto teologické i metodické

základy pro „pastorační péči“.

Tato kapitola je velmi dlouhá, abychom semohli každým hlediskem zabývat dostatečně podrobně. Začněme krátkým

předběžným přehledem:

• Cílem naší změny je Ježíš Kristus.

• Moc ke změně dostáváme jen díky Boží milosti.

• Nástrojem změny je Písmo, které prostřednictvím Ducha svatého uplatňujeme na své srdce.

• Bitevním polem, kde probíhá změna, je naše srdce – zde probíhá bitva s naší vzpourou proti Bohu a s naší zálibou

v modlářství.

• Proces změny je pak dvojí: Za prvé je třeba činit pokání a odvrátit se odmodel. A za druhé je třeba věřit evangeliu.

• Prostředím, kde ke změně dochází, je křesťanská komunita, kde je Bůh uctíván.

• A nakonec je třeba mít na mysli, že se jedná o celoživotní proces, přičemž Bůh nám dává sílu, abychom v tomto

procesu vytrvávali.

Cíl změny: Být jako Kristus

Cílem, k němuž jsou určeny Boží děti, je být jako Ježíš ve slávě svého lidství. „Kdo říká, že v něm zůstává, musí

sám také žít tak, jak žil on“ (1J 2,6). Když vzhlížíme k Ježíši, poznáváme, co znamená být úplnou lidskou bytostí.
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V Ježíši, který zde byl v těle, vidíme toho, kdo žil před Bohem se zcela nerozděleným srdcem. Vše činil z lásky

k Otci. Plně se nasazoval pro Boží záměry a činil to v plné závislosti na Bohu, byl smělý v modlitbě a v pokoře se

podřizoval Božímu vedení. Celým srdcem se nasazoval ve společenství Božího lidu, kde zájmy ostatních dával před

své vlastní. Žil životem v čistotě, věrnosti, moudrosti a lásce ve všem co, říkal, dělal i jak smýšlel.

Nacházel plné potěšení v tom, v čem má potěšení Bůh, a radoval se z Otcovy dobroty. A stejně jej zarmucovalo i to,

co zarmucuje Boha. Rmoutil se nad tímto padlým svět – nad jeho hříšností, chudobou, útlakem a smrtí.

Tento portrét by pochopitelně mohl být ještě podrobnější, ale i v tomto částečném obraze vidíme Ježíšovu úchvat-

nou slávu. Ježíš žil plným lidským životem. A my máme Ježíše napodobovat v jeho dokonalém lidství. Máme být

v každém ohledu jako on. „Mějte . . . v sobě to smýšlení, které bylo i v Kristu Ježíši“ (Fp 2,5).

Zdroj změny: Boží milost

1. Bůh nás proměňuje svou

milostí

Písmo jasně uvádí, že spása je možná jedině díky Boží milosti. Spása ve všech svých

částech – pokud jde o to, co se již stalo a co se ještě má stát – je darem. Svého spasení

nemůžeme nijak dosáhnout ani jej nemůžeme nijak zapříčinit. „Srdce proměňuje Bůh.“

Ospravedlnění (jednorázový akt, jímž jsme před Bohem prohlášeni za spravedlivé) je

dosahováno jedině milostí a stejně je jedině milostí dosahováno i posvěcení (postupný

proces, kdy se stáváme svatými). Tohoto díla dosahuje od začátku do konce jedině Bůh.

Ježíš je „počátkem i koncem naší víry“. Docházíme tedy k závěru, že toto dílo přeměny

je vlastně veskrze tajemné. Bůh nás svou milostí proměňuje podle svého plánu a svého

vlastního načasování. Jeho dílo pokračuje, i když můžeme mít pocit, že se nic neděje.

Pokud nám výše uvedené skutečnosti nedocházejí, vede to ke katastrofálním důsledkům.

A přesto se zde hodně lidí mýlí. Začnou svůj křesťanský život na základě toho, že jejich

přijetí od Boha a jejich postavení u Boha je pouze na základě milosti, bez jakýchkoli

osobních zásluh. Ale pak si začnoumyslet, že toto postavení si musí udržet svým vlastním

úsilím. Křesťanem se člověk stane díky Bohu, ale křesťanem pak údajně zůstane díky

svému úsilí. Pavel nás před takovým smýšlením velmi důrazně varuje; považuje je za

odmítnutí evangelia (Ga 3,3–5). Důsledkem je přinejmenším to, že nebudeme zakoušet

život plný milosti a radosti.

Jinde Pavel píše: „Amy všichni, spatřujíce s odhalenou tváří Pánovu slávu jako v zrcadle,

jsme proměňováni v týž obraz, od slávy k slávě, jako od Pána Ducha“ (2K 3,18). Růst

v křesťanském životě je vždy růstem v milosti a díky milosti a nikdy bez milosti. Pokud

tuto skutečnost ztratíme ze zřetele, stane se nám křesťanský život břemenem. Ke změně

dochází milostí prostřednictvím víry!

2. Bůh ve svém díle, při

němž nás proměňuje,

počítá s naším úsilím

Máme sice určitou úlohu, kterou však plníme pouze díky tomu, že nejprve vykonal své

dílo Bůh, na čemž jsme naprosto závislí. Pavel píše: „S posvátnou úctou uvádějte svou

spásu ve skutek. Bůh sám totiž ve vás působí, abyste nejen chtěli, ale i dělali, co se mu

líbí!“ (Fp 2,12–13 B21). Ano, máme se namáhat, ne však v tom smyslu, že bychom si

svými skutky spásu zajistili, ale že uvádíme svou spásu ve skutek, tedy že v souladu se

svou spásou žijeme.

Ano, máme konat, ale vše záleží na Bohu, díky němuž pak může docházet v našem ži-

votě ke změnám. Jsme si plně vědomi, že původcem naší přeměny je Bůh, což nám pak

dává volnost vynakládat to největší možné úsilí. Nemusíme se nechat ochromit strachem

ze selhání ani nemusíme své úsilí vzdávat, když u sebe nevidíme žádný pokrok. Máme

svobodu jít s milostí dál, v plné závislosti na tom, že Bůh bude naše srdce ještě dále měnit.

Nástroj ke změně: Písmo

Ke změně v našem životě dochází jedině tehdy, když v našem srdci působí společněmoc Ducha svatého a prav-

da z Písma.Duch svatý a Písmo pomáhají odhalovat náš hřích jak v našem chování, tak i v našich pohnutkách. Také

dostáváme povzbuzení a zaslíbení, která můžeme používat a o něž se můžeme opírat ve svém boji o život ve věrnosti.
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Mají-li se lidé měnit (a my sami také), budeme se za ně modlit a ukazovat jim, jak se na jejich život vztahuje Písmo.

Budeme se snažit Písmo chápat a uplatňovat jej ve svém životě. Pokud naše komunity nebudou vystaveny působení

Bible a pokud nebudeme Bibli aplikovat na své srdce, nebude ke změnám docházet.

Pavel uvádí, že „veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k učení, k usvědčování, k napravování, k výchově

ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl takový, jaký má být, důkladně vystrojený ke každému dobrému skutku“ (2Tm

3,16–17). Křesťané po celá staletí věřili, že Bible je naprosto dostatečná, pokud jde o naše otázky, potřeby, starosti

a problémy. Bůh nám v Písmu říká vše, co potřebujeme vědět, abychommohli žít plným životem. Písmo nás „poučuje

o Bohu, o nás samotných, o dobru a zlu, o pravdě a lži, o milosti a soudu a o světě kolem nás, se vším jeho utrpením

a úskalím“ (Powlison).

Proto je velmi nebezpečné opomíjet Písmo ve svém životě. A stejně nebezpečné jsou i různé náhražky – alternativní

vysvětlení, co je s lidstvem špatně, a alternativní způsoby nápravy. Písmo námdávámožnost tomuto světu do hloubky

porozumět, na stránkách Písma nacházíme moudrost potřebnou k chápání svého života a svých problémů ve veškeré

jejich složitosti.

Bitevní pole, kde probíhá změna: Naše vzpurné srdce

Co je s námi jako s lidmi v nepořádku? Lidé definují základní problém různě, a proto se snaží i o různé změny. Je-li

ale chybná ‚diagnóza‘, bude pak stejně chybná i doporučovaná ‚léčba‘.

Podle Bible je naším základním problémem skutečnost, že žijeme v záměrné vzpouře vůči Bohu. V našem srdci

probíhá před každým naším jednáním duchovní bitva. Náš problém je problém srdce (L 6,43n). Naše pohnutky nás

vedou ke smýšlení, že by mohlo být lepší sloužit sobě než Bohu. Podle Římanům 1 není naším hlavním problémem

to, že by naše potřeby zůstávaly nenaplněny, ale že se ve svém srdci ničemně obracíme proti Bohu. Stavíme se proti

Bohu, nechceme mu připisovat slávu a odmítáme jej jako svého Pána (Ř 1,18n). V samotné podstatě jsme ale bytosti

stvořené s potřebou uctívat, a proto musíme něco uctívat. Proto pak třeba uctíváme stvoření (Ř 1,25). Nakonec se

takovými věcmi necháváme zotročit, což v našem životě působí jen spoušť (Ř 1,26n).

Jinými slovy lze říci, že naším základním problémem jemodlářství. Místo Boha uctíváme náhražky. Tato vzpoura

je pak příčinou veškerých emočních a duševních problémů a problémů v oblasti chování.

Pro skutečnou změnu v životě je tedy třeba se odvrátit od model a obrátit se k evangeliu. Tento disciplinovaný

přístup, kdy činíme pokání a projevujeme víru, pak musí pokračovat po celou dobu křesťanského života.

1. DISCIPLÍNA ZMĚNY: Pokání (odvrácení se od model)

1. Modly a „žádosti

těla“

Modly nejsou jen sošky a další předměty na pohanských oltářích. Tyto objekty často sym-

bolizovaly, co by příslušné božstvo mělo vykonat pro své ctitele. Když takovou symbo-

liku pochopíme, zároveň nám dojde, jak nesmírně propracované je modlářství v dnešní

době. Uctívání model se totiž nevyskytuje jen mezi naivními a pověrčivými společen-

stvími, ale je charakteristické pro všechny lidské bytosti.

Naší modlou je cokoli, na co spoléháme, co má dát našemu životu smysl. O takových

věcech pak třeba říkáme, „Právě to mně učiní šťastným,“ nebo „Pokud to nebudu mít,

nebude můj život stát vůbec za nic“. V podstatě tím ale říkáme: „Bože, je dobré tě mít,

ale naprosto nezbytně potřebuji ještě tuto další věc, jinak můj život nebude mít smysl

a nebudu šťastný. Bez ní budu úplně zoufalý. Ty mi prostě nestačíš. Potřebuji i tohle,

abych měl pocit životního naplnění. Vlastně, pokud mi to vezmeš, odvrátím se od tebe.

S tebou se přece dá nějak vyjednávat. Ale tohle prostě musím mít! Je to teď vlastně

cílem mého života. Pokud mi nepomůžeš toho dosáhnout, možná se od tebe budu muset

odvrátit.“

Člověku často nestačí jen jedna modla. Kalvín řekl, že lidské srdce je jakousi „továrnou

na modly“. S neobvyklou důmyslností si vytváříme nové a nové modly a klidně slouží-

me i několika z nich zároveň. „Modlou může být určitý fyzický předmět, majetek, osoba,

aktivita, úloha, instituce, naděje, obraz, myšlenka, potěšení či životní vzor“ (Keyes). Do-

mníváme se, že modla má moc dát nám pocit štěstí a uspokojení, a proto se jí necháme

opanovat. Vášnivě se jí zaobíráme a čekáme, jaké „požehnání“ nám z ní bude plynout.

Nakonec nás ovládne. A přesto ji umíněně chceme a uděláme pro ni vše možné.
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Když o těchto věcech začneme prohlašovat, „to přece musím mít,“ možná si uvědomíme,

jak velká podobnost je mezi modlami a mezi „žádostmi těla“ (Ga 5,16). Musíme se ale

mít na pozoru, abychom tento pojem nedefinovali příliš úzce. „Žádosti těla“ nejsou jen

nějaké záliby, spíše se jedná o „nezřízené žádosti“. Mnohé žádosti jsou samy o sobě na-

prosto oprávněné, ale u jiných tomu tak není. Powlison uvádí následující soupis: „Mezi

žádosti těla patří samotné tělo, vzduch, zdraví, voda, jídlo, oděv, přístřešek, sexuální po-

těšení, odpočinek a cvičení. Mezi žádosti mysli patří pocit štěstí, pocit láskyplného přijetí,

smysluplnost, peníze a majetek, úcta, postavení, pocit úspěchu a vlastní úspěch, sebeúcta,

nadvláda, moc, samospravedlnost, estetické potěšení, poznání, manželství a rodina.“ Pro-

blém není v tom, že mnohé z těchto věcí chceme, ale v tom, že je chceme v nezdravé míře.

Projevujeme pak nezřízenou touhu, která nás ovládá namísto Boha. Chceme takové věci

více než poslouchat Boha a přinášet mu potěšení. Jakmile se takové věci dostanou v na-

šem životě na takové místo, že po nich nezřízeně prahneme, stávají se pro nás modlami.

Pomocí výrazů jako modlářství a žádosti těla se vlastně „souhrnně popisuje, co je s lid-

mi v Božích očích špatně“. Pomocí těchto termínů si také umíme lépe vysvětlit, „co“

děláme a „proč“ to děláme. Tyto termíny poukazují na pohnutky lidského chování. Uctí-

vání model vede k jednání, postojům a myšlenkám, které se nás plně zmocní a zbaví nás

naší lidské podstaty. Veškeré naše škodlivé jednání a nepříjemné pocity – hněv, obavy,

sebelítost atd. – lze vysvětlit na základě našich žádostí a model (L 6,43n).

Máme-li se od těchto problémů osvobodit, bude třeba zlomit moc těchto model, vykořenit

je ze svého života a podřídit se Bohu a jeho lásce. Když přestaneme uctívat tyto náhraž-

ky Boha a zaměříme se plně na uctívání Boha v Kristu, uvidíme, že naše nejničivější

problémy zmizí a v našem životě dojde k významné změně.

2. Úloha utrpení a špat-

ného zacházení

Lidé často tvrdí, že jejich problémy jsou výsledkem nějaké újmy či špatného zacházení

ze strany druhých. Jak s tímto tvrzením naložit?

Za prvé, lidé skutečně bývají jinými zraňováni a mají pak problémy, které plynou z hříchů

jiných lidí a z života v tomto padlém světě. Lidé jsou zraňováni způsobem, který si na-

prosto nezasluhují. Jsou proti nim páchány hříchy, někdy tím nejničemnějším způsobem.

Bylo by nesmyslné to popírat. Svět zcela jistě není takový, jaký měl původně být, a lidé

se nechovají, jak by měli. Lidé, kteří nějak trpěli špatným zacházením ze strany druhých,

potřebují citlivý přístup, pochopení a moudrou radu. Je třeba jim umožnit truchlit nad

ztrátou toho, co by bývali mohli mít. Musí mít svobodu, aby mohli špatnost označit za

špatnost. Musí dostat sílu, aby případně mohli konfrontovat příslušné viníky. Potřebují

vědět, že je zcela na místě nedůvěřovat těm, kdo zradili jejich důvěru. Také potřebují

dospět k přesvědčení, že Bůh je schopen zlo použít k dobrému.

Za druhé, špatné zacházení sice mohlo být velmi závažné, ale není možné se na jeho zá-

kladě vymlouvat na své chování. Prostě není pravda, že se chováme určitým způsobem

jen proto, že se nám nedostalo lásky, nebyla budována naše sebeúcta, byli jsme zrazováni

atd. Powlison píše: „Události z naší minulosti v nás nevyvolávají touhu po přijetí od dru-

hých nijak víc, než takovou touhu působí i události současné. Nejsou ale příčinou našich

žádostí.“ Prohřešky jiných proti nám nejsou příčinou našeho chování. Přestali bychom

tak totiž být odpovědni za své jednání a za své názory. Ano, možná jsme byli oběťmi,

ale zároveň musíme přijímat odpovědnost za své chování. Je zcela na místě říci, že bylo

naprosto špatné, když s námi někdo určitým způsobem zacházel. Není však na místě tvr-

dit, že takové zacházení nás přimělo, abychom se chovali určitým způsobem, anebo nás

vedlo k určitým nezřízeným žádostem. Powlison dále uvádí: „Neexistuje žádný důvod,

proč by člověk měl sloužit určité žádosti spíše než Bohu; hřích je naprosto iracionální

a pošetilý.“ Měli bychom sice udělat vše možné, aby lidé nemuseli zakoušet utrpení, ale

přesto je každý jednotlivec odpovědný za to, jak bude se svým utrpením zacházet a zda

bude věrný vůči Bohu.
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Následkem utrpení můžeme mít i sklon k určitému chování. Až bude Bůh soudit naše

postoje a jednání, může to vše vzít v úvahu. Ale rozhodně nemůžeme popírat svou od-

povědnost za své postoje a jednání. Proto jsme oběťmi a zároveň i viníky, druzí se proti

nám prohřešují a my se zároveň prohřešujeme proti druhým.

3. Pokání z modlářství Pokání a umrtvování žádostí – pojmy často používané při překonávání hříšných zvyků

– naše soudobá kultura příliš dobře nechápe, jakkoli jsou zásadní při tom, abychom se

mohli účinně zaměřit na své problémy a měnit se. Pokání znamená odvracet se od hří-

chu, umrtvování žádostí znamená usmrcovat hřích. K pokání a umrtvování žádostí musí

docházet jak v rovině chování, tak i v rovině pohnutek. Když pracujeme na sobě a pomá-

háme v tom i druhým, musíme se zaměřovat jak na „skutky těla“, tak i na „žádosti těla“,

tedy na vnější projevy i na vnitřní pohnutky.

Pokání a umrtvování žádostí se týká mj. i následujících skutečností:

1. Pravidelné sebezkoumání. Musíme činit pokání nejen z hříchu všeobecně, ale také

naprosto konkrétně. K tomu je třeba zaměřit se vždy na konci dne na své myšlenky

a jednání s cílem konkrétně určit, kde jsme selhali, v jaké oblasti jsme Bohu nemohli

přinášet radost. Pomocí v tomto ohledu je například publikace A Diary of Private

Prayer (Deník pro modlitbu v soukromí, John Baillie), kde dostáváme vodítko k ranní

a večerní modlitbě a k zamyšlení nad celým dnem.

2. Odhalení model v srdci, které jsou příčinou určitého chování. Máme-li skutečně či-

nit pokání za své modlářství, musíme je nejprve odhalit. Není ale třeba hned podnikat

nějaký „hon na modly“. Spíše je lépe být citlivý vůči určitým projevům hříšného cho-

vání, na němž se projeví určité touhy či žádosti, které ovládají naše srdce. Například

hněvivě vybuchnete, protože vás někdo přerušil, protože chcete, aby vždy vše pro-

bíhalo hladce, nebo protože vyžadujete úctu atd. Je důležité pokusit se zjistit, jaké

touhy v takovém případě získávají převahu nad naší touhou líbit se Bohu. Jen tehdy

pak může být naše pokání a umrtvování žádostí účinné.

Některé ze svých model můžete odhalit pomocí následujících „diagnostických“ otázek:

Pokud se hněváte, zamyslete se: „Je tu něco, co je pro mně až příliš důležité?

Něco, co prostě musím mít? Hněvám se tedy proto, že mi něco brání danou věc

dostat, ale podle mně to musím mít, i když to není nezbytné?“

Pokud si děláte obavy nebo máte strach, zamyslete se: „Jedná se o něco, co je

pro mně až příliš důležité? Něco, co prostě musím mít? Mám tedy obavy proto,

že existuje určitá hrozba, že takovou věc nedostanu, ale já ji prostě musím mít,

i když není nezbytná?“

Pokud jste sklíčení nebo se nenávidíte, zamyslete se: „Jedná se o něco, co je

pro mně až příliš důležité? Něco, co prostě musím mít? Cítím se tedy tak špatně

proto, že jsem selhal v něčem (nebo jsem ztratil něco), co je podle mně naprosto

nezbytné, přestože to nezbytné není?“

3. Uvažujte o tom, jak jsou vaše hříchy a modly hrozné. Musíme vidět, jak jsou naše

hříchy a žádosti odporné. Kdosi napsal: „Pokání neznamená spínat ruce či věšet hlavu,

ale pracovat na srdci, dokud se nám samotný hřích nestane odpornější než jakékoli

jeho následky.“ Musíme se snažit vidět, jak je náš hřích skutečně hrozný (vždyť za

něj zemřel Kristus, a proto se o svém hříchu neopovažujme říkat, že to přece „není

nic až tak hrozného“), jak je nebezpečný (pokud s ním nebudeme něco dělat, staneme

se vůči němu časem zcela neteční, takže pak už bude změna téměř nemožná, a takový

hřích bude v našem životě působit jen zkázu) a jak je špatný (hřích zarmucuje Ducha

svatého a maří Kristovu lásku; Ježíš je naším hříchem opět a opět zraňován).

John Owen radí: „Pohleďte na toho, koho jsme probodli, a bědujte. Řekněte své duši,

‚Co jsem to jen udělal? Jakou láskou, jakou krví, jakou milostí jsem opovrhl, jak jsem

po tom všem šlapal! Takto se tedy odvděčím Otci za jeho lásku, Synu za jeho prolitou
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krev, Duchu svatému za jeho milost? Takto se tedy odplatím Pánu, že poskvrním srd-

ce, za jehož obmytí Kristus zemřel a v němž se Duch svatý rozhodl přebývat? Co tedy

řeknu svému drahému Pánu Ježíši? Považuji účast s ním za tak malou hodnotu? . . .
Pohrdl jsem láskou, milosrdenstvím, milostí, dobrotou, pokojem, radostí i útěchou.

Pohrdl jsem tím vším a považoval to vše za nic, jen abych mohl setrvávat v hříchu!‘“

4. Skoncujte se svými hříchy a modlami. Někdy si můžeme připadat jako „tlakový hr-

nec“. Nutkání k hříchu může být někdy natolik silné, až máme pocit, že prostě musí-

me nechat ujít trochu vzduchu, abychom si vůbec udrželi určité zdraví. Po nějakém

„malém hříchu“ se pak vrátíme k tomu, že se zase snažíme dělat radost Bohu. Ale

z hlediska Bible je lépe si člověka přirovnat k domu, v jehož zdech jsou myši. Má-

te-li se jich zbavit, nebudete je krmit „jen trošku“ v naději, že díky takovému vašemu

laskavému chování se rozhodnou z domu odejít. Lepší možností je nechat je vyhla-

dovět až k smrti. Proto jim nenecháte ani kousíček ničeho k snědku. A stejně tvrdě

musíme postupovat vůči hříchu ve svém životě. Musíme vědět, jaké situace jsou pro

nás velkým pokušením, a proto se jim vyhýbáme. Již ráno přemýšlíme o svém dni

a snažíme si představit, v jakých situacích bychom mohli snadno selhat a připravíme

se na ně. V souboji s hříchem se máme ‚vzepřít až do krve‘ (Žd 12,4). Pokud budeme

s hříchem zacházet jen jemně nebo nahodile, vystavujeme se nebezpečí, že budeme

neustále jen jeho obětí.

5. Osvojte si postoje a jednání, které jsou součástí bohulibého života. Nestačí přestat

s hříšným chováním. Je třeba místo něj zařadit chování správné. Pokud nás například

„láska k penězům“ vedla ke krádežím, musíme nejen přestat krást, ale musíme začít

být vůči druhým štědří (viz Ef 4,25–32).

Výše uvedené skutečnosti by nás měly vést k závěru, že pokání znamená mnohem více

než říci, „To je mi líto!“ Pokání může být pomalým a bolestivým procesem, který však

nakonec vede k životu!

4. Pokání ve světle evan-

gelia

Než přejdeme k duchovní disciplíně víry, je důležité si uvědomit, že pokání a víra jsou

dvě strany jedné mince. Biblické pokání v sobě vždy zahrnuje víru v evangelium. Proto

je naše pokání vždy pokání s vírou a naše víra je vždy víra, která nás vede k pokání.

Pokání vždy znamená, že se odvracíme od model ke Kristu jako Spasiteli. Pokání, které

nepramení z víry v Krista a které nevede k takové víře, vůbec není biblickým pokáním.

Je to pak jen nějaká další snaha, jak si získat u Boha zásluhy.

2. DISCIPLÍNA ZMĚNY: Víra (víra v evangelium)

1. Ústřední postavení

evangelia s ohledem na

změnu

Pavel píše v dopise Koloským: „A jako na celém světě přináší [toto evangelium] ovoce

a roste, tak je tomu i mezi vámi od toho dne, kdy jste je uslyšeli a poznali Boží milost

v pravdě“ (Ko 1,16). Z tohoto vyjádření je vidět, že evangelium není zásadní jen při

našem obrácení, ale i při dalších, pokračujících změnách v našem životě. Jak rosteme

v porozumění evangeliu, co se týče důsledků a jeho uplatňování, je v našem životě vidět

stále více ovoce. Nikdy ale nevyrosteme duchovně natolik, že už bychom evangelium

nepotřebovali. Evangelium potřebujeme, abychom se stali křesťany, a potřebujeme je,

abychom pak jako křesťané dále rostli. Evangelium je „Boží moc k záchraně“ (Ř 1,16),

tedy ne jen pro započetí procesu spásy, ale i pro jeho završení. Moc evangelia zakoušíme,

když mu věříme do hloubky a když se s ním plně ztotožníme. Mnoho našich problémů

plyne z toho, že evangelium nechápeme a neuplatňujeme. Klíčem ke stálé a hluboké

duchovní obnově je neustálé objevování nových a nekonečných hlubin evangelia.

2. Co je evangelium? Evangelium je: „Toho [Krista], který hřích nepoznal, za nás [Bůh] učinil hříchem, abychom

se my v něm stali Boží spravedlností“ (2K 5,21). Jsme natolik hříšní, ztracení a bezna-

dějní, že nás může spasit jedině život a smrt Syna Božího. Ale Písmo také uvádí, že
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ti, kdo věří v Kristův život a smrt, nyní „před sebou postavili svaté, bez poskvrny“ (Ko

1,22–23). Evangelium nám vlastně říká, že jsme mnohem hříšnější a zkaženější, než jsme

si kdy vůbec dokázali pomyslet, a přesto jsme přijímáni a milováni více, než jsme kdy

vůbec mohli doufat, protože Ježíš Kristus za nás žil a zemřel. Evangelium (jak to napsal

Luther) znamená, že jsme simul iustus et peccator – zároveň spravedliví i hříšní. Když si

uvědomujeme, že jsme dosud hříšníci, vede nás to k pokoře, takže si uvědomujeme svá

omezení. Když si však zároveň uvědomujeme, že jsme hluboce milované děti a že jsme

díky Kristu v Božích očích svatí, naplňuje nás to radostí a důvěrou.

Evangelium znamená, že Bůh nás přijímá, a nejedná se jen o nové postavení před Bohem,

Bůh nás přijímá tak, že je přímo s námi, přímo v nás. Bůh nás nepřijímá tak, že by si od nás

udržoval odstup. Nepřijímá nás zdráhavě, s nelibostí. Evangelium nám říká, že Kristus

v nás prostřednictvím svého Ducha přímo žije. Je naším stálým společníkem a jeho moc

je stále v nás. Dobrou zprávou tedy je skutečnost, že dostáváme obrovský dar, kdy

nás Bůh plně přijímá a kdy v nás sám přebývá, což je možné jedině a díky Kristovu

dílu.

3. Evangelium nám

dává nové schopnosti

ke změně

Při správném pochopení se evangelium projevuje třemi zásadními způsoby:

1. Evangelium nám umožňuje činit pokání ze své vlastní spravedlnosti. Většina lidí je

sice ochotna připouštět své hříchy a kát se z nich, ale křesťan činí pokání i ze své

spravedlnosti. Křesťan si totiž uvědomuje, že jeho „spravedlivé“ skutky nejsou jen

nedostatečné pro správné postavení před Bohem, ale často jsou samy o sobě hříšné.

Proč? Protože jsme je konali, abychom si přivodili spásu sami, bez Krista. Pokud jde

o spásu, křesťan se spoléhá plně a jedině na dílo Kristovo, na nic jiného. Křesťan

chápe, že nás od Boha oddělují nejen naše hříchy, ale i naše „dobré skutky“.

2. Evangelium nám umožňuje uznat hloubku své vlastní ničemnosti. Křesťan ví, že je

mnohem hříšnější, než nakolik je schopen si toho být vědom. Ve svém srdci můžeme

vždy odhalit nové hloubky své zkaženosti. Křesťan má jistotu, že jej Kristus přijímá,

a proto se nemusí snažit svou špatnost zakrývat. Může být otevřený vůči modlám

a nezřízeným žádostem, které někdy ovládají jeho srdce. To křesťanovi umožňuje

pracovat na svých chybách a také by jej to mělo vést k pokoře a k ochotě odstraňovat

své sklony hájit se.

3. Evangelium ukončuje naše snahy o vlastní spásu. Před přijetím evangelia lidé žijí

nezávisle na Bohu, jako by jej nepotřebovali. Takovým způsobem mohou žít bez

jakéhokoli náboženství, ale klidně i s ním. Náboženská lhostejnost („světská pýcha“)

vede člověka k tomu, že je svým vlastním spasitelem i pánem. („Nikdo mi nebude

přece říkat, jak mám žít nebo co mám dělat. Sám si budu určovat, co pro mně je a co

pro mně není dobré!“) Mravnost a zbožnost („náboženská pýcha“) ale také může vést

člověka k tomu, že je svým vlastním spasitelem i pánem. („Žijumravněji a duchovněji

než jiní lidé, takže Bůh mně za to musí patřičně odměnit!“) Proto se mravní a zbožní

lidé mohou vyznačovat povýšeností a pýchou, anebo se mohou neustále zaměřovat

na pokání za své hříchy a pocity lítosti kvůli nim. Ale z jejich vyjadřování je zřejmé,

že hříchy považují prostě za selhání, kdy se jim nedaří žít podle měřítek, podle nichž

si mají zasloužit spásu. Jdou si za Ježíšem pro odpuštění, ale pouze s tím, aby zakryli

trhlinu ve svém projektu samospásy. Vlastně odmítají Boží milost a trvají na tom,

že si Boží přízeň zaslouží. Je tedy důležité si všimnout, že jak „zbožný“ člověk, tak

i člověk „nábožensky lhostejny“ se snaží být svým vlastním spasitelem a pánem; oba

se totiž zasazují o svou vlastní spásu.

Křesťané však v přístupu k Bohu přijali zcela nový postoj. Možná za sebou mají část

života, kdy byli vůči Bohu lhostejní anebo kdy naopak usilovali o zbožnost. Pak si uvě-

domili, že pohnutka k oběma těmto přístupům byla v podstatě úplně stejná a naprosto

mylná! Jako křesťané si začali uvědomovat, že jak svými hříchy, tak i svými nejlepšími
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skutky se jen snažili vyhýbat Ježíši jako svému Spasiteli. Začalo jim docházet, že křes-

ťanství není ve své podstatě pozváním, aby se stali ještě zbožnějšími. Křesťan přichází

k Bohu s postojem, „I když jsem často neposlouchal mravní zákon, můj hlubší problém

spočívá v tom, proč jsem se jej snažil poslouchat! Mé úsilí tento zákon poslouchat totiž

bylo jen způsobem, jak si sám zajistit spásu. Jestliže projevuji poslušnost nebo žádám

o odpuštění s takovýmto přístupem, ve skutečnosti se stavím proti evangeliu a ustanovuji

za spasitele sama sebe.“ Pokud ale evangelium skutečně pochopíme, musíme se odvrátit

od jakýchkoli pokusů o svou vlastní spravedlnost a spoléhat se ve svém vztahu s Bohem

jedině na Ježíše.

4. Evangelium nám dá-

vá nové pohnutky ke

změně

Bůh nás mění především v oblasti pohnutek našeho srdce. Nový způsob života plyne ze

srdce obnoveného láskou k Bohu (L 6,43n). Podstatná změna v chování plyne z podstat-

né změny v pohnutkách. Při dalším postupu v křesťanském životě bychom proto měli

očekávat, že budeme dále růst v oblasti svých pohnutek. Pro křesťana by měly být cha-

rakteristické níže uvedené pohnutky.

1. Láska ke KristuApoštol Pavel ve 2. Korintským 5,14–15 uvádí: „Neboť Kristova lás-

ka nás váže, když jsme usoudili toto: Protože jeden zemřel za všechny, tedy všichni

zemřeli. A on zemřel za všechny, aby ti, kteří žijí, nežili už sami sobě, nýbrž tomu, kdo

za ně zemřel a vstal z mrtvých.“ Evangelium v nás působí naprosto zásadní změnu –

obnovuje naši lásku k Bohu a uctívání Boha. (Naším Pánem je Bůh a nikoli modly.)

Zakoušíme, jakou lásku nám Kristus projevil, naše srdce prochází proměnou a Krista

milujeme. A právě tato láska ke Kristu se nám stává zdrojem naší poslušnosti. Snaží-

me se milovat našeho Pána a Boha celým srdcem, duší, silou a myslí. Toužíme se mu

líbit. Ne proto, aby nás přijal, ale protože nás již přijal. Poslušnost není podmínkou

spásy, poslušnost je důsledkem spásy.

Tato nová pohnutka odpovídá základní změně od uctívání model k uctívání Boha. Jedná

se o zcela ústřední pohnutku, kterou musíme pěstovat. Musíme svou lásku ke Kristu živit.

John Owen to uvádí následovně: „Musíme mít srdce neustále plné vědomí Boží lásky.

To je nám nejlepší dostupnou ochranou proti moci pokušení tohoto světa. . . Když nás
láska Kristova vede k tomu, abychom pro něj žili, pak můžeme pokušení odolávat. Proto

naplňujte své srdce vědomím lásky Boží v Kristu a uplatňujte na sebe věčný plán jeho

milosti a prolité krve. Přijměte veškeré výsady plynoucí z toho, že jste dětmi Božími, že

vás Bůh ospravedlnil a přijímá. Naplňujte své srdce nádherou svatosti, jak to bylo Bohem

ustanoveno a jako to vstoupilo v platnost jeho smrtí.“

2. Vděčnost za udělenou milost. Druhou pohnutkou k poslušnosti je z hlediska Písma

duch vděčnosti. S vděčností za Boží spásu vyjadřujeme své ocenění způsobem života,

který se Bohu líbí. Žijeme pro Boha nikoli proto, abychom byli milováni, ale proto,

že jsme milováni. „Vybízím vás tedy, bratři, skrze milosrdenství Boží, abyste vydali

svá těla v oběť živou, svatou a příjemnou Bohu; to je vaše rozumná služba Bohu“ (Ř

12,1). Křesťanský život je radostnou odpovědí na to, co pro nás Bůh vykonal a co pro

nás zaslibuje vykonat. Ocenění za to vše nám opakovaně dává touhu přinášet Bohu

čest. „Jak se Bohu odvděčím za veškeré dobrodiní, které mi prokazuje?“ Boha tedy

posloucháme nikoli ze strachu, ale z vděčnosti.

3. Touha skutečně být tím, kým nás Bůh již učinil. Podle apoštola Pavla je další pohnut-

kou poslušnosti logický výsledek Božího spásného díla. Bůh nás skrze Kristovo dílo

učinil svými dětmi a překonal hřích. Proto máme žít v souladu s tím, co Bůh vyko-

nal. Je naprosto nelogické žít v hříchu i poté, co „jsme byli od hříchu osvobozeni

a stali jsme se otroky Boha“. Znamená to žít podle jiného záměru, než jaký má pro

nás Bůh. Jestliže samotným smyslem spásy je přetvořit nás do podoby Ježíše, pak

nemá naprosto žádný smysl žít v rozporu s tím, jak žil Ježíš. A právě taková logika

je i za následujícími vyjádřeními: „Tak i vy se považujte za mrtvé hříchu, ale za živé

Bohu v Kristu Ježíši, našem Pánu. Ať tedy hřích nevládne ve vašem smrtelném těle,
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tak abyste poslouchali jeho žádosti“ (Ř 6,11–12). „Kdysi jste byli tmou, ale nyní jste

světlem v Pánu. Žijte jako děti světla“ (Ef 5,8). Je tedy třeba konat podle toho, co

víme. Richard Hays říká: „Do té míry, jak vidíme pravdu o Božím spásném díle ve

světě, se budeme radostně podílet na vykonávání Božího záměru; což platí i naopak –

jestliže nejednáme v souladu s Boží vůlí, žijeme v rozporu a nechápeme, co se kolem

nás děje.“ Opět zde vidíme, že poslušnost je důsledkem spásy, nikoli její podmínkou.

4. Budoucí naděje. Můžeme uvažovat o věčné naději, která je nám zaslíbena. Umírat

vůči sobě samému, vzdávat se model a žádostivosti je snadnější s pohledem upřeným

k věčnosti. Ve srovnání s budoucí nebeskou radostí je pak jakékoli potěšení z hříchu

jen bezvýznamné a prchavé.

5. Slib nadcházejícího soudu. V porovnání s dalšími pohnutkami sice tento činitel sto-

jí poněkud v pozadí, ale když nás bibličtí pisatelé vybízejí k poslušnosti a změnám

osobnosti, odvolávají se někdy na nadcházející soud. Pavel píše: „Proto se i horli-

vě snažíme, abychom se mu líbili, ať zůstáváme doma nebo odcházíme. Neboť my

všichni se musíme objevit před soudnou stolicí Kristovou, aby každý přijal odplatu

za to, co vykonal v těle, ať už to bylo dobré nebo zlé“ (2K 5,9–10). Tato skutečnost

nás může probudit z našeho pocitu sebeuspokojení a odhalit naši opovážlivost.

5. Evangelium musíme

kázat i sami sobě

Máme-li se měnit, musíme pravidelně kázat evangelium i sami sobě a věřit mu. Hloubku

a velikost Boží lásky musíme neustále ukazovat nejen dalším, ale i sami sobě. Musíme

přestat mrhat časem, kdy se snažíme přesvědčit sami sebe, jak jsme hodni lásky, a místo

toho spočinout v té slavné skutečnosti, že nás Bůh prostě miluje. Právě tímto poselstvím

Bůh proměňuje nás i naše pohnutky.

Také musíme i sami sobě kázat Boží zaslíbení, která jsou součástí evangelia. Bůh zlomil

moc našeho těla, takže naše nezřízené žádosti již nad námi nemusí panovat. Bůh nás

postupně přivádí k tomu, že jej chceme, přivádí nás k vědomí, že činit potěšení Bohu

je pro nás mnohem více než naše vlastní potěšení. Musíme vědět, co vše Bůh v Kristu

učinil možným.Musíme vědět, že Bůh je zde pro nás a že chce, abychom dosáhli úspěchu.

Musíme si vzít k srdci skutečnost, že Bůh v nás přebývá, působí v nás svou velkou mocí

a poskytne nám, co bude třeba, abychom mu mohli přinášet radost. Tyto pravdy musíme

pravidelně kázat i sami sobě a žít v plné závislosti na těchto pravdách.

Lidé se mění v rámci komunity, která uctívá Boha

1. Důležitost uctívání

v procesu změny

Uctívání Boha nám umožňuje vidět nádheru Boha a nádheru zbožnosti. Při uctívání zjiš-

ťujeme, že se naše láska k Bohu prohlubuje a že se oslabuje vliv věcí, které na nás působí.

Při uctívání se mění naše touhy, protože toužíme po Bohu, jemuž chceme přinášet potě-

šení před vším ostatním – a toužíme po tom více než po jiných věcech. Má-li se náš život

měnit, je naprosto zásadní pravidelně uctívat Boha společně s větším sborem, v malé sku-

pince a každý den také soukromě. Velkou pomocí k vytváření tohoto návyku je týdenní

rozpis uctívání v rámci našeho sboru.

2. Nutnost osobní účasti

v křesťanské komunitě

Právě v rámci křesťanské komunity nás druzí mohou upomínat o evangeliu a poskytovat

nám podporu v dalším zápase s našimi modlami a v úsilí být jednomyslně následovníky

Krista. V rámci komunity může také být odhalován náš hřích a modlářství a druzí k nám

zde mohou „mluvit pravdu v lásce“. Aby lidé měnili svůj život, je zcela nezbytné, aby

měli osobní účast na bohaté síti křesťanských vztahů. Kvalita našich osobních vztahů

v rámci křesťanské komunity je jedním z klíčových ukazatelů naší duchovní zralosti.

Postup změn

J. I. Packer popisuje život křesťana jako „dlouhou rekonvalescenci, která může být snadno narušena“. Když se po-

díváme na svůj život a na život ostatních, budeme s tímto výrokem patrně souhlasit. Rozhodně nemůžeme očekávat,
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že se všechny naše problémy vyřeší přes noc. Bůh nás může někdy zbavit určitého letitého špatného návyku zcela

okamžitě, ale spíše bychom měli očekávat, že budeme muset podstoupit celoživotní zápas, kdy ke změnám bude

docházet postupně. Pokrok pak často bude vypadat tak, že uděláme dva kroky vpřed a na to jeden krok vzad. Neměli

bychom očekávat, že tato bitva pomine. Pavel totiž píše: „Duchem choďte a žádost těla nedokonáte. Tělo žádá proti

Duchu a Duch proti tělu, neboť stojí navzájem proti sobě, abyste nečinili to, co byste chtěli“ (Ga 5,16–17). O této

bitvě se zde mluví jako o něčem, co je v křesťanském životě běžné. Potřebujeme tedy vytrvalost. Musíme v této

bitvě vytrvávat celé roky. Je velmi důležité tomu rozumět, abychom nepropadli frustraci a vše nevzdali.

J. I. Packer shrnuje proces změny a růstu následovně:

„Křesťanský život si vyžaduje usilovnou činnost, kdy ale ani přinejmenším nespoléháme sami na sebe. Jsou

zde zahrnuty následující čtyři stadia. Za prvé, chceme konat to nejlepší možné, a proto si pozorně všímáme,

jaké úkoly, příležitosti a odpovědnosti jsou před námi. Za druhé, modlíme se ve všech těchto oblastech o po-

moc, protože uznáváme, že bez Krista nemůžeme vykonat nic – tedy nic plodného. Za třetí, s nasazením se

pouštíme do práce, přičemž očekáváme pomoc v souladu se svými modlitbami. Za čtvrté, děkujeme Bohu za

jeho pomoc, prosíme o odpuštění za svá selhání a prosíme o pomoc pro náš další úkol. Biblická svatost je

tedy pilná svatost a je založena na nekonečném opakování těchto kroků.“

Pastýř vybavený výše uvedeným porozuměním procesu změny se tak bude moci snažit usilovat o změnu ve svém

vlastním životě, pomáhat dalším členům skupinky ve změnách v jejich životě a usilovat i o změnu přímo ve skupince.

Další publikace

Powlison, David,How ShallWeCureOur Troubled Souls?, publikováno v The Coming Evangelical Crisis, redigoval

John H. Armstrong. Moody Press, 1996.

Idols of the Heart and ‚Vanity Fair‘. The Journal of Biblical Counseling 13, No. 2 (Winter 1995).

Keller, Timothy J., School of Servant Leadership, Part I, The Gospel and the Heart, Redeemer Presbyterian Church,

1996.

Další materiály jsou k dispozici na

www.BiblickaKnihovna.cz
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4.3 Jak vyhodnocovat duchovní stav jednotlivců

Jako pastýři se budete setkávat s širokou škálou lidí, kteří budou na různém stupni svého křesťanského života. Puritáni

a další často vnímali poslání pastýře jako poslání „lékaře duše“. Lékař může obvykle poskytnout nejlepší možnou

péči až poté, co správně stanoví diagnózu. Operace slepého střeva nepomůže tomu, kdo si vymkl kotník; acylpyrin

neuleví pacientovi, který trpí rakovinou.

Níže uvedený přehled vám může pomoci snadněji určit, v jakém stadiu se určitý člověk právě z duchovního hlediska

nachází. Pak mumůžete vhodným způsobem pomáhat ke zralosti. Podrobnější pomoc k těmto jednotlivým stadiím je

v příslušných kapitolách ve čtvrté části této příručky. Je ale na místě uvést, že stanovení dobré duchovní „diagnózy“

je podobně jako v lékařství umění i věda. Vyhýbejte se přílišnému analyzování lidí, především pokud v tom nejste

nijak zvlášť zběhlí.

DIAGNOSTIKA: Lidé, kteří nejsou křesťané (NK)

NK–A:Záměrný nevě-

řící

Je si vědom, že není křesťan. Další možnosti:

1. Nemravný pohan: Bezostyšně žije nemravným či nezákonným způsobem života.

2. Pohan intelektuál: Tvrdí, že víru nelze obhájit či že odporuje rozumu.

a) Imitující pohan: Je skeptický, protože se to právě nosí.

b) Skutečný filozof či myslitel: Má vážné, dobře míněné námitky.

3. Zbožný nekřesťan: Řadí se k nějakému organizovanému náboženství, sektě či deno-

minaci se závažně chybným učením.

NK–B:Nominální křes-

ťan, který není v církvi

Zná určité základní křesťanské doktríny a možná jim i věří. Nechodí však do žádného

sboru, nepočítá se za člena žádné církve.

NK–C:Nominální křes-

ťan, který je v církvi

Chodí na bohoslužby, do kostela atd., ale není znovuzrozen. Další možnosti:

1. Částečně aktivní moralista: Je úctyhodně mravný, ale jeho náboženství mu nedává

žádné ujištění – jedná se jen o povinnost.

2. Aktivní, samospravedlivý: Ve svém sboru se značně nasazuje. Jistotu své spásy za-

kládá na svých dobrých skutcích.

NK–D:Probuzený hříš-

ník

Je pohnut svým hříchem, z něhož byl usvědčen, ale dosud nemá pokoj plynoucí z evan-

gelia.

NK–E: Odpadlík Kdysi byl oddaný a aktivní v církvi, ale bez jakýchkoli výčitek svou víru zavrhl.
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DIAGNOSTIKA: Křesťané, kteří zrají v učednictví (ZU)

ZU–A: Nový věřící Obrátil se teprve nedávno.

1. Má pochybnosti: Jeho nová víra v něm vzbuzuje různé obavy a nerozhodnost.

2. Je dychtivý: S radostí, důvěrou a horlivostí se začíná učit a sloužit.

3. Je přespříliš horlivý: Začal být poněkud povýšený nad druhými, které posuzuje. Má

až příliš přehnanou důvěru ve své vlastní schopnosti.

ZU–B: Zralý/rostoucí Prochází téměř všemi níže uvedenými stavy, ale úspěšně, protože rychle reaguje na po-

moc ze strany pastýře anebo si sám umí poradit.

DIAGNOSTIKA: Křesťané s duchovními patologiemi (DP)

DP–A: V pokušení Potýká se s určitým hříchem či hříchy, které jsou pro něj stále přitažlivé a silné.

1. Byl zaskočen: Je pokoušen především ve svých myšlenkách a touhách.

2. Byl přemožen: Hřích se mu stal návykem.

DP–B: Sužovaný Žije pod určitou zátěží nebo zažívá problémy, které mu odčerpávají duchovní sílu. (Sužo-

vanou osobou máme na mysli někoho, kdo si příslušné potíže sám nepřivodil.) Možnosti:

1. Tělesně sužovaný křesťan: Zakouší tělesné obtíže.

a) nemocný, b) postarší člověk, c) invalidní

2. Umírající

3. Truchlící: Truchlí nad nějakou velkou ztrátou, úmrtím někoho blízkého, rozvodem,

ekonomickými problémy, nad svým manželstvím atd.

4. Osamělý

5. Pronásledovaný či zneužívaný

6. Opuštěný: Duchovně prázdný. Nepociťuje blízkost Boha.

DP–C: Nezralý Duchovní nemluvně, které by mělo růst, ale neroste.

1. Neukázněný křesťan: Nedbale zachází s prostředky milosti a se svým obdarováním.

2. Samolibý křesťan: Pýcha v něm udusila další růst, možná řadou dalších křesťanů

opovrhuje a je k nim cynický.

3. Nevyrovnaný křesťan: Klade přehnaně velký důraz na intelektuální, emoční či volní

stránky své víry.

4. Oddaný stoupenec excentrických doktrín: Je ponořen do nějakého zkresleného učení,

které mu brání v dalším duchovním růstu.

5. Přesycený, ale nevytížený křesťan: Nevyužívá své dary, neslouží.

DP–D: Deprimovaný Nezakouší jen negativní pocity, ale také se vyhýbá křesťanským odpovědnostem a pro-

jevuje neposlušnost. (Poznámka: Pokud nový věřící, křesťan žijící v pokušení, sužovaný

či nezralý křesťan nedostane potřebnou pomoc, mohou pak níže uvedené problémy vést

k depresi.)
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1. Úzkostlivý: Je v depresi následkem nesprávně zpracovaných obav či strachu.

2. Vyčerpaný: Následkem přepracování je bez energie, je jako bez života.

3. Hněvivý: Je v depresi následkem nesprávně zpracované hořkosti a neovládaného hně-

vu.

4. Introspektivní: Neustále se zabývá selháními a negativními pocity, chybí mu pocit

ujištění.

5. Provinilý: Má narušené svědomí, nečiní pokání.

6. Netrpělivý: Projevuje výraznou nespokojenost ohledně svého růstu či ohledně toho,

jak Bůh ustanovuje věci v životě.

DP–E: Odtahující se Deprimovanost přerostla v to, že se odtahuje od společenství s Bohem a sborem.

1. Vnímavý: Dosud je možné jej snadno usvědčit z hříchu; je otevřený vůči výzvám

k pokání.

2. Zatvrzující se: Zaujímá postoj opovržení, je cynický, je těžké jej usvědčit z hříchu.

DP–F:Tělesná nevyvá-

ženost

Pokud člověk neudržuje rovnováhu mezi odpočinkem a cvičením, nemá vyváženou stra-

vu, trpí nějakými dalšími tělesnými problémy, projeví se to i po stránce duchovní. „Psy-

chické problémy“ jsou dle mého názoru často buď problémy fyziologické, anebo složitější

duchovní problémy či kombinace obou.

Souhrn diagnostických zásad pro duchovní patologie

„Proč jsi tak skleslá, má duše, proč jsi ve mně tak rozrušená? Jen čekej na Boha – vždyť mu budu znovu

vzdávat chválu za spásu jeho přítomnosti“ (Žalm 42,1–11).

Kořen výrazu, který je v 6. verši tohoto žalmu přeložen přídavným jménem „rozrušený“, nese význam „burácet, být

ve zmatku“. Ve svém srdci stále máme zbývající hřích (dokud nebudeme na věčnosti), a proto se naše hříšnost často

a zcela nevyhnutelně projevuje jako duchovní „neklid“ či „rozrušenost“. Duchovní nemoc pak můžeme pociťovat

jako duchovní otupělost, prázdnotu, pochybnosti, zmatek, pocity viny a tak dále.

Jak máme určit („diagnostikovat“) tyto duchovní patologie, abychom pak mohli dotyčnému pomoci k duchovnímu

zdraví? Je dobré mít na mysli, že vnější projevy duchovních problémů pramení z vnitřních problémů, z problémů

v našem srdci. Dobří pastýři, lékaři duše, na základě těchto vnějších projevů či příznaků pak vidí ty skutečné, vnitřní

problémy. Nijak nepomáhá, když duchovní problém zakrýváme tím, že se snažíme dotyčnému pomoci, aby se nějak

„cítil lépe“. Naopak je třeba použít tyto příznaky neklidu k tomu, že dotyčnému pomůžeme k trvalé změně na základě

evangelia.

Duchovně patologické projevy zakoušíme v podstatě tehdy, když evangelium (ve vší své plnosti) není správně chá-

páno nebo na něj zapomeneme. Vede to pak k nevyváženému způsobu života a chabé jistotě o spáse, což pak ústí

k duchovně patologickým stavům. Evangelium nám vlastně říká: „Jsi mnohem hříšnější, než sis kdy vůbec mohl

představit, a přesto jsi v Kristu milován více, než ses kdy vůbec odvážil doufat.“ Můžeme být postiženi dvěma

základními druhy „duchovní nemoci“ – pokušením a obviňováním.

Pokud jde o pokušení, zapomínáme na svatost Boha (na první polovinu evangelia), což pak vede k chabému vnímání

hříchu. Pokud jde o obviňování, zapomínáme naBožímilost (na druhou polovinu evangelia), což pak vede k chabému

vnímání milosti. Duchovní těžkosti pak zakouší jak volnomyšlenkář, tak i dogmatik.

Při duchovní pomoci lidem budete postupně schopni stále lépe tyto dva činitele rozlišovat. Také možná uvidíte,

jak spolu různé věci souvisí, protože u mnoha lidí vede období duchovního pokušení následně k pocitům viny a

k sebeobviňování. Takový člověk propadá zoufalství, takže vše „vzdá“ a upadá znovu do pokušení. A celé toto kolo

se pak znovu roztáčí.



4.3 Jak vyhodnocovat duchovní stav jednotlivců

104 Pastorační péče

Poznámka ohledně soužení: Lidé, kteří v životě zakoušejí soužení a obtíže, nejsou v nějaké třetí kategorii. Takové

soužení ve svém důsledku prostě jen vyvolá jeden z výše uvedených projevů. Obtíže vedou k pokušení nebo nás

zbaví odvahy. Když tedy pomáháte lidem, kteří procházejí nějakými zkouškami, buďte citliví vůči tomu, jak na

zkoušky reagují duchovně. Pokud se během soužení budou upínat ke Kristu, povede to jedině k jejich duchovnímu

růstu.

Viz ve čtvrté části kapitoly pojednání o tom, jak pastýři mohou pomáhat lidem, kteří jsou v pokušení, kteří se obviňují

a kteří jsou sužováni.

V následujícím přehledu („Jak diagnostikovat dva základní duchovní patologické projevy“)jsou uvedeny příznaky,

skryté problémy a základní pomoc, co se týče těchto dvou patologických duchovních projevů.
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Jak diagnostikovat dva základní duchovní patologické projevy

Stav duchovního pokušení Stav duchovního obviňování

Zdroj Pokouší nás naše srdce (Jk 1,14).

Pokouší nás Satan (1Te 3,5).

Obviňuje nás naše srdce (1J 3,20).

Obviňuje nás Satan (Zj 12,16).

Omyl Lehkovážný pohled na vlastní hřích.

Znevažování Boží svatosti.

Znevažování Boží milosti.

Znevažování Boží lásky.

Evangelium

bylo prakticky

zapomenuto

Jsme příliš hříšní a slabí, abychom se moh-

li zalíbit spravedlivému a svatému Bohu nebo

abychom mohli vyřešit své problémy.

Bůh přijímá věřící hříšníky, jako kdybychom vy-

konali vše, co vykonal Ježíš

a zaplatili cenu, kterou zaplatil Ježíš.

Okolnosti Problémem může být náš vlastní úspěch,

komplex nadřazenosti či pýcha.

Problémem může být naše selhání,

komplex méněcennosti či pýcha.

Vnější

příznaky

Opovážlivost. Znevažování Božího zákona; touha

po seberealizaci. Nevole vůči Boží svrchovanosti.

Pocity nesvobody, pokud je třeba Boha naprosto

poslouchat.

Pocit viny. Znevažování Boží spravedlnosti. Popí-

rání nezbytnosti naprostého absolutního spoléhá-

ní se na Boží milost. Pocit méněcennosti, pokud je

spása naprosto zdarma.

Náhled na du-

chovní kázeň

Netečnost. Nedostatečné usvědčení o hříchu. Ne-

dostatečné využívání prostředků milosti – kvůli

zatrpklosti.

Snaha o výkonnost. Nedostatečné přesvědčení o

spravedlnosti, kterou nám Bůh přičítá. Nedostateč-

né využívání prostředků milosti – kvůli pocitům

viny či malomyslnosti.

Kořen hříchu Pýcha (projevovaná nevírou v Boží dobrotu. ‚Bu-

du-li Boha naprosto poslouchat, budu nešťast-

ný.‘) Modly v podobě moci a pohodlí. (‚Budu se

cítit dobře, pokud budu lepší než druzí a pokud si

budu moci užívat pohodlí.‘)

Pýcha (projevovaná nevírou v Boží dobrotu. ‚Ne-

mohu věřit, že Bůh mě přijme takového, jaký

jsem.‘) Modly v podobě schválení ze strany dru-

hých a v podobě moci nad druhými. (‚Budu se

cítit dobře, pokud budu milován a pokud budu

dodržovat měřítka, která si stanovuji.‘)

Dopad na

svědomí

Svědomí mlčí nebo je necitlivé.

Svědomí je otupělé.

Svědomí se bouří, je přecitlivělé.

Svědomí je jako zanícené.

Duchovní

dopad

Ztráta jistoty spásy následkem jednání

v rozporu se svědomím.

Ztráta jistoty spásy následkem popření milosti.

Náprava Usvědčit, že jsou pod mocí hříchu ty, kdo si mys-

lí, že pod mocí hříchu nejsou.

Usvědčit, že jsou pod vládou hříchu ty, kdo si

myslí, že pod ní nejsou.

Potřebná

duchovní

pravda

Pokud jde o daný hřích, je třeba dotyčnému uká-

zat, z jakého skutečného hříchu má činit pokání:

Z toho, že popíral Boží dobrotu, že nedůvěřoval

Boží lásce, že napadal charakter Boha.

Toho, kdo si myslí, že je ovládán hříchem, je tře-

ba přesvědčit, že hříchem ovládán není. Je třeba

mu ukázat, z jakého skutečného hříchu má činit

pokání: Z toho, že popíral Boží dobrotu, že nedů-

věřoval Boží lásce, že napadal charakter Boha.

Nejdříve přichází pokušení, pak sebeobviňování. Lidé mají sklon k extrémním výrokům: „Pokání je snadné.“ „Pokání je příliš

těžké.“ „Bůh mi tohle odpustí snadno.“ „Bůh mi tohle nikdy neodpustí.“ Po sebeobviňování pak přichází další pokušení.
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Co dělat, aby lidé dostali potřebnou pomoc

Pastýř na základě zjištěné „diagnózy“ poskytuje pomoc a péči dvěma základními způsoby:

Zprostředkuje pomoc Pastýř se snaží zprostředkovat příslušnému člověku potřebnou pomoc v rámci sboru. Pokud se například

jedná o osamělou postarší osobu, možná bude potřebovat shrabat listí na zahradě (což mohou udělat

i větší děti) či přátelství dalších žen ve sboru atd. Jedná-li se o nového křesťana, který třeba konvertoval

ze židovství a potýká se s negativními postoji příbuzných, možná bude třeba jej seznámit s dalšími

podobnými konvertity, kteří jsou již křesťany delší dobu. Pokud takový člověk potřebuje poradenství,

nasměrujte jej na vhodného poradce. A tak dále!

Poskytne pomoc Pastýř má k dispozici Boží slovo a Ducha svatého. Existuje šest základních přístupů:

1. Evangelizace: Pro lidi, kteří nejsou křesťané.

2. Vedení v učednictví (zaměření na využívání prostředků milosti): Především pro nové věřící, ale i pro

všechny další.

3. Utěšování (povzbuzování a posilování): Pro lidi v pokušení, lidi sužované a deprimované.

4. Obnovování (podněcování a vybízení lidí stagnujících a netečných): Pro nezralé, pro ty, kdo se

poddali cynismu atd.

5. Nabádání (varování a naléhání): Pro lidi v pokušení, lidi nezralé, deprimované a ty, kteří sklouzávají

zpět ke špatným návykům.

6. Poradenství (intenzivnější zaměření na konkrétní problém; rady či vedení k rozhodnutím): Přichází

v úvahu ve všech situacích.

Jak dochází k duchovním patologiím

Duchovní patologie a duchovní otupělost mohou mít některé z uvedených příčin, ale nepřejdou v duchovní depresi, pokud člověk

nesklouzne k nevíře. „Doufej v Boha, neboť jej budu chválit!“

Podvýživa Nedostatek pravdy! K tomuto stavu dochází čtyřmi způsoby. Představme si kolo s jeho jednotlivými

částmi (střed či náboj kola, špice kola a ráfek). Díky těmto částem se kolo pohybuje určitou rychlostí.

1. Náboj kola: Hluboké porozumění evangeliu.

a) Pokání: Je třeba rozpoznat modly ve svém srdci. V tomto případě nejde především o hříchy

v oblasti chování. Jde o to se v srdci zaměřit proti falešné „spravedlnosti“ a proti modlám, které

nám dávají pocit „pseudospásy“ – které nám dávají pocit jistoty, sebevědomí, moudrosti a moci.

Je třeba tím vším ve světle Boží lásky pohrdnout, vzít je ke kříži tak, aby pro nás ztratily veškerou

přitažlivost.

b) Víra: Je třeba nalézt svou identitu v Kristu. Je třeba svou mysl naplňovat tím, čím jsme v Kristu,

přemýšlet o tom, rozjímat a na základě toho pak jednat. Kdo jsem? Boží dítě. Syn. Dcera. Chrám

Ducha svatého. Bůh mě přijímá a miluje. Musím se vyhřívat ve svých výsadách, které mám

v Kristu, a ne si pokradmu brát pocity přijetí z jiných zdrojů. Vždyť za mě Ježíš zemřel!

Jedná se o určitý cyklus. Pokáním se prohlubuje naše potěšení z Krista – když totiž více vidíme

svůj hřích, více pak oceňujeme, jak obrovská je Božímilost. A radost vKristu nás pak uschopňuje

činit pokání – jasně totiž víme, že nás Bůh přijímá a dává nám ospravedlnění, a proto s důvěrou

vyznáváme svůj hřích.

2. Špice kola: Prostředky milosti.

a) Slyšení slova Božího.

b) Modlitba a uctívání.

c) Společenství a komunita.

d) Různé druhy služby.

3. Ráfek kola: Poslušnost.

Křesťanský způsob života a křesťanský charakter.

4. Rychlost otáčení či pohybu kola: Míra růstu v životě křesťana.

Různí lidé dosahují různé míry růstu a také růstu dosahují různou rychlostí v jiných obdobích

svého křesťanského života.

Utrpení či soužení Utrpení vede člověka k pokušení (hněvat se na Boha). Utrpení člověka obviňuje (vede jej k depresi:

„Tohle si přece nezasloužím!“)

To je jedním z důvodů skleslosti pisatele Žalmu 42,1–11. Je v cizí zemi, bez přátel (v. 7) a zakouší

pronásledování (v. 4 a 11).Může být těžké pociťovat Boží pokoj, kdyžmá člověk nějaké velké problémy,
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prochází zkouškou či utrpením. K velké skleslosti může také někdy vést určité nedorozumění či trápení.

Jestliže pak jdeme dále jen se „zaťatými zuby“, můžeme upadnout do deprese. Proto je třeba se na

zkoušku dívat jako na možnost, jak ve svém životě posílit určitou oslabenou část.

Bezúčelnost Potřebujeme žít smysluplně, chceme mít v životě na něco vliv. Potřebujeme dělat něco důležitého, ně-

čeho dosáhnout. Pokud nevyužíváme svá obdarování, pokud nejsme nikde užiteční, pokud nesloužíme,

může to vést k duchovní skleslosti.

Tělesné příčiny Pokud neudržujeme rovnováhu mezi odpočinkem a cvičením, nemáme vyváženou stravu, trpíme něja-

kou tělesnou obtíží, má to dopad i na náš duchovní stav. Duchovní patologie mohou mít spojitost i se

závažnějšími psychickými poruchami či chemickou nevyvážeností.

Pocit opuštěnosti Bůh nám může odejmout pocit své přítomnosti, aby nás učil kázni a poslušnosti. Například na onom

stromu v zahradě Edenu nebylo samo o sobě nic zvláštního ani magického; byl prostě symbolem čis-

té poslušnosti. Máme-li pocit opuštěnosti, neznamená to, že jsme byli ponecháni zcela na holičkách,

protože Bůh své děti nikdy neopustí. (Newton, Bridge, Brooks).

4.4 Osobní evangelizace

Evangelizace v dnešním prostředí

Misie rané církve V prvních třech stoletích našeho letopočtu se církev při evangelizaci zaměřovala na následujících pět

cílů:

1. Odpovídat na falešné fámy, které se o křesťanství šířily. Ukazovat, že křesťanství je platnou vol-

bou. (Raní křesťané byli obviňováni z toho, že jsou špatnými občany a že jsou kanibalové – kvůli

termínům používaným při večeři Páně!)

2. Ukazovat druhým, jak je křesťanství praktické v osobním životě i pro společnost; ukazovat křesťan-

ství jako žádoucí.

3. Informovat o základních skutečnostech ohledně Ježíše, jeho díle, učení, toho, co o sobě uváděl a co

lidem nabízel; jasně tyto skutečnosti předkládat.

4. Přesvědčovat další o důvěryhodnosti a platnosti pravd křesťanství, předkládat tyto skutečnosti lo-

gicky a srozumitelně.

5. Zvát lidi, aby přijali Krista a stali se jeho věrnými následovníky; klást to před lidi jako výzvu.

Souhrnem se jednalo o tyto skutečnosti: Obrana | Relevantnost | Obsah | Důvěryhodnost | Nasa-

zení.

Misie dnešní církve Ve středověku a ještě na začátku 20. století bylo křesťanství natolik zakotvené v západní kultuře (v USA

i v Evropě), ve vzdělávání a myšlení, že každý člověk zde věděl o základech této víry, o tom, proč je

důležitá a proč je důvěryhodná. Církvi proto stačilo zaměřovat se na výše uvedený třetí bod (informovat

o základních skutečnostech) a na pátý bod (zvát lidi). Sekularizace ale dnes postoupila tak daleko, že si

již nemůžeme dovolit začínat až u pátého bodu! A přesto to řada sborů i nadále dělá!

Souhrnem lze říci, že naše dnešní misie vypadá následovně:

Základní stadia Čeho se dociluje

A) Budování mostů Získáváme u lidí důvěru.

Ukazujeme jim, že křesťanství je relevantní i pro naši dobu.

B) Sdílení víry Informujeme lidi o základních skutečnostech.

Přesvědčujeme je o důvěryhodnosti křesťanství.

C) Pomoc k rozhodnutí Zveme lidi, aby přijali Krista.
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Základní přístup k osobní evangelizaci

A) Budování mostů Chceme s lidmi navazovat vztahy, které se budou vyznačovat aktivním nasloucháním, službou, auten-

tičností, stálostí a otevřeností vůči poselství evangelia.

1. Získávejte si důvěru lidí.

a) Skutečnost, že víra je pro dnešek relevantní, ukazujeme svým životem.

1. Životem, kdy druhým nasloucháme a sloužíme jim.

2. Svou autentičností, důsledností a stálostí.

b) Skutečnost, že víra je pro dnešek relevantní, ukazujeme prostřednictvím svého sboru.

2. Vzbuzujte v lidech zájem o křesťanství – s použitím otázek:

• „Kladete si někdy otázku, co vlastně ze života máte?“

• „Kladete si někdy otázku, proč to vše vlastně děláte?“

• „Pokud si víru představíte jako určitý mezník – kde se právě nacházíte? Blížíte se k němu? Jste

právě u něj? Co potřebujete, abyste se mohli dostat dál?“

• „Mnozí křesťané jsou od křesťanství velmi daleko, takové chování prostě křesťanství neodpo-

vídá.“ (Často to může vést k otázce: „Co je tedy to pravé křesťanství?“)

• „Co pro vás znamená Ježíš?“

3. Určete, jaký mají lidé ke křesťanství postoj a jaké mají vůči němu námitky

Použijte všeobecnou otázku: „Proč nejste křesťan? Docela by mě to zajímalo.“ Mohou vyjít na

povrch určité skutečnosti, na jejichž základě se pak můžete posunout dále.

Použijte sled konkrétních otázek: Napište čtyři níže uvedená hlediska na papír a zeptejte se: „Jaký

je váš postoj vůči křesťanství?“

a) Jsem nespokojen: Připadá vám křesťanství nebo některé jeho stránky nepřijatelné či odpudivé?

Co se vám na křesťanství protiví, nezamlouvá?

b) Je mi to lhostejné: Připadá vám, že křesťanství nám dnes nemá co říci, že pro naši dobu není

relevantní? Proč vás křesťanství nechává chladným? Co by vám připadalo relevantní?

c) S opatrností to zatím zkoumám: Shromažďujete si zatím jen potřebné informace? Co vám nedává

smysl? Co vám nepřipadá věrohodné?

d) Aktivně hledám: Skutečně hledáte Krista? Je-li tomu tak, co vám pak brání nebo co vás drží

zpátky? Vzbuzuje ve vás něco obavy? Čeho se obáváte, pokud byste se stal křesťanem?

Tímto sledem otázek se zaměřujeme na a) osobní námitky lidí; b) na to, zda je křesťanství relevantní;

c) zda je věrohodné; d) zda stojí za to se pro křesťanství rozhodnout. Odpovědím je třeba naslouchat

velmi pozorně a s otevřenou myslí. Každou námitku si zapište a buďte ochotni se s daným člověkem

znovu sejít a na jeho otázky se zaměřit. Nejlepší možností je 1) dát dotyčnému vhodnou publikaci,

do níž si bude moci dělat své poznámky; 2) připravit si pro něj vhodné odpovědi.

4. Při sdílení evangelia zvolte téma, které se dotyčného osobně týká.

• Chtěl byste Boha znát osobně? Bůh nás stvořil tak, že jej můžeme osobně znát. Bariérou toho-

to vztahu je náš hřích a pocity viny. Cestu k Bohu nám však otevírá Ježíš Kristus. . . Můžete

například použít publikaci Čtyři duchovní zákony?

• Proč nenacházíme v životě uspokojení? Bůh nás stvořil pro sebe. Kvůli své hříšnosti ale uctíváme

nesprávné věci, což pak vede k nízké sebeúctě a pocitu prázdnoty. Díky tomu, co vykonal Ježíš

Kristus, můžeme poznat velkou Boží lásku a jeho přítomnost, která nám dává naplnění. Viz např.

pojednání o naději v knize K jádru křesťanství od C. S. Lewise.

• Můžeme doufat, že nakonec zvítězí spravedlnost a dobro? Existuje-li Bůh, svrchovaný soudce,

má tento svět naději, i když pak ale musíme žít s pocity viny a s určitou úzkostí; pokud žádný

svrchovaný soudce neexistuje, můžeme si dělat naprosto, co chceme, ale musíme se pak smířit

s tím, že budeme žít ve světě, který nemá žádnou naději. Ježíš Kristus je soudce, který byl sám

odsouzen, a proto může být soudcem i zachráncem těm, kdo v něj věří. Viz např. Blaise Pascal,

Myšlenky, „Pošetilost lhostejnosti“.

• Smysl života: Pro co žijete? Kvůli čemu se snažíte?

• Dobro a zlo: Čím je posuzujete? Na základě čeho?

• Moc a síla: Kde berete sílu jít dál?

• Pocity viny: Jak se vyrovnáváte s hlasem svědomí?

• Smrt: Jak se s ní máme vyrovnat? (Poslední dvě otázky budou pro nevěřící lidi patrně méně

důležité.)
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B) Sdílení víry 1. Ukažte, co je obsahem víry.

Způsob, jak předkládat obsah víry, záleží na zvoleném přístupu (viz výše). Ale základní jsou níže uvede-

né čtyři body (jsou založeny na publikaci od Michaela Greena, Evangelism Through the Local Church,

Thomas Nelson).

1. Je třeba si cosi přiznat. Ve své samotné podstatě trpíme vážnou nemocí – hříšností. Příznaky této

nemoci se projevují tím, že porušujeme Boží zákon – odmítáme jeho milující a zdravou autoritu nad

námi (1J 3,4; Jk 4,17; J 3,18). Výsledkem hříchu je odcizení od Boha (Iz 59,1–2; Ef 2,1), jsme otroky

své sebestřednosti (J 8,34; Tt 3,3). Tato nemoc má zcela fatální následky (Ř 6,23). Nikdo nedodržuje

zlaté pravidlo, které všichni intuitivně známe (Ř 2 a 3,10), a svatý Bůh to nemůže přehlížet.

2. Je třeba čemusi věřit. Není možné být křesťanem, pokud člověk neuznává Krista (což je logické).

Kristus je Bůh v těle. Přišel, aby z našich beder sňal tíhu viny (Mk 10,45; 2K 5,18.21; Ga 3,10.13;

1Pt 3,18). Vzal náš hřích na sebe. Jaký kontrast je to v porovnání s jinými náboženstvími! Ježíš nám

totiž pouze neukazuje, jak máme žít, abychom došli ke spáse, ale Ježíš nám tuto spásu rovnou dává!

(Ř 8,1). Kristus byl vzkříšen, žije v nebesích a dává nám svého Ducha, jímž nás proměňuje ke svému

obrazu, když v něj věříme (Ř 5,10; Fp 4,13; 1Pt 1,5). Po smrti bude s Kristem žít a panovat navždy.

3. Je třeba cosi zvážit. Být učedníkem Ježíše Krista něco stojí. Ježíš pro nás musí být důležitější než

peníze (Mt 6,24) i než cokoli jiného (L 14,25–35). Musíme být ochotni být jako křesťané známí.

Musíme mluvit pravdu a poslouchat Desatero, i když se nám to třeba zrovna nemusí hodit. Také

můžeme mít pocit, že by Bůh mohl uspokojit některé naše potřeby, ale přesto se nesmíme pokoušet

jej využívat ke svým cílům („Pokud pro mě, Bože, uděláš. . ., tak já udělám. . .“). To není křesťanství,
ale určitá podoba magie či pohanství. Máte o křesťanství zájem proto, že chcete sloužit Bohu, nebo

proto, že Bůh by měl sloužit vám? Bohu musíme sloužit a) protože to Bohu jakožto svému Stvořiteli

dlužíme, b) protože jsme mu hluboce vděčni za to, že za nás obětoval svého Syna.

4. Je třeba se pro cosi rozhodnout. Veškeré Boží dary a požehnání jsou v Kristu (Ef 1,3). Chceme-li

tyto dary, musíme přijmout Krista (J 1,12), musíme v něj věřit, přijmout jej jako svého Spasitele.

U Jana 1,12 vidíme, že „věřit“ vKrista znamená více nežmít určité informace, věřit v Krista znamená

Krista „přijmout“. Pokud například věříte, že mám v ruce pravou stokorunu, neznamená to, že jste si

ji ode mě tím pádem vzali. Křesťanství je dar, není něčím, co si musíme nějak zasloužit. Chceme-li

přijmout Krista jako svého Spasitele, je třeba uznat, že až dosud jsme se snažili si spásu nějak zajistit

sami (například jsme se snažili být Bohu přijatelní, snažili jsme si získat pocit sebeúcty atd.) anebo

jsme vzhlíželi k někomu či něčemu jinému jako svému spasiteli (a z toho plynula naše identita

a pocit radosti). Musíme tedy vědomě začít důvěřovat Kristu jako svému Spasiteli a Pánu svého

života. Ve chvíli, kdy toto řekneme Bohu, dochází k okamžité změně, podobně jako u manželského

slibu. Z právního hlediska jsou nyní naše hříchy odpuštěny a jsme přijati do Boží rodiny (viz Jana

1,12). Podobně jako u manželského slibu dochází k této změně okamžitě. Tomuto momentu však

mnohé předchází a po něm následuje ještě celoživotní proces dalších změn.

2. Ukažte, jak je křesťanství důvěryhodné.

Pomozte lidem vidět skuliny v jejich vlastním systému, že používají dokazování založené na domněn-

kách. Veďte je k tomu, aby si uvědomili, že každý má nějaký náboženský pohled – pohled na rozhodo-

vání, na stanovování priority, řešení problémů a vnímání reality – který je založen na „metafyzických“

hodnotách, jež přijímáme jen vírou. Nelze je totiž nijak vědecky dokázat, a proto je přijímáme vírou.

Například: „Správné je to, co se ti osvědčuje, pokud to ovšem nikomu neškodí.“ „Smyslem života je

snažit se svět alespoň trochu zlepšit.“ Je třeba, abychom ukázali, že se jedná o ryze náboženské před-

poklady („Jak to víte? Co na to poukazuje? Jaké jsou k tomu doklady či důkazy?“), a abychom ukázali

jejich rozporuplnost.

C) Pomáhat k víře a rozhod-

nutí

1. Problém nerozhodnosti.

Co znamená „Ne“?

a) Může to znamenat „ne“ vůči pokání, odmítnutí zaplatit cenu za to, že se člověk stane učedníkem

Ježíše Krista a že Ježíše přijme jako svého Pána. Takový člověk pak pochopitelně bude se svým

rozhodnutím otálet.

b) Může to znamenat „ne“ vůči zásadní skutečnostem. Jinými slovy, Ježíšova osoba a jeho dílo tako-

vému člověku nepřipadá pro jeho život nijak důležitá. „Co by to pro mě asi tak mohlo znamenat?“

Takový člověk obvykle nemá žádné povědomí o svém hříchu, anebo si neuvědomuje, že opravdu

Boha nemůže uspokojit svým vlastním úsilím. Anebo mu není jasná nějaká jiná část evangelia.

c) Může to znamenat „ne“ vůči přijetí Ježíše. Možná takový člověk celému procesu nerozumí. Takový

člověk si často myslí, že musí dojít k nějakému výjimečnému emočnímu zážitku.

d) Může to znamenat racionální „ne“. Může se jednat o nějakou rozumovou záležitost. Jedním z přístu-

pů je požádat dotyčného, aby uvedl všechny bariéry, které mu ve víře brání, které pakmůžete rozdělit
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do jednotlivých kategorií. Řekněte: „Vidím, že tedy ještě nejste připraven. Plně to respektuji. Co si

myslíte, že vám brání?“

Mějte na mysli následující možné oblasti:

• Obsah: Nedává vám něco ze základního křesťanského poselství smysl?

• Logika:Máte vůči víře nějaké námitky, na které si neumíte odpovědět?

• Náklady:Máte obavy z toho, co vás bude křesťanství stát?

Pak se s tímto člověkem znovu sejděte a jednotlivými otázkami se zabývejte, dokud se nerozhodne pro

Krista, anebo se rozhodne žít bez něj.

2. Výmluvy. Naučte se, jak na ně reagovat.

• „Nemám čas.“

• „Mohu být křesťanem, ale ještě kvůli tomu přece nemusím chodit do kostela.“

• „Věřím tomu celý svůj život.“

• „Nejdříve si chci trochu v životě užít.“

• „Nemám nijak zvláštní potřebu pídit se po Bohu.“

3. Obtíže.

• „Už jsem to kdysi zkoušel, ale nefunguje to.“

• „Nemohl bych takhle žít.“

• „Nezasloužím si to, jsem příliš špatný.“

• „Zkusil jsem dělat všechno, co jste říkal, ale nefunguje to.“

• „Prostě mi ve víře něco brání.“

Skupinková evangelizace: Jak stavět mosty

1. „Oikos“ z osobního hle-

diska

Biblický výraz „oikos“ znamená „domácnost“. Vztahuje se na lidi, s nimiž se prakticky každoden-

ně osobně setkáváme. Máme s nimi vztah založený na věcech, které máme společné: a) příbuzenské

vztahy (příbuzní a dlouhodobí přátelé), b) společná lokalita (sousedé), c) společné pracovní prostředí

(spolupracovníci či vrstevníci), d) společné zájmy (koníčky, záliby, přátelé).

Zapište si jména čtyř nevěřících ve svém vlastním prostoru „oikos“, přičemž si ale nedělejte starosti

s tím, že byste oikos museli definovat maximálně konkrétně. Na seznamu byste měli uvést lidi, kteří

prostě žijí blízko ve vašem okolí.

2. „Oikos“ z hlediska sku-

pinky

Nyní by vaše skupinka měla věnovat určitý čas diskuzi, pokud jde o potřeby a zájmy lidí na seznamu

každého člena skupinky.

Jaké potřeby či zájmy mají tito lidé asi společné?

Jaké otázky či náměty by v tom případě pro ně mohly být pomocí a mohly by je zajímat? Jak tedy těmto

jejich potřebám a zájmům vyjdete vstříc? Co konkrétně hodláte udělat? V rámci skupinky se mezi sebou

podělte o jména lidí na svých seznamech a modlete se pak každý den za čtyři konkrétní lidi z takového

seznamu.

3. Prohlubujte vztah s lidmi

ze svého seznamu po dobu

2–3 týdnů, než je pozvete do

skupinky

Nejedná se o taktiku, kdy bychom chtěli někoho nějak „obměkčit“! Chceme jen posoudit, do jaké míry

je dotyčný člověk přístupný a chceme zasadit semínka zájmu.

1. Proste Boha, aby vás učil být lepším přítelem.

2. Buďte dobrým posluchačem. Jak se dotyčnému daří? Co mu dělá starosti?

3. Snažte se najít nějaký (skutečný) společný problém a ukažte mu, jak vám křesťanství v dané situaci

pomohlo – například v rozhodování, přemýšlení, jak jste získali sílu atd.

Pozvání musí být jasné. Nikdo by neměl přijít do skupinky s nějakými mylnými představami. Pozvání

se bude odvíjet od toho, co plánujete na schůzku skupinky. Například:

„Pořádáme diskuzní setkání, kde se zaměřujeme na základy křesťanství. Budou tam věřící i ne-

věřící. Myslím, že by vaše účast byla přínosem, protože máte opravdu dobré otázky.“

Zdroje Ralph Neighbor, Building Bridges: Opening Hearts (Touch Outreach, 1991)

Peter Scazzero, Introducing Jesus, Starting an Investigative Bible Study for Seekers (IVP, 1991)

Richard Peace, Small Group Evangelism, A Training Program (IVP, 1985)

Jim Peterson, Living Proof: Sharing the Gospel Naturally (NavPress, 1989)

Michael Green, Evangelism Through the Local Church [Kapitola 12; Dodatek D] (Thomas Nelson,
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1992)

Rebecca Pippert, Out of the Saltshaker (IVP)

„Probuzený hříšník“

„Probuzený hříšník“ byl usvědčen ze svého hříchu a uvědomuje si, že potřebuje Boha. Dnes jej také označujeme jako člověka „skutečně

hledajícího“. Ale tito lidé dosud nemají pokoj s Bohem prostřednictvím evangelia. V rámci této kategorie existuje několik podkategorií.

a) Zvědavý člověk: Člověk, který dychtí po poznání, ale již ne tolik po citech. Rád se dozvídá nové věci. Při poslechu Slova Božího

si možná bude dělat poznámky; může mít také celou řadu otázek týkajících se křesťanství. Dává najevo znepokojení ohledně svého

vztahu s Bohem, ale má jen poněkud povrchní povědomí o svém hříchu.

b) Znepokojený člověk:Člověk, kterému jde (obvykle) více o pocity než o znalosti. Může si uvědomovat své pocity viny kvůli hříchu,

ale je pro něj těžké vnitřně přijmout myšlenku Božího milosrdenství. Jeho srdce dosud nebylo obměkčeno pokáním a nepoddalo se

Bohu.

c) Člověk probuzený, ale s falešným pocitem pokoje: Člověka, který si začne uvědomovat svou hříšnost a potřebu Boha, někdy

určitý šiřitel evangelia prohlásí za „spaseného“, i když dotyčný dosud evangelium skutečně nepochopil. Mnozí lidé se sice mohou

probudit a obrátit najednou, ale u jiných tomu tak nebude. Kázání v člověku často může probudit vědomí hříchu, ale pokud pak na

něj někdo naléhá, aby opakoval nějakou modlitbu nebo aby souhlasil s evangeliem, než jej skutečně pochopil, bude takový člověk

uzdraven jen „povrchně“ (Jr 6,14). Probuzený hříšník se dozvěděl, že je spasen, a tak možná zakouší ‚euforii‘, po níž následuje

‚propad‘ či pochybnosti a vnitřní zmatek.

Pastýřská péče o „probuzeného hříšníka“

Vedoucí skupinky musí být citlivý vůči rozdílným způsobům, jakými lidé přicházejí ke Kristu.

1. Někteří lidé před svým ob-

rácením procházejí určitým

obdobím, kdy se cítí být

„právně usvědčeni“ z hříchu

Začnou si uvědomovat nebezpečí svého hříchu. Mohou mít strach z pekla a mohou si uvědomovat, jak

velký je jejich hřích. To ale ještě nezbytně nemusí vést k obrácení. Někteří lidé dostali strach, když

slyšeli evangelium (například Felix, Sk 24,25), ale přesto se neobrátili. Je tedy možné, aby člověk viděl,

v jakém je nebezpečí, a přesto nezažil obrodné dílo Ducha svatého. V jiných případech může Duch svatý

vést člověka dále za „právní usvědčení“. Takový člověk se možná snažil řadu dnů, týdnů či měsíců

uvěřit v Boha a milovat jej natolik, aby si zasloužil spásu. Pak Bůh obrodí jeho srdce, takže takový

člověk konečně vidí, jak Bůh může být spravedlivý a jak ospravedlňuje bezbožné, kteří uvěří v Krista.

Zoufalství pomine. „Musíte se znovu narodit, abyste mohli vidět království Boží.“ Jak tedy pastor pozná

rozdíl mezi usvědčením z hříchu, které nikam nevede a které vede k obrácení? Je to vždy nesmírně

obtížné, a proto je zásadní nečinit závěry hned na místě.

„Ne všichni, kdo se na nějaký čas probudí, jsou skutečně obráceni. Mohou sice působit vážným

dojmem hlubokého obrácení, které však nakonec nevede ke spásné změně, ale spíše k nějakému

klamu [například členství v sektě atd.], anebo se takový člověk vrátí ke svému starému způso-

bu života anebo k něčemu ještě horšímu; lze tedy uvést jako všeobecnou zásadu, že pokud se

postavíme proti náboženskému dojmu, zanechá to duši v ještě zatvrzelejším stavu než předtím;

podobně jako se stane tvrdším rozžhavené železo, které zchladíme. . . neexistuje ovšem žádné

obecně platné pravidlo. JEDINÝM JISTÝM MĚŘÍTKEM JE TEDY, JAKÉ POVAHY JE TR-

VALÝ ÚČINEK. ‚Podle ovoce poznáte je.‘“ (A. Alexander, v publikaci Thoughts on Religious

Experience, s. 15).

„Chatrnost či upřímnost [probuzení či usvědčení] bude určena tím, zda [takové probuzení] je za-

loženo jen na všeobecném uznání provinění, anebo zda člověka přivádí ke konkrétním projevům

pokání; zda se zaměřuje na strádání či na naši porušenost hříchem (Ge 4,13.23 a Ezd 9,6); zda

jde jen o důsledky anebo o změnu charakteru (Ex 9,27–28 a L 15,18); zda pramení ze strachu

před zlobou anebo z úcty k Bohu (1Kr 21,27–29 a Ž 51); zda se vztahuje jen na některé hříchy

anebo na všechny (Mt 27,4 a 1K 14,24); zda vede k hříchu anebo vede k nenávisti vůči hříchu a

k oddělení od něj (1S 15,30 a 2K 7,11); zda jeho vliv je dočasný, či trvalý (J 5,35 a Sk 2,37–47);

zda při sklíčenosti člověka odvádí od Krista, anebo jej k němu vede s projevy víry (Mt 27,5

a Sk 16,30–34). [Dokonce i] v raných stadiích upřímnosti jde často o směsici jednání na základě

právních zásad a zásad evangelia. . . což v člověku vyvolává spíše děs než příchylnost a lásku.“
(Charles Bridges, The Christian Ministry, s. 370.)

2. Na druhé straně na mno-

hých lidech není vidět žád-

ný větší dopad ani probuze-

ní, dokud Bůh skutečně ne-

obnoví jejich srdce

U takových lidí dochází k usvědčení z hříchu mnohem rychleji a je přesněji zacíleno. Co mám na mys-

li? Při „právním usvědčení“ z hříchu se člověk zaměřuje více na nebezpečí hříchu a bojí se více sám

o sebe. Ale jakmile je mysl při znovuzrození otevřena působením Ducha svatého, člověk se zaměřuje na

ničemnost hříchu. Již se tolik nezabývá trestem, ale tím, jak hřích zneuctívá Boha a jak jej zarmucuje.

Při takovém usvědčení se člověk nezaměřuje na sebe, na svou spravedlnost, takže velmi rychle přijme

Boží milosrdenství a projevuje skutečné pokání. („Rychle“ ovšem nemusí znamenat okamžitě.)
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Pozn. 1: K čemu vlastně došlo u člověka, když uslyšel evangelium a pak se pomodlil „modlitbu hříšní-

ka“? Někteří lidé, kteří se modlí tuto modlitbu, jsou poprvé „právně usvědčeni“ z hříchu a ve skutečnosti

právě začínají svou cestu, kdy se snaží o správný vztah s Bohem. Evangelium ale dosud skutečně ne-

pochopili. Někteří později „odpadnou“ (ve skutečnosti ale nikdy nebyli znovuzrozeni). Jiní jsou právě

v tomto stadiu znovuzrozeni a obráceni. Další možností je, že člověk, který se modlí tuto modlitbu,

již byl skutečně znovu zrozen a snažil se přibližovat Bohu, ale bez jasnějšího porozumění tomu, jak to

udělat. Evangelium, které od vás slyší, mu prostě pomáhá, aby si lépe uvědomil, co již vlastně udělal.

Osobně pochybuji, že by velmi často docházelo k tomu, že během jednoho rozhovoru s pastorem je

člověk usvědčen, znovuzrozen a dojde u něj k obrácení.

Pozn. 2: Uvedli jsme si, že ne každý člověk musí před svým obrácením projít delším obdobím „práv-

ního usvědčení“ z hříchu; takové usvědčení může přijít rychle a rychle vést i k obrácení. Je však ale

třeba jasně říci, že každý skutečný křesťan musí mít za sebou zkušenost s duchovním usvědčením z hří-

chu. Usvědčení z hříchu se sestává z těchto činitelů: a) Vědomí toho, jak je hřích zakořeněn v našem

srdci, že naše srdce má ve své podstatě sklon k hříchu, který se pak projevuje v našich pohnutkách,

touhách a v tom, co milujeme. Člověk, který není křesťanem nebo je nepravým křesťanem, o tom neví.

b) Vědomí pocitů viny z hříchu. Člověk vidí, že jeho hřích (bez ohledu na okamžité důsledky) je Bohu

odporný a ohavný a zasluhuje si odsouzení. Člověk, který není křesťanem nebo je nepravým křesťanem,

se hříchem netrápí, dokud mu hřích nezpůsobí určité trápení.

Vzhledem k tomu, že je velmi obtížné, ne-li nemožné říci, zda probuzený člověk přijde ke Kristu, měli

bychom mít nějakou jednotnou metodu, jak s každým takovým probuzeným člověkem jednat. Níže

uvedené informace jsou založeny na vynikajícím pojednání od Spragueho:

a) U probuzeného člověka se snažte určit poměr mezi jeho poznáním a jeho pocity.

• Pokud pocity výrazně převládají nad poznáním, můžete postupovat velmi jednoduše. Takový

člověk totiž může být zralý k obrácení. Plně mu předložte pravdy evangelia a snažte se přitom

o vyvážený přístup. Možná jej pak vyzvete, aby učinil rozhodnutí pro Krista. Pokud to odmít-

ne, snažte se zjistit, v jaké oblasti má potíže. Projděte s sním stručně hlavní body: „Chápete

a souhlasíte s tím, že za prvé. . . a za druhé. . .“
• Pokud poznání probuzeného člověka výrazně převládá nad pocity („zvídavý typ“), možná bude

na místě mu evangelium ještě více vysvětlit, a to s použitím živých znázornění, zároveň mu také

ukažte, jak evangelium uplatňovat v životě. Od pastora si to bude vyžadovat značnou dovednost

a moudrost. Dotyčnému je totiž třeba ukázat, že křesťanství není akademickou záležitostí a že

se nejedná o žádné spletité myšlenkové konstrukce. Jako Whitefield můžete říci: „Jedna věc je

souhlasit ústně, jiná věc je věřit celým svým srdcem. Pokud to uděláte, pravda bude mít pozitivní

dopad na vaši mysl, vůli i city. Rmoutil jste se někdy kvůli svým hříchům? Volal jste k Bohu, že

potřebujete spasitele? Je pro vás Boží milosrdenství v Kristu drahocenné?“ Snažte se dotyčnému

vštípit, že křesťanství je náboženstvím srdce. [Mějte ale přitom namysli slova ThomaseWatsona

(1620–1686): „Jak ale poznáš že jsi byl již dosti kvůli svému hříchu pokořen? Když jsi ochoten

svého hříchu zanechati. Zlato bylo ve výhni dostatečně dlouho, když je zbaveno strusky; když

jsme tedy zbaveni lásky k hříchu, duše jest již dosti pokořena, a čeho jest pak ještě zapotřebí?

Jestliže hnis vyjde díky jehle, je pak ještě třeba skalpelu? Nebuď tedy k sobě surovější, než by

to po tobě chtěl Bůh.“ (Z díla A Body of Divinity, s. 451).

b) Snažte se probuzenému hříšníkovi zdůraznit, jak je důležité, aby na základě evangelia přišel oka-

mžitě k Bohu.

• Patříte Bohu. Každým dnem, kdy ve svém životě vládnete sám sobě, budete mít stále větší pocity

viny.

• Znepokojení, které nyní pociťujete, je na základě milosti a působení Ducha Božího. Pokud se

rozhodnete k Bohu přijít, až se vám to bude hodit, vlastně se tím Bohu vysmíváte. Bůh je příliš

velký, abychom s ním takto jednali. Kdo je Vládcem celého vesmíru? Jste ve velkém nebezpečí,

že ztratíte otevřenost, v níž vaše srdce právě je. Myslíte si, že budete moci činit pokání, kdykoli

se vám zachce? Nikoli! Pokání je totiž darem od Boha. A Bůh vám právě nyní pokání nabízí.

Je třeba tento dar přijmout, jinak se vystavujete nebezpečí, že se zatvrdíte a už vám nebude na

Bohu záležet. Pak budete ale navždy ztraceni. Neotálejte tedy. Nyní i krátký rozhovor s přítelem

může vašemu přesvědčení bránit. Jednejte proto hned teď.

c) Pozor na ducha samospravedlnosti.

• Když se člověk probudí vůči své potřebě Boha, obvykle začne vynakládat velké úsilí, aby se

Bohu zalíbil (snaží se účastnit bohoslužeb, modlit se, poslouchat zákon). Varujte jej před tím.

• Řekněte mu: „Rozhodně se nepřestávejte snažit líbit se Bohu, ale dělejte to v duchu Nové smlou-

vy, ne podle Staré smlouvy založené na skutcích. Svým úsilím si nemůžete nijak vysloužit spásu,

pouze jím můžete projevovat vděčnost za spásu. Dokud tuto skutečnost nepřijmete a nepadnete
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před Kristovým milosrdenstvím bezmocně na kolena a dokud nebudete ochoten přijmout věčný

život jako dar, nemůžete být spasen.“

• Upozorněte jej, že může abstraktně souhlasit s ospravedlněním vírou, a přesto se i nadále snažit

Bohu zalíbit svým úsilím, a proto musí zkoumat své srdce.

d) Pozor na to, aby vaším cílem nebyla úleva namísto toho, abyste dávali Bohu, co mu patří.

• Pokud na sebe pohlížíte jako na trpícího člověka a jde vám v prvé řadě o úlevu, nikdy nenaleznete

pokoj. Boha nemůžeme používat k tomu, aby nám zajišťoval životní štěstí. Takovému člověku

řekněte: „Blahoslavení jsou ti, kdo hladovějí a žízní – po čem? Po tom, aby byli blahoslavení?

Nikoli. Po spravedlnosti! Šťastní jsou ti, kdo neusilují o štěstí, ale dávají Bohu to, co mu patří.

Štěstí nikdy nepřichází k těm, kdo usilují přímo o něj. Jste hříšník, který potřebuje odpuštění.

Dejte Bohu, co mu náleží – pokání, víru, poslušnost. Vaše potíže se pak samy vyřeší. Dokud ale

tyto skutečnosti nepřijmete srdcem, nebudete mít nikdy pokoj.“

e) Jestliže po předložení evangelia dotyčný není připraven činit pokání a věřit, ale je i nadále zvědavý,

dejte mu následující doporučení:

• Věnujte hodně času dobrým knihám, Bibli a modlitbě. Je dobré chodit na bohoslužby, ale neberte

to jako náhradu za čtení a modlitbu. Je totiž snadné se na bohoslužbě cítit duchovně. Budete-li

se radit s příliš mnoha poradci, může to být spíše matoucí. Často mluvte s jedním či dvěma

duchovními poradci a především v modlitbě s Bohem.

• Přečtěte si úchvatné kázání Martyna Lloyd-Jonese na témaMarka 8,22–26, „Lidé, kteří vypadají

jako stromy a chodí“ („Men as Trees,Walking“). V kázání mluví o lidech, kteří jsou v podobném

stavu jako onen slepec. Cítí, že se jich Ježíš dotkl, vidí věci, které předtím neviděli, ale přesto je

celý obraz nějak nejasný. Co udělal onen slepec? Jednal poctivě. Neřekl, že vidí dobře. Přiznal,

v jakém byl stavu, a Ježíš se jej dotkl znovu. Proto řekněte Ježíši, co vidíte a co nevidíte. A pak

jej poproste, aby se vás dotkl znovu, dokud neuvidíte jasně.

• Především ale zdůrazňujte, že studium a modlitba jsou jen určitými prostředky. Jejich prostřed-

nictvím si nemůžeme u Boha nic zasloužit. Jsou to jen cesty, které Bohu dávají možnost ve vás

působit.

3. Naučte se vypořádat s kon-

krétními problémy a námit-

kami ze strany „probuzených“

lidí (viz Brooks a Sprague)

a) „Prostě nějak nemohu uvěřit.“ Co popisujete, je prostě všeobecná nevole lidského srdce vůči Bohu.

Nepřijměte to jako pádnou výmluvu. Sám o sobě totiž nemůžete uvěřit, ale Duch svatý vám již přišel

na pomoc. Pokud vidíte, co máte dělat, a přál byste si to udělat, je to důkaz, že Duch svatý vám již

přišel na pomoc. (Máme sklon si přičítat až příliš velké zásluhy. Tyto věci prostě nemůžeme vidět

bez pomoci Ducha svatého! Proto si nezoufejte.) Musíte jednat, dokud vám Bůh nabízí tuto pomoc.

Nečekejte na nějaký vnitřní pocit psychické jistoty; víra znamená jednat na základě toho, co známe

jako pravdu. Pavel říká, že „chodíme vírou, a nikoli viděním“. Vidíte to zde? Pavel neklade víru proti

rozumu, ale proti pocitům a zdáním. Vidíte, co tedy musíte dělat? Čiňte tedy pokání, věřte Kristu

a poslouchejte ho. Jak byste mohl zdůvodnit, že nějak nemůžete uvěřit? Je to abstraktní otázka. A je

to hříšné odmítnutí Boha.

b) „Vyzkoušel jsem vše, co jsem měl podle vás udělat, ale nefunguje to.“ [Zhodnoťte, zda vše ‚vy-

zkoušel‘ náležitě anebo zda třeba nepochopil špatně, co mělo ‚fungovat‘.] Co by podle vás mělo

‚fungovat‘? Očekával jste, že se dostaví nějaký pocit? Nebo že se zbavíte nějakého problému? Víra

znamená jednat na základě toho, co známe, bez ohledu na to, jak se věci jeví nebo jak to právě cítíme

(„Chodíme vírou, nikoli viděním“). Představte si, že vám lékař řekne: „Pomalu umíráte kvůli všemu

tomu tuku, cukru a škrobu ve svém jídle. Pokud přestanete jíst řízky, brambory a sladkosti, získá

vaše tělo znovu postupně sílu.“ Když pak vedle vás hned nato bude někdo jíst řízek, asi vás ta vůně

bude hodně lákat. Ale samotná vůně není nebezpečná ani smrtonosná. Na základě své víry ale mů-

žete jednat podle svého poznání (‚Takové jídlo by pro mě bylo jedem‘), anebo se můžete řídit svými

chutěmi, smysly a pocity. Co když projevíte víru? Budete se pak okamžitě cítit úplně jinak? Těžko!

V žaludku vám bude kručet a vůbec se asi nebudete cítit dobře. Teprve až budete víru projevovat

nějakou dobu, dostaví se pocit lepšího zdraví (tedy dobrý pocit a viditelný výsledek vašeho úsilí).

Stejně je to i se spásnou vírou. Zpočátku nemusíte zakoušet naprosto nic pozoruhodného. Ani ne-

budou vyřešeny všechny vaše problémy. Ale změní se vaše postavení před Bohem a posléze uvidíte

pozitivní dopad ve svém celém životě. Ve Filipským 2,12–14 si můžeme všimnout, jak život a síla

od Boha k nám přicházejí s tím, jak Boha posloucháme. Bůh koná spolu s námi.

Jak jste tedy vynakládal úsilí? Možná to bylo ve směru samospravedlnosti (viz výše). Možná

jste se snažil nějak s Bohem smlouvat, místo abyste k němu přistupoval jako ke svrchovaném

Králi a Vládci celého vesmíru (viz výše). („Pokud Bůh udělá toto, tak já udělám. . .“ Místo toho

je třeba říci: „Bohu dlužím vše, ale Bůh mi nedluží naprosto nic. A proto rád učiním, cokoli ode
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mne chce, bez jakýchkoli PODMÍNEK.“ Pokud jste si při svém hledání Boha stanovili určité

podmínky, s Bohem se nesetkáte.) [Dodejte.] Je mi líto, že vaše hledání Boha zatím nevedlo ke

kýženému výsledku. Nemohu vědět, co je ve vašem srdci, ani nevím, co má na srdci ohledně vás

Bůh, abych vám mohl říci, proč k Bohu nemáte tak blízko, jak byste si přál.

Ale jedno vím. Nemůžete to vzdát. Učedníci Ježíšovi řekli „Pane, ke komu půjdeme? [Ty jediný]

máš slova věčného života.“ (J 6,68). Jakou jinou možnost ještě máte? Žádnou. Pokud budete

i nadále hledat, Ježíš říká, že nevyžene nikoho, kdo k němu přijde (J 6,37). Pokud jej ale na

druhé straně přestanete hledat, bude to jistě k vaší záhubě.

c) „Necítím žádnou lítost kvůli hříchu, ani nijak netoužím po Bohu.“ [Takový člověk může být obětí

dlouhých, šokujících svědectví, na jejichž základě dospěl k názoru, že také musí zakoušet delší ob-

dobí, kdy se bude nenávidět a bude plakat nad svým hříchem.] Není biblické požadovat od každého

stejné dlouhý, živý a zdrcující zármutek nad hříchem. Podívejte se na Matouše, Zachea, žalářníka

ve Filipech a na Lydii (L 19,9; Sk 16,14 atd.). Nic nenaznačuje, že by tito lidé strávili nějako dobu

ve strachu a úzkosti. Byli povoláni nečekaně a okamžitě za Ježíšem šli. Podívejte se na to, jak Ježíš

zve lidi ve sboru v Laodiceji (Zj 3,15–20). Zve lidi vlažné a žijící v sebeklamu, aby se vůči němu

otevřeli, aby s nimi mohli být ve společenství. Neprošli žádným zdlouhavým obdobím usvědčování.

Uveďme si příklad. Pokud by vám hořel dům, do jaké míry by vás to muselo rozrušit, abyste se

mohli zachránit? Jen natolik, abyste mohli z onoho domu včas utéci! A vůbec nebude záležet,

jak přitom budete bědovat. Bude jedno, zda budete mít panický strach anebo zda budete jen

rozrušeni. Vaše emoce a strach slouží jedině k tomu, abyste z hořícího domu utekli. A usvědčení

z hříchu slouží k tomu, abyste činili pokání a pokořili se pod mocnou Boží ruku. Podřiďte se

tedy Bohu! Nečekejte na žádné zvláštní pocity. [Pokud si člověk dělá starosti s nedostatkem

zármutku, začne se zaměřovat na svou vlastní spravedlnost, když bude doufat, že Bohu učiní

radost svým zbožným cítěním. Nedovolte to a postavte se proti tomu.]

d) „Asi prostě nejsem předurčen!“ V Deuteronomiu 29,28 se uvádí „Skryté věci patří Hospodinu, na-

šemu Bohu, odhalené pak nám a našim synům až navěky, abychom plnili všechna slova tohoto

zákona.“ Předurčení patří ke skrytým věcem, které nemůžeme nijak odkrýt. Mezi zjevené věci patří

skutečnost, že máme činit pokání a věřit. Vyvolením se naše odpovědnost nijak nemění. Jak spolu

souvisí předurčení a vyvolení, je ale tajemstvím, ‚skrytou věcí‘. Nezneužívejme Boží skryté věci

jako výmluvy k tomu, abychom odmítali konat, co nám Bůh jasně říká. Například nemusíme vědět,

jak přesně určitý stroj funguje. Výrobce nám sdělí, jen že máme stroj zapnout a používat. Ale vy

na to namítnete: „Nemá cenu takový stroj používat. Pokud nevím, jak funguje, prostě ani fungovat

nemůže!“ Stejně pošetilé je říci: „Nechápu, jak mohu být odpovědný, abych činil pokání a věřil,

a jak spása přesto zůstává záležitostí Božího vyvolení, a proto nebudu činit pokání a nebudu vě-

řit!“ Jistému vážně nemocnému člověku lékař předepsal léky. Onen pacient se lékaře zeptal: „Věříte

v predestinaci a Boží prozřetelnost? Věříte, že vše je určeno Boží vůlí?“ „Ano, věřím tomu,“ řekl

lékař jako hluboce věřící křesťan. „K čemu pak jsou ty léky? Jsem-li předurčen k životu, budu žít,

mám-li zemřít, zemřu. Ale pochopitelně nevím, co je nyní Boží vůlí.“ „Příteli,“ odpověděl mu lékař,

„vím, jak to zjistit. Jestliže lék odmítáte, jsem si docela jist, že jste předurčen k životu; pokud si lék

nevezmete, mohu prakticky zaručit, že jste předurčen k tomu, abyste zemřel.“ Z toho vidíme, že Bůh

svou vůli vykonává určitým způsobem – skrze to, co si zvolíme.

e) „Jsem příliš špatný (sklíčený).“ Viz argumentaci v části „nemravný pohan“ a námitku „Mé hříchy

jsou příliš velké, než aby mohly být odpuštěny.“ Podívejte se, co Ježíš vykonal, aby spasil hříšní-

ky! Jste horší než Pavel? (1Tm 1,15). Ježíš s potěšením dává spásu hříšníkům (L 15,7; Iz 53,11; Sf

3,16-17). Bible říká, že Bůh je „bohatýr, který zachraňuje“ (Sf 3,17 ČEP). A podle vás není dosta-

tečně silný na vaše hříchy? Máte snad větší moc než Bůh? [Mějte opět na mysli, že tato námitka je

vlastně určitou podobou samospravedlnosti. Dotyčný se považuje za nehodného spásy. Předpokládá,

že jeho vlastní hodnota je nezbytným základem k tomu, aby mohl přijít ke Kristu.]

4. Člověk, který „uvízl“ ve

stavu duchovního probuze-

ní, ale údajně nemůže přijít

ke Kristu

V případě člověka, který „uvízl“ ve stavu duchovního probuzení, ale údajně nemůže přijít ke Kristu,

použijte výše uvedený soupis překlenujících můstků a projděte každou vlastnost duchovního probuzení

1. Touha a ochota konkrétně se vyznat ze svých hříchů, ne je jen uznat všeobecně.

2. Nenávist k hříchu, ne jen vůči důsledkům hříchu.

3. Touha přinášet čest Bohu, ne si Boha jen udobřit.

4. Touha odstranit ze svého života všechny hříchy, ne jen některé.

5. Pokora vedoucí ke Kristu, nikoli od Krista – kvůli pocitům hanby či potupy.

6. Trvalý vliv na život, ne jen dočasný.

Použijte biblické pasáže u jednotlivých překlenujících můstků. Pomozte dotyčnému k sebezkoumání

a ukažte mu, kde jsou jeho obavy a duchovní probuzení pokroucené.
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Další zdroje S. Ferguson, The Christian Life, kapitoly 5–8.

D. M. Lloyd-Jones, The Sons of God, kapitola 17.

A. Alexander, Thoughts on Religious Experience, kapitola 10.

W. B. Sprague, Lectures on Revivals, lakce 6.

C. Bridges, The Christian Ministry, s. 369–372.

4.5 Kdo je učedník

Co je podstatou učednictví?

1. „Učednictví“ je relativně novou kategorií křesťanského učení; více uznáváno je teprve posledních 20 let. O větší rozšíření se posta-

rala především organizace „Navigators“. Pro učednictví se používají různé definice, ale všeobecně se jedná o křesťanskou službu

s vážností a nasazením, nikoli o vlažný, netečný křesťanský život.

2. Koncepce „učednictví“ je někdy používána nesprávně. Obávám se, že jako u „křtu Duchem svatým“ jsou i zde křesťané někdy

rozdělováni na dvě třídy. Ve skutečnosti musí být „učedníkem“ každý křesťan. Nemáme dvě možnosti, kdy by křesťan mohl být

buď „učedníkem“, anebo jen „běžným křesťanem“. Ježíš ve ‚velkém poslání‘ uvádí, že všichni budou učedníky. Pro větší pojednání

o tomto námětu viz Lovelace, „The Sanctification Gap“ v publikaci Dynamics of Spiritual Life.

3. Koncepce „učednictví“ byla v minulosti často řazena pod témata jako „růst v milosti,“ „zralost“ a „růst ve službě“. „Učedník“ je ale

biblický výraz. Během celých dějin církve se Boží lid nasazoval právě v činění učedníků.

Kdo je učedník?

Definice „Učedník“ je z hlediska Bible člověk, který je veden učitelem. Učedník je ale více než „žák,“ jak tento

výraz pojímáme dnes. Učedník měl se svým učitelem natolik úzký vztah, že celý jeho život byl pak pod

vlivem jeho učitele. „Vy mne nazýváte Učitelem a Pánem a dobře pravíte; jsem jím“ (J 13,13). Jinými

slovy, učedník není žákem z učebny. Učedník studuje společně se svým učitelem, sleduje jeho život,

jedná podle jeho příkladu a slouží jako on.

Jak tedy mohou být křesťané dnes učedníky? Nezbývá nám snad jen být žáky, kteří budou studovat Je-

žíšovo učení? Často se přehlíží jedna úžasná skutečnost v knize Skutků. Všichni, kdo se stávají křesťany

po Ježíšově nanebevstoupení, jsou opět nazývání „učedníky“! „V Joppe byla nějaká učednice jménem

Tabita“ (Sk 9,36). Máme živého Spasitele, s nímž jsme díky Duchu svatému ve spojení, a proto i dnes

můžeme být s Kristem ve vztahu, kde jsme jeho učedníky.

Prvky týkající se učedníka

(J 15,8–17)

1. Poznání: Učedník se učí od svého pána.

„A v mnoha takových podobenstvích k nim mluvil Slovo, jak byli schopni slyšet. Bez podoben-

ství k nim nemluvil, ale v soukromí svým učedníkům všechno vysvětloval.“ (Mk 4,33–34)

Učedník je více než žák, ale není méně než žák! Musí si osvojit Boží slovo a jeho učení. Také

se musí naučit smýšlet biblicky o tom, co čte, slyší, vidí a zakouší ve světě.

2. Povaha: Učedník zná svého mistra.

„Ustanovil jich dvanáct, aby byli s ním, aby je posílal hlásat evangelium“ (Mk 3,14). „To je mé

přikázání, abyste se navzájem milovali, jako já miluji vás. . . Už vás nenazývám otroky, protože

otrok neví, co činí jeho pán; nazval jsem vás přáteli“ (J 15,12.15).

Co je osobní vztah? Je to vztah, kdy spolu navzájem jednáme s pravdou a láskou. Čím je vztah

hlubší, tím hlubší je výměna myšlenek i náklonnost. A právě takový vztah můžememít s Ježíšem

Kristem. Pomáhá nám k tomu 1) Boží slovo, když jej využíváme různými způsoby (memorování

– učení zpaměti, četba, rozjímání, kázání atd.), 2) modlitba, když ji využíváme různými způsoby

(osobní, ve dvojici, ve skupince atd.). Komunikačním prostředkem tohoto vztahu je Duch svatý.

Můžeme proto Bohu dávat najevo svou lásku prostřednictvím chvály a díkuvzdání a Bůh může

svou lásku šířit do našeho srdce (Ř 5,5; Ef 3,14–19). Ve svých modlitbách a úpěnlivých prosbách

můžeme s Bohem sdílet své touhy, cíle, potřeby a myšlenky a Bůh v nás může prostřednictvím

svého Slova rozvíjet moudrost Ducha (1K 2,10–16; Ko 1,9–10).

3. Poslušnost: Učedník poslouchá svého pána.

„Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky“ (J 8,31). „Žádný z vás, kdo neopouští

všechno, co mu náleží, nemůže být mým učedníkem“ (L 14,33).

Výraz „učedník“ souvisí s výrazem „učenlivý“. Ježíšův učedník se musí učit od Ježíše, musí

mu být oddán, projevovat poslušnost právě jemu a nikomu jinému. Také musí být disciplino-

vaný. Naše oddanost musí patřit jedině Pánu. Svou poslušnost nesmíme nijak podmiňovat. Za
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prvé musíme být ochotni poslouchat Slovo Boží ve všech oblastech svého života; nemůžeme

si vybírat, ve které oblasti poslušní budeme a ve které poslušní nebudeme. Za druhé, musíme

být ochotni pokorně a s vděčností se podřizovat Pánově vůli ve všem, co nám přináší do života.

Pokud se neztotožníme se skutečností, že Ježíš je naším svrchovaným Pánem, nemůžeme být

jeho učedníky.

4. Napodobování: Učedník je jako jeho pán.

„Stačí, aby učedník byl jako jeho učitel a otrok jako jeho pán“ (Mt 10,25). „Slávu, kterou jsi mi

dal, jsem dal jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno – já v nich a ty ve mně“ (J 17,22–23).

Učedník touží napodobovat svého pána a chce být jako on. Pro křesťana to znamená „růst v mi-

losti“, do čehož patří pečlivé sebezkoumání a konkrétní změny vlastní osobnosti. Učedník roste

ve víře, pokoře, lásce, ve schopnosti zvládat problémy a konflikty. Cílem růstu v milosti je ovoce

Ducha.

5. Služba: Učedník slouží svému pánu.

„Tím bude oslaven můj Otec, když ponesete hojné ovoce a stanete se mými učedníky“ (J 15,8).

„Ustanovil jich dvanáct, aby byli s ním, aby je posílal hlásat evangelium a aby měli pravomoc

vyhánět démony“ (Mk 3,14–15).

Učedník nebyl žákem v učebně; doprovázel svého pána při jeho službě a přitom se učil, jak

takovou službu vykonávat. Učedník Ježíše Krista je tedy věřící, jehož budou napodobovat další,

čímž vlastně bude docházet k „reprodukci“. Učedník objevuje, jaké schopnosti má ke službě,

jaké má duchovní dary, a pak je používá.

Shrnutí: Učedník věří, poznává, poslouchá, roste a slouží.

Vzájemný vztah jednotlivých

prvků učednictví

Výše uvedených pět prvků nelze rozvíjet nezávisle na sobě (i kdyžmezi nimi jistě může docházet k určité

nerovnováze). Učedník stejně jako jeho pán roste prostřednictvím poslušnosti, služby, poznávání a víry.

Učedník nemůže poznávat Boha, pokud jej neposlouchá. Učedník vlastně nechápe určité učení (neučí se

správně), pokud jej to nevede k tomu, aby za ně chválil Krista (poznávání), aby jej uplatňoval v životě

(poslušnost a růst) a aby jej předával dalším (služba).

Noví věřící: Jak je vést k učednictví a pastoračně se o ně starat

Nový věřící – popis Pod výrazem „nový věřící“ máme na mysli člověka, který se nedávno obrátil.

1. U nově obráceného člověk často emoce převažují nad porozuměním. Jeho pokání je upřímné, ale

zaměřuje se spíše na hodně výrazné hříchy, které jej znepokojují. Jeho víra je opravdová, ale příliš

ovlivňovaná pocity. U nově obráceného se především výrazně projevuje dogmatismus. Takový člo-

věk má sklon zakládat jistotu své spásy na kvalitě svého vztahu s Bohem, na vroucnosti své lásky

a na pocitech. Když jeho emoce nejsou výrazné, má sklon zpochybňovat, zda je vůbec křesťanem.

2. U nových věřících působí Duch svatý mnoha různými způsoby. Některé děti se rodí velmi čilé,

kopou nožkama a dávají najevo, jak jsou plné života. Jiné se téměř nijak neprojevují, ale přesto

nejsou méně živé.

a) Tato různorodost je částečně způsobována různou měrou síly duchovního života udíleného Du-

chem svatým. Duch je svrchovaný; vane, kam chce. Některé podněcuje k rychlému pokroku, jiní

začínají pozvolně.

b) Různorodost může být také způsobována tím, kolik poučení takový nově zrozený člověk vminu-

losti přijal. Někteří již předtím získali zdravé, vyvážené učení Slova, ale takové poznání pravdy

zůstává v jejich mysli jako nezapálené dříví, protože Duch svatý dotyčnému až do té chvíle ne-

dal nové zrození. Nyní však tento nový křesťan zjišťuje, že tyto velké zásoby poznání přecházejí

v porozumění, protože Duch svatý toto připravené dříví roznítí do velkého plamene.

c) Třetím důvodem různorodosti je naše povaha. Naše osobnosti se liší, pokud jde o emoce, uzavře-

nost či otevřenost, sklony k sebereflexi atd. Povaha je v podstatě neutrální, protože pod vedením

Ducha svatého se na různé povaze různě odrážejí její silné stránky a Boží milost, zatímco pod

tělesnými podněty by se na takové povaze projevovaly různé stránky hříchu. Při novém zrození

tedy nedochází k úpravě povahy, ale naše povaha je proměněna. Společenská žena patrně bude

mít větší sklon podílet se na veřejném vydávání svědectví než její uzavřenější sestra. Na druhé

straně uzavřenější osoba může rychleji spět ke zdravému modlitebnímu životu.

Pastor musí mezi novými věřícími přijímat velkou různorodost. Je třeba se vyvarovat jakéhokoli stere-

otypu, jak by měl nový věřící vypadat a jednat.

Cíle Základní cíle pro nově obráceného věřícího.
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1. Pomáhat mu porozumět své minulosti, přítomnosti a tomu, co může na základě biblické pravdy

očekávat v budoucnosti. Někteří noví křesťané neví o tom, k čemu u nich došlo, o moc více než

nemluvně o svém narození. Nově obrácenému věřícímu je třeba ukázat, že podstatou jeho jistoty

nejsou pocity, ale dílo Kristovo. Je třeba mu ukázat, že skutečným dokladem spásy je růst ve svatosti,

nikoli pocity. Musí být připraven na různé projevy a cíle zkoušek; je třeba mu vysvětlit boj s hříchem

a s ďáblem, aby nebyl překvapen.

Nově obrácený člověk je vystaven velkému nebezpečí mnohých nejasností a sebeklamu. Proto se musí

naučit, jak na svou osobní zkušenost uplatňovat biblickou koncepci.

2. Je třeba jej učit, jak používat prostředky milosti, aby se sám dokázal „sytit“, tedy aby bez přímé

pomoci a bez dohledu někoho dalšího byl schopen používat Slovo Boží, modlitbu a další zdroje

v rámci těla Kristova, aby si sám pomáhal k dalšímu růstu a vyrovnával se s obtížemi.

Varování Některá varování a doporučení pro nové křesťany:

1. Očekávejte, že místo dobrých pocitů se dostaví určitý vnitřní konflikt a zápas. Po obrácení může

dojít k určitému sestupu, kdy byste se měli opřít o Boha, chodit vírou, nikoli viděním.

2. Zda budete žít šťastným a užitečným křesťanským životem, záleží z velké části na návycích, které

si vytvoříte nyní, na začátku své křesťanské cesty.

3. Vše, co čtete a posloucháte, porovnávejte s Božím slovem. Noví věřící mohou podlehnout falešnému

učení více než jiní lidé.

4. Co nejdříve zjistěte, k jakým hříchům máte největší sklon. Pak učiňte opatření, jak se proti těmto

hříchům bránit. Možná jste zažili, jak jste byli z určitého pokušení na začátku svého křesťanské-

ho života zachráněni, ale tato pokušení se velmi pravděpodobně objeví znovu, a to z následujících

důvodů:

a) V srdci dosud máme hřích, který dostal smrtelný zásah poté, co do našeho života vstoupil Duch

svatý. Oč zuřivější je ale zraněný medvěd než medvěd, jehož nikdo nedráždí! Proto může hřích

ve vašem životě způsobovat větší problémy než dříve.

b) Svět a ďábel vás nyní nenávidí ještě více než předtím, protože jste nyní vojákem v armádě Ježíše

Krista.

5. Mějte na mysli, že projevy milosti Ducha svatého (láska, radost, víra, pokora) ve vás neporostou

automaticky, pokud je nebudete systematicky vyživovat dalšími prostředky milosti.

„V Boží milosti není přímo obsažen nějaký prvek, jímž by tato milost byla zabezpečena před nej-

hlubším poklesem; pokud ji tedy ponecháme jen samu sobě, bude-li obklopena natolik nepřátel-

skými vlivy, bude-li vystavena tak tvrdým útokům a bude-li vyvíjet jen velmi chabý odpor, a pak

tedy neexistuje moment – jakkoli úchvatná mohla být všechna předešlá vítězství – kdy by v duši

nezačal byť jen nezřetelný propad směrem dolů. MÁMEV SOBĚ SKLON ZBOŽŠŤOVATMI-

LOSTDUCHA SVATÉHO. Často totiž přemýšlíme o lásce a různých projevech milosti, jako by

byly ve své podstatě všemohoucí; a přitom nějak zapomínáme, že jakkoli pochází od Boha, jsou

duchovní podstaty a mají posvěcující účinek, avšak nejsou udržovány žádnou soběstačnou si-

lou, ale jedině neustálým přísunem života a posily od Ježíše; a proto moment, kdy je ponecháme

jejich vlastní síle, je zároveň momentem, kdy zcela jistě začnou upadat a skomírat.“ (Octavius

Winslow, Personal Declension and Revival of Religion in the Soul, s. 9–10.)

„Víra není cosi, co jedná automaticky. . . co jedná zázračně. To je hrubá chyba, kterou se všichni
někdy proviňujeme. . . Připadá mi, že mnozí lidé si víru představují jako něco podobného ter-
mostatu nastavenému na určitou úroveň pro vytápění; termostat nastavíme na určitou hladinu,

na níž chceme teplotu udržovat, a vše už je pak dále udržováno automaticky. . . Už není třeba
nic dalšího dělat, protože termostat přece funguje automaticky. . . Mnozí lidé se domnívají. . .
[že ať] se jim stane cokoli, víra bude fungovat a vše bude v pořádku. . . Víra je ale něco, co
musíme použít, aktivovat. . . Víra je odmítnutí propadnout panice. . . kdy si připomínáme, co již
známe.“ (Martyn Lloyd-Jones, „Where is your Faith?“ v publikaci Spiritual Depression, Causes

and Cure.)

Zvláštní typy nových věřících

Pochybovačný Takový člověk projevuje víru v Krista, ale přesto má ohledně svého nového života pochybnosti, obavy

a nejasnosti. „Opravdu jsem uvěřil celým svým srdcem?“ „Bude si to ode mně vyžadovat více, než jsem

si myslel?“ „Budu schopen všemu dostát?“ Takový člověk začíná pozvolna. V některých případech je

jako onen slepec, který viděl „lidi jako stromy, které chodí“. Je důležité zůstat tomuto věřícímu nablízku
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a jednat s ním s porozuměním, v souladu s textem Písma, „nalomený rákos nedolomí a doutnající knot

neuhasí“ (Mt 12,20).

Horlivý Takový člověk začíná s křesťanským životem s vervou, radostí a smělostí, s velkou dychtivostí dále

růst, učit se a sloužit druhým.

Přehnaně horlivý Jedná se o nového křesťana, který má sklon upadnout do pýchy. Rychle začne druhé soudit, bere na sebe

příliš mnoho odpovědnosti, ještě než je duchovně schopen zvládnout různá zklamání. Takový člověk

si bude stěžovat na nedostatek horlivosti a radosti v životě mnoha dlouhodobých členů sboru. Může

mít pocit, že je jeho povinností některé z nich konfrontovat s hříchy, které vidí v jejich životě. Bude

projevovat netrpělivost, co se týče různých postupů ve sboru (v církevním aparátu).

Mějte na mysli, že se jedná o určitou podobu dogmatického projevu. Ukažte mu to. Pokud vám dotyč-

ný bude oponovat, poukažte mu na to, jak je jeho postoj vidět z jeho podrážděnosti. Takový člověk je

v nebezpečí, že rychle odpadne od víry. Právě takovým způsobem do sboru vstupují a zase z něj od-

cházejí někteří odpadlíci. Jak vidíme, jedná se o nebezpečný stav, který je třeba řešit. Přehnaně horliví

nově obrácení věřící také mohou dlouhodobé členy sboru přesvědčovat k evangelizaci a evangelizačním

programům. Některým z nich proto soukromě vysvětlete: „Chcete-li mít děti (a bez nich rodina vymře),

musíte se smířit s tím, že je nějaký čas budete muset přebalovat. Nemluvňata prostě nadělají nepořádek.“

Učednictví: Jak vést zralé věřící – duchovní mentoring

Popis Zralý věřící je křesťanem již nějakou dobu, zakouší duchovní růst a chce být druhým nějak prospěšný.

Občas je pokoušen, sužován, upadne do netečnosti, je duchovně sklíčen, a dokonce může sklouzávat

ke svému starému způsobu života. Dokáže se však z takového stavu dostat sám anebo dobře reaguje na

pastorační péči.

Zralý věřící tedy 1) roste v milosti (tedy roste ve vztahu s Bohem, poznání Boha a v tom, jak chce růst

do Boží podoby), 2) dokáže v problémech dále růst a 3) používá své duchovní dary ke službě ve jménu

Ježíše Krista.

Duchovní mentoring pro zra-

lého věřícího

Jak máme zacházet ze ‚zralým‘ křesťanem? Jako lékař se zdravou osobou:

1. Doporučte mu zdravou duchovní stravu (taková zdravé ‚vstupní‘ suroviny mají dobrý vliv na růst

v milosti).

2. Ujistěte se, zda má zdravý pohyb (co je ‚na výstupu‘ – jak používá své dary?).

3. Buďte nablízku s ohledem na pravidelné ‚lékařské prohlídky‘, abyste mohli rychle řešit případné

negativní příznaky (pastorační návštěvou a preventivní péčí).

„Duchovní mentor“ je zkušenější křesťan, který s další osobou sdílí, co se naučil od Boha v oblasti, která

se vztahuje na její potřeby a situaci. Obvykle je zbytečné hledat „ideálního“ mentora, který dokáže vést

učedníky, dokáže být druhým oporou, je zároveň dobrým rádcem i učitelem. Zapotřebí je různorodost.

Nejblíže ideálu je „duchovní vůdce“ a „vedoucí učedníků“, ale pokud nemůžete najít nikoho, kdo by

takovým kategoriím odpovídal, můžete dosáhnout velmi mnoho i s dalšími služebníky.

Mentoring je především „anagogickou“ (nikoli „pedagogickou“) metodou vzdělávání; vychází ze zásad

vzdělávání dospělých5. a) Dospělí se učí nejlépe tím, že sami sobě udávají nasměrování. (Ten, kdo se učí,

se účastní celého procesu určitého úkolu, přičemžmentormu je nablízku.) b) Dospělí se učí nejlépe, když

mohou uskutečňovat určité úkoly a řešit skutečné problémy. (Mentor na jedné straně pomáhá dotyčnému

identifikovat jeho problémy zapříčiněné nedostatečným zvládnutím probírané látky. A na druhé straně

mentor vyučuje nejprve s ohledem na potřeby a problémy, jichž si je dotyčný vědom.)

5 Anagogický – od řeckého „anagoge“ = vzhůru.
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Společné rysy v mentoringu

1. Mentor pomáhá‚žákovi‘ ve třech oblastech:

a) K nové (bohatší) perspektivě.

b) K odpovědnosti.

c) Poskytuje mu povzbuzení a dává mu motivaci jít kupředu.

2. Mentoring si vyžaduje vztah:

a) Přitažlivost (žák u mentora vidí potřebnou moudrost; mentor oceňuje žákův postoj a potenciál).

b) Odpovědnost (je vyjasněna vzájemná odpovědnost, takže žák a mentor se nerozcházejí ve svých

očekáváních).

Další materiály jsou k dispozici na

www.BiblickaKnihovna.cz
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Různorodost v mentoringu: „Vertikální“ mentoring

Typ mentora Typ situace Zaměření materiálu

Intenzivní

Vedoucí učedníka Nový ve víře Základy křesťanského života

a) Duchovní ztišení – návyky

b) Základní doktríny – vyznání

c) Základy vztahu k Bohu jako svému Pánu – Desatero

d) Křesťanské vztahy

e) Základy služby

Duchovní vůdce Růst k určité

úrovni

Nasměrování k duchovnímu růstu a zralosti

a) Vyhodnocovat duchovní růst

b) Poukazovat na silné a slabé stránky

c) Identifikovat, kde se nasazovat v životních rozhodnutích

d) Poskytnout perspektivu v zásadnícho otázkách vztahu k Bohu jako svému Pá-

nu

Kouč Nový úkol či výzva Konkrétní dovednosti

a) Sdělovat (a posílat k dalším)

b) Ukazovat (a posílat k dalším)

c) Sledovat, jak v dané oblasti postupují další

d) Vyhodnocovat

Příležitostný

Poradce Osobní problémy či

rozhodnutí

Rada nebo moudrý názor

a) Povzbuďte („Udělal jsem /jiní udělali...“)

b) Poskytněte souznění, účast

c) Zhodnoťte, zda se nejedná o chybné myšlení

d) Předložte různé možnosti (včetně kladů a záporů)

e) Poukažte na další zdroje

f) Poukažte na pohled z vyšší perspektivy

g) Poskytněte radu založenou na zkušenosti

h) Pokročilejší stadium: křesťanská terapie

Učitel Nevědomost Poznání a porozumění v dané oblasti

a) Poskytněte odkaz na určitou literaturu, učitele atd.

b) Poskytněte přehled či rámec dané oblasti

c) Vytřiďte méně relevantní materiál

d) Poskytněte určitá měřítka ke zhodnocení dané oblasti

e) Projděte určitou literaturu, kde jsou výše uvedené skutečnosti zmiňovány

Sponzor Nové zaměstnání, kari-

éra nebo životní situace

Vedení a ochrana v nové oblasti vztahů

a) Zapojení do sítě (networking) – napojit žáka na důležité osoby

b) Předat vztahové dovednosti – využít svou autoritu

c) Ukázat zdroje pro další vývoj

d) Ukázat, jak růst v efektivitě

e) Ukázat, jak využívat své silné stránky

f) Budovat smělost a vizi

Pasivní

Vzor Všeobecná situace Příklad a inspirace
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Téměř všechny výše uvedené druhy mentoringu (kromě sponzoringu) jsou k dispozici jak od žijících, tak i zesnulých osob, které mohou

prostřednictvím svých publikací či jiných prostředků poskytnout vhodné rady, duchovní vedení, vyučování atd.

„Horizontální“ mentoring

1. Vzájemný mentoring mezi vrstevníky probíhá ve vztahu mezi osobami, které mají podobný věk a zkušenosti. I když zkušenost

vrstevníků není nijak výrazně lepší než vaše vlastní, je téměř vždy od té vaší výrazně odlišná. Proto vrstevník může poskytnout

dalšímu svému vrstevníkovi a) jinou perspektivu, b) odpovědnost a c) povzbuzení, které není možné dostat od někoho mnohem

staršího. V mnoha ohledech lze docílit odpovědnějšího přístupu než u vertikálního mentoringu. Není ale k dispozici síla perspektivy

a povzbuzení od starší osoby.

2. Druhy vzájemného mentoringu vrstevníků. Mezi vrstevníky může docházet téměř ke všem druhům vertikálního mentoringu, ale

obzvláště účinné jsou následující typy:

a) Vrstevníci jakožto duchovní vůdci: Dva lidé skloubí své duchovní zdroje, navzájem se vedou k odpovědnosti v duchovních

disciplínách, vedou se k duchovnímu růstu, poukazují si na chyby atd.

b) Vrstevníci jakožto koučové: Dva lidé, kteří společně usilují o zvládnutí určité dovednosti – dovednosti v oblasti studia, biblic-

ké studijní metody, překonávání určitého destruktivního návyku – se dohodnou, že budou společně vyhledávat takové zdroje

a budou se navzájem volat k odpovědnosti.

3. Požadavky na vzájemný mentoring: a) Vhodnost (Takové dvě osoby si „musí sednout“. Respektuji ho? Může mi ten druhý po-

skytnout to, co potřebuji k růstu?). b) Příjemnost (Takové dvě osoby si musí být příjemné. Těší mě s ním být? Mějte na mysli, že

tento činitel je zde mnohem důležitější než u vertikálního mentoringu!) c) Transparentnost (Souhlasí oba, že k sobě budou naprosto

otevření a upřímní?)

Všichni potřebujeme vztahy, kdy zažíváme jak mentoring vertikální, tak i horizontální. Potřebujeme tedy určitý soubor mentoringu.

Začátek vztahu v rámci mentoringu

1. Záměr: Je třeba mít jasno, o co v daném vztahu má jít. Není třeba použít nějaké konkrétní označení, ale je třeba vědět, co chcete

sdílet.

2. Pravidelnost: Je třeba určit, jak často se budete setkávat a do jaké míry budete ve své zodpovědnosti usilovat o důvěrnost.

3. Zhodnocení, co ‚žák‘ potřebuje a chce: Co chcete probrat? Co je klíčovou problematikou? Na co se nyní ve svém životě chcete

zaměřit? Čemu vás Bůh právě učí, co vám ukazuje?

4. Zhodnocení, co může mentor poskytnout: Co může mentor v této oblasti předat? Co mu Bůh ukázal (zásady, návyky, zkušenosti).

Co může být druhému ku pomoci?

5. Vyhodnocení a uzavření

Důležité zdroje k mentoringu

Paul Stanley and J. Robert Clinton, Connecting: The Mentoring Relationships You Need to Succeed in Life (Navpress, 1992). Právě na

této knize je založena tato osnova.

4.6 Plán pro učednictví

Struktura učednictví

Učednictví v rámci komuni-

ty

Činění a vedení učedníků nelze dělat odděleně, izolovaně od celého tělaKristova. U Jana 13,35 a 17,20–23

Ježíš ukazuje, že učedníci nemají žít jako samotáři. Mezi učedníky se má projevovat stejná láska a jed-

nota, která je tak charakteristická pro našeho trojjediného Boha! Mějme na mysli, že Otec, Syn a Duch

svatý vůči sobě jen nechovají vřelé city, ale společně pracují v dokonalém souladu.

V oblasti učednictví se tedy musíme vyvarovat určitých obvyklých chyb. Nesmíme se domnívat, že

v oblasti učednictví se sice musíme zodpovídat Kristu, ale přitom již nemusíme být zodpovědni vůči

dalším lidským učedníkům. Chceme-li růst do Kristova obrazu, může nám nesmírně pomoci pěstovat

blízké přátelství s nějakým zbožným učedníkem, na němž je zjevná Kristova láska. Slovo Páně se mů-

žeme mimo jiné učit i tak, že se necháme poučovat učedníkem, který toto slovo dobře zná. Jinou chybou

ovšem je snažit se růst jako učedník jen v osobním vztahu s někým dalším nebo ve skupince, ale bez

místního sboru.
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Na druhé straně si musíme uvědomovat, že nejsme učedníky žádného člověka, přestože mluvíme o tom,

jak zralejší křesťan vede jako učedníka jiného křesťana. Je zde nebezpečí, že se můžeme chtít podobat

obrazu nějakého učedníka a nikoli obrazu našeho Mistra. Obzvláště je třeba se mít na pozoru, pokud je

náš vedoucí velmi přitažlivý svou zbožností. Učednictví by tedy mělo probíhat v rámci různých vztahů

a způsobů, které ovšem nemusí probíhat ve stejné době (viz níže).

Stadia učednictví

Nemůžeme sice udělat žádné přesné rozčlenění, ale v Bibli přesto vidíme, že učednictví má určitá stadia. Například v 1. Jana 2,12–14

se o některých křesťanech mluví jako o „dítkách“, o jiných jako o „mládencích“ a ještě o další jako o „otcích“. V Židům 5,12–14 jsou

někteří popisováni jako duchovní „nemluvňata“ a jiní jako „učitelé“. Pro účel našeho rozboru si učednictví rozdělíme do tří stadií:

Stadium, kdy „jsme vyživo-

váni“

Nový křesťan nebo velmi nezralý křesťan je člověk, který právě začal růst v milosti, začal poznávat

Boha skrze slovo a modlitbu a poslouchat Boha tím, že mění určité záležitosti ve svém životě. Dochází

k tomu proto, že někdo takového křesťana metodicky vyživuje.

V tomto stadiuu „nemluvněte“ je tedy učedník vyživován. (Nemluvně, které odmítá jíst, posléze zemře,

ale pokud potravu přijímá, poroste a bude se vyvíjet.)

Mnozí do tohoto stadia ani nevstoupí, protože po obrácení se o ně už nikdo nijak dále nezajímal anebo

protože vyrostli ve sboru či církvi, kde se vyučuje „laciná milost“. Časem se takové osoby odmítají

zabývat učednictvím kvůli své hrdosti (domnívají se, že to „nepotřebují“) anebo jim jiné věci připadají

mnohem důležitější. Do tohoto stadia vstoupí, jedině pokud je usvědčí Duch svatý z jejich nedostateč-

nosti.

Jiné osoby do tohoto stadia vstoupí, ale zůstanou v něm. Noví křesťané často začínají se silnými, živými

pocity blízkého vztahu k Bohu. Svou jistotu často zakládají právě na takových zážitcích a nikoli na díle,

které vykonal Ježíš Kristus.

Posléze ale takové pocity vyprchají (jako všechny pocity). A pak semohou vrátit bývalá pokušení amod-

litba se stane mechanickou. U takového člověka se mohou objevit pochybnosti ohledně pravosti jeho

nové víry anebo pocity, že Bůh jej opustil. Pokud nový křesťan nyní nedostane tolik potřebné poučení

a pomoc, může se od víry i odvrátit.

Jiná „nemluvňata“ se mohou až příliš přimknout k duchovnímu vůdci, který je v takovém závislém

postoji bezděčně podporuje.

Pokud nevyrostete ze stadia „nemluvněte“, sklouznete zpět a ztratíte i to, co jste nabyli jako nemluvňata,

protože nikdo nemůže navždy zůstat ve vztahu, kdy se pořád nechá jen sytit. Časem se tento vztah prostě

poruší.

Stadium, kdy se již „vyživu-

jeme sami“

První stadium je charakteristické rychlým růstem a výraznými pocity. Ve druhém stadiu spíše dochází

k určitému „ochlazení“ pocitů. Na řadu přichází učení se vytrvalosti, řešení různých konfliktů a umírání

hříchu.

Učedník se musí učit následovat pravdu a spoléhat na pravdu spíše než na své pocity, obavy, touhy a na

to, co jej znepokojuje a jak různé věci vnímá. Učedník se musí naučit, co znamená ‚ctít Boha zadarmo‘

(Jb 1,9 B21), tedy poslouchat Boha prostě kvůli Bohu. Růst může být nyní pomalejší, ale právě nyní

se rozvíjejí zásadní silné stránky, jako oddanost, pokora, závislost na Bohu a věrnost. Navršit horu trvá

rozhodně déle než navršit malý kopeček.

Učedník se nyní ve svém vztahu k Bohu učí nebýt již tolik závislý na svých okolnostech či na společen-

ství. To ale neznamená, že již nemáme potřebovat vztahy s ohledem na odpovědnost a že se již nemáme

učit od zralých křesťanů, ale jsme na těchto skutečnostech již méně závislí.

Stadium, kdy „vyživujeme dru-

hé“

Když křesťan zůstává stabilní v hojnosti i nedostatku, když si dokáže přiznat své osobní problémy,

analyzovat je a řešit, je ve stadiu, kdy je schopen sloužit druhým.

Někteří učí, že jakýkoli zralý křesťan může vést další učedníky a měl by je vést. Je to pravda, pokud to

má všeobecně znamenat vztahy, které pomáhají v odpovědnosti (viz níže). Ne každý má však dar dávat

dobré rady, povzbuzovat či učit, což je právě zapotřebí k vedení učedníků.

Je důležité, aby učedníci zjistili, jaké mají vlohy a dary s ohledem na službu. Neměli by se službou

druhým čekat až do nějakého „pokročilého“ stadia zralosti. Je ale pravda, že křesťan nakonec roste

často více při službě druhým než jakýmikoli jinými prostředky.

Problémy většiny materiálů zaměřených na učednictví

1. Mnohé tyto materiály jsou velmi individualistické.Nedostatečně se zabývají Božím královstvím, málo zdůrazňují místní sbor, kladou

malý důraz na to, že máme být Kristovou „solí“ v místě své práce, že máme odpovědnost vůči společnosti, ale že také máme být

kritičtí vůči světské kultuře.
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2. Mnohé tyto materiály jsou bezděčně dogmatické. Přinášejí nedostatečné porozumění ohledně ospravedlnění a přijetí do Boží rodiny

(což je nám dáváno milostí zdarma), nebývá v nich rozbor o pokání z mrtvých skutků (zato se hodně zdůrazňuje „vítězství nad

hříchem“). Hřích je často pojímán jako jednotlivý prohřešek a nikoli jako sklon k samospravedlnosti a k přehnanému sebevědomí.

Plnost Ducha svatého je vnímána jako abstraktní moc, která přichází k těm, kdo se očistili od hříchu, a nikoli jako vědomí vlastní

identity v Kristu.

Plán pro učednictví nových věřících

1. S příslušným učedníkem navažte vztah, který mu ukáže, že o něj máte zájem. Snažte se zjistit, jaké má citové, společenské a duchov-

ní potřeby. Leroy Eims, The Lost Art of Disciplemaking (Zondervan/NavPress, 1983), Alice Fryling, Disciplemakers' Handbook

(Inter-Varsity, 1989).

2. Použijte knihu vhodnou k vedení učedníků. Vybídněte dotyčného, aby si každý týden přečetl jednu či více kapitol a aby při čtení

použil tři značky s následujícím významem:

? Co mě nejvíce inspirovalo a povzbudilo.

← Čím jsem byl nejvíce usvědčován a konfrontován.

? Co ve mně vyvolalo největší rozpaky.

3. Dávejte pozor, aby ve vašem programu vedení učedníků byly ve vyvážené podobě následující tři důležité prvky:

a) Doktríny: Víra v Boha, teologie a pohled na svět.

b) Zkušenost: Poznávání Boha.

1. Společenství s Bohem. Modlitba, studium Bible, pokání.

2. Růst s Bohem. Ovoce Ducha, život v těle.

c) Praxe: Služba Bohu.

1. Poslušnost vůči Bohu (osobní a veřejná etika).

2. Služba s Bohem (obdarování a služba).

Plán učednictví: Tři dopo-

ručené knihy

1) John White, The Fight (Inter-Varsity, 1978), 11 lekcí s náměty:

1. Počátky (Co se s tebou stalo?)

2. Modlitba

3. Studium Bible

4. Osobní evangelizace

5. Satan

6. Víra

7. Změněné vztahy

8. Vedení

9. Svatost

10. Jak být křesťanem v běžném životě

11. Duchovní boj

2) John Guest, BeatingMediocrity (Baker, 1993) a 3) John Stott, Basic Christianity (Eerdmans). Celkem

12 lekcí:

Náměty Johna Guesta:

1. Evangelium

2. Jistota spasení

Náměty Johna Stotta:

3. Skutečnost a podstata hříchu, Desatero (10.

kap.)

4. Důsledky hříchu (6. kap.)

5. Kristova smrt (7. kap.)

6. Počítat náklady (9. kap.)

Náměty Johna Guesta:

7. Bible – manuál pro nový život

8. Modlitby – důvěrný vztah s Bohem

9. Uctívání

10. Jak sdílet víru

11. Společenství

12. Správcovství

Další vhodné zdroje The Christian Life, Sinclair Ferguson.

God's Words nebo Knowing God, J. I. Packer.

Pursuit of Holiness, Jerry Bridges.

Jak plán používat

1. Učedníka vybídněte, aby měl každý den nějaké ztišení (pět dnů v týdnu). Při ztišení ať si přečte

jednu kapitolu z Bible, označí si v ní nejvíce užitečný verš a zapíše si, co pro něj znamená a jak jej

může uplatnit. Následně by se měl modlit a přitom se zaměřit na čtyři oblasti (na uctívání, vyznávání,

díkuvzdání a úpěnlivou prosbu) a měl by si vést seznam, za co se chce modlit. Je dobré si na to vše

vyhradit přibližně dvacet minut.

2. Co by mělo proběhnout při vašich setkáních (jednou týdně či dvakrát za měsíc):

a) Sdílení a ztišení: Každý týden s dotyčným sdílejte to hlavní, co vás Bůh učí ze svého Slova.
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b) Rozhovor o přečtených pasážích: Zaměřte se na označená místa a proberte je spolu:

1. Co mu bylo inspirací: Vyzvěte ho, aby rozebral, proč mu daná pravda pomohla a povzbudila

jej.

2. Co jej usvědčilo: Zeptejte se ho, co s takovými skutečnostmi hodlá dělat.

3. Jaké má otázky: Pokuste se na ně hned odpovědět, anebo mu nabídněte, že mu odpovíte, až

si dané náměty více prostudujete.

Další možnost: Vyberte jednu či dvě vhodné biblické pasáže, které se dobře zaměřují na námět, který

spolu právě probíráte. Společně si je přečtěte. Kapitoly, které zadáte učedníkovi k přečtení, byste si

také měli přečíst, a dodatečné pasáže byste měli zvolit až po přečtení těchto kapitol. Podobné biblické

studium je na konci každé kapitoly v knize Johna Whita The Fight.

4.7 Osobní komunikace s Bohem

Duchovní poznání je zjevená pravda, která nám díky Duchu svatému pronikla do srdce, a tím pádem ovlivňuje naši mysl, city a vůli.

Je důležité, abyste se jako pastýři ujišťovali, zda členové vaší skupinky pravidelně tráví významný čas při sdílení (ve společenství)

s Pánem.

Toto povzbuzení je stejně prospěšné i pro zralé věřící a pro vedoucí (tedy i pro vás). Jako vedoucí mějte na mysli, že službu máte

zakládat na svém duchovním životě – svůj duchovní život byste tedy rozhodně neměli zakládat na službě.

Jaké prvky mají být v osobním plánu

A) Duchovní četba Duchovní četba (kromě Bible), která vám pomůže nasměrovat vaši pozornost. Čtěte kázání, dopisy

a další praktická díla (kromě většiny „slov na každý den“).

B) Bible Zaměření na Bibli:

1. Čtení: Snažte se pravidelně, vždy za určitou dobu, přečíst celou Bibli (čtěte rychle 2–3 kapitoly

najednou).

2. Studium: Zaměřte se na jednu kapitolu či pasáž, kterou studujte nejprve sami verš po verši a pak

použijte i další studijní příručky.

a) Udělejte si osnovu studované pasáže; jednotlivým částem přiřaďte nadpisy.

b) Všímejte si kontrastu, srovnávání, příčiny a následku, opakování atd.

3. Uplatnění: Poznamenejte si příkazy, zaslíbení, hříchy, příklady.

C)Rozjímání (Lutherův plán) Jak rozjímat:

1. Přemítání o předloženém učení. Co se zde uvádí?

2. Chvála.Co se zde dozvídám o Boží vyvýšenosti, o jeho majestátu a velikosti, milosti, milosrdenství,

moudrosti?

3. Vyznávání.Na jaký hřích se zde poukazuje? V čem spočívá nebezpečí tohoto hříchu? V čem spočívá

vina tohoto hříchu (jakou stránku Božího charakteru uráží, přehlíží či popírá)? Co se dozvídám

o Boží milosti na základě skutečnosti, že Bůh za tento hřích zaplatil?

4. Prosba. Co potřebuji? Jaké konkrétní problémy nastanou, když tuto Boží vlastnost nebo toto učení

budu opomíjet nebo popírat? Je na mém životě vidět, že toto učení uplatňuji? Co se změní, když je

začnu uplatňovat? V jaké další oblasti ještě potřebuji toto učení? Jaký druh lásky k Bohu mi nejvíce

schází a potřebuji jej – lásku, která se projevuje oceněním (chválou a radostí), lásku, která se pro-

jevuje pokojem (spočinutím a klidem), či lásku, která se projevuje vlídností (laskavostí, horlivostí,

smělostí)? Na co se potřebuji zaměřit, abych se tohoto hříchu mohl zbavit?

D) Modlitba Druhy modlitby:

1. Chvála a rozjímání. Viz informace ohledně rozjímání uvedené výše.

2. Vyznávání. Viz informace ohledně vyznávání uvedené výše.

3. Prosba. Viz informace ohledně prosby uvedené výše.

E) Sebezkoumání Klaďte si níže uvedené (či podobné) otázky. Možná se na každou z těchto otázek budete zaměřovat vždy

celý den nebo i týden a pak se přesunete k otázce další.

1. Byla moje modlitba vroucí, vřelá? Cítil jsem se blízko Bohu?

2. Modlil jsem se v době, kterou jsem si k tomu naplánoval?Modlil jsem se společně se svou rodinou?



4.7 Osobní komunikace s Bohem

4 Pastorační péče 125

3. Zaměřoval jsem se na Boží přítomnost, a to nejméně každou hodinu?

4. Uvažoval jsem před každým svým jednáním i mluvením, jak by to mohlo být k Boží slávě?

5. Snažil jsem se zaměřovat rozhovory na zájmy a potřeby druhého člověka a potažmo na zájmy Boží,

anebo jsem se zaměřoval na své vlastní zájmy?

6. Vzdával jsem Bohu díky za vše dobré, co se mi stalo či co jsem prožil?

7. Smýšlel jsem nebo mluvil o někom nelaskavě?

8. Dával jsem si pozor na to, abych se vyhýbal pyšným myšlenkám nebo abych se nesrovnával s dru-

hými?

9. Jednal jsem vůči každému s citlivostí, vřele a radostně?

10. Projevoval jsem nečistotu v tom, na co jsem myslel nebo na co jsem se díval?

11. Vyznal jsem se rychle ze svých hříchů vůči Bohu či lidem?

12. Přejídal jsem se, přepracovával a spal přespříliš, anebo jsem se na druhé straně stravoval ledabyle,

práci odbýval a ubíral si ze spánku?

13. Překrucoval jsem pravdu, abych vypadal dobře?

14. Poskytoval jsem ve své domácnosti potřebné vedení, anebo jsem jen na dané situace reagoval (cho-

val se jen reaktivně)?

F) Deník či zápisník Zapisujte si, jak s vámi Bůh jedná, čemu vás učí. Všímejte si Boží prozřetelnosti. Veďte si záznamy

o pokušeních, vítězstvích, selháních, o svých obavách, o nových ponaučeních.

Alternativní plány

Půlhodinka pro začátečníky

1. „Naslouchání:“ 7.00—7.15

a) Prostudujte si jednu kapitolu, zapište si klíčový verš a své postřehy.

2. „Odezva:“ 7.15—7.20

a) (Tři dny v týdnu): Lutherova modlitba nad klíčovým veršem. Bez přímluvné modlitby.

b) (Dva dny v týdnu): Sebezkoumání v modlitbě.

3. „Přímluvná modlitba:“ 7.20—7.30

Hodinovka

1. „Naslouchání:“ 6.30—7.10

a) 6.30–6.40 Krátká, duchovně zaměřená četba. Zapište si své hlavní postřehy.

b) 6.40—7.00 Na základě rozpisu pro čtení Bible si z ní přečtěte tři kapitoly.

c) 7.00—7.10 Čtvrtou kapitolu si prostudujte.

2. „Odezva:“ 7.10—7.20

a) (Tři dny v týdnu): Lutherova modlitba nad klíčovým veršem. Bez přímluvné modlitby.

b) (Dva dny v týdnu): Sebezkoumání v modlitbě. Důležité modlitební náměty si veďte ve svém

deníku či zápisníku.

3. „Přímluvná modlitba:“ 7.20—7.30

Dvouhodinovka

1. „Naslouchání:“ 6.00—7.00

a) 6.00—6.20 Duchovně zaměřená četba. Zapište si, co pro vás bylo inspirující, co vás překvapilo,

usvědčilo, osvítilo atd.

b) 6.20 Do deníku si zapište, co cítíte vůči Bohu a vůči lidem.

c) 6.20—6.40 Na základě rozpisu pro čtení Bible si z ní přečtěte tři kapitoly.

d) 6.40—7.00 Čtvrtou kapitolu si prostudujte.

2. „Odezva:“ 7.00—7.30

a) (Tři dny v týdnu): Lutherova modlitba nad klíčovým veršem. Bez přímluvné modlitby.

b) (Dva dny v týdnu): Sebezkoumání v modlitbě. Důležité modlitební náměty si veďte ve svém

deníku či zápisníku. Co od vás Bůh asi dnes chce?

3. „Přímluvná modlitba:“ 7.30—8.00
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4. „Rodinná modlitba:“ 15–30 minut navečer.

4.8 Duchovní dary a služba

Služba v Novém zákoně je charakteristická tím, jak při ní křesťané využívají svá duchovní obdarování. Do pastorační činnosti patří

i pomoc křesťanům, aby zráli ke službě v rámci těla Kristova. Jedním z nejlepších způsobů je vést takového člověka k oblasti, v níž

může nejlépe používat své duchovní dary a sloužit.

Důležitost duchovních darů

1. Bůh od nás požaduje, abychom jako dobří správci používali své duchovní dary (1Pt 4,10; Mt 25).

2. Celé naplnění a význam, co znamená být „v Kristu“, zakusíme jen když budeme používat své duchovní dary. (Proč je tolik příjmení

založeno na konkrétní práci, jako například Mlynář, Rybář, Kovář? Protože naše identita spočívá v našem povolání.)

3. Pokud známe své duchovní dary, budeme moci lépe činit rozhodnutí o svých životních cílech (Ř 12,3–8).

Podstata duchovních darů a jejich místo

Obdarování v rámci těla Kris-

tova (Ef 4,1–6) 1. Jednota v různosti. Každý z nás je zcela jiný a přesto křesťané zakoušejí stejnou zkušenost. Podle

Efezským 4,3 máme vždy usilovat o to, aby byla zachována jednota sboru (ne abychom jednoty

dosahovali). Právě zde je tedy třeba začít. Proč? Všichni máme téhož Ducha svatého, který nás

usvědčuje a ukazuje nám, v čem je hřích, spravedlnost a soud (J 16,8). Jsme živým chrámem Ducha

svatého. Ve starozákonní době byly kameny pro chrám otesány v kamenolomu, aby pak přímo na

staveništi nebyl slyšet žádný zvuk kladiv a dlát. Kameny sem byly dopraveny a přesně „seděly“.

Podobně jsme i my jedno v duchu.

2. Různost v jednotě. Duch svatý, který nás sjednocuje, ale také působí naši různorodost. Duch svatý

používá různost v jednotě skrze duchovní dary.

a) Kristova služba je uskutečňována skrze duchovní dary (Ef 4,16; srov. 1,22). Duchovní dary jsou

veškerá zmocnění ke službě, jež Ježíš Kristus rozděluje členům svého těla. Duchovní dary jsou

projevy moci, jíž vyjadřujeme, oslavujeme, ukazujeme, vyobrazujeme a sdělujeme Krista, pro-

střednictvímKristovy moci. Kristus skrze nás slouží světu (viz Ef 2,17 – Kristus „přišel a zvěsto-

val pokoj vám, kteří jste byli daleko, a pokoj těm, kteří byli blízko“). Znázorněme si to: Mozaika

se skládá z bezpočtu jednotlivých malých dílků. Každý z nich je sice krásný, ale sám o sobě nic

nepřináší. Podobně i křesťané společně ukazují světu Ježíše Krista ve vší slávě jeho spásného

díla.

b) Kristova vláda je uskutečňována skrze duchovní dary (Ef 4,11). Pokud si na časové ose vyzna-

číme všechny různé lidské formy vlády, od diktatury až po demokracii, kde by se nacházela

církev? Byla by zcela mimo tuto osu! V demokracii si vůdce vybírá lid; v totalitním státě se

vůdci dosazují sami. V církvi Kristus vybírá vedoucí tím, že jim uděluje dary. Lidé pak tato ob-

darování u sebe pouze objeví. A Bůh členům své církve uděluje dary v souladu se svým plánem

pro církev (tedy pro službu, která zde má probíhat). Všimněte si, jaké dary jsou v určitém sboru,

a tím pádem také uvidíte, na jakou službu se bude takový sbor zaměřovat. Kristus tedy vládne

své církvi prostřednictvím duchovních darů.

Obdarování a Kristovo krá-

lovství (Ef 4,6–8)

Boží království obnovuje svět skrze nadpřirozené síly (Ef 1,9-10).

1. Hřích vedl k odcizení ve všech oblastech života:

a) K duchovnímu odcizení. Všichni jsme odcizeni od Boha (Gn 3,8).

b) K psychickému odcizení. Jsme si navzájem odcizeni (Gn 3,10), což vidíme ve svých projevech

úzkosti, viny, v nesmyslném tápání, v nedostatečném povědomí o své vlastní identitě. . .
c) Ke společenskému odcizení. Projevuje se v rozbitých rodinách, zločinnosti, nespravedlnosti, vál-

kách, chudobě (Gn 3,7.16).

d) K tělesnému odcizení. Vidíme je v nemocech, znečišťování a umírání (Gn 3,17-19).

2. Duchovní dary jsou projevy moci Božího království. Jsou to schopnosti, jimiž sloužíme k tomu,

abychom přiváděli lidi více pod Krista jako Krále. Tyto dary pak vedou k obnově. Duchovní obda-

rování jsou projevy moci, které se zaměřují na všechna možná odcizení způsobená hříchem v každé

oblasti života.
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Definice duchovních darů

CO jsou duchovní dary? Jsou prostředkem, který nám umožňuje naplňovat potřeby, které mají lidé.

JAK je dostáváme? Dostáváme je prostřednictvím Ducha svatého na základě Boží milosti, kterou dostáváme jako dar.

PROČ je dostáváme? Dostáváme je proto, aby se lidé ještě více podřizovali Pánu Ježíši Kristu, aby tělo Kristovo bylo budováno, jak

do kvality, tak i do kvantity.

„Schopnost mluvit či jednat určitým způsobem – schopnost něco vykonávat či nějak jednat – patří mezi charismata, pouze

pokud Bůh takovou schopnost použije k budování. Určité přirozené schopnosti [vlohy], které jsme dostali, však Bůh nikdy tímto

způsobem nepoužívá, zato ale někdy buduje prostřednictvím skutečností, které kompetentním soudcům připadají podřadné. . .
Co je tedy charismatem, nezáleží na formě jednání, ale na Božím požehnání.“ (J. I. Packer, Keep in Step With the Spirit, s. 84-85)

Udílení duchovních darů Jak jsou udíleny duchovní dary?

1. Bůh dává dary každému křesťanovi (1K 12,7; 1Pt 4,10).

2. Tyto dary přijímáme při znovuzrození. (Apoštol Pavel mluví o těchto darech v minulém čase: „Kaž-

dému bylo dáno. . .“)
3. Duchovní dary dostáváme na celý život. Nic nenaznačuje, že by zanikaly nebo byly odňaty (nemusí

však být používány účinným způsobem – viz níže). Mění se snad ruka na rameno nebo noha na

ledvinu? V podobném slova smyslu nedochází k posunům ani v těle Kristově.

4. Křesťan dostává obvykle několik darů. Pavel měl několik darů. Někteří lidé jsou „pastýři a učitelé“

(Ef 4,11), i když být „učitelem“ je samo o sobě také darem. Lidé tedy mohou očividně mít několik

darů.

5. Různorodost darů je vidět v 1. Korintským 12,4–6. Je mnoho darů, mnoho různých druhů služ-

by (možností, jak dary používat; někteří například mohou učit děti, jiní mohou učit skupinky; jiní

dokážou vyučovat mezikulturně atd.) a mnoho různých zmocnění (tedy úrovní moci či účinnosti).

Jiným slovy, každý křesťan je jedinečný, podobně jako je jedinečná každá sněhová vločka! Každý

člověk má jedinečnou kombinaci různých darů, schopnost sloužit, různoumoc, různé zkušenosti atd.

Pro každého jsou připraveny určité dobré skutky (Ef 2,10), které může vykonat právě jen dotyčný

křesťan.

6. Velká různorodost darů dále vychází z toho, že soupis duchovních darů patrně není v Písmu zcela

vyčerpávající. V každé z hlavních pasáží o duchovních darech (Ř 12, 1K 12–14, Ef 4) jsou uváděny

pouze příklady těchto darů, ale v žádné z těchto pasáží nejsou uváděny všechny dary. Proč bychom

pak měli očekávat, že soupis různých kombinací darů by měl být vyčerpávající? Patrně každý úkol

či služba křesťana, jak jsou uvedeny v Písmu, může být zároveň duchovním darem.

Důležité rozdíly

Duchovní dar není přiroze-

ný talent

Každý člověk má nějaký talent, kterým může obohacovat své okolí. Ale duchovní dary jsou křesťanům

dány k tomu, aby jimi budovali tělo Kristovo. Bůh jistě může použít určitý talent a požehnat jej jako

duchovní dar, ale nemusí tomu tak nezbytně být. Rozhodně bychom neměli automaticky předpokládat,

že člověk s řečnickým talentem bude mít dar vyučování nebo že člověk s talentem k vedení podniku

bude mít dar ke správě sboru atd.

Duchovní dary nejsou

duchovní ovoce

Duchovní dary nejsou duchovní ovoce:

1. Duchovní ovoce se týká naší osobnosti – toho, jací jsme. Ale duchovní obdarování se týkají schop-

ností a dovedností – toho, co jsme schopni vykonávat. Každý křesťan bymělmít a projevovat veškeré

ovoce Ducha. Ale žádný křesťan nemůže mít veškeré duchovní dary.

2. Duchovní dary bez ovoce jsou jako pneumatika bez vzduchu. Bez svatosti a zbožnosti budou du-

chovní dary nakonec neúčinné. Je ale třeba se mít na pozoru! Duchovní dary mohou být účinné

i v době, kdy člověk sklouzává ke starému způsobu života. Často zjistíte, že váš duchovní dar se

projeví v určité situaci, takže se budete cítit blízko Bohu. Ale jedná se o dar, o působení Ducha Bo-

žího. Služebníci totiž mohou účinně sloužit ještě nějakou dobu poté, co již ve svém srdci následkem

nějakého hříchu Boha opustili.

3. Bible dokonce uvádí, že dary mají i někteří lidé, kteří nejsou křesťané (viz Jidáše nebo lidi uvede-

né v Mt 7,20–23). Bůh je používá, aby pro jeho království vykonávali určité věci, přestože se mu

odmítají ve svém srdci podřizovat. Mějte se proto na pozoru, abyste své křesťanství neposuzovali

podle toho, kolik toho děláte. „Poznáte je tedy po jejich ovoci,“ nikoli po jejich darech.

Duchovní dary nejsou křes-

ťanské povinnosti

Duchovní dary nejsou křesťanské povinnosti:
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1. Veškeré duchovní dary jistě také patří ke křesťanským povinnostem, jež nám Bůh přikazuje. Každý

křesťan totiž musí vydávat svědectví, dávat, mít víru atd., ale ne každý křesťan má dar evangelizace,

dávání, víry atd. Tyto skutečnosti je třeba mít na mysli, abychom se vyhnuli dvěma chybám, dvěma

extrémům:

a) Vyhýbání se duchovním darům. Tím bychom opomíjeli skutečnosti, že všechny duchovní dary

jsou zároveň naším posláním, jsou naší úlohou, kterou máme plnit. Takový křesťan například

řekne: „Nechci vydávat svědectví, protože takový duchovní dar nemám.“

b) Projekce darů. Tím bychom opomíjeli skutečnosti, že ne všechny naše úlohy jsou duchovními

dary. Takový člověk například řekne: „Přivádím jednoho člověka ke Kristu každý týden, a proto

to určitě můžeš dělat také!“ Křesťan, který projektuje (promítá) svůj duchovní dar na druhé,

vzbuzuje pocity viny v každém, kdo například není pro službu tak nadšen jako on sám anebo

v ní není tak úspěšný.

2. Křesťané, kteří například nemají dar evangelizace, by měli být v takové oblasti vedeni a měli by se

snažit v takové oblasti sloužit, i když to třeba budou dělat jen neformálním způsobem. Pokud ale

takový dar máte, určitě se zúčastněte příslušného kurzu a pak takový dar ve svém sboru systematicky

používejte.

Jak objevit a používat své duchovní dary

Základní informace jsou v Římanům 12,3–6: Podívejte se sami na sebe (v. 3), dále se podívejte na celé tělo Kristovo (v. 4–5) a pak se

snažte své schopnosti používat (v. 6).

Podívejte se sami na sebe

1. Podívejte se na to, po čem toužíte a k čemu máte sklony. Co vás těší dělat?

2. Podívejte se na to, co silně vnímáte. Jste velmi vnímaví vůči určitým potřebám a problémům?

Podívejte se na celé tělo Více si prostudujte jednotlivá duchovní obdarování. Přečtěte si o nich nějakou vhodnou knihu. Udělejte

si biblické studium ohledně každého duchovního daru. Duchovní dary u sebe nebudete moci rozpoznat,

pokud nebudete jasně rozumět tomu, čím tyto dary skutečně jsou.

Schopnosti používejte Schopnosti používejte:

1. Experimentujte s co největším množstvím křesťanských úloh. Zúčastněte se různých školení, zís-

kávejte zkušenosti. Je stejně důležité vědět více nejen o darech, které máte, ale i o darech, které

nemáte.

2. Vyhodnocujte si svou duchovní účinnost. Je třeba mít jistotu, že vidíte skutečné duchovní výsledky.

Nepředpokládejte, že určitý talent bude i vaším duchovním obdarováním.

3. Očekávejte potvrzení ze strany těla Kristova. Nespoléhejte na svůj vlastní úsudek.

Definice a využívání konkrétních duchovních darů

Duchovní dary v Písmu 1. Tři klíčové seznamy duchovních darů v Bibli:

Římanům 12,6-8: dar proroctví, povzbuzování, služby, dávání, vyučování, vedení, milosrden-

ství.

1. Korintským 12,8–10.28: (kromě darů uvedených již výše): dar moudrosti, jazyků, poznání,

výkladu, víry, apoštolátu, uzdravování, pomáhání, rozlišování, správy.

Efezským 4,11: (mimo darů uvedených výše): dar evangelizace, dar pastorace. rozlišování, sprá-

vy.

2. V Bibli jsou patrně uvedeny ještě další duchovní dary, které ale nejsou uváděny v rámci seznamů

takových obdarování. Například se může jednat o dar svobodného stavu (1K 7,7), dar pohostinnosti

(1Pt 4,9–10) a obdarování pro misijní činnost (Ef 3,1–9).

Shrnutí: Seznamy duchovních obdarování nejsou vyčerpávající. Patrně každá křesťanská povinnost či

služba může být duchovním darem (například modlitba). Proto bychom měli být otevření vůči možnos-

tem dalších duchovních darů, nikoli jen vůči darům uvedeným v příslušných seznamech.

Rozčlenění duchovních

darů

Tři biblické kategorie:

a) 1. Petra 4,10: Výraz „lalein“ označuje verbální dary, tedy dary, které se projevují ve slovním pro-

jevu.

b) 1. Petra 4,10: Výraz „diakonia“ označuje dary zaměřené na konání, na skutky, tedy nikoli na slovní

projev.
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c) 1. Korintským 14,22 a Židům 3,4: Výraz „semeion“ označuje dary v podobě znamení. Například

jazyky a zázraky mají poukazovat na moc a pravdu evangelia. Domníváme se, že tyto dary pominuly

po sepsání Nového zákona.

Duchovní dary: Souhrn a základní definice

Verbální dary Proroctví: Schopnost uplatňovat Boží slovo na životní situace lidí způsobem, který je jasný, přímý

a relevantní.

Vyučování: Schopnost sdělovat pravdu druhým natolik jasným a uspořádaným způsobem, že se lidé

učí a ponaučení si uchovají.

Evangelizace: Schopnost sdílet evangelium s lidmi takovým způsobem, že se stávají učedníky Ježíše

Krista.

Pastorace: Schopnost dlouhodobě se ujímat odpovědnosti za duchovní růst a blaho určitého věřícího či

skupiny věřících.

Povzbuzování: Schopnost promlouvat ke znepokojeným lidem takovým způsobem, že jsou utěšováni,

povzbuzováni a že je to pro ně pomocí.

Rozlišování: Schopnost rozpoznat, zda určité učení, pohnutky či chování pochází od Boha, člověka, či

od Satana.

Apoštolát: 1) Schopnost přijímat zjevení od Boha a uplatňovat autoritu při zakládání sborů v nových

oblastech. 2) Schopnost zakládat nebo vést řadu sborů.

Dary zaměřené na konání Vedení: Schopnost stanovovat cíle pro skupinu lidí a pak takové lidi motivovat k tomu, aby na těchto

cílech společně pracovali.

Správa, řízení: Schopnost organizovat a uskutečňovat plány se záměrem dosahovat cílů tak, aby byly

co nejefektivněji používány dostupné zdroje.

Dávání: Schopnost radostně a štědře poskytovat své vlastní materiální zdroje takovým způsobem, že

výsledkem je duchovní ovoce.

Služba: Schopnost vnímat konkrétní, aktuální potřeby a naplňovat je, a to především v oblastech, které

si v rámci Božího díla vyžadují určité úkoly.

Pomáhání: Schopnost investovat svůj čas a talent do života dalších křesťanů, díky čemuž se zase oni

stávají účinnějšími ve své službě.

Milosrdenství: Schopnost projevovat lásku trpícím lidem a soucítit s nimi tak, že jejich utrpení se díky

našim laskavým skutkům zmírní.

Pohostinnost: Schopnost mít se štědrostí a radostí dveře svého domu otevřené vůči těm, kdo potřebují

jídlo a přístřeší, a to takovým způsobem, že je jim přitom slouženo duchovně.

Víra: Schopnost chápat Boží vůli a záměry a nasazovat se pro ně s výjimečnou důvěrou.

Moudrost: Schopnost uplatňovat pravdu a poznání na konkrétní situace tak, že se pro jakoukoli danou

situaci jedná o ten nejlepší způsob.

Poznání: Schopnost zjišťovat, organizovat, propojovat a utřiďovat informace a myšlenky.

A dále: Modlitba, hudba, misijní činnost, ochota trpět jako mučedník, svobodný stav, zručnost či do-

vednost. . .

Verbální dary podrobněji

Proroctví Schopnost uplatňovat Boží slovo na životní situace lidí způsobem, který je jasný, přímý a relevantní.

Biblické zásady:

a) Mnozí lidé věří, že proroctví je přímým zjevením od Boha do naší mysli, přičemž se jedná o infor-

mace (často týkající se budoucnosti), které by nám jinak nebyly známy. Někdy se uvádí, že tento

dar již vpodstatě v církvi ustal.

b) Bible nicméně uvádí, že všichni věřící mohou prorokovat a měli by to dělat (Jl 3,1–5; Sk 2,17–21).

Prorok nikdy nebyl v transu či v jakémsi záchvatu, ale plně se ovládal (1K 14,32). Podobně jako

u jiných darů se očekává, že prorokovat budou všichni křesťané (Sk 19,6; 1K 14,1.23–25.31), muži

i ženy (1K 11,5), a přesto všichni nebyli nazýváni „proroky“ (1K 12,29).
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c) Přestože proroci před Letnicemi a po nich předpovídali budoucnost, jádrem prorokování bylo uplat-

ňovat Boží pravdu na lid a nikoli k této pravdě něco dodávat (Ex 7,1–2; 1K 14,3). Ve starém zákoně

byli proroci „smluvními právníky“. A proto v Novém zákoně kázali pravdu, aby lidé byli usvědčeni

a obrátili se (1K 14,24–25) a aby byli povzbuzováni (Sk 15,32).

d) Proroctví obvykle nebyla novými výroky od Boha. Bylo třeba je zvažovat o porovnávat (1K 14,29)

s apoštolským zjevením (1K 14,37–38), které se ale naproti tomu nikdy nemělo nějak zvažovat či

posuzovat! Apoštol tedy přinášel nová slova od Boha, zatímco prorok byl kazatelem, který s mocí

Ducha svatého poukazoval na uplatnění takových slov.

Vyučování Schopnost sdělovat pravdu druhým natolik jasným a uspořádaným způsobem, že se lidé učí a ponaučení

si uchovají.

Biblické zásady:

a) Opět se očekává, že všichni věřící budou vyučovat (Žd 5,12). Neschopnost předávat pravdu druhým

je známkou duchovní letargie či toho, že se člověk vrací ke svému starému způsobu života.

b) Přesto nejsou všichni „učiteli“ (1K 12,29). Pouze dary vyučování a proroctví jsou uváděny ve všech

třech hlavních soupisech duchovních darů. Jediným darem, o nějž má sbor podle apoštola Pavla

usilovat, je dar proroctví a přesto budou „souzeni přísněji“ jen učitelé (Jk 3,1), kteří tedy nesou

mnohem závažnější odpovědnost.

c) Vyučování si vyžaduje schopnost rozlišovat a ze zmatku činit pořádek (viz Lv 10,10–11).

d) Vyučování se více zaměřuje na porozumění, zatímco proroctví se více zaměřuje na vůli. Přesto úkol

učitele není jen intelektuální: 1) Učitelé se snaží lidi učit, jak rozlišovat dobro od zla (Žd 5,14; Ef

4,14), aby na tom mohli založit svůj život a své vztahy (Ef 4,15–16). 2) Učitelé se snaží lidi učit, jak

sloužit s využitím svých obdarování (Ef 4,11-13).

e) Viz též 1Tm 1,3–4; 2Tm 2,24–26; 3,15–17; 4,2–3; Tt 1,9–16; Sk 18,24–28.

Evangelizace Schopnost sdílet evangelium s lidmi takovým způsobem, že se stávají učedníky Ježíše Krista.

Biblické zásady:

a) Každý věřící musí svědčit o Kristu (Sk 8,4–6), ale ne každý věřící má dar evangelizace (Ef 4,11).

b) Filip byl „evangelista“ (Sk 21,8). Při uplatňování tohoto daru však nemusel jen kázat (Sk 8). Evan-

gelista se dělí o Slovo Boží (v. 4) a snaží se především hlásat Krista (v. 5). Evangelista může kromě

kázání (v. 4) také zapřádat rozhovory s lidmi, například pomocí otázek (v. 30–31).

c) Dar evangelizace je vidět z jeho účinnosti. Evangelista je schopen získat si pozornost lidí (v. 6)

a mnohé z nich přivést k rozhodnutí (v. 12, 36–38).

d) Viz též Ř 10,1–17; Sk 5,42; 14,21–23; 2Tm 4,5.

Pastorace Schopnost dlouhodobě se ujímat odpovědnosti za duchovní růst a blaho určitého věřícího či skupiny

věřících.

Biblické zásady:

a) „Pastor“ je pastýř, který své ovečky chrání, živí a stará se o ně. Pastýř může být i učitel a rádce, ale

nemusí tomu tak nutně být. Podstatou pastorace je podporovat ovečky k růstu, a to jak v negativních

situacích (uzdravení z nějaké bolesti, obrana před nepřáteli), tak i v situacích pozitivních (vedení

k dobré „stravě“, vedení správným směrem). Jestliže pastýř sám nedokáže vyučovat, zaopatří oveč-

kám někoho, kdo to dokáže. Velmi účinně se ujímá vedení v zájmu duchovního blaha stáda. Někteří

tento dar dnes označují jako dar vést učedníky. Pastýři jsou k tomu vybaveni mnohem lépe než

proroci, učitelé nebo ti, kdo umí druhé dobře povzbuzovat.

b) Podrobnější informace o práci pastýře nacházíme ve Sk 20,18n, Žd 13,7.17; 1Pt 5,1–5; Ž 23; J

10,1–18. Co se zde dozvídáme: 1) Pastýř má jistotu, že jeho lid je vyživován ze Slova Božího. 2)

Chrání svůj lid před duchovními omyly. 3) Věnuje svůj čas a své nitro lidem, aby je mohl učit svým

příkladem. 4) Poskytuje ovečkám osobní rady, konzultace atd.

c) Pastýřský dar se liší od daru povzbuzování (viz níže) v tom, že pastýřmožná nebude nijak výjimečný,

pokud jde o poradenství a povzbuzování v krizových situacích, ale z dlouhodobého hlediska má

významný pozitivní dopad na život dané osoby.
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d) Tento dar patří mezi požadavky na ordinovaného ‚pastora a učitele‘ ve sboru. Ale rozhodně se ne-

jedná o dar, který lze uplatňovat pouze v rámci tohoto služebního úřadu. U Tita 2,4 jsou starší ženy

vybízeny, aby pastoračně pomáhaly mladším ženám. Další informace o pastorační činnosti jsou ve

1Tm 4,11–16.

POZN.: Duchovní dar není totéž co služební úřad. Jmenovaný či ordinovaný sborový služebník (na-

příklad sborový starší) musí mít od Boha určité dary i určité osobní vlastnosti. Starší například musí

být muž (1Tm 2,12; 3,2). I když tedy žena má dar vedení, nemůže jej uplatňovat v takovém služebním

úřadě.

Povzbuzování Schopnost promlouvat ke znepokojeným lidem takovým způsobem, že jsou utěšováni, povzbuzováni

a že je to pro ně pomocí.

Biblické zásady:

a) Původní řecký výraz parakaleo se někdy překládá výrazem „napomínat“ či „vybízet“ – ve smyslu

„povzbuzování“. Parakaleo v zásadě znamená „přivolat k sobě“. Při biblickém „napomínání“ (čili

„povzbuzování“) tedy neříkáme, „tak se vzchop“, ani „udělej to tak, jak jsem to udělal já“, ale „udě-

lejme to společně“. Kdo povzbuzuje (napomíná), se tedy umí velmi dobře vcítit do situace druhého

člověka a chápat jej.

b) Všichni křesťané semají každodenně navzájem povzbuzovat (Žd 3,13; srov. Žd 10,24-25). Ne všich-

ni křesťané ale mají dar povzbuzování.

c) Jaký je jeden ze zásadních rozdílů mezi povzbuzováním a proroctvím? Povzbuzování nebývá příliš

používáno, když takto obdarovaný křesťan vystupuje jako veřejný řečník, i když by třeba dokázal

účinně mluvit ke skupině lidí (například pisatel knihy Židům) a i když by prorok mohl lidem účinně

dávat osobní rady.

d) Křesťané s tímto obdarováním výborně pomáhají lidem, s nimiž je špatně zacházeno (Sk 14,22–23),

kteří zakoušejí nějaké soužení (1K 1,3–9), kteří projevují neposlušnost (2Te 3,11–13), kteří prožívají

znechucení nebo jsou netrpěliví (1Te 5,1–11), kteří v sobě chovají zášť a mají problémy s dalšími

(Fp 4,2) nebo kteří se zatvrzují a duchovně umírají (Žd 3,13).

e) Ten, kdo druhé povzbuzuje, je trpělivý (1Te 5,14), jemný, láskyplný a osobní (1Te 2,7–11), projevuje

úctu (1Tm 5,1–2), je pozitivní a není svárlivý (2Tm 2,24-26). Svá slova zakládá na Božím slovu (Ř

15,4; 2Tm 4,1–4).

f) Viz celou knihu Židům, která je ‚slovem napomenutí‘ (Žd 13,22). Prostudujte si zde celou řadu

různých přístupů, především si všimněte, jak se zde střídá varování s útěchou.

g) Tento dar sice přichází nejvíce v úvahu v poradenství, ale mějte na mysli, že lidé zakoušejí širokou

škálu různých problémů, a proto mohou být křesťané vybaveni širokou škálou duchovních darů, aby

takovým lidemmohli dávat účinné rady. Je-li třeba někoho především pokárat, může být pomocí dar

proroctví. Dar milosrdenství je zase vhodný, je-li třeba někomu projevit soucit, citlivost, je-li třeba

mu pozorně naslouchat. Rozlišování (či rozlišovací schopnost) může být pomocí, pokud jednáme

s někým, kdo se přetvařuje (zde to je obzvlášť důležité), nebo pokud dáváme rady v určitých zvlášt-

ních situacích. Příslušný člověk často v takové oblasti potřebuje jednoduché pokyny, k čemuž je

třeba učitel (který ale možná neumí naslouchat!). Z pečlivého studia daru povzbuzování je vidět, že

tento dar křesťana vybavuje nejlépe k tomu, aby druhé konfrontoval a utěšoval je, což je vynikají-

cí obdarování pro poradce. Přesto ale žádný křesťan není vybaven tak, aby zvládal všechny různé

druhy lidí a problémů. Takto může pomáhat jedině celé tělo Kristovo!

Rozlišování Schopnost rozpoznat, zda určité učení, pohnutky či chování pochází od Boha, člověka či od Satana.

Biblické zásady:

a) V 1. Korintským 12,10 je tento dar označen jako dar „rozlišování duchů“ a nejméně jednou máme

v Písmu patrně příklad toho, kdy je díky tomuto daru odhalena činnost démonů (Sk 16,16–22). Ale

podle 1. Tesalonickým 5,19–22 mají mít rozlišovací schopnost všichni křesťané. Mají vše zkoušet

a posuzovat, co je dobré a zlé (srov. Žd 5,12–14).

b) Tento dar je obvykle používán šířeji. V 1. Jana 4,1–5 (srov. 1K 14,29) se dozvídáme, že rozlišování

duchů znamená posuzovat zdravost toho, čemu jsme vyučováni. V 1. Korintským 6,1–6 Pavel uvádí,

že ve sboru jsou lidé obdaření rozlišovací schopností, kteří mohou jednat při sporech jako soudci.

Rozlišovací schopnost také zahrnuje schopnost rozlišovat pohnutky a úmysly srdce.
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Apoštolát 1) Schopnost přijímat zjevení od Boha a uplatňovat autoritu při zakládání sborů v nových oblastech. 2)

Schopnost zakládat nebo vést řadu sborů.

Biblické zásady:

a) „Dvanáct“ (a Pavel) byli očitými svědky vzkříšeného Krista a byli příjemci božského zjevení a vy-

soké autority, která s tím souvisela (1K 9,1–2; 15,7–9; 2K 12,12; 2Te 3,14; J 14,7–10.26; 15,15).

b) Kromě dvanácti byli „apoštoly“ nazýváni ještě další muži, i když ve všeobecnějším smyslu slova.

Patřili mezi ně patrně Silas (1Te 2,6 a Sk 17,4), Barnabáš (Sk 14,14), Apollos (1K 4,6.9), Andronikus

a Junia (Ř 16,7).

c) Tito apoštolové sloužili v podstatě jako misionáři. Zakládali sbory a organizovali jejich správu (viz

Sk 15,22). „Apoštolské“ obdarování dnes můžeme vidět na vedoucích, kteří zakoušejí výjimečné

požehnání nejen v zahraniční misionářské činnosti, ale i v tom, jak do různých oblastí přinášejí

evangelium průkopnickým způsobem.

d) Viz též J 13,16; Sk 8,14–16; 11,1–18; Mt 10,2n; Ef 2,19–22; 2K 8,23 a 8,18–19.22; Zj 21,4.

Vysoce viditelné dary zaměřené na konání

Vedení Schopnost stanovovat cíle pro skupinu lidí a pak je motivovat k tomu, aby na těchto cílech společně

pracovali.

Biblické zásady:

a) Pro dar, který je v Římanům 12,8 přeložen slovním spojením „kdo stojí v čele“, je v původní řečtině

použit výraz proistemi, který znamená „stát před někým“. U Tita 3,8 a 14 znamená týž výraz v daném

kontextu „vytrvávat“ či „udržovat“. Pavel uvádí, že tento dar si vyžaduje „horlivost“, „pilnost“ či

nasazení.

b) Vedoucí má z biblického hlediska tři úkoly:

1. Dávat lidem nasměrování, vizi (ovečky bez nasměrování bezcílně bloudí – Sd 17,6; Mt 9,36).

Viz Neh 2,17-18.

2. Pomáhat jednotlivcům, aby viděli, co mají dělat. Viz Neh 3.

3. Řešit problémy a pomáhat lidem, aby spolu dobře vycházeli. Viz Neh 4–5.

c) Duchovní dar vedení se od talentu pro vedení liší, co se týče pohnutek a postojů vedoucího (Mk

10,42–45; 1Pt 5,2–3).

Správa,

řízení

Schopnost organizovat a uskutečňovat plány se záměrem dosahovat cílů tak, aby byly co nejefektivněji

používány dostupné zdroje.

Biblické zásady:

a) V 1. Korintským 12,28 je uveden dar „řízení církve“ (ČEP; „správce“ KB; „vedení“ ČSP), přičemž

je zde použit výraz kybernesis, tedy jiný termín než výraz použitý pro „vedení“ v Ř 12,8. Týž vý-

raz je také použit pro kormidelníka lodi (Sk 27,11). Povšimněme si, že kormidelník není na lodi

tím hlavním. Loď má na starosti setník, kapitán či majitel. Kormidelník tedy dostává pokyny od

vedoucího lodi a podle nich co nejlepším způsobem vede loď k zadanému cíli.

b) Dar správy či řízení vybavuje obdarovaného člověka k tomu, aby postupoval velmi efektivně –

tak, aby potřebné věci byly vykonány. V Exodu 18,13–26 vidíme, jak Mojžíš díky daru správy řeší

problém, kdy v Izraeli je příliš mnoho soudních sporů. (Ale Mojžíš měl přitom i dar vedení!)

POZN.: Jaké dary vybavují člověka pro službu evangelia? Není sice třeba mít obdarování ve všech

těchto oblastech, ale pokud je dotyčný v požadované dovednosti slabý, neměl by být do úřadu přijat či

jmenován.

- Všichni starší musí mít dar pastorace (1Pt 5,1–5; srov. Sk 20,28) a vedení (1Tm 5,17; Ř 12,8). - Starší,

kteří také káží, musí mít výše uvedené dva dary a také dar kázání a vyučování (1Tm 5,17).

Méně viditelné dary zaměřené na konání

Dávání Schopnost radostně a štědře poskytovat své vlastní materiální zdroje takovým způsobem, že výsledkem

je duchovní ovoce.

Biblické zásady:
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a) Každý křesťan má odpovědnost dávat štědře (2K 8,3) a radostně (2K 9,7). Bůh zaslibuje, že bude

prostřednictvím takového dávání žehnat svému lidu i příslušnému dárci (2K 9,12).

b) Dá se předpokládat, že člověk s darem dávání ale bude tento dar projevovat ještě výrazněji. Takový

křesťan:

1. Dává velkou část svého příjmu.

2. Dává s velkou radostí a bez strachu či úzkosti, která jinak často obětavé dávání doprovází.

3. Dává tak, že lidem či organizacím, jimž dává, z toho plyne neobvyklé duchovní požehnání.

Někteří lidé s tímto obdarováním dokáží lépe vidět konkrétní potřeby druhých.

c) Dávající člověk nemusí být bohatý, aby měl tento dar (2K 8,2).

d) Dávání může mít úžasný duchovní dopad. Prostudujte si, jaký účinek mělo dávání křesťanů ve Fili-

pech na apoštola Pavla (Fp 4,16–19).

Služba Schopnost vnímat konkrétní, aktuální potřeby a naplňovat je, a to především v oblastech, které si v rámci

Božího díla vyžadují určité úkoly.

Biblické zásady:

a) Je obtížné rozlišit mezi tímto darem a darem „služby“, který je patrně zaměřen konkrétněji než dia-

konia. Dar služby se patrně vztahuje spíše na službu jednotlivcům, kteří pak díky obdržené pomoci

mohou využívat svůj vlastní dar. Daný termín doslova znamená se za druhého „brát“.

b) Ve Skutcích 20,34–35 Pavel říká: „Sami víte, že pro potřeby mé a těch, kteří byli se mnou, sloužily

tyto ruce. Ve všem jsem vám ukázal, že takto máme pracovat, ujímat se slabých.“ Zde je tento výraz

použit ve smyslu „ujímat se“.

c) U Lukáše 8,1–3 se dozvídáme, že k Ježíšovi a apoštolům se připojila skupina žen, které se jim staraly

o jídlo a další potřebné věci. Díky této podpoře pak mohli tito muži lépe využívat své vlastní dary.

d) V Numeri 11,16–17 jsou vybráni určití starší, aby Mojžíšovi pomáhali při správě národa, čímž mu

ulevili od jeho břemene. Tato služba byla zaměřena na konkrétní osobu (tedy naMojžíše) a tito starší

dostali díl Ducha Božího (v. 17).

e) Lidé s tímto obdarováním výborně pomáhají vedoucím v jejich službě a poskytují jim vynikající

podporu.

Pomáhání Schopnost investovat svůj čas a talent do života dalších křesťanů, díky čemuž se zase oni stávají účin-

nějšími ve své službě.

Biblické zásady:

a) Je obtížné rozlišit mezi tímto darem a darem „služby“, který je patrně zaměřen konkrétněji než dia-

konia. Dar služby se patrně vztahuje spíše na službu jednotlivcům, kteří pak díky obdržené pomoci

mohou využívat svůj vlastní dar. Daný termín doslova znamená se za druhého „brát“.

b) Ve Skutcích 20,34–35 Pavel říká: „Sami víte, že pro potřeby mé a těch, kteří byli se mnou, sloužily

tyto ruce. Ve všem jsem vám ukázal, že takto máme pracovat, ujímat se slabých.“ Zde je tento výraz

použit ve smyslu „ujímat se“.

c) U Lukáše 8,1–3 se dozvídáme, že k Ježíšovi a apoštolům se připojila skupina žen, které se jim staraly

o jídlo a další potřebné věci. Díky této podpoře pak mohli tito muži lépe využívat své vlastní dary.

d) V Numeri 11,16–17 jsou vybráni určití starší, aby Mojžíšovi pomáhali při správě národa, čímž mu

ulevili od jeho břemene. Tato služba byla zaměřena na konkrétní osobu (tedy naMojžíše) a tito starší

dostali díl Ducha Božího (v. 17).

e) Lidé s tímto obdarováním výborně pomáhají vedoucím v jejich službě a poskytují jim vynikající

podporu.

Milosrdenství Schopnost projevovat lásku trpícím lidem a soucítit s nimi tak, že jejich utrpení se díky našim laskavým

skutkům zmírní.

Biblické zásady:

a) Všichni křesťané mají projevovat milosrdenství lidem bezmocným a trpícím (1Te 5,14). Každý při-

tom ale nemá dar milosrdenství.
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b) Boží „milosrdenství“ se vztahuje na skutečnost, že Bůh je pohnut pohledem na utrpení a soucitně

poskytuje trpícím úlevu. Milosrdenství v případě člověka znamená schopnost projevovat trpícím

lidem hluboký soucit.

c) U Matouše 20,34 vidíme, že Ježíš byl při pohledu na trpící slepce „hluboce pohnut“. Projevoval

soucit vůči malomocným a nemocným lidem, jimiž ostatní opovrhovali a vyhýbali se jim. Vynikající

příklad milosrdenství je vidět v příběhu o milosrdném Samaritánovi (Lk 10,29–37).

d) Člověk obdařený milosrdenstvím dokáže snášet situace či přítomnost osob, které jsou jiným velmi

nepříjemné.

Pohostinnost Schopnost mít se štědrostí a radostí dveře svého domu otevřené vůči těm, kdo potřebují jídlo a přístřeší,

a to takovým způsobem, že je jim přitom slouženo i duchovně.

Biblické zásady:

a) Pasáž v 1. Petra 4,9–10 lze přeložit i následovně: „Ochotně si projevujte pohostinnost. Navzájem si

služte svými dary.“

b) Povinnost projevovat pohostinnost spočívá na všech křesťanech (Ř 12,9–13). Vedoucí lidé v rámci

sboru musí být pohostinní (Tt 1,8). Ale ze zkušenosti vidíme, že určití lidé mají obzvláštní schop-

nost být pro druhé požehnáním, když je ve své otevřené, vstřícné domácnosti občerstvují tělesně,

duchovně a citově.

c) Řecký výraz pro pohostinnost doslova znamená „láska k cizincům“. Co to znamená?

1. Náš dům by měl být otevřený vůči komukoli, cizincům (Žd 13,2), potřebným bratrům (Ř 12,13),

všem bratrům (Ř 12,10), cestujícím křesťanským pracovníkům (3J 5–10).

POZN.: Pohostinnost bychomměli odmítat jen těm, kdo prosazují falešné náboženství. (Domní-

vám se, že to ale neznamená, že domů nemůžeme pozvat členy nějaké sekty. Znamená to však,

že takovým lidem nemáme poskytovat podporu, která by je povzbuzovala v jejich službě.)

2) V Levitiku 19,33–34 se dozvídáme důležité skutečnosti o podstatě pohostinnosti. K cizinci se máme

„chovat jako k vlastnímu“ (B21). Zároveň zde vidíme základní rozdíl mezi „hoštěním“ a pohostin-

ností. Když projevujeme pohostinnost, k hostu se chováme jako ke členu své rodiny. Zdravá rodina

je tedy očividně zcela zásadním základem pro dar pohostinnosti. Účinnost tohoto daru se pak dále

prohlubuje díky zbožnosti. Některé osoby však projevují pohostinnost také vůči svému nevěřícímu

manželskému partnerovi a dětem, které dosud nepřijaly Krista.

3) Jasnou známkou pohostinnosti je, že je projevována s ochotou, „bez reptání“ (1Pt 4,9). Projevování

pohostinnosti tedy není dotyčnému na obtíž, nevadí mu, že je narušeno jeho soukromí. (To nemá

znamenat, že někteří lidé nepotřebují soukromí, ale křesťané bez tohoto daru se při projevování

pohostinnosti rychle vyčerpají.) Láska, vstřícnost a otevřenost pohostinného křesťana je proto pro

druhé také duchovně občerstvující.

4) Dobrý příklad pohostinnosti je v Genesis 18,1–8. Pasáž v Genesis 18 je také důvodem k varování

v Židům 13,2. Viz též Sk 16,15; Ř 16,23.

Zvláštní poznámka Dary služby, pomáhání, milosrdenství a pohostinnosti jsou v rámci těla Kristova velmi hojné. Proto

je možné, že je více lidí s těmito diakonickými dary než s jinými dary. A přesto jsou ve sborech jen

zřídka ustaveny programy, kde by mohl být využíván úžasný potenciál těchto členů sboru. Pro „církevní

pracovníky“ jsou vyčleněny jen standardní pozice učitelů, vedoucích a správců.

Ale Ježíš byl „mocný v činu i slově“ (Lk 24,19). Přišel osvobodit utiskované (Lk 4,18–19). V rámci

sboru je služba, pokud jde o tělesné a hmotné potřeby lidí, svěřována diákonům či jáhnům, kteří mají

mobilizovat různá obdarování v rámci sboru ke službě uvnitř sboru i mimo něj.

1. Potřeby uvnitř sboru:

a) Pracovníci mají uvnitř sboru vykonávat nespočetné úkoly ve spojitosti se službou sboru, napří-

klad údržbu, přípravu pódia, přípravu jídel atd. (Využívají při tom své dary služby.)

b) Pracovníci mají podněcovat, povzbuzovat a podporovat ducha služby v rámci sboru. (Využívají

při tom své dary dávání a správy či řízení.)

c) Pracovníci mají naplňovat tělesné a hmotné potřeby jednotlivců v rámci sboru, například star-

ších osob, nemocných, osamocených, invalidních, rodin s jedním rodičem, lidem v ústavní péči,

nezaměstnaným, pozůstalým, obětem katastrof a neštěstí atd. (Využívají při tom své dary služby,

pomáhání, milosrdenství, dávání a pohostinnosti.)
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2. Potřeby vně sboru: Diakonicky obdaření pracovníci mají spolupracovat s evangelizačně obdařenými

pracovníky ve službě celé komunitě, například ve službě chudým, vězňům, starým lidem, ovdovělým

a sirotkům, utečencům, lidem mentálně a tělesně postiženým, obětem neštěstí atd. Dále sem patří

pomoc dětemmalým i dospívajícím, poradenství v těhotenství, zaopatřování jídla a oděvů, pomoc při

hledání práce, poradenství v případech zneužívání návykových látek, finanční poradenství, zdravotní

pomoc, komunitní centra atd. V těchto oblastech a v řadě dalších mohou sbory využívat množství

diakonických obdarování ve svém středu.

Dary napomáhající při rozhodování

Víra Schopnost chápat Boží vůli a záměry a nasazovat se pro ně s výjimečnou důvěrou.

Biblické zásady:

a) Všichni křesťané pochopitelně mají víru v Ježíše Krista (Ř 1,17; 3,21–25), a přesto Pavel říká, že ne

všichni křesťané mají dar víry (1K 12,9).

b) Z Bible se dozvídáme, že víra na nás působí následovně:

1. V Římanům 4,18–21 je uvedeno, že víra nám umožňuje vytrvávat v poslušnosti Bohu, když se

proti nám staví veřejnost i takzvaný zdravý rozum.

2. Matouš 17,19–21 a Marek 11,22–24 ukazují, že díky modlitbě můžeme s důvěrou překonávat

i „hory“. Například apoštolové nemohli kvůli nedostatku víry vyhánět démony.

c) Jestliže víra takto působí na každého křesťana, mohli bychom očekávat, že křesťan s darem víry

bude sklízet ještě větší ovoce. Když křesťan používá své obdarování v podobě víry, takovou vírou

pak povzbuzuje a posiluje jednotlivce i celé skupiny a dokáže svou vírou vyburcovat k jednání i celý

sbor.

Moudrost Schopnost uplatňovat pravdu a poznání na konkrétní situace tak, že se pro jakoukoli danou situaci jedná

o ten nejlepší způsob.

Biblické zásady:

a) Moudrost je dosažitelná všem křesťanům (Jk 1,5–8), a přesto existuje duchovní dar moudrosti (1K

12,7–8; Dt 34,9).

b) V Bibli je celá řada termínů, které všechny překládáme výrazem „moudrost“, přičemž všechny tyto

výrazy mají spojitost se základní definicí moudrosti – tedy se schopností vědět, jak nejpraktičtějším

způsobem dosahovat zbožných cílů. Jeden z těchto výrazů pro moudrost, shakal, například doslova

znamená „být úspěšný“.

c) Šalomoun v 1. Královské 3,5–28 žádá o dar moudrosti. V zaznamenané události je Šalomoun ná-

sledně schopen použít tu nejlepší strategii, jak rozpoznat lež. Povšimněme si, že Šalomoun neměl

duchovní rozlišovací schopnost, kterou by lež přímo rozpoznal, ale použil k tomu svou moudrost.

Moudrost se zaměřuje na problémy, zatímco rozlišovací schopnost se zaměřuje na lidi.

d) Moudrost často přirozeně doprovází dar správy či řízení, ačkoli tyto dary nejsou totožné. Moudrý

člověk totiž nemusí nijak zvlášť vynikat v oblasti organizování! Ze Skutků 6,3, a 10 vidíme, že dar

moudrosti mohou náležitě využívat různí církevní pracovníci. Viz též 2Pt 3,15; 1K 2,1–13; Jk 1,5–6.

Poznání Schopnost zjišťovat, organizovat, propojovat a třídit informace a myšlenky.

Biblické zásady:

a) Poznání mají všichni křesťané (Ř 15,14), i když ne všichni křesťané mají dar poznání (1K 12,8).

b) Podle 1. Korintským 13,2 může člověk s darem poznání znát „všechna tajemství“. Ve své mysli

dokáže zpracovávat velké myšlenky či jejich velký objem. Dokáže při myšlení používat postupy,

které mu umožňují srozumitelně zpracovávat hodně informací.

c) Je ale třeba rozlišovat mezi přirozeně brilantním myšlením a duchovním darem poznání. U Matouše

16,13–17 si Petr nakonec dokázal vše ‚dobře poskládat‘. Předtím o Ježíšovi obdržel mnoho různých

informací a nyní již vidí, jak spolu různé jednotlivosti souvisí. Ježíš mu pak říká, že jeho poznání je

darem od Boha.

d) V Efezským 3,14–19 je uvedeno, že duchovní dar poznání pomáhá takto obdarovanému člověku

chápat veškerou „šíři, délku, výši a hloubku“. O tomto daru se také píše v Koloským 2,2–3.
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Další možné duchovní dary a vlohy

Přímluvná modlitba Schopnost zvláštní vytrvalosti a radosti v přímluvné modlitbě s výraznou účinností, pokud jde o splněné

modlitby.

Biblické zásady:

a) Přímluvná modlitba je usilovná (Ko 4,2; Lk 22,40–46). Je-li prováděna správně, vyžaduje si mnoho

tělesné i duchovní energie. Modlitba je „zápasem“ (Ko 4,12).

b) Přímluvná modlitba si vyžaduje mnoho času. Podívejte se, kolik času a úsilí věnovala církev mod-

litbě za Petra, když byl uvězněn – Sk 12,1–17, zvláště v. 5 a 12.

c) Přímluvná modlitba má být konkrétní (Ko 1,9–12).

d) I když v Bibli není zmínka o modlitbě jakožto duchovním daru, ze zkušenosti vidíme, že někteří

křesťané mají právě tento dar. Když se pak modlí veřejně, všichni se díky nim také v modlitbě

zlepšují!

Řemeslná zručnost Schopnost používat ruce a mysl k prosazování Božích zájmů s pomocí tvůrčích, uměleckých prostředků.

Biblické zásady:

Ze Starého zákona vidíme, že Bůh může v lidech vzbuzovat umělecké schopnosti, které jsou pak tedy

duchovním darem. Viz 2Pa 34,9–13; Ex 30,22–25; 31,3–11.

Hudba Schopnost používat hudbu k prohloubení uctívání a radosti dalších věřících.

Biblické zásady:

Davidova schopnost hudbou zmírňovat Saulovu depresi byla patrně duchovním darem (1S 16). Viz též

1Pa 16,41–42; 2Pa 5,12–13; 34,12; Dt 31,22.

Misijní činnost Schopnost sloužit v kulturním prostředí, z něhož nositel tohoto daru nepochází.

Biblické zásady:

a) Pavel se k tomuto daru hlásí (Ef 3,6–8), přestože není uváděn v žádném soupise duchovních darů.

b) V 1. Korintským 9,19–23 Pavel tento dar popisuje podrobněji. Misionář se dobrovolně pokořuje

(v. 19), aby sloužil lidem, kteří se od něj velmi liší. Svou službu přizpůsobuje danému kulturnímu

prostředí (v. 20–22), v němž pak jeho služba přináší ovoce (v. 23).

c) Tento dar, stejně jako další dary spojené s vytrvalostí (dar misijní činnosti, dar mučednictví, dar

svobodného stavu), je vlastně schopností používat další dary v obtížných situacích.

d) Další jednotlivosti ohledně práce misionářů získáte také studiem pasáží ve Sk 13,1–3 a 14,21–28.

Mučednictví Schopnost nenechat se zastrašit tělesným nebezpečím a sloužit radostně v takových situacích, při utrpení

i tváří v tvář smrti.

Biblické zásady:

Pavel uvádí dar mučednictví spolu s dalšími dary (1K 13,3). Všichni křesťané, kteří prožili růst v mi-

losti, by měli být schopni čelit utrpení a smrti (Ř 5,1–4). K mučednictví však mohou být někteří přímo

povoláni (viz Sk 7,54–60; 8,1–4).

Celibát Schopnost radostně a bez velkého sexuálního pokušení sloužit druhým ve svobodném stavu.

Biblické zásady:

Celibát uvádí apoštol Pavel (1K 7,7–8) a Ježíš uvádí (Mt 19,10–12), že v celibátu lze žít kvůli království.

Sloužit mohou pochopitelně všichni svobodní křesťané. I když tedy třeba určitý svobodný křesťan nemá

dar sexuální abstinence, je přesto jeho povinností sexuální abstinenci pěstovat (1K 6,13-20), dokud

nevstoupí do manželství!
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4.9 Jak mají vedoucí řídit svůj čas a zvládat stres

Biblická hlediska

„Dbejte tedy pečlivě na to, jak žijete; nežijte jako nemoudří, ale jako moudří; vykupujte čas, protože dny jsou zlé. Proto nebuďte

nerozumní, ale rozumějte, co je Pánova vůle.“ (Ef 5,15–17 ČSP)

„Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří; nepromarněte tento čas, neboť

nastaly dny zlé. Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně.“ (Ef 5,15–17 ČEP)

1. Problém využívání času: Nechceme si počínat „jako nemoudří, ale jako moudří“. Mrhání časem vede k celé řadě problémů (od

depresí a tělesných onemocnění až k ekonomických problémům).6 Pro správné nakládání s časem tedy potřebujeme moudrost.

Vedoucí a pastýři musí dobře nakládat se svým časem a také v tom pomáhat dalším vedoucím.

2. Zásada týkající se využívání času: „Nepromarněte tento čas“ nebo „vykupujte čas“ (ČSP). Původní řecký výraz doslova znamená

„udělat na trhu terno“, tedy získat ze své investice co nejvíce. Čas je tedy zdrojem, který máme investovat tak, abychom získali co

nejvíce „dividend“ pro Kristovo království.

3. Praxe využívání času:

a) „Dávejte si dobrý pozor.“ S časem nezačneme dobře nakládat jen tak nahodile. Podle výrazu, který je zde použit, se máme kolem

sebe pozorně dívat, máme plánovat, promýšlet věci předem, zamýšlet se.

b) „Proto. . . rozumějte, co je Pánova vůle.“ Pro správné nakládání s časem musíme znát priority a dobře si je stanovovat. Priority

se utváří na základě Božího slova. Boží náhled na priority lze získat těmito dvěma způsoby:

1. Boží slovo. Pečlivě uvažujte, co znamená pečovat o váš vztah s Bohem, o vaše zdraví, vaše další vztahy.

2. Boží povolání. Ze všech sil se nasazujte podle toho, jak vás Bůh obdaroval. Tím dáte Bohu tu největší návratnost jeho

investice do vás.

Bůh vám nedá na daný den více práce, než kolik můžete zvládnout. Pokud tedy máte úkolů více, některé z nich nejsou od Boha,

ale od někoho jiného!

Vývoj technik a metod pro rozvržení času

1. Seznamy úkolů Stephen R. Covey uvádí, že exsitují „čtyři generace“ smýšlení, pokud jde o rozvržení času.7

„Většina prvních pomůcek pro rozvržení času byly jednoduché seznamy v různých obměnách.“

Vedením seznamu úkolů člověk získává za prvé větší přehled o úkolech a nárocích na čas s nimi spoje-

ných, za druhé má k dispozici pomůcku pro svou paměť a za třetí získává určitou „odměnu“ – protože

při odškrtávání úkolů vidí, čeho již bylo dosaženo.

Shrnutí:

1. Veďte si seznam či seznamy úkolů.

2. K úkolům přistupujte bez otálení.

Problémy:

Nemusí být vždy hned vidět souvislost mezi seznamem a tím, čeho chceme dosáhnout. Sezna-

my úkolů také mohou být jen „reaktivní“ – mohou být jen vynucenou reakcí na určité situace,

požadavky, podněty atd.

2. Diáře Ve druhé generaci pomůcek pro rozvržení času se většinou spojují seznamy úkolů s kalendářem. Cílem

je vést si seznamy úkolů v určitém časovém rámci. Úkoly lze také rozčlenit na jednotlivé kroky či části.

(Jedná se například o Ganntovy diagramy v různých obměnách.) Rozvržení času zde tedy získává druhý

rozměr.

Shrnutí:

1. Veďte si seznam či seznamy úkolů.

2. Naplánujte si je.

3. K úkolům pak přistupujte bez otálení.

Problémy:

6 Ralph Keyes, Time Lock, How Life Got So Hectic and What You Can Do About It, Harper Collins, 1991. Viz s. 110, „Time Sickness“.
7 Stephen R. Covey, 7 návyků skutečně efektivních lidí, Management press, 2006; Stephen R. Covey, To nejdůležitější na první místo,

Management press, 2009.
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Jedná se o lepší, méně reaktivní způsob plánování času. Pokud si ale úkoly naplánujeme předem

na určitý čas, stáváme se méně flexibilními. Rovněž to potlačuje naši tvořivost. K tomu, co

budeme dělat, stále nepřistupujeme selektivně.

3. Priority Většina dnešních pomůcek pro plánování času používá seznamy úkolů, kalendář a také „priority“. Nej-

prve se stanovují cíle pro příslušný den, týden, měsíc či rok. Pak je ve světle naplánovaných úkolů

vyhodnocena a stanovena důležitost příslušných cílů.

Shrnutí:

1. Stanovte si cíle.

2. Udělejte si seznam úkolů.

3. Stanovte si priority.

4. Nejdůležitějším skutečnostem stanovte nejvyšší prioritu.

5. Úkoly pak proveďte bez otálení.

Problémy:

Tento systém je zatím ze všech nejlepší. Je selektivnější a flexibilnější než systémy předchozí.

Ale tyto nástroje jsou příliš složité, takže lidé mají pocit, že mají vše až příliš naplánováno, takže

je to nakonec omezuje. A samotné toto plánování jim připadá příliš složité a časově náročné.

Souhrnem lze říci, že při používání pomůcek k plánování času nakonec často pociťujeme větší úzkostli-

vost, pokud jde o čas. Člověk, který používá pomůcky „třetí generace“ se často vrací k nástrojům první

či druhé generace – prostě jen proto, aby měl pocit větší spontánnosti a aby se necítil tolik omezován.

Čtvrtá generace těchto nástrojů jde ještě o krok dále, protože se zaměřuje na smysluplnost.

Řízení sama sebe s ohledem na smysluplnost

Podle Efezským 5,15n spočívá ‚vykupování času‘ v tom, jak jasně chápeme, „co je Pánova vůle“. Zdánlivě tomu dobře odpovídají

pomůcky „třetí generace“ pro řízení času. Pavel ukazuje, že tajemství spočívá v tom, že se snažíme zachovávat Pánovu vůli. Při bližším

pohledu ale zjistíme, že tyto tradiční nástroje nám neposkytují žádnou možnost, jak z tohoto hlediska příslušné aktivity zkoumat – jak

se na ně dívat s ohledem na Pánovu vůli. Jak jsme si již ukazovali, Pánova vůle sestává z Božího záměru pro nás, jak je uveden v Božím

slově a jak se projevuje v tom, k čemu nás Bůh povolává.

Mnozí lidé si začínají uvědomovat, že vlastně čas nijak řídit nemůžeme. Čas přináší věci, na něž nemáme žádný vliv. Nepotřebujeme

tedy ani tolik postupy pro „řízení času“, ale spíše pomoc v tom, jak „řídit sami sebe“. To je možné jen tehdy, pokud Boží záměr pro

nás vidíme tak jasně, že podle toho pak dokážeme stanovovat své priority a volit si, čemu budeme věnovat svůj čas. Problémem tedy

není ani „prokrastinace“ (otálení, odkládání věcí), ale spíše to, zda jasně vidíme Boží vůli pro nás. Nepotřebujeme tedy ani tak nástroje

„čtvrté generace“ pro rozvržení času, ale spíše cosi, co nás nasměruje k tomu, abychom žili s ohledem na smysluplnost.

Naléhavé Nenaléhavé

Důležité I. Oblast, v níž se

zaměřujeme na problémy.

II. Oblast, v níž se

zaměřujeme na své záměry.

Nedůležité III. Oblast, v níž děláme,

co se od nás očekává.

IV. Oblast, v níž děláme,

co je nám příjemné.

Covey pro tyto čtyři oblasti používá označení „kvadrant I–IV“. Naléhavé skutečnosti jsou viditelné, zjevné, někdo nebo něco na vás

přímo naléhá. Samy o sobě ale nevedou k žádoucím dlouhodobým výsledkům, nepomáhají vám docilovat záměr, který máte od Boha.

Důležité skutečnosti ale přispívají k vašemu poslání, záměru, k tomu, co si přejete.

1. Kvadrant: Věci naléhavé

a důležité

„Krize, problémy, termíny.“ (Tedy problémy, které si bereme na svá bedra!) Jedná se o věci naléhavé

a důležité: Pokud se jimi nebudeme zabývat, zmaří se tím náš záměr. Pokud na svém seznamu úkolůmáte

především úkoly naléhavé a zároveň důležité, zaměřujete se ve svém životě především na problémy.

Výsledkem ale bývá stres a vyhoření.

2. Kvadrant: Věci nenaléha-

vé, ale důležité

„Prevence problémů, vytváření vztahů, využívání nových příležitostí, plánování, příprava, rekreace

a osvěžení.“ Tyto skutečnosti jsou pro vaše záměry těmi nejdůležitějšími, ale nejsou nijak naléhavé

a nikdo je po vás nevyžaduje. Pokud na svém seznamu úkolů máte především úkoly nenaléhavé a záro-

veň důležité, zaměřujete se ve svém životě především na smysluplnost.

Otázka: Jakou jednu věc, kterou dosud neděláte a díky níž by se váš osobní život zásadně změnil (pokud

byste ji dělali dobře), byste mohli nyní začít dělat? Co byste měli v tomto ohledu dělat ve svém křes-

ťanském životě? Ve svém zaměstnání? V odpovědi se zaměřujte na skutečnosti, které nejsou naléhavé

a které jsou zároveň důležité. Jedná se o 20 procent činností, jimiž docílíte ve svém životě 80 procent

všech výsledků.



4.9 Jak mají vedoucí řídit svůj čas a zvládat stres

4 Pastorační péče 139

3. Kvadrant: Věci naléhavé,

ale nedůležité

„Mnohé telefonáty, schůzky a jednání, rozhovory, naléhavé situace a situace, kdy jste přerušeni.“ Jed-

ná se o věci, které po vás chtějí ostatní. Tyto skutečnosti často vypadají jako problémy. Když plníme

očekávání druhých, získáme si krátkodobě popularitu, ale nakonec úctu takových lidí ztratíme. Pokud

na svém seznamu úkolů máte především úkoly naléhavé a zároveň nedůležité, zaměřujete se ve svém

životě na to, abyste byli u druhých oblíbeni. Nakonec ale ničeho skutečného nedosáhnete, neuvidíte

žádný výrazný pokrok.

4. Kvadrant: Věci nenaléha-

vé a nedůležité

„Různá rozptýlení, některé telefonáty, schůzky a rozhovory, zbytečné záležitosti, mrhání časem.“ Proč

tyto věci děláte? Protože jsou pro vás příjemné. Ale ve skutečnosti takto nevytváříte žádné vztahy,

nepřinášejí vám občerstvení a ani vám nepomáhají dosahovat Božího záměru. Na některých takových

skutečnostech můžete být i závislí. Pokud mnoho času věnujete záležitostem, které jsou nenaléhavé

a zároveň nedůležité (nemáte je ani na svém seznamu úkolů, ale spíše vám brání, abyste úkoly ze svého

seznamu plnili!), zaměřujete se ve svém životě především na to, co je vám příjemné. Nakonec ale ničeho

skutečného nedosáhnete, neuvidíte žádný výrazný pokrok. V důsledku to často vede k určitému druhu

závislosti.

Shrnutí Problém první a druhé generace nástrojů pro rozvržení času spočívá v tom, že neposkytují žádnou ochra-

nu před tím, aby se člověk nechal zavalit problémy, plnil očekávání druhých anebo se jen uchyloval

k neplánovanému rozptýlení. Tyto nástroje nedávaly možnost, jak vyloučit věci nedůležité. Nástroje

třetí generace mohou vést k vyhoření – chrání nás sice před věcmi nedůležitými (věcmi s nízkou pri-

oritou), ale nepomáhají nám rozlišovat mezi problémy a záměry. Člověk, který má stále na mysli svůj

záměr, se snaží své plánování neustále analyzovat s ohledem na čtyři výše uvedené „kvadranty“ tak,

aby v prvé řadě působil v rámci II. kvadrantu a až sekundárně v rámci I. kvadrantu. Člověk, který chce

žít smysluplně, proto pravidelně hodnotí svůj život a na všechny jeho části a na své jednotlivé úlohy se

dívá ve světle vůle Páně.

Plánování s ohledem na záměr

1. Za prvé je třeba mít jasnou představu o tom, co je pro vás Boží vůlí. V průběhu času se toto povědomí bude vyvíjet, takže budete

lépe plánovat, jak porostete v moudrosti.

a) Boží slovo – záměry v něm jsou zřejmé

Čas pro Boha

Čas pro tělesnou obnovu

Čas pro emoční obnovu

Čas pro svou rodinu

Čas pro vztahy v rámci pastýřské činnosti. (Vztahy s 5 až 15 lidmi, jimž pomáháte; vztahy s lidmi, kteří vám v tom pomáhají;

vztahy s lidmi, kteří vám v této oblasti dávají vedení.)

b) K čemu vás Bůh povolává: stává se to zřejmým až časem.

Sklony: Jaký druh služby vás přitahuje?

Schopnosti: V jakém druhu služby si počínáte dobře?

Příležitosti: Jaký druh služby je vám k dispozici?

Postupně budete výrazněji vidět dva či tři nejlepší způsoby, jak se nasazovat pro zájmy Božího království. K čemu máte od Boha

obdarování? K jaké službě vás Bůh povolává?

Někteří lidé si vytváří „vyjádření své osobní misie“, kde definují svá základní obdarování a cíle pro službu. U mně je to například:

„1) Chci růst jako křesťan, chci se ujímat vedení a být katalyzátorem křesťanského hnutí, které bude proměňovat město New York pro

Krista. 2) Chci budovat sbor, z něhož budou vznikat další sbory a další druhy služby. 3) Chci to vše dělat prostřednictvím kázání, chci

mít jasnou vizi, chci se rozvíjet jako vedoucí a chci se nasazovat i v osobní evangelizaci.“

2. Za druhé, definujte své role; ne všechny, ale jen ty klíčové – pro tento týden a tento měsíc. Jako příklad uvedu nyní své role:

• Rostoucí křesťan.

• Manžel a otec.

• Kazatel.

• Vizionář našeho sboru.

• Člověk, který druhým pomáhá, aby byli lepšími vedoucími.

• Evangelista.

Níže jsou další příklady, které se nezaměřují primárně na „ordinované služebníky“.

• Rostoucí křesťanka.

• Pracovník v oblasti nových produktů.

• Správce v oblasti personalistiky.
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• Správce v oblasti řízení.

• Pracovník v oblasti výzkumu.

• Vedoucí domácí biblické skupinky.

3. Za třetí, nyní si zvolte cíle pro celý týden. (Je lépe si naplánovat týden jako celek než každý jednotlivý den. Budete-li si na minutu

plánovat každý den, může vám to pak bránit ve flexibilitě.) Pro každou roli si zvolte 2–3 cíle, přičemž vašich činností ve „II.

kvadrantu“ by mělo být dvakrát více než činností v „I. kvadrantu“. Eliminujte vše v kvadrantech III a IV.

4. Za čtvrté si tyto činnosti na celý týden naplánujte do časových bloků.

5. Svůj plán denně upravujte na základě nových skutečností.

a) Máte-li více úkolů, než kolik jich můžete zvládnout, začněte se celé řady z nich zbavovat. Učte se zdvořile odmítat, učte se říkat

„ne“.

b) Máte-li příliš mnoho úkolů, je na místě se zamyslet, zda opravdu rozlišujete mezi úkoly důležitými a nedůležitými. Pravidelně

ze svého seznamu vyškrtávejte některé věci, které zůstanou neudělány. Berete-li vážně „Pánovu vůli“ a máte-li stále na mysli,

že Bůh po vás jistě nechce více, než čeho jste schopni, budete muset ze svého seznamu vyškrtávat určité úkoly, které prostě

neuděláte.

Jaké stresové činitele na nás působí při zvládání stresu

Stresové činitele Reakce Síly působící proti stresu

Stres z očekávání Úzkost Křesťanský náhled na svět

Stres z výkonu Tlak Pohled na sebe sama na základě evange-

lia

Stres z časového tlaku Neefektivita Plánování s ohledem na záměr

Stres ze vztahů Hněv, vyhýbání se lidem Biblický pohled na vztahy;

podpora

Stres tělesný či emoční Syndrom z přizpůsobování se Vyvážený život

Eliminujte stresory

(střednědobá úleva).

Problémy se vrátí!

Změňte své reakce

(krátkodobá úleva).

Problémy se jen zamaskují!

Používejte postupy zaměřené proti stre-

su (dlouhodobá úleva).

Buďte připraveni!
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Týdenní plán

Role Cíle PO

priority

ÚT

priority

ST

priority

ČT

priority

PÁ

priority

1 a I.

b II.

c III.

d 6a

2 a 7

b 8

C 9

D 10

3 A 11

B 12p

C 1

D 2

4 A 3

B 4

C 5

D 6

5 A 7

B 8

C 9

D 10
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4.10 Smíření: Jak uzdravovat šrámy ve vztazích

Dovoluji si tvrdit, že pokud by každý věděl, co o něm někdo řekl, nebyli by na celém světě ani čtyři přátelé. – Blaise Pascal

Zásady týkající se smíření

Nutnost usmiřování Při usmiřování je třeba, abychom se nespokojili s tím, že konfliktům a hříchu nebudeme ve svých vztazích

nijak čelit. – Dick Keyes

Křesťanům je přikazováno, aby usilovali o pokoj a smíření „se všemi“ (Žd 12,14a; Ř 12,18), a ne jen

s křesťany. Proto Bůh vybízí jakékoli dva křesťany, kteří spolu nejsou smířeni, aby usilovali o smíření

a aby jej dosáhli. Pod výrazem usilovat máme na mysli tento proces zahájit. Každý křesťan tedy má

odpovědnost tento proces smíření iniciovat, bez ohledu na to, „kdo si začal“ (Mt 5,21–26; 18,15n).

Důvod smíření Bůh nás smiřuje se sebou skrze Krista. Má způsob, jak naše hříchy odstranit, aby náš vztah s ním mohl

být obnoven (2K 5,20–21). Církvi dává službu smíření (2K 5,19). Boží příkaz odpouštět druhým se

zakládá na tom, že Bůh odpouští nám. Po pasáži o smíření u Mt 18,15n následuje podobenství o nemi-

losrdném služebníkovi, z něhož vidíme, že milosrdenství, které král projevil svému služebníkovi, měl

tento služebník projevit zase svému spoluslužebníkovi. Bůh nedovolí, aby hřích zničil náš vztah s ním;

my nesmíme dovolit, aby hřích ničil naše vztahy s lidmi kolem nás.

Prvky týkající se smíření

Pokání Pokání při smíření sestává ze tří částí:

1. Vyznání (doznání, přiznání) Bohu.

2. Vyznání (doznání, přiznání) poškozené osobě.

3. Předložení konkrétního plánu ke změně a s cílem vyhnout se tomuto hříchu v budoucnosti (L 3,7–14).

Níže jsou uvedeny některé příklady doznání, které nevedou ke smíření:

1. Doznání není prosbou o prominutí. Jestliže žádáme o prominutí, vlastně říkáme: „Skutečným důvo-

dem tvé újmy nejsem já.“ Příklad: Přišel jsem pozdě, protože mi někdo odcizil peněženku.

2. Doznání není žádostí o soucit. Některá doznání slouží jako bolestivá duševní očista, jejímž cílem je:

a) Ulevit si od pocitů viny (doznání pak slouží jako určitá kompenzace či trest).

b) Přimět lidi k projevům soucitu.

3. Doznání nemá být bezstarostné či lehkovážné. Doznání lze předložit i tak, že pýcha zůstane nedotče-

na. Z technického hlediska bude sice podstata doznání naplněna, ale skutečné přiznání k vině bude

chybět.

4. Doznání nemůže být zástěrkou pro útok. Doznání je často provedeno tak, aby druhá osoba byla vidět

v tom nejhorším světle. Může to být například vyjádření, „Pokud jsem tě něčím vyvedl z míry, je

mi to líto,“ což má vlastně znamenat: „Pokud bys byl normální, nemohlo by tě to vlastně vyvést

z míry.“

Odpuštění Odpuštění je nejprve uděleno, následně si to uvědomíme (Lk 17,3–10). Odpuštění je uděleno bez ohledu

na to, zda provinilec činí pokání (Mk 11,25). Odpuštění je slib:

1. Provinění znovu provinilci nepředkládat.

2. Nemluvit o tomto provinění s dalšími.

3. Provinění si sám dále nepřipomínat.

Co znamená, že si provinění nemáme dále „připomínat“?

1. Znamená to, že se k provinění nemáme neustále vracet, že si jej nemáme v mysli znovu a znovu

„přehrávat“, takže by pocit bolesti a ztráty zůstával čerstvý. „[Odpuštění] se má zaměřit na naše

emoce tím, že je odešle pryč – že si odepřeme to zvrácené potěšení, že bychom jim dali průchod

nebo že bychom si je v mysli stále hýčkali.“ – Dan Hamilton, Forgiveness.

2. Znamená to nečinit provinilce zodpovědným za dluh, ale potřebnou cenu celou zaplatit a odepsat.

Následkem každého hříchu někdo něco ztrácí. Vždy vzniká ztráta či dluh. Jestliže mi někdo zničí

lampu a odpustím mu, ztráta tím jen tak nepomine. Když mu odpustím, beru náklady a platbu za

způsobenou škodu na sebe. Odpustit znamená zrušit dluh tím, že jej sám uhradím. Když Bůh „již

nevzpomíná na naše hříchy“, neznamená to, že si jich již není vědom. Již nás ale za ně nevolá

k odpovědnosti, protože za ně zaplatil na kříži. Nejedná s námi, jako bychom něco dlužili. Odpustit
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znamená zaplatit či odepsat cenu, utrpěnou ztrátu a nepožadovat již další platbu. S takovou osobou

zacházíme tak, jako by vůči nám již neměla žádné závazky.

„Kdysi jsem byl zasnouben s mladou ženou, která si pak ale vše rozmyslela. Odpustil jsem jí. . .
ale během let. . . když jsem s ní pak mluvil a nevracel se k minulosti, zříkal jsem se žárlivosti

a sebelítosti, když jsem ji viděl s jiným mužem, když jsem ji chválil před jinými, zatímco jsem

si možná spíše přál její pověst pošpinit. Takto jsem za vše platil – ale ona to neviděla. A sám

jsem asi neviděl, co vše musela zaplatit ona sama. . . Ale vím, že mi odpustila. . . Odpuštění je
více než jen odmítnutí někoho nenávidět. Spočívá také v tom, že si zvolíme projevovat provinilci

lásku a dávat mu najevo přijetí. . . Důsledkem hříchu je bolest; neexistuje žádný snadný způsob,

jak se s hříchem vyrovnat. Tou obří cenou za odpuštění je kříž, hřeby, bolest, láska, která vede

k uzdravení.“ – Dan Hamilton, Forgiveness.

Co odpuštění není:

1. Odpuštění neznamená přijmout výmluvu. Po dobré výmluvě vlastně není třeba odpuštění. Výmluva

ukazuje, že provinilec nám vlastně nikdy nic nedlužil, že k žádné škodě vlastně ani nedošlo.

2. Odpuštění neznamená věci přikrášlovat či tutlat. Neznamená to předstírat, že hříšné jednání není

hříchem. Neznamená to popírat či předstírat si, že k ničemu nedošlo. V odpuštění je vždy zahrnuta

celá míra způsobené škody, nikoli její popření.

3. Odpuštění není blahosklonnost. „Odpouštím ti“ lze říci i takovým způsobem, že provinilce necháme

v jeho provinění pořádně „vymáchat“. Skutečné odpuštění znamená zrušit dluh, a nikoli vést pro-

vinilce k platbě prostřednictvím doznání! „Pýcha nedovolí odpuštění a odpuštění nedovolí pýchu.“

Nemůžete-li odpustit, je důvodem pocit, kdy se domníváte, že nejste tak hříšný jako člověk, na něhož

se hněváte.

4. Odpuštění neznamená se pouze vzdát účinné odplaty.Mnozí říkají: „Odpustím mu, ale nezapomenu

mu to.“ Obvykle to znamená: „Nyní se nebudu nijak snažit ti uškodit, ale budu s tebou jednat s od-

stupem a chladně, protože mi stále něco dlužíš.“ Odpuštění znamená dluh úplně zrušit a nikoli po

provinilci chtít, aby jej splácel v malých splátkách.

5. Odpuštění není odloženým soudem. Neměli bychom říkat: „Tentokrát ti odpustím, ale příště ti to

spočítám i s úroky.“ Jinými slovy: „Tento hřích ti počítám, ale na pomstu není ještě dost velký.

Vedu to však dobře v patrnosti.“

6. Odpuštění neznamená naprosté obnovení důvěry. Dokud provinilec nedá najevo, že skutečně udělal

změnu, neměli bychom mu projevovat důvěru. Jestliže bychom takovému člověku okamžitě proje-

vili plnou důvěru, mohlo by jej to jen vést k hříchu. Důvěra musí být nakonec obnovena, přičemž

rychlost tohoto procesu záleží na pokání ze strany přestupníka. (Viz níže „Obnova“ a výše třetí prvek

v části o pokání.)

Jak můžeme odpustit?

1. Tím, že přijímáme Boží příkaz, že máme odpouštět. Je to naše povinnost.

2. Tím, že si připomínáme, jak nám odpouští Bůh. Nemáme právo chovat v sobě zahořklost.

3. Tím, že si připomínáme, že Boží vševědoucnost je nezbytná k tomu, aby Bůh byl spravedlivý soudce.

Máme nedostatečné poznání, abychom věděli, co si druzí zasluhují.

4. Hřích nad námi vítězí, pokud přestupníkovi dovolíme, aby nás choval v otroctví skrze naši zahořk-

lost! (Římanům 12 – nad zlem vítězíme skrze odpouštění.)

5. Když neodpouštíme, podkopáváme tím evangelium.

Obnova Proces smíření není ukončen tím, že přestupníkovi prostě odpustíme. Musíme totiž být také ochotni

náš vztah obnovit. Podle Galatským 6,1n máme pomáhat obnovit stav člověka přistiženého „v nějakém

přestoupení“. S tím souvisí i obnova našeho vztahu. Rychlost a stupeň takové obnovy si žádá obnovu

důvěry, k čemuž je třeba čas, což zase záleží na povaze a závažnosti daného přestupku. Při skutečném

pokání si člověk má mimo jiné klást otázku „Co bych měl nyní dělat, aby se mi opět dalo důvěřovat?“

a pak v souladu s odpovědí také jednat. Odpuštění v sobě zahrnuje i to, že jsme otevřeni vůči možnosti,

že přestupník se trvale změní k lepšímu a že mu bez předsudků budeme postupně projevovat stále větší

důvěru.

Další kroky Jestliže člověk, s nímž usilujete o smíření (usilujete o to, aby činil pokání, a chcete mu odpustit) neučiní

nápravu anebo ani po opakovaných pokusech nebude projevovat skutečné pokání, a pokud s vámi takový

člověk bude dokonce i špatně zacházet:

a) Je třeba reagovat tak, že budete i nadále překonávat zlo dobrem (Ř 12,14n).

b) Nesmíte dotyčnému usnadňovat ani umožňovat, aby proti vám hřešil (nepřivádět jej „ke klopýtání“).
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c) Patříte-li oba do stejného křesťanského společenství, můžete jít za dalšími křesťany a následně i

vedoucími sboru, aby vám pomohli ke smíření (Mt 5; Mt 18).

Kroky ke smíření

Postup dle Matouše 5 Postup dle 5. kapitoly Matouše:

1. Modlete se a v souladu se svou modlitbou konejte. Odhodlejte se jít a o svém hříchu a odpovědnosti

za něj mluvit jako první.

2. Začněte: „Připadá mi, že je mezi námi nějaký problém. Řekni mi, prosím, jak jsem k této situaci

přispěl.“ Nebo: „Vím, že v této oblasti jsem k problému přispěl, že zde jsem zhřešil. Mohl bys mi,

prosím, říci, kde ještě jsem se dopustil chyby, ale možná si toho nejsem vědom?“

3. Reagujte:

a) Čiňte pokání (viz výše) za vše, co vám poškozený po právu řekne. Pokud třeba v některých

ohledech přehání, oddělte skutečná fakta a vyznejte svůj hřích. Pokud problém je z vaší strany i

třeba jen desetiprocentní, přiznejte to. Učiňte konkrétní plány na změnu svého chování. Zeptejte

se, co můžete nyní dělat, aby se mezi vámi mohla obnovit důvěra.

b) Nebo uveďte vysvětlení: Jestliže poté, co jste činil pokání, a po pokorném sebezkoumání dojdete

k přesvědčení, že uváděné záležitosti nemůžete vyznat jako svůj hřích, uveďte k obviněním své

osobní vysvětlení. Pak řekněte: „Je pro tebe tento můj pohled přijatelný?“

4. Následně možná budete muset postupovat podle Matouše 18. Ale často je lépe vyčkat, zda váš bib-

lický přístup třeba nepovede k dobrovolnému doznání ze strany toho druhého člověka, aniž by bylo

třeba jej k tomu nějak vést.

Postup dle Matouše 18 Postup dle 18. kapitoly Matouše:

1. Modlete se a v souladu se svou modlitbou konejte. Doznejte se ke všemu, čím jste k problému

přispěli.

2. Začněte se svou kritikou v křesťanskému duchu: „Připadá mi to následovně. Z mého hlediska jsi

udělal. . . a na mně to mělo tento dopad. . . Chtěl bych se tě zeptat, zda to chápu správně, nebo nějak
zkresleně. Mohl bys mi vysvětlit, co se vlastně stalo?“ Váš výčet toho, čeho se dotyčný dopustil,

musí být zcela konkrétní, nikoli mlhavý. Mluvte s láskou a pokorou. Zaměřte se na problém, nikoli

na onoho člověka. (Neříkejte například: „Jsi naprosto bezohledný.“ Lépe je říci: „I přes své sliby jsi

opakovaně zapomínal udělat. . .“)
3. Navrhněte alternativní řešení a alternativní jednání. Pokud se uchýlíte ke kritice, měla by to být

kritika konstruktivní.

4. Odpusťte, ale tento termín nepoužívejte, pokud k tomu nebudete vyzváni! Viz výše část o tom, jak

se vyhýbat nesprávnému odpuštění, které vede k odcizení.

Jaké je biblické ukázňování ve sboru?

„Moc“ ukázňování v rámci sboru spočívá v autoritě církve a sboru vyučovat a vést členy své komunity

v jejich víře a životě.

Čtyři stadia: Od ukázňování všeobecného (neformálního) k formálnímu

1. Sebekázeň (neformální) První stadium ukázňování v rámci sboru je uvedeno v Galatským 5,23. Egrekteia, často překládaná

výrazem „sebeovládání“, je nová autorita, kterou věřící dostává od Ducha svatého a uplatňuje ji sám

na sobě. Jedná se o pokoj a vnitřní soulad, který se projevuje, když dochází ke spojení mezi srdcem

a svědomím. Sebekázeň často začíná tím, že je třeba zatnout zuby, zapřít se a potlačovat své vnitřní

podněty (například když chceme někoho udeřit). Ale duchovní sebekázeň je úplná teprve tehdy, když

naše neukázněné srdce je přesvědčeno pravdou, stane se měkkým vůči Bohu a reaguje poslušností a

vděčnou radostí.

„Sebekázeň je počátkem a koncem ukázňování v rámci sboru, protože to je ten naprosto základní

prvek veškeré kázně. Je to kázeň [s ohledem na zralost]. Kázeň začíná v životě dítěte ukázňová-

ním ze strany druhých. . . Proces ukázňování dítěte stanovený v Bibli spočívá v tom, že vedení ze
strany rodičů je postupně nahrazováno vedením ze strany Ducha svatého prostřednictvímBožího

slova. . . Zralý člověk pak projevuje poslušnost nikoli [především] ze strachu z trestu či z naděje
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na odměnu, ale z vděčnosti Bohu, který poslal Spasitele, aby za nás zemřel“ (Adams, Handbook

of Church Discipline, s. 41).

Sebekázeň je tedy „začátkem“ sborového ukázňování. Jinými slovy, 99,99 procent ukázňování, které

probíhá v rámci sboru, spočívá v tom, že jednotlivci se dobrovolně vystavují Duchu svatému, který

stále více utváří jejich srdce podle Kristova obrazu a vzoru. Další formy ukázňování v rámci sboru mají

již jen jakousi funkci „zálohy“. Sebekázeň je zároveň i „koncem“ sborového ukázňování. Jinými slovy,

jestliže druzí lidé musí jít za křesťanem, aby jej konfrontovali a dali mu radu ohledně jeho víry či života,

cílem není, aby jim pouze ustoupil či vyhověl, ale aby se navrátil k vnitřní duchovní sebekázni – aby

v duchu lásky sám sebe přesvědčil. „Cílem tohoto nařízení je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí

a z upřímné víry“ (1Tm 1,5).

2. Ukázňování mezi čtyřma

očima (neformální)

Druhé stadium je uvedeno u Matouše 18,15 (srov. paralelní pasáž u Lukáše 17,3 a kontext): „Jestliže

tvůj bratr proti tobě zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima. Poslechne-li tě, získal jsi svého bratra.“

Tento verš se zaměřuje na případ, kdy někdo zhřeší proti mně, zatímco v Galatským 6,1 se dozvídáme,

že máme sáhnout k ukázňování mezi čtyřma očima i tehdy, když se nejedná o hřích proti mně: „Kdyby

byl někdo i přistižen v nějakém přestoupení, vy, kdo jste duchovní, napravujte takového člověka v duchu

mírnosti.“ (Prozatím se budeme tímto krokem zabývat jen ze všeobecného hlediska a vynecháme otázku

odpuštění a smíření, pokud někdo hřeší proti vám.)

Čemu se máme z těchto dvou textů naučit:

1. Tato kázeň není na naší volbě. Jedná se o příkaz. Podle Matouše 5,23–24 mám „odejít“, jestliže se

domnívám, že jsem proti někomu zhřešil. Podle Matouše 18,15 se to ode mě vyžaduje, pokud někdo

zhřešil proti mně. A podle Galatským 6,1 se to ode mě vyžaduje, jestliže mě Bůh dal do postavení,

kdy si povšimnu nějakého vzorce nesprávného chování.

2. Máme za dotyčným jít, jestliže je „přistižen“ v nějakém hříšném jednání. Znamená to, že se zde pro-

jevuje určitý nesprávný vzorec. Při ukázňování mezi čtyřma očima tedy rozhodně nemá jít o nějaké

malichernosti, k čemuž Přísloví 10,12 radí: „Láska přikrývá všechna přestoupení.“

3. První kroky je třeba učinit v soukromí. O hříchu dotyčného naprosto nelze mluvit veřejně. Je třeba

učinit vše pro to, aby se rozhovor zaměřoval pouze na dané přestoupení. (To ovšem neznamená,

že můžete slíbit naprostou a absolutní mlčenlivost. Pokud přestupník nebude činit pokání, musí

ukázňování pokračovat na „vyšším stupni“.)

4. První kroky je třeba provést v pokoře a téměř nesměle či váhavě. (U Lukáše 17,3 je použit výraz

epitimao, takže se zde doslova uvádí: „Zhřeší-li tvůj bratr, váhavě ho pokárej.“) Je tedy dobré říci

něco jako: „Mám dojem, že to je nesprávné, ale rád se nechám poučit, pokud něco nechápu správně.“

5. Cílem tohoto přístupu je vždy náprava a smíření. „Napravujte takového člověka“ (Ga 6,1), „získal jsi

svého bratra“ (Mt 18,15). Cílem tedy není jen pouhá omluva – chceme, aby se obnovil náš vztah. Na

jedné straně lze důvěru znovu vybudovat jen postupně, přičemž ani jedna strana nesmí trvat na tom,

že smíření má znamenat okamžitou obnovu někdejší důvěry a někdejšího důvěrného vztahu. Jestliže

ale na druhé straně po omluvě následuje naprosté přerušení osobního vztahu, kdy si od přestupníka

zachováváme chladný odstup, není to v souladu s Písmem.

POZN.: Marek 11,25: „Kdykoliv stojíte a modlíte se, odpouštějte, máte-li proti někomu něco, aby vám

i váš Otec, který je v nebesích, odpustil vaše přestoupení.“ Lukáš 17,4: „Zhřeší-li proti tobě sedmkrát za

den a sedmkrát se k tobě obrátí se slovy: ‚Uznávám svou vinu, odpusť mi‘, odpustíš mu.“ Je zde rozpor?

Nikoli. K úplnému odpuštění a smíření dojde, když nastanou tři skutečnosti:

a) Když přestupek nebudete předkládat přestupníkovi.

b) Když přestupek nebudete předkládat dalším.

c) Když přestupek nebudete předkládat ani sami sobě.

UMarka 11,25 se po nás žádá odpouštění v úzkém slova smyslu, bez ohledu na pokání ze strany přestup-

níka. Musíme jednat podle bodu (c) – nesmíme v sobě chovat zahořklost, přehrávat si v mysli přestupek,

zachovávat si odstup, chovat se chladně ani chovat v sobě zášť. Musíme se modlit i za ty, kdo nás pro-

následují atd. Ale odpuštění v plném slova smyslu (a, b, c) lze udělit jen tehdy, jestliže přestupník činí

pokání. Lze to vysvětlit i následovně: Je možné „odpustit“ i nekajícnému člověku, ale s nekajícným

člověkem není možné dosáhnout „smíření“ a také není možné na jeho přestoupení zcela „zapomenout“.

3. Ukázňování skupinou (ne-

formální)

Třetí stadium je uvedeno u Matouše 18,16–17: „Jestliže by [tě] však neposlechl, vezmi s sebou ještě

jednoho nebo dva, aby ‚ústy dvou nebo tří svědků byl potvrzen každý výrok‘. Jestliže by je neposlechl,

pověz to shromáždění.“ Z této pasáže se dozvídáme následující skutečnosti:

1. Třetí stadium je uvozeno slovy: „Jestliže by [tě] však neposlechl.“ Stejný mechanismus platí i pro

každé následující stadium. Jestliže dotyčný neposlechne Ducha svatého, musíš s nímmluvit. Jestliže

tě neposlechne, přivolej si malou skupinu atd. V daném stadiu je tedy třeba zůstat, dokud není jistota,
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že odmítnutí ze strany přestupníka je míněno naprosto vážně. Při setkání s přestupníkem může dojít

i k výbuchu hněvu. Je tedy důležité nechat emoce „vychladnout“. Možná dojdeš k závěru, že jsi

nepostupoval s dostatečnou jemností. Z celé řady důvodů musíš být ochoten se o tento rozhovor

pokusit několikrát. (Na druhé straně bys ale mohl otálet s přechodem do dalšího stadia příliš dlouho,

takže už by nebylo prakticky o čem mluvit, protože by celá záležitost šla „do ztracena“.)

2. Dále si můžeš přivolat dva či tři svědky. Tito další lidé budou vlastně rádci, kteří si vyslechnou

obě strany. Zůstane-li záležitost nevyřešena, budou tito rádci svědky, jestliže bude třeba záležitost

přednést před sbor.

3. Tito rádci mají být moudří a zralí lidé, kteří mají úctu u všech zúčastněných stran. Pokud rádci jsou

sboroví starší, musí dát jasně najevo, že v tomto případě vystupují jako bratři (či sestry), a nikoli

z pozice svého sborového úřadu.

4. Rádci by neměli před vlastním setkáním záležitost nijak zvlášť rozebírat s poškozeným, aby ‚nemlu-

vili proti bratru a nesoudili svého bratra‘ (Jk 4,11). Přestupníkovi by mělo být jasně dáno najevo,

že rádci zde nejsou proto, že by se všichni proti němu „spikli“. Měli by jej ujistit, že před vlastním

setkáním neměli mezi sebou žádnou negativní rozpravu.

5. Když se rádci sejdou s účastníky sporu, měli by postupovat následovně:

a) Měli by nejprve vyslechnout poškozeného. V jeho stížnosti by měl znít zájem o přestupníka a

o obnovu jejich vztahu. Rádci by se měli mít na pozoru, pokud jde o nepodložená obvinění a

příkrý tón. V takovém případě by měli poškozeného mírně pokárat. Jestliže poškozený neuvádí

ke své stížnosti žádné solidní opodstatnění, měli by rádci citovat z 1. Korintským 13, „láska. . .
nepočítá zlo“. Stěžující si stranu by pak měli vyzvat, aby svou stížnost stáhla. Následně by měli

oba účastníky sporu vybídnout, aby si svou neuváženost odpustili.

b) Jestliže poškozený uvádí ke svému případu zřejmé důvody, měli by rádci vyslechnout přestupní-

ka, který by měl na uvedené důvody reagovat. Rádci by měli rozlišit mezi skutečným přečinem

a pouhým nedorozuměním. (Nedorozumění je třeba vyjasnit, aby bylo možné se zaměřit na sku-

tečné problémy.) Pakliže k přečinu skutečně došlo, snažte se přestupníkovi jasně říci, jak má své

chování či postoj napravit. Vybídněte ho k pokání, odpuštění a k dalším biblickým krokům.

c) Jestliže jedna strana nebo obě strany nepřijmou rozhodnutí rádců a spor či nesprávné chování

přetrvává, měli by se rádci nějakou dobu snažit obě strany dovést ke smíření. Pakliže jejich snahy

selžou, měli by to „povědět shromáždění“, tedy sboru.

4. Ukázňování ze strany sbo-

ru (formální)

Posledním krokem je formální ukázňování, kdy s přestupníkem jedná sbor. Ježíšův pokyn „pověz to

shromáždění“ („oznam to církvi“ ČEP) je velmi krátký. Na toto vyjádření existuje několik názorů. Pro

naše účely uvedeme jen krátký výčet:

1. Jestliže je přestupek skandální a je znám na veřejnosti, musí ukázňování začít na této úrovni (viz 1K

5,1).

2. Přečin má být oznámen pouze „církvi“. Bohoslužebné shromáždění, na němž bývá přítomna i řada

nevěřících, není místem, kde by se měly tyto přestupky projednávat a kde by mělo být udíleno

ukázňování.

3. Vyjádření „pověz to shromáždění“ („oznam to církvi“ ČEP) znamená oznámit přečin členům sboru

na uzavřeném shromáždění anebo to znamená přečin oznámit staršovstvu, které sbor představuje.

Biblické podklady: Ex 3,15–16; 19,3.7; Dt 31,28.30. Starší často zastupují celý lid před Bohem.

Slovní spojení „shromáždění Izraele“ a „shromáždění starších“ označují totéž. V mnoha sborech

jsou starší oficiálními zástupci sboru. Zároveň fungují také oficiální rádci, jak to bylo uvedeno v po-

sledním kroku výše. Rozdíl spočívá v tom, že pokud je přestupník „neposlechne“, je další možností

zbavit jej členství.

4. Je zřejmé, že nikdo není ukázňován či zbaven členství ve sboru jen kvůli hříchu. Ukázňování je totiž

udíleno kvůli zatvrzelosti, kvůli nekajícnosti.

5. Jak zacházet s člověkem, který byl zbaven členství ve sboru, je náležitým námětem dalšího rozboru

a biblického studia. Takovému člověku však nebráníme v návštěvě bohoslužeb. Nadále je cílem

takového člověka obměkčit a přivést jej k pokání.
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Faktory ke zvážení

Rychlost S jakou rychlostí tato jednotlivá stadia proběhnou, záleží na několika proměnných faktorech:

1. Zda dotyčný je, či není členem sboru.

2. Zda je dotyčný křesťanem již dlouho, anebo zda to je nově obrácený křesťan.

3. Zda dotyčný je vedoucí či někdo v odpovědném postavení, anebo zda se jedná o někoho bez služeb-

ních odpovědností.

4. Na tom, zda dotyčný reaguje se zatvrzelostí a nepřátelstvím, anebo zda dává najevo, že se chce

nechat poučovat a chce jednat na základě citlivého svědomí.

Formální „ukázňování“ Formy „ukázňování“:

1. Odnětí služebních výsad.

2. Oficiální pokárání.

3. Odnětí účasti na večeři Páně.

4. Odnětí členství ve sboru.

Ukázňování ve sboru: Co je přestupek?

Vyjádření „jestliže tvůj bratr proti tobě zhřeší“ nepochybně neznamená každý a jakýkoli hřích. Kdy tedy

za bratrem jít? „Přestupek, patřičný cíl soudního procesu, je cokoli v doktrínách či praxi církve, co je

v rozporu s Božím slovem.“

Příručka HCD, s. 35: Ne všechny rozdíly ve víře či výkladu musí vést ke kázeňskému jednání. Určité

názory jsou natolik závažné a mylné, že si vyžadují kázeňské jednání, jiné názory mohou být také mylné,

ale přesto si kázeňské jednání nevyžadují. Jedná se tedy o velmi náročnou oblast, která nemá přesně

stanovené hranice, a kdy je třeba používat dobrý úsudek. Někteří s vámi nemusí souhlasit, zda příslušný

přestupek si vyžaduje kázeňské jednání. Je třebamoudrost, abychom rozlišili vážné kacířství od pouhých

odlišností.

Příručka HCD, s 52: „Láska přikrývá všechna přestoupení“ (Př 10,12). Je velkolepé přikrývat či „pomí-

jet přestoupení“ (Př 19,11b). Pak není třeba se takovým přestoupením zabývat. Na druhé straně je třeba

se zabývat tím, co není možné přikrýt láskou. Pakliže ale hřích, jehož se proti tobě tvůj bratr dopustí,

jej samotného vysiluje, protože se s tímto přestupkem nedokáže vyrovnat, pak se možná budete chtít

takovou záležitostí zabývat, na základě Galatským 6,1–2, přestože sami byste třeba tuto záležitost do-

kázali přikrýt. Ať už tedy přestoupení „pomíjíte“, anebo se jím kvůli danému člověku zabýváte, je vždy

zásadní, abyste si byli jisti svými pohnutkami; v této oblasti se totiž sami můžete snadno oklamat.

Smíření a ukázňování: Literatura

Ken Sande, The Peacemaker (Baker, 1991). Od téhož autora je k dispozici brožura, kde je shrnut jeho

přístup ke smíření.

John White a Ken Blue, Healing the Wounded: The Costly Love of Church Discipline (Inter-Varsity

Press, 1985).

Jay E. Adams, Handbook of Church Discipline (Baker, 1986).

Lynn R. Buzzard a Laurence Eck, Tell It to the Church: Reconciliation Out of Court (David C. Cook,

1982).

Don Baker, Beyond Forgiveness: The Healing Touch of Church Discipline (Multonomah, 1984).

Daniel E. Wray, Biblical Church Discipline (Banner of Truth, 1978).

Warham Walker, Church Discipline (Utica, NY, 1844).
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4.11 Pastorační péče o lidi, kteří se potýkají s pokušeními

Patří sem jakákoli situace či myšlenky, jejichž následkem má dotyčný sklon k hříchu, který se může

projevovat tím, že takový člověk něco opomíjí nebo něco koná, protože nevidí závažnost Boží svatosti

a dostatečně nevnímá svůj závazek vůči Bohu.

Druhy pokušení

1. Všeobecně „světský postoj“: Obvykle se nejedná o „návrat“ k očividnému hříchu, ale spíše jde o ja-

kousi „netečnost“ duše, jíž se potěšení tohoto světa jeví jako cosi lákavého a hmatatelného, zatímco

pravdy Písma se jeví jako cosi abstraktního a nedotýkají se srdce. Světský postoj může mít následu-

jící projevy:

a) Workoholismus a přílišné zaujetí prací.

b) Přílišné zaujetí pro koníčky, záliby a rozptýlení.

c) Materialismus.

d) Přílišné zaujetí, pokud jde o vztahy, oblíbenost a společenské postavení.

e) Emoční závislost na určité osobě či skupině.

f) Úzkostné starosti a obavy.

Poznámka: Nadměrně úzkostné starosti jsou prostě projevem světského smýšlení vystaveného

stresu (viz Mt 6, kde Ježíš spojuje úzkostlivé starosti se světským smýšlením).

Stadia pokušení

1. „Vejití“ „Bděte a modlete se, abyste nevešli do pokušení. Duch je sice ochotný, ale tělo slabé“ (Mt 26,41).

Vejít do pokušení není totéž jako být pokoušen. Jedna věc je, když vám uprchlý zločinec zaklepe na

dveře s žádostí, abyste mu poskytli útočiště, a druhá věc je, když jej dovnitř sami pozvete, ujmete se

jej a budete mu naslouchat – pak jste mu sami poskytli útočiště. Do pokušení jste vešli, nikoli když jste

s určitým hříšným jednáním začali ani když jste si ho začali plánovat, ale když takové hříšné jednání

přestalo pro vás být odpuzující. Jakmile se na takové počínání můžete dívat bez znechucení, „vešli jste

do pokušení“. Zásadní je tedy moment, kdy o takové možnosti vůbec začnete uvažovat. (Poznámka:

Povšimněme si, jak Eva ve svém vyjádření přehání: „Bůh řekl. . .. ani se ho nedotýkejte“. Je z toho

dobře vidět, že hřích nezačíná samotnou neposlušností, ale roztrpčenou, dotčenou poslušností plnou

sebelítosti – viz například poslušnost staršího bratra z Lukáše 15.)

2. Argumentace Druhé stadium pokušení začíná tehdy, když člověk začne zvažovat argumenty ve prospěch hříšného

jednání, což se děje obvykle velmi rychle a téměř bezděčně. Zásadní tedy je, aby se křesťan naučil argu-

mentovat proti hříchu, a nikoli v jeho prospěch. Je třeba svou mysl naplňovat pocity viny z hříchu (jaký

zármutek způsobí Bohu a jak hrozné je se svým jednáním přímo stavět proti tomu, proč za nás Kris-

tus zemřel). Nejde tedy především o nebezpečí hříchu (veškeré důsledky, k nimž může dojít). Jakmile

člověk začne zvažovat argumenty ve prospěch hříšného jednání, začne se na ně dívat jako na určitou

možnost, čímž již vlastně Boha ve svém životě sesadil z trůnu.

3. Ohrožování Jestliže si dovolíte zajít za druhé stadium, začne vás hřích ohrožovat. Začnete si „uvědomovat“, že bez

příslušné skutečnosti nemůžete být šťastní anebo že je takové věci příliš těžké odolávat. Jakmile se

dostanete do tohoto stadia, možná bude třeba si otevřít okno, sáhnout si na něco horkého nebo hodně

studeného anebo ještě lépe – někoho si k sobě zavolat. Již jste vlastně napůl opilí, ale nejste schopni

svůj stav posoudit. Proto je třeba udělat zásadní řez, a to bohabojně. Je třeba jít za nějakým křesťanským

přítelem.
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Různé podoby toho, jak k nám pokušení „vchází“, podoby argumentace a ohrožování

Viz publikace: Thomas Brooks, Precious Remedies Against Satan's Devices; William Gurnall, The

Christian in Complete Armor; John Flavel, A Saint Indeed: Or A Keeping of the Heart.

Satanovy svody Vnitřní rozhovor

Satan ukazuje krátkodobou lákavost hříchu (návnada), při-

čemž zakrývá dlouhodobé důsledky a nebezpečí (háček).

„Vypadá to lákavě.“ „Bude to tak příjemné.“

Satan člověka vede, aby si hříšné jednání racionálně omlou-

val a považoval je za přínosné, či dokonce za ctnost.

„Vůbec nejsem chamtivý, ale šetrný! Nejsem žádný slídil,

jen se zajímám o lidi! Nejsem žádný alkoholik, jen mám rád

dobrou společnost!“

Satan na člověka působí, aby zlehčoval špatnost hříšného

jednání.

„Komu to vlastně uškodí? Kdo se o tom vůbec dozví?“

Ukazuje člověku hříchy křesťanských vedoucích, ale zakrý-

vá jejich zármutek a pokání.

„Vždyť to udělal i on! Nikdo tedy není svatý!“

Zdůrazňuje Boží milosrdenství a odpuštění, přičemž zneva-

žuje Boží svatost a spravedlnost.

„Bůh mně za to neodsoudí – bude to chápat.“

Přesvědčuje, že pokání je nakonec vždy snadné. Člověk tedy

může klidně věřit v Boha a zároveň se klidně dopouštět i

hříšného jednání.

„Bůh mi bude muset odpustit.“

Poukazuje na to, jak se nemorálním lidem dobře daří, jak si

žijí bez jakéhokoli strádání – zatímco zbožní lidé třeba nějak

strádají.

„K čemu je mi vlastně celé to moje sebeovládání?“

Vede člověka k tomu, aby se s přehnanou sebedůvěrou

pouštěl do situací, kde může dojít k hříšnému jednání.

„Tohle přece zvládnu.“

Má člověka k tomu, aby se srovnával s těmi, kteří mají men-

ší sebeovládání a žijí méně mravně.

„Ve srovnání s druhými na tom nejsem zas až tak špatně!

Proč si s tím tedy dělat starosti?“

Jak pomáhat těm, kteří se potýkají s pokušením

1. Podmínky Snažte se určit, zda k pokušení vede daného člověka jeho „duchovní podvýživa“ a „nesprávně zvládnuté

zkoušky“. Následně uplatněte pomoc z oblasti vedení učedníků a mentorinku.

2. Systém na pomoc k zod-

povědnému jednání

Nezbytná je pravidelná modlitba a podpora. Zodpovědný přístup by měl jít do detailů. Dotyčnému po-

může, když si bude vést každý den záznamy o tom, zda se dopustil „vejití“ do hříchu, zda se pouštěl

do „argumentace“ s hříchem nebo zda byl hříšným jednáním „ohrožován“ atd. Je přitom třeba mít na

mysli, že samotné pokušení ještě není hříchem!

3. Na pokušení reagujte po-

mocí Písma

Pojmenujte konkrétně Satanovy nástrahy a pomocí Písma takovému člověku ukažte argumenty proti

každému takovému svodu. Ježíš na každé pokušení odpovídal pomocí Písma (Mt 4,1–11). Každé poku-

šení je zároveň lží, kterou je třeba obnažit a namísto ní poukázat na příslušnou biblickou pravdu:

1. Jedině takto mohu být šťastný. „Ničemně získané poklady neprospějí, ale spravedlnost vysvobodí od

smrti.“ „Rozumnost působí milost, ale cesta nevěrných je jejich záhubou“ (Př 10,2; 13,15). „Nemylte

se, Bohu se nikdo nebude vysmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí“ (Ga 6,7). „Ačkoliv zlo v jeho

ústech sládne, pod svým jazykem ho přechovává“ (Jn 20,12). Požitek z hříchu je jen dočasný (Žd

11,24–25).

2. Tohle přece zvládnu. Hříšné jednání se stupňuje pomalu. Na počátku může být jen malá pošetilost,

která alemůže přerůst ve „zlou ztřeštěnost“ (Kaz 10,13).Malé hříchy je třeba „roztříštit“, než roztříští

ony tebe (Ž 137,9). Hřích tě chce zničit, ale můžeš nad ním získat převahu a ovládnout jej (Ge 4,7).

3. Vždyť se přece vždy mohou později kát. A Bůh mi jistě odpustí. Hříchem se zatvrdí srdce (Žd 3,13) a

s každým dalším hříchem je těžší pociťovat lítost. Hřích je vlastně sebevražedným skutkem. Hřích

vede k zatvrzelosti, ke ztrátě pokoje, ztrátě jemnosti, ztrátě citlivosti. Hřích ničí sebeovládání (Př

5,22).

4. Nemohu si nijak pomoci. Nikdo netuší, nakolik je to lákavé. Hřích nad námi nemůže získat převahu.

Bůh nás nenechá zakoušet více, než sneseme (1K 10,13; Ř 6,6–14). Ale musíme mít vůli s hříchem

bojovat (Ř 6,12).

5. Prostě ani nevím, jak do toho spadnu. Viz Joz 7,9–12; 2S 11,1–12,13; Gn 3,1–6. Všimněme si, že

pokušení začíná „pohledem“ na určitou věc, o níž pak začneme přemýšlet (viz jednání Achana), pak
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po ní začneme toužit, následně si ji vezmeme (třeba ji zcizíme) a pak ji skrýváme. Pokud by Achan

tento řetězec kdekoli přerušil, měl šanci ze všeho vyváznout. „Utíkejte před smilstvem!“ (1K 6,18).

Mějte se na pozoru, abyste se úplně vyhýbali jakýmkoli místům či situacím, kde by takovýto řetězec

mohl začít.

6. Vím, že Bůh mě stejně miluje. „Nevíte, že nejste sami svoji? Byli jste přece koupeni za velikou cenu“

(1K 6,19–20). Nemůžeme jednat opovážlivě proti Boží milosti a lásce! Chceme znečistit srdce, za

jehož očištění zemřel Kristus? Boží milost je kvůli mému hříchu ještě mnohem úžasnější. A díky

Boží milosti je můj hřích čímsi ještě odpornějším. Čím více mi Bůh žehná a čím déle mi dává

svou milost, tím hrůznější a odpornější je můj hřích. Pokud se cizoložství dopustí tvůj přítel, je to

velká špatnost; pokud se cizoložství dopustí tvoje manželka, je to něco hrozného! Čím víc někoho

milujeme, tím nás takový hřích více zarmoutí. A proto skutečnost, že Bůh nás miluje, nám nedává

oprávnění hřešit, ale naopak nás od hříchu odstrašuje. „Co tedy řekneme? Máme zůstávat v hříchu,

aby se rozhojnila milost? Naprosto ne!“ (Ř 6,1).

4. Namísto hříšné žádosti dej-

te evangelium

Mějte na mysli, že spolu s pokušením přichází i sebeobviňování. Jinými slovy, člověk, který se nemůže

z pokušení vymanit, uvěřil nehorázné LŽI, že Bohu na nás nezáleží a že naše potřeby nehodlá uspoko-

jovat. A tak si uděláme smlouvu s nějakou modlou – se stvořenou věcí, která nám má dát pocit bezpečí

a moci. Je to ale faleš. Pokušení nelze překonat, pokud nebudeme mít na mysli evangelium a Kristovu

milost. Proto se nesnažte pokušení překonávat tím, že budete dotyčnému neustále zdůrazňovat zákon.

Například: „Budeš-li v tom pokračovat, skončíš v pekle.“ To je jistě pravda. Člověk, který pokračuje

v hříchu, bez ohledu na to, co hlásá, si nemůže být jistý svou obnovou a spásou, takže při posledním dni

bude odhalen jako pokrytec, který vlastně Bohu nikdy nevěřil. Přesto ale „zákonický“ přístup takovému

křesťanovi z pokušení nepomůže. (Osobně používám zákonický přístup a hrozbu věčného soudu pouze

u vysoce zatvrzelých osob, u nichž mám vážné pochybnosti o jejich skutečné víře.)

Pokoušenému křesťanovi je lépe pomáhat tím, že jeho „hříšné žádosti přivedeme k evangeliu“. Klasický

příklad v tomto ohledu nacházíme v díle Johna Owena On the Mortification of Sin in Believers (O

umrtvování hříchu u věřících):

Pohleď na toho, jehož jsi probodl a řekni své duši, ‚Co jsem to udělal? Jakou láskou, milosrden-

stvím a milostí jsem pohrdl a pošlapal je! Takto se odvděčím Otci za jeho lásku, Synu za jeho

krev a Duchu svatému za jeho milost? Takto odplatím Pánu? Poskvrnil jsem tedy srdce, kvůli

jehož obmytí Kristus zemřel a v němž se Duch svatý rozhodl přebývat? A co mám pak říci drahé-

mu Pánu Ježíši? Jak mohu před ním držet svou hlavu vzhůru? Považuji důvěrný vztah s ním za

cosi tak malého, že kvůli tomuto hříchu jsem Ježíši nenechal ve svém srdci již téměř žádné mís-

to? Jak uniknu, jestliže jsem k tak velké záchraně přistupoval s nedbalostí? Což jsem skrze tuto

nedozírnou cenu, jíž zaplatil Kristus, nyní získal přístup k tváři a přítomnosti Otce, abych v něm

nyní tváří v tvář vyvolával hněv? Což byla má duše obmyta a napravena Bohem, jen abych získal

prostor pro nečisté věci? To se mám nyní snažit zmařit samotný cíl veškerého utrpení a smrti

Ježíše Krista? To mám každodenně působit smrt v srdci tohoto Ducha, jímž jsem zapečetěn, až

do dne vykoupení?‘ Přátelé, klaďte si tyto otázky ve svém srdci každý den. Zjišťujte, zda ve svém

srdci dokážete obstát. Pokud toto zkoumání vaše srdce neobměkčí, obávám se, že jste ve velkém

nebezpečí.

Křesťan musí odolávat pokušení tím, že bude mít neustále na mysli, jaké postavení má v Kristu. Když

Kristus zvítězil na kříži, odzbrojil ničemné síly, které nás kdysi zotročovaly (Ko 2,15). Jsi-li křesťan,

zvítězil nad nimi kvůli tobě. Již jim tedy nemusíš naslouchat. Jsi svobodný. Augustin jednoho dne musel

vzdorovat nemravným návrhům dívky, která byla jeho milenkou, než se stal křesťanem. Řekla mu: „Což

mě nepoznáváš? Augustine, to jsem přece já!“ Augustin na to odpověděl: „Ano, vím. Ale já toto již

nejsem!“ Jsem nové stvoření. Jsem v Kristu. Nepatřím sobě. Byl jsem koupen za nesmírnou cenu.

POZNÁMKA PRO PŘECHOD K DALŠÍ KAPITOLE: Pokušení často vede k sebeobviňování a sebe-

obviňování vede k pokušení. Tyto dvě skutečnosti jdou tedy ruku v ruce, ale někdy je možné rozlišit,

k čemu došlo na prvém místě, což pak může být pomocí.
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4.12 Pastorační péče o lidi, kteří se potýkají se sebeobviňováním

V rámci své pastýřské činnosti se budete setkávat s lidmi, kteří ztratili veškerou odvahu, jsou plní pocitů

viny či odsouzení. Člověk se začne obviňovat, kdykoli jej nějaká situace vede k pochybnostem, ochlad-

nutí či ztrátě odvahy, protože v pozadí stojí jeho slabé ocenění vůči Boží milosti a díle, které pro nás

vykonal Kristus.

Sebeobviňování je odsuzování ze strany svědomí, a to s použitím skutečných či smyšlených norem spra-

vedlnosti. K sebeobviňování vždy dochází na základě původní „smlouvy založené na skutcích“, pod níž

se narodili Adam s Evou – „budeš-li toto činit, budeš žít“. Tato původní smlouva vyžadovala dokona-

lou poslušnost norem. Kvůli svému hříšnému stavu však často nevěříme, že Bůh je milostivý (nebo na

to zapomínáme), a proto se naše pyšné svědomí hluboce orientuje na původní smlouvu založenou na

skutcích.

Biblický pohled

Jméno „Satan“ znamená „žalobce“. Na počátku Satan ve své první lži obvinil dokonce samotného Boha!

A veškerý náš hřích a utrpení pramení z toho, že do svého srdce přijímáme to, jak Satan Boha obviňuje.

„Žalobce našich bratří, který je obviňoval před našímBohem dnem i nocí“ (Zj 12,10). Satan nás obviňuje

před Bohem a také nás obviňuje před námi samotnými. (Nemůže však obviňovat Boha před Bohem!)

Druhy sebeobviňování

Satanovy svody Vnitřní rozhovor

Satan chce, abychom svůj hřích považovali za větší než

opatření, které nám dává Kristus, abychom se na svůj hřích

zaměřovali více než na Krista.

„Mé hříchy jsou příliš velké, aby je Bůh mohl odpustit nebo

aby na ně mohl zapomenout.“

Satan chce, abychom se neustále vraceli ke svým hříchům

z minulosti, především k těm, které nelze nijak odčinit.

„Už se z toho nikdy nedostanu. Bůh mě za to bude trestat

navždy.“

Satan chce, abychom své zkoušky vnímali jako trest. „Děje se mi to proto, že jsem u Boha v odsouzení.“

Satan chce, abychom své vnitřní konflikty vnímali jako dů-

kaz toho, že nejsme křesťané.

„Takové ničemné touhy by skutečný křesťan přece nemohl

mít.“

Satan nás chce přesvědčit, že když často upadáme do téhož

hříchu, nemůžeme být skutečně křesťany.

„Pokud bych byl opravdový věřící, už bych musel tento

hřích dávno překonat.“

Satan nás chce přesvědčit, že naše duchovní chladnost má

být důkazem toho, že Bůh již s námi není, nebo že v nás

nemůže přebývat Duch svatý.

„Kdysi jsem měl horlivost pro Boha, ale nyní to už tak necí-

tím. Asi jsem si to tehdy jen namlouval.“

Satan chce, abychom se ve své mysli a ve svém srdci za-

bývali rozptylujícími, násilnými a rouhavými myšlenkami,

především když se snažíme přiblížit se Bohu.

„Musím být opravdu hrozný, když mám takové myšlenky.“

Satan chce, abychom svá selhání v práci či ve vztazích brali

jako důkaz toho, že Bůh nás nemiluje a nestará se o nás.

„Jsem naprosto k ničemu, proto mě i Bůh opustil.“

Jak pomáhat lidem, kteří se potýkají se sebeobviňováním

1. Rozlišování Obviňování pochází od Žalobce, a nikoli od Ducha svatého. Duch nás usvědčuje z hříchu (J 16,8),

přičemž cílem je zlepšit a prohloubit náš důvěrný vztah s Bohem. Duch svatý nás vždy vede k tomu,

abychom šli k Bohu a prosili jej o odpuštění. Ale Žalobce nám naopak tvrdí, že k Bohu jít nemůžeme,

protože jsme jím byli údajně zavrženi.

2. Podmínky Snažte se určit, zda k takovému sebeobviňování dochází následkem „duchovní podvýživy“ či „nespráv-

ně zvládnutých zkoušek“. Následně uplatněte pomoc z oblasti vedení učedníků a mentorinku.

3. Podpůrný tým Podle závažnosti daného problému může takový člověk potřebovat určitý menší podpůrný tým, s nímž

se bude setkávat a kde bude dostávat povzbuzení a pomoc.

4. Biblické odpovědi na ob-

viňování

Určete, jaké svody jsou v daném případě použity, a najděte argumenty a biblické pasáže, které postiže-

ného proti takovým svodům vybaví. Podle Jakuba 4,7 se máme „postavit (vzepřít; ČEP) proti ďáblu“.
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Původní výraz doslova znamená „důrazně oponovat“, „být v opozici“, „rezolutně odmítat“, „neschvalo-

vat“. Uveďme si další příklady. „Postavil jsem se proti němu (Petrovi) tváří v tvář“ (Ga 2,11). „Někteří

židé. . . se začali se Štěpánem přít. Nebyli však schopni čelit Duchu moudrosti, v jehož moci Štěpán

mluvil“ (Sk 6,9–10; ČEP). Máme-li se „postavit proti“ ďáblovi, je třeba více než jen odříkávat něja-

kou modlitbu. Máme-li se mu vzepřít, je třeba jeho argumentaci důrazně oponovat, rozhodně ji odmítat,

neschvalovat ji a vyvracet ji, až ztratí veškerou moc.

1. Za své hříchy jsem již jistě odsouzen. „Nyní tedy není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu

Ježíši“ (Ř 8,1; viz též 2K 5,21; Fp 3,9; Ř 3,21–26). V Kristu jsme spravedliví. Bůh na nás nahlíží

jako na „svaté, bez poskvrny a bez úhony“ (Ko 1,22).

„Řešením je vidět všechny své hříchy z toho pohledu, že byly přičteny na vrub Ježíši Kris-

tu. Všechny naše hříchy na sebe vzal Kristus. Řečeno slovy proroka: ‚Byl proboden za naše

přestoupení, zdeptán za naše provinění, na něho dolehla kázeň pro náš pokoj a jeho šrámy jsme

uzdraveni.‘ Manželka řekne věřiteli, ‚Pokud něco dlužím, jděte za mým manželem,‘ a stejně

i věřící může říci ohledně jakéhokoli soudu, ‚Pokud něco dlužím, jděte k mému Kristu, který za

mě nese veškeré mé náklady.‘ Proto nemohu sedět zdeptán strachem z dluhů, které Kristus plně

uhradil, do posledního haléře. Řešením je. . . vážně uvažovat o tom, že věřící se musí kát z toho,
že se nechávají zdeptat svými hříchy. . . což pramení z jejich odmítání bohatství, svobody, plnos-
ti a věčnosti Boží lásky a z jejich odmítání moci, slávy, dostatečnosti a účinnosti smrti a utrpení

Pána Ježíše Krista; a z jejich odmítání hodnoty, slávy, plnosti, velikosti a úplnosti, která je ve

spravedlnosti Ježíše Krista. . . Bůh nedal věřícímu nové srdce, aby bylo rozerváno na kusy tím,
že si nechá vzít odvahu.“ (T. Brooks)

2. Opět jsem se tím provinil; úplně jsem ztratil hlavu. Ukažte takovém člověku, jak se opakovaně

proviňovali Abraham, Petr a David. Nejde o to, kolikrát se dopustíme stejné věci, ale zda je nám

to líto a zda toužíme po svatosti. Člověk nemůže toužit po svatosti, pokud v něm nepřebývá Duch

svatý. Skutečnost, že jste hříchem zdeptáni, je vlastně známkou toho, že ve vás Duch svatý působí.

„Jsem si jist právě tím, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Krista Ježíše“ (Fp

1,6). Začal ve vás Bůh dobré dílo? Pak je dovede až do konce!

5. Pomoc se základními dis-

ciplínami

Pomozte dotyčnému, aby každodenně „chodil Duchem“. Použijte pasáž z Galatským 5,16–25.

a) Máme v sobě dvě přirozenosti, „tělesnou“ a „duchovní“ (v. 16).

b) „Chodit podle těla“ je totéž jako být „pod Zákonem“. (Duch je v 16. verši stavěn do protikladu

k „hříšné přirozenosti“ a v 18. verši je stavěn do protikladu k životu „pod Zákonem“.)

c) „Chodit Duchem“ znamená neustále uplatňovat svobodu, kterou máme od Zákona. Jako příklad si

uveďme snahu dobře udělat určitý projekt:

• Tělo říká: „Udělej to. A když to uděláš dobře, potvrdí se, že nejsi žádný břídil, ale že za něco

stojíš!“ Výsledkem je: úzkost, obavy, pýcha, hněv (pokud vám někdo v úspěchu brání).

• Duch říká: „Udělej to, protože to přinese radost tomu, kdo ti k tomu dal potřebné vlohy.“ Vý-

sledkem je: pokoj, uvolněnost, radost.

d) „Chodit Duchem“ znamená:

a. Uvědomovat si, že v nás existují dvě opačné pohnutky. Vaším cílem je postupně a neustále tříbit

svou víru.

b. Sledovat, jak se žádosti těla projevují ve vašem srdci. Jasně tyto žádosti pojmenujte a odvrhně-

te je (zřekněte se jich). „Otče, vím, nakolik po této věci toužím ze strachu. Dostavuje se u mě

úzkost a hněv, protože běžně zapomínám na tvou neselhávající lásku, kterou mi v Kristu pro-

jevuješ. Odpusť mi a očisti mě ode všech těchto pohnutek, které pramení z mé snahy o vlastní

spravedlnost, která patří ke starému životu.“

c. Zdůrazněte, k jakým pohnutkám nás vede evangelium a Duch svatý. Jasně si je verbalizujte.

Neustále si je připomínejte a modlete se k Otci jako jeho dítě a posilujte přitom pohled na sebe

jako na „Boží dítě“. „Otče, dělám to kvůli tobě, ne kvůli úspěchu, který mi to snad může přinést.

Vím, že tvé uznání je to jediné, které skutečně potřebuji. Vím, že celou tuto situaci nemám ve

svých rukou – ale že je ve tvých rukou. Pokud selžu, bude to součástí tvého otcovského plánu

pro můj život. Jen ty mi dáš skutečnou radost a pravý pokoj!“
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Jako vedoucí skupinky budete často povzbuzovat a utěšovat lidi, kteří se potýkají s nějakým soužením.

Jak je povzbuzovat a utěšovat?

Křesťané mohou na soužení reagovat třemi způsoby

Tři možnosti Křesťané mohou na soužení reagovat třemi způsoby:

1. Vnitřní rozpad (nejméně zralý přístup). Takový člověk je ovládán svými obavami či hněvem, ztrácí

vládu nad svými emocemi a nedaří se mu zodpovědně žít jako křesťan.

2. Stoický klid (méně zralý přístup). Takový člověk prostě potlačuje své emoce a snaží se „smýšlet

pozitivně“. Pokračuje se zaťatými zuby, dokud problém nepomine. Odmítá se poddat.

3. Růst skrze soužení (zralý způsob). Takový člověk se na soužení dívá jako na možnost něčemu se

naučit, jako na příležitost dozvědět se více o sobě a o Bohu, jako na možnost být Bohu blíže.

Roviny pastorační pomoci v souženích

A) Povzbuzení („pocity“) Pokud jde o povzbuzení, mějte na mysli následující skutečnosti:

1. Buďte k dispozici. Projevujte vřelost, poskytujte útěchu. Podělte se o zásady uvedené níže v části

„Přijmout v soužení Boží sílu“. Budujte vztah, jestliže dosud nebyl vybudován. Nesnažte se kázat,

přednášet či předkládat poučky.

2. Tato rovina pastorační péče sužovanému člověku pomůže proti jeho „vnitřnímu rozpadu“.

3. Biblické pasáže: J 13,7; Mt 6,25–43; Ž 13,5–6; Iz 49,14–16.

B) Koučink („chování“) Pokud jde o koučink, mějte na mysli následující skutečnosti:

1. Sužovaného člověka povzbuzujte a vybízejte, aby si zachoval odpovědný přístup k životu s Bohem –

aby pokračoval ve své účasti na křesťanském společenství, uctívání i v osobním ztišení. Aby pokra-

čoval ve své službě druhým. Aby byl aktivní a držel se svého osobního plánu. Aby odmítal zahořklý

postoj a odpustil, kde je to třeba. Aby poslouchal Boha, i když je to těžké. Podělte se s ním o zásady

uvedené níže v části „Porozumět Božímu náhledu“.

2. Tato rovina pastorační péče sužovaného člověka posune alespoň ke „stoickému klidu“ (viz výše).

3. Biblické pasáže: 2K 1,3–12; Dt 8,1–9; Ž 56,8–13; Iz 43,14–16.

C) Vyučování („myšlení“) Pokud jde o vyučování, mějte na mysli následující skutečnosti:

1. Sužovanému člověku ukažte, že soužení ukazuje, co v nás skutečně je. Musí se projevit naše víra,

trpělivost, podřízenost Bohu atd. Také se může projevit žádostivost, hněv, malichernost, strach atd.

Nesvalujte veškeré své utrpení na danou zkoušku, ale uvědomte si, že že na takovém soužení se

ukazují vaše hříchy. Vyznejte je Bohu a novými způsoby objevte jeho milost a moc. Čiňte pokání

a umrtvujte své hříšné sklony. Usilujte o obnovu. S takovým člověkem se podělte o zásady uvede-

né níže v části „Chápat Boží vyučování a ukázňování“ a „Uznat Boží svrchovanost“. Při takovém

soužení můžete jako křesťan dále růst!

2. Lidé se na tuto úroveň obvykle bez pastorační pomoci nedostanou. Pomáhat je třeba jemně, s pomocí

biblického studia, pomocí osobních příkladů anebo tím, že sužovaného člověka spojíme s dalšími,

kteří již dosáhli růstu skrze soužení (viz výše).

3. Biblické pasáže: Fp 2,12–13; Žd 12,14–16 (v kontextu 12. kapitoly); Joz 1,9; 1K 10,13.

Další materiály: A Step Further, Joni Eareckson a Steve Estes. Letters of John Newton (Dopisy Johna

Newtona, Banner of Truth).

U zralého křesťana, kterého již znáte, může pastýř často projít všemi třemi úrovněmi rychle, i během

jedné návštěvy. Všeobecně ale spíše platí, že je třeba postupovat pomaleji. V některých případech li-

dé budou další úrovně odmítat; budou vyděšeni a budou reagovat, jako by do nich někdo řízl nožem.

Postupujte tedy jen tak rychle, aby to nebylo destruktivní, ale ku prospěchu. Při pomalejším postupu si

alespoň udržíte vztah se sužovaným člověkem, dokud se nedostanete do stadia, kdy tento člověk bude

schopen přijímat vaše vyučování.

Pokud nevíte, zda dotyčný je křesťan, musíte evangelizačně projít úrovněmi B a C. Musíte jej povzbu-

zovat, aby soužení využil k tomu, že půjde k Bohu. Nemůžete mu jen říci, že má „růst skrze soužení“.

Lidé, kteří nejsou křesťané, nemohou umrtvovat své žádosti a usilovat o růst, aniž by neupadli do sebe-

spravedlnosti či zoufalství.
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Základní biblické pravdy ohledně soužení

Přijmout v soužení Boží sílu Bůh nám zaslibuje svou sílu:

1. Bůh nás neopustí. Je blízko lidem sužovaným. Trpícím projevuje zvláštní lásku. Dává sílu a trpěli-

vost, když se namáháme.

2. Bůh nám slibuje, že jeho Duch nám bude pomáhat v našich potřebách (Ř 8,26). Nemůže nám ale

pomáhat, dokud jej nezačneme poslouchat. Podobně se i ve Filipským 2,12–13 dozvídáme, že Bůh

koná, když my sami vynakládáme úsilí.

3. Souhrnem lze říci, že sílu při utrpení dostaneme v konání toho, co Bůh požaduje. Nevyhýbejme se

žádným Božím příkazům. Je zásadní číst, modlit se, studovat, účastnit se bohoslužeb, sborového

a skupinkového života, sloužit, svědčit a projevovat poslušnost. Musíme vykonávat veškeré povin-

nosti, jichž jsme schopni, a Bůh pokoje bude s námi.

Porozumět Božímu náhledu Pokud jde o porozumění Božímu náhledu, mějte na mysli následující skutečnosti:

1. Všechny zásadní skutečnosti – spása, přijetí do Boží rodiny, jistota nebes – jsou jisté. Ve srovnání

s tím, jak za nás trpěl Ježíš, je toto naše soužení jen malé. A je malé i ve srovnání s naší budoucí

slávou. Bůh je moudrý a jeho záměry nemůžeme znát.

2. Délku utrpení je třeba vyvážit pohledem na budoucnost. Ve srovnání s nekonečnou věčností je naše

utrpení jen krátké. Z pohledu sedmdesáti let života se utrpení zdá dlouhé, ale z pohledu věčnosti

je takové utrpení jen chvilkové. Miliardář si patrně ani nepovšimne, když mu někdo odcizí několik

tisíc, ale člověk ze střední třídy to již jistě pocítí. A každý křesťan je miliardářem, pokud jde o věčnou

slávu.

3. Těžkost utrpení je třeba vyvážit pohledem na budoucí slávu. Když trpící slyší, že „to přece není až

tak hrozné, protože by to mohlo být ještě horší“, nijak zvlášť mu to nepomůže. Když však naše

nynější utrpení srovnáme s radostí a slávou nebes, je pak naše nynější soužení vlastně „lehké“ (2K

4,17–18). Štěpán byl u vidění Boží slávy tak nadšen, že najednou zapomněl na své soužení – na to,

že jej čekalo kamenování! (Sk 7,55–56). Jedna sekunda slávy převáží tisíc let bolesti. Máme-li vidět

utrpení z nového pohledu, je k tomu třeba rozjímat o Božím slově.

Chápat Boží vyučování a ukáz-

ňování

Utrpení odhaluje naše slabosti a dává nám příležitost více vidět svůj hřích a hlouběji zakoušet Boží

milost. Je to příležitost jít mnohem blíže Bohu a zakoušet jeho přítomnost.

1. Ve všem, co se děje, má Bůh své skryté záměry. Pokud jsi křesťan, Bůh nechává všechny věci

spolu působit pro tvé dobro (Ř 8,28). Mnozí lidé si u kříže mohli pomyslet: „Jak mohl Bůh dopustit,

aby tento dobrý muž takto zemřel? Jak by to mohlo být k něčemu dobré?“ Bůh nechává všechny

věci společně působit k dobrému, ale nezaslibuje nám, že nám ukáže, jak jednotlivé události přesně

zapadají do celé spletité historie. Bylo by to jako snažit se nalít miliony krychlových litrů pravdy do

decilitru objemu našeho mozku.

2. Bůh nám zjevil účel utrpení.

a) V Židům 12,1–10 i na dalších místech nás Bible učí, že bychom se neměli pokoušet v tragických

událostech „hádat“ skryté Boží záměry, ale měli bychom se snažit chápat jeho zjevený záměr –

abychom rostli v milosti.

b) Bůh používá utrpení:

1. Aby zlomil naši pomýlenou sebedůvěru a pýchu. Následkem utrpení se nestáváme bezmoc-

nými a závislými na Bohu. Utrpení nám pouze ukazuje, že jsme vždy byli zranitelní a závislí

na Bohu, takže tuto skutečnost jsme nyní nuceni přijmout.

2. Aby nás přiměl k sebezkoumání. V utrpení a zkouškách se u nás plně projeví naše slabosti

– naše slabá víra, břitký jazyk, lenost, necitlivost, obavy, zahořklost atd. Tyto projevy se

stávají zřetelnějšími a jsme nuceni na nich pracovat.

3. Aby posílil naši oddanost vůči Bohu. V utrpení jsme v pokušení se proti Bohu bouřit. Když

jsme zdraví a daří se nám dobře, je snadné Boha poslouchat, ale když nás poslušnost něco

stojí, může se projevit naše váhavost. Během zkoušek nám Bůh říká: „Nyní se ukáže, zda mi

chceš skutečně sloužit, anebo zda jen očekáváš služby ode mě!“

4. Abychom byli soucitnější. Po prožitém utrpení se stáváme soucitnějšími a můžeme lépe po-

máhat dalším lidem, kteří trpí. Můžeme tedy být druhým užitečnější (2K 1,3–4).

5. Aby nás uschopnil ke svědectví.Na lidi ve světě zapůsobí, když si křesťan v utrpení nestěžuje.

Budou říkat: „Musí mít velkou víru, když to vše tak snáší. Jeho Bůh musí být skutečný.“
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Uznat Boží svrchovanost Dokud nezakusíme utrpení, můžeme vehementně tvrdit, že Bůh je naším svrchovaným Králem. Ale

teprve při utrpení se ukáže, do jaké míry se skutečně podřizujeme jeho vůli, anebo zda si spíše chceme

sami být bohem.

1. Strádání často pochází z hněvu a překvapení, že musíme snášet utrpení.

2. Momentu překvapení lze předejít, pokud křesťan vidí, odkud utrpení pochází.

a) Z Jana 9,1–5 a Lukáše 13,1–5 vidíme, že přírodní katastrofy a nemoci obvykle nejsou trestem

za nějaké naše konkrétní hříchy.

b) Z Římanům 8,19–23 (srov. Gn 3,16–18) vidíme, že svět je kvůli hříchu plný nemocí, smrti a pří-

rodních katastrof. Jedná se o prokletí, které si lidstvo na sobě musí nést.

c) Křesťan proto utrpení očekává s vědomím, že si je zasluhuje, protože je součástí hříšného lidstva.

Tím se zmenšuje pocit zmatku a moment překvapení, když soužení nastane.

3. Křesťan se může s hněvem vyrovnat, když si uvědomí, že Bůh má nad člověkem svrchované právo.

a) Bůh nás stvořil a udržuje nás při životě. Je naším vlastníkem. My mu dlužíme vše, ale on nám

nedluží nic (Jób 9,12).

b) Bůh nám přesto žehná vysoko nad to, co si zasloužíme (Žalmy 103,3–5). Pokud bychom se opo-

vážili po Bohu chtít, aby s námi jednal „férově“, byli bychom okamžitě zničeni. Hněv a sebelítost

zde nemá žádné místo.

Biblické pasáže: Žd 5,8; 12,1–17; 13,5; Ř 8,18–30; 2K 1,3–12; 4,7–5,5; 1,24–12,10; 1K 10,13; Fp

4,10–15; Mt 6,25–34; Iz 43,1–2; Ž 55,22; Joz 1,9.

Pastorační péče v konkrétních příkladech utrpení

Úzkost Pokud jde o úzkost, mějte na mysli následující skutečnosti:

1. Je třeba chápat důvody úzkosti. Úzkost je nadměrnou obavou, kterou je třeba usměrnit pomocí dvou

aktivit:

a) Plánováním a činností. Ohledně záležitosti, která je zdrojem obav, lze často mnoho udělat (Mt

6,34).

b) Modlitbou a díkuvzdáním. Člověk často projevuje obavy u záležitostí, u nichž nemůže nic dělat.

V takovém případě jsou obavy projevem toho, že se dotyčný nedostatečně podřizuje Boží vůli

(Fp 4,6n).

2. Je třeba mít plán.

a) Jestliže vaším problémem je nedostatečné plánování a nedostatečná činnost, je třeba si napláno-

vat, co s tím hodláte dělat. Je třeba udělat konkrétní plán. A pak je třeba nechat celou záležitost

být, dokud není čas podle plánu jednat.

b) Jestliže vaším problémem je především nedostatečná víra v Boha, vyznejte Bohu, že urážíte jeho

moudrost a moc. Pomodlete se ohledně této záležitosti a předem Bohu děkujte za to, co hodlá

vykonat. Pak svou pozornost přesuňte na jinou činnost a další povinnosti. Buďte činorodí.

Biblické pasáže: Př 12,25; 14,30; 17,22; 28,1; Mt 6,24–34; L 8,14; 10.38–42; Jk 4,13n; 1Pt 5,6–7.

Zármutek Pokud jde o zármutek, mějte na mysli následující skutečnosti:

1. Dotyčnému pomozte dostat se skrze počáteční stadium zármutku. Buďte mu k dispozici, buďte s ním

a pozorně mu naslouchejte.

2. Dotyčnému pomozte dostat se skrze delší období, kdy se musí vzchopit. S použitím 1Te 4.13 mu

ukažte, že zármutek sice může být na místě, ale také může přerůst v hříšnou beznaděj.

Biblické pasáže: Ž 23; 42; 31,9n; 77; Př 14,13; 15,13; 16,1.3; 17,22; J 11; 2K 1; 4; Fp 4,13.

Osamělost Pokud jde o osamělost, mějte na mysli následující skutečnosti:

1. Za pocity osamělosti není třeba se stydět. Adam se cítil osaměle, i když byl ještě bez hříchu (viz Gn

2,18–25).

2. Možná jste ztratili řadu dřívějších přátel, ale nyní je třeba mít přátele nové. Je třeba mít na mysli,

jak si přátele získat. Naslouchejte. Buďte laskaví. Otevřeně mluvte o svých myšlenkách a pocitech.

Přizvěte ke svým činnostem další. Nečiňte si nároky.

Biblické pasáže ohledně vlastností přítele: Př 14,20; 19,4.6.7; 17,12; 18,24; 27,10 (stálost); 27,6;

29,5; 28,23 (upřímnost); 27,9.17 (rada); 25,17; 27,14; 25,20; 26,18–19 (takt).
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3. Odstraňte další problémy, které mohou působit osamělost a izolaci. Může to být pocit viny, zahořk-

lost proti někomu i proti Bohu, sebelítost.

Biblické pasáže: Ř 8,28; 5,3–5; Žd 12,1–15; Jk 1,1–2; Př 12,18; 16,18.28; 17,9.13–14.18–20; Ž 51.

4. Posilněte své přátelství s Bohem. Biblické pasáže: J 14,23; 15,14–15.

5. Nestačí jen chodit na bohoslužby. Zapojte se do určité skupinky (Žd 10,24–25).

Sebelítost Pokud jde o sebelítost, mějte na mysli následující skutečnosti:

1. Mějte na mysli, že nikdo ještě nikdy nedostal, co si zaslouží. Nezasloužíme si totiž naprosto nic!

Vše dostáváme díky milosti (1K 4,7).

2. Uvažujte o věcech trvalých, které máme a které jsou mnohem cennější než cokoli, oč bychom mohli

přijít: Spása (Žd 10,22.35–36; 1J 3,18–22), nebesa (Ž 16, Zj 21; 1Pt 1), Boží přítomnost, vedení,

láska, péče (Mt 5,5–6; 6,24–34; Fp 4,6–12; J 15,12–17).

3. Podívejte se, jak se vypořádal žalmista se sebelítostí v Žalmu 73. Přemítejte o tom, jak se Pavel

‚naučil být spokojen s tím, co měl‘ (Fp 3,7–11; 4,10–13).

4. Nejlepším lékem na sebelítost a depresi je snažit se pomáhat a sloužit někomu jinému (Iz 58,10).

Příklad: Mějte při zkouškách svůj zrak upřený na Boha

Mějte zrak upřený na Boha John Newton napsal 19. srpna 1775 následující dopis:

„Tvou sestru mám stále na mysli. Její nemoc mě zarmucuje: Kdyby to bylo v mé moci, okamžitě

bych jí toho zbavil: Pán to může udělat a doufám, že to učiní, až tato nemoc splní účel, k ně-

muž ji seslal. . . Kéž bys mohl zanechat ji, sebe i své starosti v jeho rukou. On má svrchované
právo konat s námi podle své vůle; a když zvážíme, kdo jsme, jistě vyznáme, že nemáme důvod

si nikterak stěžovat: a těm, kdo jej hledají, se jeho svrchovanost projevuje v milosti. Vše bude

společně působit k dobrému; vše, co sesílá, je potřebné; nic z toho, co zadržuje, potřebné být

nemůže. . . Potřebuješ trpělivost, a pakliže o ni budeš prosit, Pán ti ji dá. Ale nemůžeme docílit
pokoje, dokud nedáme svou vlastní vůli stranou. . . Vzhlížej k němu jako k lékaři, který se mi-
lostivě ujal uzdravení tvé duše z té nejhorší nemoci, z hříchu. Poddej se tomu, co ti předepisuje,

a bojuj proti každé myšlence, kdyby se ti jevilo jako žádoucí dovolit si činit volby sám za sebe.

Když nevidíš svou cestu, spokoj se s tím, že on je tvým vůdcem. Když tě tvůj duch zmáhá, on

zná tvé směrování: nenechá tě klesnout. Ustanovil časy povzbuzení, a shledáš, že na tebe neza-

pomíná. A především zůstávej blízko trůnu milosti. Jestliže nám připadá, že se nám nedostává

žádného dobra, když se k Bohu snažíme přibližovat, můžeme si být jisti, že nebude plynout nic

dobrého z toho, když se od něj budeme odtahovat.“

1. ROVINA: Důvěřuj Božímu načasování (1Pt 1,6 – „nakrátko“). Bůh má svůj plán a své důvody. Začni

Bohu projevovat důvěru tím, že budeš pochybovat o svých plánech a svém porozumění.

Poznámka: Jak k tomu nabádá John Newton svého přítele ve výše uvedeném dopise?

2. ROVINA: Poslouchej Boží slovo (1Pt 1,8 – „milujete ho. . . věříte v něho“). Křesťan musí neustále
projevovat poslušnost, nesmí upadnout do hříchu – záměrně (aktivně) ani pasivně (tím, že něco opomíjí

či nedělá). Pár gramů hříchu je ničivější než tuny utrpení. Proto je třeba být poslušný.

Poznámka: Jak k tomu nabádá John Newton svého přítele ve výše uvedeném dopise?

3. ROVINA: (1Pt 1,6 – „jestliže kdy potřebí jest“; KB). „Čemu se mám z této situace naučit?“ Nesnažte

se odhadovat Boží „historické“ záměry, ale hledejte jeho záměry, pokud jde o duchovní růst.

Poznámka: Jak k tomu nabádá John Newton svého přítele ve výše uvedeném dopise?

ZÁVĚR: Chcete-li vědět, jak utrpení přeměnit ve slávu, mějte svůj pohled upřený na Krista! Chcete

získat ponaučení? Mějte svůj pohled upřený na Boží moudrost v Kristu. Chcete budovat svou důvěru?

Mějte svůj pohled upřený na Boží dobrotu v Kristu. Chcete růst v poslušnosti? Mějte svůj pohled upřený

na Boží velikost v Kristu.

Další materiály jsou k dispozici na

www.BiblickaKnihovna.cz
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5.1 Materiály a zdroje pro skupinky

Studium Bible

Studijní materiály našeho sboru

• John: Christian Holiness and Love

• Galatians: Living in Line with the Truth of the Gospel

• Gospel Christianity I: Gospel & the Heart

• Gospel Christianity II: Gospel & the World

• Gospel Christianity III: Gospel & Community

• James: The Gospel in Action

• Living in a Pluralistic Society: Judges, Daniel & Joseph

• Mark: Doctrine of Christ and Basic Spiritual Disciplines

• Romans: A Study Course in the Gospel

• Genesis: What Were We Put in the World to Do?

• Studies in Prayer: Developing a Strong Prayer Life

• Renewed Church for a Renewed City

Studijní materiály ze série „Sovereign Grace“

• How Can I Change? Topic: Growing in Godliness

• This Great Salvation Topic: God's Amazing Grace

• Why Small Groups? Topic: Purpose and Practice of Small Groups

• Disciplines for Life Topic: The Spiritual Disciplines
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5.2 Doporučená literatura

Do této části můžete podle svých potřeb a potřeb svého sboru doplňovat vhodnou literaturu. Pro zacho-

vání stejného vzhledu na doplněných stranách laskavě použijte bezplatný font „Liberation“.

• Pro běžný text odstavce: „Liberation Serif“, 11 bodů.

• Pro nadpisy: „Liberation Sans“.

Font Liberation je ke stažení například zde:

• http://www.dafont.com/liberation-serif.font

• https://fedorahosted.org/liberation-fonts/
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