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Miniskupinka 

sestává ze dvou 

nebo tří osob 

téhož pohlaví, 

které se setkávají 

jednou za týden, 

aby se vzájemně 

udržovaly a 

podporovaly 

v závaznosti 

k určitým 

oblastem svého 

duchovního růstu 

a vývoje. 

V kabině letadla, které letí ve 12 000 metrech, musí být tlak 

vyrovnáván, aby se vytvořily únosné podmínky života. Právě tak 

platí: Čím více čteme Bibli a modlíme se, tím lépe se připravujeme 

na to, jak se vyrovnáme s vnějšími životními tlaky. 

 

Máme tuto 

moc, namnoze 
ji však 

necháváme 

ležet ladem. 

Naše kostely 

jsou plny 
„křesťanů“, 

jejichž život se 
sotva liší od 

života lidí ve 
světě. Ale Wesley se nespoléhal 

na tato shromáždění, když 
chtěl vést lidi ke spasení. 
Místo toho bral tato 
veřejná kázání pouze jako 
prostředek, aby probudil 
v lidech touhu po spasení. 
Pak ale shromáždil lidi do 
malých skupin, v nichž 
teprve mohli zakusit 
posvěcení a závaznost. 

 
Je dost občerstvující, když můžete poskytnout okamžitou podporu 

někomu, kdo po pomoci touží. Lidé, kteří pomoc potřebují, mohou být pro 

přepracované křesťany vskutku velmi občerstvující. Když člověk prožije, 

jak se nějaký život radikálním způsobem začíná proměňovat, znovu si 

připomene, oč vlastně v křesťanské víře běží. 

Kdo je tím Timotejem tvého života? 

Kdo bude pokračovat, až tu nebudeš? 

Vždyť i očividně 

úspěšní lidé se musí 
naučit vidět a 

rozpoznávat svou 

vlastní zlomenost, 
jak moc potřebují 

Ježíše dříve, než 

mohou být užiteční 
v Božím království. 

Myslím si, že nekřesťan 
nemůže brát vážně kříž, 
dokud my ho vážně 
nevezmeme. Nestačí 
požehnání plynoucí 
z kříže ochutnat 
jedinkrát. Abychom 
seznámili s Ježíšem lidi, 
kteří Boha neznají, 
musíme sami mít chuť 
na evangelium. Čím víc 
pro nás znamená, tím 
atraktivnější je také pro 
ostatní. Proč by se měli 
zajímat o něco, co vás 
samotné nijak zvlášť 
nezajímá? Když nevidí, 
že my evangelium stále 
potřebujeme, proč by 
měli mít pocit, že oni ho 
nutně potřebují. 

 

Potřebujeme armádu mužů, žen a dětí, kteří mohou říci: „Vím 
jedno: byl jsem slepý a nyní vidím.“ „Byl jsem alkoholik a nyní jsem 
svobodný.“ „Byl jsem zahořklým, nenávistí sžíraným příznivcem 
Ku-Klux-Klanu a nyní mohu milovat lidi.“ „Byla jsem prostitutkou a 
nyní jsem bez poskvrny.“ „Byl jsem homosexuálem a nyní žiji 
řádně.“ To je náš nejlepší argument pro reálnost a opravdovost 
evangelia. Každý argument, kterému toto chybí, narazí na hluché 
ucho. To je síla, kterou má církev vyzařovat. Naše racionální 
argumenty, grandiózní stavby, vypilované televizní reklamy nebo 
silné osobnosti nemohou získat svět pro Krista. Světu sebere dech 
jen naše jednoduché svědectví o našem životě, který se změnil 
mocí Krista, jenž přišel z nebe, aby hledal ztracené. 
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• Jak dostat do vašeho života duchovní rovnováhu 

• Jak žít více s Ježíšem 

• Jak duchovně čerpat 
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Poděkování 

 Chtěl bych poděkovat všem těm, kteří mě doprovázeli na mé cestě následování Ježíše: Kenny Peterson, 
David Sincock, Doug Bukowski, Pam a Steve Trunk, Dan Koning, Ken Allen, Don Burghardt, Dennis Muoio, 
Chuck Conway, Joe Ayer, Kevin Fairchild, Mike Bivens, Chris Wright a Kelley Kindall. Vy všichni jste mi 
pomohli zažít těsnější vztah s Bohem a nechali jste se od něj použít k tomu, abych se naučil to, co se nalézá 
v této knize. Jste mými přáteli a mou korunou. Buďte ujištěni mou láskou! 
 Bob Logan, Phil Helfer a Chris Suitt mi velmi pomohli se strategickým myšlením. Jejich vliv se obráží 
na mnoha stranách této knihy, a právě tak i v mém životě. 
 Někteří z mých přátel z celého světa, kteří mě povzbuzovali a prověřovali přenositelnost tohoto 
konceptu do jiných kultur, si zaslouží uznání za svůj přínos: 
 Steve Addison v Austrálii, Paul Klawitter a Florent Varak ve Francii, Tim Berends v Kanadě, Paul Kaak 
a Ed Waken v USA, jakož i Dave Guiles v Argentině mi pomohli zpřesnit mé myšlení a prověřit hlubokou 
jednoduchost těchto principů. 
 Konečně bych chtěl poděkovat Daně, mé ženě a nejlepší přítelkyni na světě, nadané praktickou 
moudrostí. Skutečnost, že mě tak dobře znáš, Dano, a že mi vždycky ještě důvěřuješ, je pro mě stálým zdrojem 
podpory. 

Věnování 

 Tato kniha je věnována průkopníkům, kteří jsou připraveni protesat nové cesty pro evangelium, vést lidi 
k následování Ježíše a vybudovat sbor ze sklizně a pro žeň. Vy jste opravdoví hrdinové naší generace. Ať Bůh 
rozšíří vaše řady. 

Neil Cole  

O Neilu Coleovi 

 Neil Cole je vedoucím Church Planting Associates, což je služba zakládání sborů soustředěná kolem 
společenství Grace-Brethren na Jihozápadě USA. Je sám zakladatelem sborů v Long Beach v Jižní Kalifornii. 
Společně s Robertem E. Loganem je autorem knihy „Více lepších vedoucích. Strategie k výchově vůdců, kteří 
skutečně fungují“ (vydaného v Edition ACTS). 

Předmluva 
 Tato kniha, kterou držíte právě ve svých rukou, může revolučním způsobem změnit váš život a vaši 
službu. Představuje biblický proces učednictví, který vede k charakteru, jenž se Bohu líbí, k úspěšnější 
evangelizaci a rozšíření sboru. V této knize nenajdete jen pouhou teorii. Její principy byly vyzkoušeny mnohem 
efektivněji ve službě. Mně se líbí tento koncept miniskupinek měnících život, protože: 
1. Soustředí se na to, aby lidi vedl k následování a rozšiřování jejich řad. Příliš mnoho křesťanů, dokonce 

kazatelé ztrácejí ze zřetele pověření, které dal Ježíš svým učedníkům krátce před nanebevzetím. Křesťané, 
kteří se ve svém životě orientují na láskyplnou poslušnost Kristu, nestávají se jen sami lepšími učedníky, 
nýbrž vedou také jiné k následování, a ti získávají zase další. 

2. Vyvážený poměr existence, znalostí a jednání vytváří křesťany, kteří dovolují Božímu slovu, aby 
prostupovalo jejich život a naplňovalo ho, rozšiřují své znalosti o Bohu a o Bibli. Vyznání hříchů 
napomáhá k osobnímu uzdravení a rozvoji charakteru podobného Kristu. A zatímco se mění život Ježíšova 
následovníka, ten získává lidi, kteří dosud neprožili proměňující moc Kristovu. 

3. Tento koncept je pružný a přizpůsobivý. Protože základ tohoto konceptu miniskupinek proměňujících život 
je položen na biblických principech, může být velmi lehce převeden do libovolného kulturního kontextu. 

4. Koncept je schopný reprodukce. Abychom mohli začít s těmito miniskupinkami měnícími život, 
nepotřebujeme žádný dlouhý trénink. Ten koncept je tak jednoduchý a tak lehce převeditelný, že sami nově 
uvěřivší lidé mohou s jeho pomocí činit druhé Kristovými služebníky. 

 
Znám Neilovu službu už několik let. Je vyzrálým mužem, jehož srdce hoří pro to, aby vychoval ze žně 

nové vůdce. Soustřeďuje se na to, aby získal lidi ke Kristu, obětuje se však právě tak mnoho pro jejich duchovní 
růst a vyzbrojuje je, aby mohli uskutečnit svůj plný potenciál. Neil integruje biblické a teologické úvahy do 
plodné a rozšiřující se služby, která vzdává Bohu čest. 
 Je jedno, jestli pracujete ve sboru nebo přímo při sklizni. Obdržíte praktickou pomoc pro uskutečnění a 
rozšíření konceptu, kterým se lidé stávají učedníky. Kéž využijete tuto knihu k tomu, abyste významně rozšířili 
Boží království. 
 

Bob Logan; CoachNet International 
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Překladatelská poznámka: 

Jak už patrno, jde o překlad z německé verze. Citace z biblických míst jsou buď uváděny podle Českého 
ekumenického překladu nebo podle potřeby přímo z německého znění původního textu. Pro lepší srozumitelnost 
a uvedení souvislostí jsem text opoznámkoval (vždy uvedena značka „pozn. překl.“, v ostatních případech jde o 
autorovo doplnění). Čerpal jsem přitom vždy z internetu. 

Klíčovým slovem celé knihy je slovo multiplikace, resp. multiplikovat. V německém překladu, kde 
zůstává ponecháno z angličtiny, se vyskytuje jako sloveso i podstatné jméno ve 153 případech. 

Přiznávám určité obtíže při překladu tohoto slova. Přišlo mi nepřípadné a pro porozumění nepřípustné 
ponechat toto slovo nepřeložené. Pouze na některých místech se mi zdálo vhodné je ponechat. Multiplikace 
znamená doslova násobení. V textu je slovo multiplikace užíváno velmi často a popisuje proces, při němž roste 
rozměr nějakého celku (počet členů skupiny, skupin ve sboru, sborů v církvi a pod…), který se tak dostane do 
bodu, kdy se musí rozdělit, a vznikají tak celky dva (případně více). Tak se zvyšuje počet celků (skupinek, 
sborů, církví a pod…).  

Pokud bychom měli brát zřetel na zaměření organizace CoachNet, které se orientuje na tzv. „přirozený 
růst církve“ (viz též informace ČEA na http://www.ea.cz/NCD ) beroucí si analogie z biologických principů, 
připomíná nám popisovaný proces spíš biologické „rozmnožování buněk dělením“. Pro překlad se tedy nabízejí 
dvě slova: „násobení“ (doslovný význam) a „dělení“ (biologický proces).  

Pojem násobení nepostihuje plně moment prvotního vnitřního růstu skupiny. Zdá se mi nevhodný i 
proto, že v češtině se vyskytuje zpravidla ve dvou vazbách, totiž násobení předmětu a násobení něčeho něčím.  

Násobení předmětu, např. násobení sazby daně, násobení významu slova, násobení počtu aut vyjadřuje 
v podstatě vždy vlastně násobky původního počtu přirozeným číslem. Jde o úzký význam slova mající silné 
předporozumění, které kontrastuje s nespoutaným růstem miniskupin. 

Násobení něčeho něčím v daném kontextu už vůbec nesedí, skupiny se mezi sebou nenásobí, ani nejsou 
ničím násobeny. 

Dělení zase evokuje spíše proces tříštění a nepostihuje význam slova jakožto zvyšování počtu. 
Doplníme-li termín na sousloví „rozmnožování dělením“, dostáváme v případě multiplikace dvou- či tříčlenné 
skupiny poněkud příliš biologizující konotace. 

Vyloučil jsem tedy oba termíny: násobení i dělení. Navíc se tu komicky setkávají termíny dvou 
v matematice navzájem inverzních úkonů. 

Vždy jde v podstatě o růst, a to současně o růst dvojí: nejprve početní růst uvnitř skupiny a posléze růst 
počtu skupin. Početní růst uvnitř skupiny je však nerozlučně spjat s růstem osobnosti křesťana. Situaci jsem tedy 
řešil opisem slova multiplikace, a to jako zvyšování počtu, růst počtu, růst počtu členů a následné dělení 
skupiny, a pod… V textu viz též poznámku č.1 na straně 15, č. 10 na straně 26 a č.30 na straně 45. 

Chtěl bych také ještě uvést jednu svou domněnku: Přečasté užívání slova multiplikace by mohlo 
způsobit (jako v jiných případech už tolikrát v českém prostředí), že se toto slovo stane pro jedny kouzelnou 
formulkou zastírající vlastní význam celého konceptu, ale na druhé straně pro jiné zase postrachem a 
tabuizovaným, nenáviděným termínem. Také tomu jsem chtěl při překladu předejít. 

 
Děkuji za pochopení. 

 
Ivo Trojan 

 
 
 

http://www.ea.cz/NCD
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1. Lekce v záchraně života – Vzpomeňte si na Ježíšovo povolání 

 
 Ježíš byl zaměstnaný muž. Jeho seznam, co se má udělat, byl velmi rozsáhlý. V Mt 9,35 se 
popisuje, jak činorodý byl jeho život. Píše se tam: „Ježíš procházel všemi městy a vesnicemi, učil 
v jejich synagogách, ohlašoval evangelium království a uzdravoval všechny nemoci a trápení.“ 
 Ačkoliv měl stále plný diář, neztratil Ježíš nikdy ze zřetele svůj nejdůležitější úkol, totiž „hledat 
a zachránit, co je ztraceno“ (L 19,10). Uprostřed své činorodosti si vyhradil čas na lidi okolo sebe. 
Dále se v textu píše: „Když viděl tolik lidí, měl s nimi soucit, neboť byli unaveni a vyčerpaní jako 
ovce, které nemají pastýře (Mt 9,36). 
 Když mám toho moc na práci, mám sklon k tomu, že zapomínám ten nejdůležitější důvod, proč 
tu jsem; ztrácím ze zřetele ten nejdůležitější úkol – nasadit se pro růst více lepších učedníků (Mt 28,18-
20)! Ale je to se mnou jinak než s Ježíšem. Čím více mám práce, tím více klesá můj soucit se 
ztracenými lidmi. Rychle se mi velké množství lidí stává překážkou, která stojí v cestě mé efektivitě, 
místo aby bylo pobídkou k efektivnější práci. Silný provoz na dálnici mě spíš frustruje, než aby mi lidí 
tam bylo líto. Zmatek na přeplněném parkovišti mi způsobuje bolesti hlavy, místo aby se srdce 
rozbolelo soucitem. Dlouhá fronta je pro mne překážkou místo příležitostí. 
 Soucit není v dnešní době rozšířenou ctností. Ačkoliv si sotva můžeme představit, že můžeme 
být obklopeni ztracenými a zoufalými dušemi a přitom se o ně nestarat, děje se to. Snad to souvisí s 
tím, jak jsme denně konfrontováni v televizi s tak mnohým násilím a smrtí, že jsme tak ztvrdlí vůči 
zraněným a trpícím lidem. Možná nechápeme realitu jejich utrpení. Možná ospravedlňujeme svou 
nečinnost tím, že se necítíme odpovědni za nouzi ztracených lidí. Možná to přenecháváme nadanějším, 
lépe vzdělaným, profesionálnějším nebo soucitnějším lidem. 
 Chuck Swindoll vypráví historku skutečného případu, který se stal ve dvacátých letech 
v Massachusetts: 
 „Šlo o jednoho muže, který šel po přístavní hrázi, když tu náhle klopýtl o lano a spadl do 
chladných, hlubokých vod oceánu. Dostal se znovu na hladinu, vyplivl vodu a křičel o pomoc, pak se 
ponořil zase pod hladinu. Z nějakého důvodu nemohl plavat nebo se držet nad vodou. Jeho přátelé 
slyšeli jeho slabé volání z dálky, ale byli od něj příliš daleko, aby ho mohli zachránit. Ale jen pár 
metrů od něj seděl mladý muž v lehátku na slunci. On jistě nejen mohl slyšet topícího se muže, jak 
volá „pomoc, neumím plavat“, nýbrž také byl  sám výborný plavec. 
 To tragické ale je, že nic neudělal. Toliko otočil hlavu, aby nezúčastněně přihlížel, jak ten muž 
naposled klesl pod hladinu a utopil se. 
 Rodina té oběti byla tak šokovaná tímto představením extrémní nezúčastněnosti, že zažalovala 
tohoto uctívače slunce. A výsledek? Prohrála ten spor. Soud rozhodl, i když váhavě, že ten muž vůbec 
nebyl právně povinen pokusit se zachránit život toho tonoucího“(Swindoll, Charles R.: Dropping Your 
Guard, Word, str.21). 
 Swindoll psal dále: „Vy i já máme zákonem zaručené právo starat se jenom o své vlastní 
záležitosti –  člověku volajícímu v nouzi nastavit hluché ucho a dále se slunit, zatímco se dotyčný topí. 
Nejsme povinni reagovat. Netečnost prý není nezákonná, ale je v každém případě nemorální!“ 
 Soucit se nedá vynutit, nýbrž musí vycházet zevnitř. Slovo „soucit“, které v tomto oddílu bude 
vztaženo k Ježíši, znamená doslova „střeva“, tedy něco, co člověk cítí hluboce uvnitř svého nitra. 
Soucit, pravý soucit, se nedá vyvolat právními kroky. Je to přirozený cit, který se probouzí v žaludku a 
ukazuje se ve vašich očích, ve vašich slovech a činech. Člověk potřebuje tuto niternou citlivost, aby se 
mohl nasadit pro lidi, kteří dosud Boha neznají. 
 Nemohu přijmout, že my, jestliže milujeme Ježíše, se stahujeme do ústraní a klidně se sluníme, 
zatímco miliony lidí kolem nás se topí. Věřím tomu, že necítíme žádný soucit jen proto, že ty mnohé 
zástupy lidí, kteří kolem nás umírají, jednoduše nevidíme. 
 My všichni musíme znovu získat soucit, který cítil Ježíš, když  si udělal čas na to, aby se 
zajímal o lidi kolem sebe. Jsou chvíle, kdy naprosto vědomě jdu do přeplněného nákupního centra 
nebo do plné restaurace jen proto, abych  stál mezi lidmi a prosil Boha za to, aby zlomil mé srdce. 
Trvá to možná jen chvilku, ale Duch svatý začne otvírat mé oči pro ztracené lidi, kteří jsou ztrápeni a 
poraženi. Jsou to ovce bez pastýře. Neženou se jen  k dalšímu obchodu, nýbrž také na věčnost bez 
Krista. 
 V této souvislosti nás Ježíš upozornil na to, co nám chybí, abychom viděli velkou žni duší (Mt 
9,37). Také nám řekl, kde můžeme najít to, co nám chybí.  Ale zaměřme se na okamžik na to, co 
neříkal.  Neříkal: „Žeň je velká, ale nejsou prachy.“ Také neříkal: „Žeň je velká, ale napřed musíme 
propracovat nový manuál nebo zavést ten či onen program.“ 
 Ne, chybějící složkou nejsou ani peníze, majetek, parkovací místa nebo programy. Ježíš řekl: 
„Žeň je velká, ale dělníků je málo.“ Formulace je jednoznačná. Úrodu můžeme sklízet pomocí dělníků. 
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 Ale kde je nalezneme? V biblických školách a na seminářích? V naddenominačních službách? 
V Harvard Bussines School? Ve sborech? Ne, žádná z těchto odpovědí k uvedenému textu nesedí. 
Místo, kde nalezneme dělníky pro žeň, je Boží trůn, před kterým musíme padnout na kolena. Ježíš 
řekl: „Proste tedy Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň (Mt 9,38). Sklizeň začíná modlitbou 
k Pánu sklizně. 
 Ježíš nejen ukazuje, co nám chybí a kde se nalézáme, nýbrž dává nám velkolepý vzor pro to, 
jak máme nalézat a vzdělávat dělníky pro sklizeň. Povolal je ze sklizně a poslal je hned zase jako 
dělníky do žně, aby činili přesně to, co on s nimi předtím udělal. Ježíš znásobil svou službu. 
 Matouš, autor evangelia, je v tomto ohledu velmi dobrým příkladem. V devátém verši této 
kapitoly vyzývá Ježíš Matouše k tomu, aby ho následoval a aby berních záležitostí, účetnictví a 
hromadění peněz zanechal. Ve verších 37 až 38 nabádá Ježíš Matouše k tomu, aby se modlil za 
dělníky žně, a o dva verše dále vysílá Ježíš Matouše do vesnic a měst (Mt 10,1), aby činil totéž, co 
předtím prožil sám ve službě. Matouš se mění během jedné kapitoly z berního úředníka na kazatele. 
Mnozí lidé by si mysleli, že je to příliš brzy poslat Matouše na zrající pole. Je příliš nový, příliš snadno 
ovlivnitelný, nemá ještě dost znalostí, aby mohl lidem odpovídat na otázky. Ale Ježíš viděl, že Matouš 
má mnoho kontaktů s ostatními lidmi, kteří Boha ještě neznají a potřebují evangelium (Mt 9-11). Viděl 
také, že samotná změna v Matoušově životě byla přesvědčující zvěstí o evangeliu. Možná jeho znalosti 
nebyly ještě tak rozsáhlé, ale měl vášeň pro Krista, jež se ztrácí mnohým lidem, kteří žijí ve víře už 
několik let. Dávám každopádně přednost vřelému, vášnivému svědectví před chladným, i když plným 
znalostí. Naše vědění může narůstat s časem, ale není až tak jednoduché získat znovu vášeň. Lidé 
nereagují na chladné skutečnosti, nýbrž nechají se pohnout vášnivými lidmi, kteří vydávají svědectví o 
tom, co udělal Kristus v jejich životě. 
 Ježíš nám ukazuje, že dělníci musí přijít přímo ze žně. Povyšuje oněch dvanáct ze statutu 
učedníka v Mt 10,1 („žáci, učící se“) do stavu apoštolů („poslaní“) v Mt 10,2. Během jednoho verše 
přecházejí učedníci od prosby za žeň k tomu, aby při sklizni kázali. 
 Z tohoto odstavce můžeme vyvodit jednoduchý řetězec jednání, který nám může pro bohatou 
sklizeň posloužit jako mapa: 

 Pokud je neuvidíme, nebudeme je milovat (Mt 9,36). 
 Pokud je nebudeme moci milovat, nebudeme se za ně modlit (Mt 9,36-38). 
 Pokud se za ně nebudeme moci modlit, nezískáme je (Mt 10,1). 
 Pokud je nebudeme moci získat, nevyšleme je ke službě (Mt 10,2-5). 

 
Co je tedy důležité pro sklizeň? Modlitba a dělníci. Čím více se modlíme, tím více dělníků uvidíme. A 
čím více je tu dělníků, tím větší bude žeň. Ježíš nám nabídl toto jednoduché řešení, protože by chtěl 
být více než všechno jiné pastýřem pro ztracené ovce, které jsou zraněné a poražené. 
 Jedinou překážkou, která stojí v cestě větší žni, je náš nedostatek soucitu, jenž by nás hnal 
k modlitbám, pomocí nichž by mohli být nasazeni dělníci, kteří by úrodu sklidili. 
 Jakub píše: „Nic neobdržíte, protože neprosíte.“ (Jk 4,2). Můj přítel Bob Logan řekl: 
„Neprosíte, protože vás to netrápí.“ (viz k tomu Bob Logan/Neil Cole: Více lepších vedoucích; edice 
ACTS, 1999). Chtěl bych dodat: „Netrápí vás to, protože nevidíte.“ Musíme vidět, co se děje ve světě. 
Ježíš řekl: „Pohleďte kolem sebe a vizte, že pole již zbělela a jsou zralá ke sklizni“ (J 4,35). 
 Pracoval jsem sedm let jako plavčík na plážích u Los Angeles. Nejdéle jsem pracoval na 
světově proslulé pláži Venice Beach, proto znám mnoho historek. Na jednu událost zvlášť vzpomínám. 
Věřím, že nás to může trošku poučit o tom, jak je důležité, abychom plni soucitu viděli žeň uprostřed 
svého věčně zaměstnaného života. 
 Jeden den v týdnu jsem pracoval na věži, která se na Venice Beach jmenovala Ave 23. Věž je 
vysoká a stojí na kamenném molu. Byla tam vybudována jakožto součást optického mostu, neboť 
doprava i doleva bylo vidět další strážné věže. Takže úloha osádky této věže spočívá v pozorování a již 
méně ve skutečném zachraňování života. 
 Severně od tohoto mola se nachází oblíbené surfařské středisko, jižně pak oblíbená pláž k 
plavání a opalování. Jediným nebezpečím na této pláži nehledě na rakovinu kůže jsou tzv. „ničitelé 
stružek“. „Ničitel stružek“ vzniká, když se vlny rozlijí po pláži, soustředí se na jednom místě a pak 
stečou zpět do moře. Obvykle bývají celkem nezáludné a pro děti je to velká zábava. Ale když je 
příboj příliš silný, mohou být pro malé děti nebezpečné a musí se proto dobře pozorovat. 
 Další důvod pro umístění strážní věže je bránit lidem lézt po molu kolem dokola, což by mohlo 
být nebezpečné. V onen zvláštní den byl příboj opravdu vysoký a lidé měli dobrou zábavu. Posadil 
jsem se pohodlně na své vysoké věži, poslouchal jsem hudbu a pozoroval, co se děje kolem mě. 
Zpozoroval jsem pár mládežníků, surfařů z okolí, kteří šplhali na molo, aby získali dobrý pohled na 
vlnobití. Vzpomínám si ještě, jak jsem si říkal: „Je to dobré, vyznají se tu a nezraní se“. Každý den 
šplhají  na tutéž skálu i v době, kdy už tu plavčíci nejsou. Nic se nestane.“ Chtěl jsem je nechat na 
pokoji, ale pak se probudilo moje svědomí a nedalo mi pokoj. 
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 Bojoval jsem se sebou, a nakonec jsem se rozhodl: „Očekává se to ode mne a jsem za to 
placen.“  Takže jsem se zvedl ze své pohodlné židle, vypnul jsem muziku, natáhl jsem si bundu, 
nasadil sluneční brýle, sbalil záchranné lano, sešplhal jsem po žebříku, došel jsem dolů na pláž až 
k vodě a zavolal na tu mládež, která dělala, že mě neslyší. 
 Zatímco jsem čekal na jejich reakci, udělal jsem něco, co bylo pro každého plavčíka přirozené 
a instinktivní a co do nás hustili při různých školeních. Rozhlédl jsem se totiž kolem sebe a pozoroval 
jsem vodní hladinu ve svém dosahu. Je jedno, co všechno se od nás ještě očekává, ale pozorování 
vodní hladiny není otázkou naší volby, nýbrž prvořadý úkol nejvyšší důležitosti. To je to, co prostě 
plavčíci musejí udělat. Proto jsou tady. Je to tak důležité, že to stálým opakováním máme vžité. 
Školení a trénink jsou naprogramovány tak, že se to nakonec stane zvykem. Plavčík má prvořadý úkol 
pozorovat vodu a zachraňovat život. Docela jednoduše. Vše ostatní je až na druhém místě. 
 Tento den jsem se tedy přes rameno podíval na jih, přehlédl okolí a otočil jsem se zase k té 
mládeži na skále, když tu jsem zaregistroval něco, co mi zvedlo adrenalin. Ve vzdálenosti asi padesáti 
metrů vykouklo z vody deset malých prstů a malá hlavička a rychle byly staženy do moře s velikou 
příbojovou vlnou „ničitele stružek“. Nějaká matka vyběhla ven. 

Takový okamžik určuje plavčíka. Zde vrcholí jeho vzdělání a jeho práce. Nemůže si tento 
okamžik promyslet dopředu, musí být ale v každý čas připraven na to, že může bez předchozího 
varování přijít. Může trvat jen několik vteřin, ale nikdy déle než pár minut. A jak rychle přichází, tak je 
také rychle pryč. Být nepřipraven znamená smrt. Proto máme plavčíky. 

Okamžitě jsem se rozeběhl po pláži. Odhodil jsem své sluneční brýle, bundu, vrhl jsem ji do 
písku a přehodil si záchranný provaz přes rameno. Když jsem doběhl do místa, kde jsem naposled 
zahlédl matku s dítětem, už jsem nikoho z nich neviděl. Vše, co jsem viděl, byl Pacifik, který se 
rozprostíral přede mnou. 
 Instinktivně jsem se vrhl do vody na tom místě, kde jsem viděl dítě naposledy. Když  někdo 
zmizí v oceánu, je jen velmi malá naděje, že bude zachráněn. Když člověk vidí nepoměr mezi šíří 
oceánu a velikostí dítěte, rozpozná už při pohledu na vodu, na oceán, na proudění a na vlny,  jak 
beznadějné to je, i když se dítě teprve jednou potopilo. Ani „jehla v kupce sena“ tuhle výzvu 
dostatečně nepopisuje. Když je na pláži příboj, bohužel to znamená, že je hned hloubka. 
 Proto je absolutně rozhodující faktor času. Následky nedostatku kyslíku se nejčastěji už po 
třech minutách projevují poškozením mozku. V oceánu číhá ještě další nebezpečí. Když někdo 
vdechne slanou vodu, může být poškození plic smrtelné. Mnoho lidí přežije trápení jenom proto, aby 
za pár dní později zemřeli na úplně infikované plíce. Když jsem se ponořil do vody s rozpaženýma 
rukama, abych se pokusil zachránit dítě takřka slepý, vyslovil jsem rychlou modlitbu: „Ó Pane, pomoz 
mi, abych toto dítě našel včas!“  
 Sláva! Ucítil jsem tělo. Bylo to tělo malého chlapce, téměř ještě dítěte – moje ruce mohly 
obejmout téměř celý hrudník. Aniž bych něco viděl, vystřelil jsem na hladinu a držel jsem chlapce nad 
vodou, aby mohl začít dýchat. Poté co zalapal po vzduchu a nasál do plic kyslík, i já jsem vyplaval na 
hladinu, abych se nadechl. Rychle jsem se pohyboval s chlapcem v náručí směrem k pláži. Dosud stále 
ještě neplakal, protože byl příliš zaměstnán tím, aby neztratil žádnou molekulu kyslíku, kterou 
zachytil. Když jsem se dostal na písek, tvořil se právě druhý „ničitel stružek“. V tomto momentu jsem 
cítil, jak se lano okolo mých ramen napnulo. Ohlédl jsem se a viděl jsem, že na konec mého lana se 
pevně přichytila matka toho dítěte. Nakonec jsem zvládl vytáhnout z horkého písku nás všechny tři.  
 Přiložil jsem ucho na chlapcova záda, abych slyšel, jestli má vodu v plicích, ale neslyšel jsem 
nic, kromě čistého dýchání. Po celé pláži bylo možné slyšet, že tyto plíce byly v pořádku – jaký to 
vítaný zvuk!  

Tento chlapec dnes žije, protože jsem tehdy udělal přesně to, co by měl plavčík udělat. Byl 
jsem dole na mokrém písku docela blízko, abych mohl zachránit chlapce dříve, než by bylo pozdě. 
Kdybych zůstal na věži, určitě bych to včas nestihl. Ale nestačilo jenom být na pláži. Nemohl bych 
chlapce zachránit, kdybych si nevzpomněl na svou nejpřednější úlohu a nepodíval se kolem sebe, jestli 
je někdo ve vodě, kdo by potřeboval pomoc.  
 Život nás může udržovat v poklusu, ale uprostřed svého pracovního nasazení musíme mít 
otevřené oči a pozorovat, jestli tu není někdo, kdo nutně potřebuje zachránce. Můžeme se schovat 
uprostřed svých činností, když slyšíme volání po záchraně topící se duše; musíme být na tuto situaci 
připraveni. Ježíš hodně pracoval, ale neztratil nikdy ze zřetele svou prvořadou úlohu – hledat a 
zachraňovat lidi, kteří jsou ztraceni.  
 Každý z nás může přivést ke Spasiteli topící se lidi, kteří jsou sklíčení a rychle hynou. Ale 
nejprve je musíme vzít vážně a nechat se oslovit jejich nouzí. Naše poslání zde na zemi o mnoho 
přesahuje slunění se v Boží dobrotě. Nemůžeme si již déle dovolit nastavovat lidem okolo nás hluché 
ucho.  
 Ve své rodině jsem nebyl prvním plavčíkem, nýbrž patřím již ke třetí generaci plavčíků v Jižní 
Kalifornii. Můj děd, můj otec a můj strýc kontrolovali tytéž pláže jako já, ale s jedním dramatickým 
rozdílem: mnohem více lidí jsem zachránil já. Často jsem zachránil v jednom dni více lidí, než oni za 
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celé léto. Můj otec byl tím vždycky trochu zaskočen, často dokonce propadal skepsi. Obyčejně jsem 
mu říkával, že to spočívá v přibývajícím obyvatelstvu v této oblasti, ačkoliv jsem znal vlastní příčinu – 
můj otec a můj bratr špatně vidí. Oba jsou extrémně krátkozrací. Jsou to ale vyslovení vodní muži, můj 
strýc Peter Cole je totiž legendou mezi těmi, kteří surfují po vlnách na Havaji, kde surfoval ještě, když 
mu táhlo na sedmdesátku. Ale nehraje žádnou roli, jak dobře může člověk zachraňovat životy, když 
nevidí ty lidi, kteří se topí! 
 Možná se ptáte, jak mohli být, pro všechno na světě, tito dva dobří muži zaměstnáni městem 
Los Angeles jako plavčíci, aby pozorovali pláže, když tak špatně viděli. Je pro to jedno vysvětlení, 
které celou věc ještě zhoršuje. Oba měli přítele, který byl také dobrým surfařem. Jmenoval se Buzzy a 
byl ve výborné tělesné formě. Nijak zvlášť dobře neuměl plavat, ale chtěl se stát plavčíkem. Pracovali 
spolu, aby obstáli ve zkoušce. Buzzy udělal za oba test na zrak, zatímco můj otec Buzzyho jménem 
absolvoval plavecké zkoušky. Co je horšího než plavčík, který dobře nevidí? Ten, který neumí plavat! 
Možná se ptáte, kdo udělal zkoušku za mého otce – jeho dvojče Petr, který tu zkoušku složil dvakrát, 
jednou pro sebe a jednou pod jménem svého bratra. 
 Pokud se divíte, tak zkoušky na plavčíka jsou dnes podstatně přísnější. Ano, jít do vody je dnes 
bezpečné. 
 Tato tragikomedie nás upozorňuje na obrovskou nouzi v církvi. Bezpodmínečně potřebujeme 
křesťany, kteří mohou vzít vážně lidi ztracené a hynoucí, ale musíme být také schopni tyto lidi 
zachránit. Nestačí být dobrý v učednictví, když jsme slepí vůči lidem, kteří učednictví potřebují. 
Nestačí vidět sklizeň a nebýt schopen vést lidi ze sklizně k učednictví. Došel jsem k závěru, že v obou 
oblastech nejsme nijak zvlášť dobří.  
 Doufám, že tato kniha vás dovede do stavu, abyste viděli lidi, kteří hynou, a že vám 
zprostředkuje znalosti, jak zasáhnout nějakým způsobem tyto lidi a jak jim nabídnout spasení. 
Doufám, že vám neposkytne jen znalosti, ale že potom sami také půjdete dále a že to budete činit pro 
ostatní. 
 V této knize chci prozkoumat několik základních principů pro rozšiřování řad učedníků. Pak 
bych vám chtěl svěřit osnovu, která v sobě sjednocuje tyto principy, osnovu tzv. miniskupinek 
měnících život. Tento program může vypůsobit ve vašem sboru spontánní růst a rozšiřování vašich 
řad. A konečně bych se chtěl pustit do předností tohoto programu, jakož i komentovat často 
vyjadřované námitky. 
 Tato kniha obsahuje velmi mnoho praktických rad pro zvětšování počtu učedníků, ale 
jednoduše to není cvičebnice metodiky učednictví. Zjistíte, že první polovina této knihy se sestává jen 
z principů. Ve skutečnosti je metodika, která je v této knize představována,  tak jednoduchá, že by mi 
stačila polovina stránky, abych ji načrtl (mimo jiné také proto je celý plán tak geniální). Ale principy, 
které jsou uvedeny na následujících stranách, tvoří srdce a duši růstu učedníků. Tak bychom jim měli 
rozumět. Zjistil jsem, že pokud nejsou respektovány tyto principy,  vede uskutečnění projektu často 
k frustraci a bývá odsouzeno k nezdaru. Máme přirozeně rádi ty praktické metody, které je možno 
hned použít a které vykazují okamžitý účinek. Ale bez rámcových principů a hodnot chybí metodě 
zdravé prostředí, v němž by se mohla rozvíjet. 
 Život lidí nemění metoda, ale jedině moc evangelia Ježíše Krista, které člověku zjevuje Duch 
svatý. Metoda přispívá jen k tomu, abychom do kontaktu s Bohem a jeho Slovem přivedli zoufalého 
hříšníka v obecenství spolu s ostatními, kteří právě tak hledají Boha. 
 
 

2. Potřebujeme sílu, která promění náš život 

 
 Církev Ježíše Krista v západním světě se nalézá ve válečném stavu, ale jak se zdá, bojuje na 
prohrávající straně. Spojené státy byly založeny jako národ, který chtěl svobodně vyznávat svou víru 
v Ježíše Krista. Po mnoho let jsme zaujímali vedoucí pozici ve zvěstování evangelia po celém světě a 
v rozdmýchávání probuzení v jiných zemích misionářskými aktivitami. Dnes se díváme převážně na 
dědictví víry předcházejících generací. Zatímco jsme kdysi byli národem misionářů, stali jsme se dnes 
misijním působištěm, které naléhavě potřebuje evangelium. 
 Spojené státy jsou v současné době pátým největším od církve odloučeným státem na světě se 
178 milióny Američanů, kteří žijí nedotčeni evangeliem (George Barna: Evangelism That Works, 
Regal, s.22). Z dospělých, kteří v běžnou neděli navštíví protestantský sbor, je polovina těch, kteří 
nejsou ani křesťany (tamtéž.s.38). Církve ztrácejí ročně 2.765.000 členů a každý rok se zavírá 
definitivně něco mezi 3.500 a 4.000 sborů. Naproti tomu je založeno jen asi 1.100 až 1.500 nových 
sborů (Charles Arn: A Response to Dr.Rainer: What is the Key to Effective Evangelism, Journal of the 
American Society for Church Growth, Sv.6,1995,s.74). Žádný jednotlivý stát patřící do USA nemá 
dnes více lidí, kteří by byli integrováni do církve, než před jedním desetiletím. 
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 Tom Clegg, spoluautor díla „Více lepších křesťanů“ (Edition ACTS), klade otázku: „Pokud 
jsou USA křesťanským národem, proč se největší sbor na světě nachází v Soulu v Koreji, zatímco 
největší buddhistický chrám stojí v Boulder v Coloradu? Pokud je toto křesťanský národ, proč se 
druhý největší sbor na světě nachází v Nigérii, zatímco největší muslimské vzdělávací centrum stojí 
v New Yorku?“ 
Také Německo je misijní zemí. Co si asi myslíte o zemi,  

• kde méně než 2% obyvatelstva jsou evangelikálními křesťany, 
• kde je třikrát více jasnovidců než pastorů, 
• kde je sebevražda jednou z nejčastějších příčin smrti mezi mladými lidmi, 
• kde méně než 6% obyvatelstva navštěvuje v neděli kostel, 
• kde jsou potlačovány v komunisticky zabarvených částech země křesťanské akce a 

nepřidělována pracovní povolení pro misionáře, 
• kde se rozvádí každé třetí manželství? 

 
Někdy v minulosti jsme padli za oběť institucionalizaci a život v našich sborech byl stále více 

poznamenáván sborovými domy, rozpočty a byrokracií. Ani kdyby toho bylo více, nezpůsobilo by to 
žádnou změnu. Ne že by to nebylo oprávněné, ale nesmíme přitom ztrácet ze zřetele to nejpřednější 
Ježíšovo pověření, totiž vyjít a činit lidi ze všech národů učedníky. Potřebujeme zázrak. 
 Ale přece jen je ještě naděje. My můžeme pořád ještě v této generaci splnit své misijní úkoly, 
ale musíme opět najít sílu, která rozšířila evangelium v prvních stoletích po celém světě. Musíme 
prožít, jak se v našich sborech rozšiřuje učednictví. Musíme zmobilizovat všechny bojové jednotky, 
abychom dobyli brány pekelné.  

2.1. Moc proměněného života 
 Zázrak, který teď nejvíc potřebujeme, je ten, který nám Ježíš již dal. Je to moc proměněného 
života. Svět je připraven vidět závažnost a sílu našeho poselství, pokud světu dovolíme, aby ji viděl. 
 Jedna epizoda z televizního pořadu „ER“ ukazuje potenciální sílu, kterou církev má. Byla to 
epizoda, v níž Dr. Mark Greene (hraný Anthony Edwardsem) má trochu cynickou náladu a pověří 
sestru Carol Hathawayovou (hranou Julianou Margulies), aby zjistila, zda ambulancí projde stejně 
tolik duševně zdravých pacientů, jako bláznů. Dr. Greene, který věří, že bláznů je nesrovnatelně více, 
než lidí normálních, tuto soutěž vyhraje. Vynasnažím se vylíčit tuto epizodu podle své paměti co 
nejpřesněji. 
 Uprostřed epizody černá lékařka Jeanie Bouletová (hraná Glorií Reubenovou) objeví na hlavě 
pacienta, který je v bezvědomí, tetování Ku Klux Klanu. Poprosí Dr. Greenea, aby se o tohoto pacienta 
postaral někdo jiný, ale on to odmítne. Později pacient přijde k vědomí a ukáže se, že je to jemný a 
zdvořilý muž. Když doktorka Bouletová vejde do pokoje, chladná a lhostejná, vyzve ho, aby si stáhl 
župan. On je nejdřív rezervovaný a požádá o jinou sestru. Ona trvá na svém a on si tedy stáhne župan a 
odhalí své tetování. Pak jí položí tu nejzávažnější otázku: „Věříte v Boží moc změnit lidský život?“ 
Ona odpoví: „Co má tetování společného s Bohem?“ On řekne: „Doufal jsem, že to tetování neuvidíte, 
proto jsem požádal o jinou sestru. Není to něco, nač bych byl hrdý. Ale Pán Ježíš Kristus změnil můj 
život. Kde kdysi ve mně nebylo nic než nenávist a strach, Bůh mě změnil a mám lásku a víru. Dovolte, 
abych se Vás znovu zeptal: věříte v Boží moc změnit lidský život?“ Seriál ER ukazuje způsobem 
netypickým pro Hollywood svědectví života změněného evangeliem Ježíše Krista jako jediného 
rozumného mezi podivíny a duševně chorými (včetně některých doktorů). 
 Později v epizodě Dr. Bouletová stále přemýšlí o otázce, kterou dostala. Pravděpodobně si 
připomněla všechny lidi, které znala, aby zjistila, zda se někdo z nich skutečně změnil. Je tak zasažena 
svědectvím toho muže, že se na to dokonce zeptá kolegy: „Věříte, že se lidé mohou změnit?“  

To je skvělý příklad potenciální moci, kterou v sobě máme. Mnozí lidé věří, že se člověk může 
změnit. Ale když si pak dají čas k přemýšlení o svých přátelích a příbuzných, je pro ně obtížné nalézt 
byť i jen jediného takového. Moc evangelia v dnešní době bude odvážně stát proti masám lidí, kteří žijí 
své životy bez skutečné moci. 
 Na Zemi není větší moci než evangelium v srdci křesťana (Ř 1,16). Ed Silvoso to formuloval 
následovně: „Církvi bylo svěřeno něco, pro co by každý politik tohoto světa obětoval ruku či nohu: 
Moc proměňovat srdce“ (Ed Silvoso: That No One Should Perish, Regal, 1994, s.72). Máme tuto moc, 
namnoze  ji však necháváme ležet ladem. Naše kostely jsou plny „křesťanů“, jejichž život se sotva liší 
od života lidí ve světě. 
 V první kapitole jsme již viděli, jak Ježíš oceňuje sílu proměněného života. Povolal Matouše a 
hned ho nasadil do služby. V Novém Zákoně se nacházejí mnohé příklady lidí, kteří zrovna Ježíše 
teprve potkali, jen málo věděli o jeho osobě a jeho působení, a přece byli hned schopni předat 
efektivně jiným lidem svědectví. A vše to se dělo nevyvratitelným přesvědčováním silou proměněného 
života. Můj oblíbený příběh týkající se této věci se nachází v 9.kapitole Janova evangelia. 
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 Jednu sobotu se procházel Ježíš a jeho učedníci Jeruzalémem a šli kolem muže, který byl od 
narození slepý. Učedníci položili Ježíšovi otázku: „Kdo zhřešil – tento muž (míněno v břiše své 
matky) nebo jeho rodiče?“ Zatím stojí přirozeně otázka: „Je to fér, že Bůh nechá po celý život trpět 
tohoto člověka za hříchy svých rodičů, nebo ještě hůře za hřích, který mohl začít v těle jeho matky?“ 
Ježíš však zodpovídá tuto otázku pozoruhodným způsobem. V podstatě řekl, že tento muž se nenarodil 
slepým kvůli nějakému hříchu, nýbrž právě pro tento okamžik. A pak přichází to nejpodivnější. 
(Každá Bible by měla být na tomto místě označena následujícím upozorněním: „Pozor: Nezkoušejte to 
doma!“) Plivl na zem, smísil sliny a prach a směsí potřel oči tohoto nevidomého muže. Pak doplnil své 
pozoruhodné jednání zvláštním doporučením: „Jdi a umyj se v rybníce Siloe.“ Což ten člověk také 
učinil. 
 Tento muž neprosil o to, aby byl uzdraven nebo spasen. Ježíš převzal iniciativu, a to sice trochu 
neortodoxně, když už ne přímo nezdvořilým způsobem. Ani se nepředstavil. Co je horší – plivnout 
někomu do očí nebo rozetřít někomu špinavé bláto do očí? Správná odpověď zní: Obojí. Poté co onen 
muž prožil zázrak a mohl již vidět, popsal trochu svatějšími slovy, co Ježíš učinil: „Ten muž, který se 
jmenuje Ježíš, udělal těsto, potřel jím mé oči a řekl mi: Jdi k Siloe a umyj se!“ V jiných překladech 
Bible Ježíš „pomazal mastí“ oči toho muže. Máme sklony k tomu zmírňovat slova a činy Ježíšovy, 
jakoby potřeboval naši pomoc. Jsem přesvědčen, že Ježíš neváhal zanechat trvalý dojem na lidi, kteří 
by jinak zbytek svého života prožili ve světské rutině. Zkrášlovat „diplomaticky“ jeho slova a činy 
z jakékoliv motivace vede k jednomu z velmi lidských charakterizování Boha a vede v posledu 
k modlářství. Ježíš nepotřebuje naše chlácholení. 
 Muž byl poslušný Ježíše, což přinejmenším ukazuje na jistý rozměr jeho víry. Kdo by si 
nechtěl plivance a prach smýt z tváře? Na základě této své malé víry byl muž uzdraven.  
 Tento sabbatový zázrak vyvolal ve městě značný neklid. Všichni se ptali, jestli to skutečně byl 
ten muž, který se narodil jako slepý. A on znovu a znovu říkal plný radosti: „Já jsem to.“ Chtěl světu 
vyprávět, co Ježíš pro něj učinil. V tomto ohledu se nijak nedržel zpátky. To bylo to nejlepší, co se mu 
kdy stalo, a on o tom chtěl každému vyprávět. Lidé mu k tomu dali příležitost před soudem; přivedli 
ho k farizeům. 
 V rámci právní procedury jsme svědky, jak ten vidoucí muž se stává přesně tím, kým vlastně je 
– mužem, který vidí. V ohnivém výslechu a debatě se jeho víra a jeho přesvědčení stále více 
posilovalo.  
 Farizeové požadovali v této věci proces, neboť v jejich očích byl překročen zákon – zákon o 
sabbatu. Ani trošku nebyli zaskočeni zázrakem, který se udál přímo před nimi. Viděli jenom, že jejich 
malicherná pravidla byla porušena. Židovští vůdci toho času vydali 39 zvláštních nařízení, která lidem 
o sabbatu zakazovala dělat téměř vše (viz Mišna, Sabbat 7.2.). Kdo tato nařízení porušil, byl 
ukamenován. 
 Mezi farizeji vznikla debata, jestli mohl takový zázrak vykonat hříšník. Uprostřed diskuse 
udělali farizeové jednu chybu. Zeptali se totiž vidoucího muže, co si myslí o tomto Ježíši. Jeho 
odpověď přišla bez průtahů: „Je to prorok.“ 
 Židovští vůdci nemohli takový konečný závěr akceptovat. Proto podali žalobu na onu 
vysmívající se opovážlivost. Chtěli dokázat, že se muž nenarodil slepý. Nechtěli akceptovat důkaz 
stojící před nimi, proto povolali další očité svědky. Povolali rodiče muže jako svědky. Ze strachu před 
nařízením, které již bylo vydáno – že každý, kdo označil Ježíše jako Mesiáše, bude vyloučen ze 
synagogy – identifikovali rodiče toho muže jednoduše jenom jako svého syna a potvrdili, že skutečně 
přišel na svět slepý. Neváhali odpovědět na otázku, jak k tomu došlo, že teď může vidět, a odkázali je 
na svého syna, který je již dost starý, aby za sebe mohl sám mluvit. To nedovedlo farizeje nikam dál. 
Stáli zase na začátku. 
 Frustrováni, že nevidí žádný úspěch, obrátili se farizeové zase na jejich syna a řekli: „Vzdej 
Bohu čest, víme, že ten muž je hříšník.“ Je zajímavé, že Ježíš docela na začátku textu vysvětlil, že muž 
se narodil právě proto, aby vzdal Bohu čest tím, že při něm Bůh učiní zázrak. A on skutečně splnil 
výzvu farizeů, když potvrdil zázrak, který Ježíš učinil. 
 Zatímco farizeové na něj apelovali, aby vzdal čest Bohu a nikoli „hříšníku“ Ježíši, dal ten muž 
nevyvratitelný argument pro svou nově vzniklou víru. Řekl: „Jestli je hříšník, to nevím. Ale vím jen to, 
že jsem byl slepý a nyní zase mohu vidět.“ Na to neuměli farizeové odpovědět. Mohli šermovat 
teologickými výpověďmi a náboženskými kletbami, ale nemohli otřást jednoduchou výpovědí víry 
tohoto muže, který o Ježíši věděl tak dobře jako o ničem. Nechtěl být žádným odborníkem na židovský 
zákon, teologii nebo identitu Mesiáše, ale byl expertem ve své vlastní zkušenosti. Nikdo mu nemohl 
upřít tyto osobní zkušenosti.  
 Z čirého zoufalství se zeptali muže ještě jednou, jak Ježíš tento zázrak uskutečnil. On byl celou 
procedurou znechucený a pozvolna pozoroval, že tito náboženští mužové nemohli předložit nic proti 
jeho výpovědi, a jeho sebedůvěra stoupala. Tito mužové nebyli přece jen tak „nedotknutelní“. Když už 
se ho poněkolikáté ptali, jak se ten zázrak přihodil, vyzkoušel muž trošku své síly a nechal 
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problesknout svůj sarkasmus. Řekl: „Už jsem vám řekl, ale neposlouchali jste mě. Proč to chcete slyšet 
ještě jednou? Chcete se stát také vy jeho učedníky?“ 
 Konfrontováni s tímto silným, nevzdělaným svědkem, který neuměl ani číst, se farizeové cítili 
ohroženi a reagovali s obvyklým obviněním a zbožným výkladem náboženských článků víry, aby 
zachovali právo. Co řekli, bylo myšleno jako těžké zneuctění, ve skutečnosti to však znamenalo velký 
kompliment, který muž kdy mohl dostat. Řekli: „Ty jsi učedník tohoto člověka, ale my jsme učedníci 
Mojžíše.“ A dále: „My víme, že Bůh mluvil k Mojžíšovi; ale o tomto tady nevíme, odkud přichází.“ 
 Myslím, že v tomto bodě cítil vidoucí muž velké ulehčení. Nepokládal se nikdy za učedníka 
kohokoli. Až k tomuto okamžiku byl vyděděnec a zkrachovalec. Nyní byl učedníkem Ježíšovým! 
Věřím, že by nad takovouto možností nikdy nepřemýšlel, dokud to jeho vycvičené uši neslyšely od 
jeho žalobců. Ještě ani Ježíše neznal, ale najednou je učedníkem muže, o němž každý mluví. Cítil se ve 
své pozici ještě jistější a více povzbuzen. Farizeové se dostali nic netušíce do léčky, když v podstatě 
řekli, že jejich mistr (Mojžíš) je lepší, než jeho (Ježíš). 
 Muž převzal iniciativu s novou mocí, která přišla proto, že ho lidé identifikovali s Ježíšem. 
Před nedotknutelnými farizeji přešel do ofenzívy. Aniž by čekal, až bude otázán, řekl: „A to je právě 
překvapující, že nevíte, odkud on přichází; přitom on otevřel mé oči (farizeové nikdy nemají rádi, když 
se jim říká, že něco nevědí). My víme, že Bůh nevyslýchá hříšníka, ale kdo se bojí Boha a činí jeho 
vůli, toho on vyslyší. Ale nikdy jsme neslyšeli, že by někdo otevřel oči člověka, který se narodí slepý. 
Kdyby tento muž nebyl od Boha, pak by jistě nemohl nic vykonat.“ 
 Ten vidoucí muž viděl stále jasněji. Najednou začal rozumět, že Ježíš je větší, než tito 
pokrytečtí židovští vůdcové. Hráli hru „Můj mistr je lepší než tvůj mistr“ tím, že srovnávali Ježíše 
s Mojžíšem, a nyní začal ten vidoucí muž mluvit o něčem, v čem on byl odborník. Totiž o uzdravení 
člověka, který se narodil slepý. Ani Mojžíš toho nebyl schopný! Nikdo od stvoření světa toho nebyl 
schopný! Šach-mat.  
 Proto se farizeové cítili pod palbou. Neměli žádný protiargument, než že se stáhli k obvinění a  
zdůrazňování převahy své vlastní pozice v životě. Vraceli celou věc znovu k výchozí otázce (kterou 
slyšel patrně jen ten vidoucí muž): „Kdo zhřešil? Muž nebo jeho rodiče?“ Říkali totiž: „Ty jsi se celý 
narodil v hříchu a nás chceš poučovat?“ A touto větou slepci exkomunikovali vidoucího.  
 Samotný poslední pokus kritizovat a odsoudit vidoucího muže byl pochybným komplimentem. 
Jen o tom přemýšlejte. Před pár hodinami byl chudým slepcem, který neměl žádnou naději a kterého 
nikdo nerespektoval. Musel žebrat na ulicích o jídlo. Kdo ho viděl, vycházel z toho, že je to žalostný 
hříšník. Jinak by ho přece Bůh nenechal být slepým. A nyní, po krátkém setkání s tím mysteriózním 
mužem jménem Ježíš, stál před velkými a vzdělanými farizeji a – jak sami dodávali – poučoval je. 
Vyučoval je teologii! Jeho učení nebylo jenom solidní, nýbrž se svými argumenty vyšel z debaty 
nakonec jako vítěz. Jejich pokus ocejchovat ho jako někoho, kdo se celý narodil v hříchu, povzbudil 
tohoto muže ještě více, protože Ježíš již nezvratně prokázal, že nepřišel na svět slepý na základě svých 
hříchů. Mohl vidět! Nebyl žádný důkaz pro to, že by se narodil v hříchu, jak si lidi předtím mysleli, 
přinejmenším ne více, než všichni ostatní. Ne tento muž, ale ti, kteří byly svázáni hříchem a slepotou, 
byli jeho protivníky. 
 Vnucuje se jedna otázka v této neobyčejné příhodě: Proč se Ježíš rozhodl udělat zázrak tak 
pozoruhodným způsobem? Ježíš nám to vysvětluje hned na začátku. Řekl, že tento muž se narodil 
slepý, aby se na něm zjevily Boží skutky. Ježíš ho uzdravil s časovým zpožděním, aby vidoucí muž 
mohl být sám přiveden před farizeje a aby Ježíš nemusel být tím, který se brání. Myslím, že Ježíš chtěl, 
aby tento muž, který Ježíše nikdy neviděl a jen velmi málo o něm věděl, stál sám před farizeji, úplně 
vyvrátil jejich argumenty a dostal je do rozpaků. V průběhu diskuse byl ten muž schopen označit 
Ježíše za proroka, který přišel od Boha a činí zázraky, jež by nemohl učinit nikdo před ním, dokonce 
ani Mojžíš.  Ježíš to již předtím vysvětlil, ale z úst nevzdělaného, dříve slepého žebráka a notorického 
hříšníka to mělo větší váhu a Bohu byla vzdána ještě větší čest za zázrak změněného života.  
 Fascinující je, že Ježíš měl krátce předtím debatu s týmiž farizeji, při níž ho obvinili: „Ty 
vydáváš sám o sobě svědectví, tvé svědectví není platné“(J 8,13). Ježíš odpověděl dvojakým 
způsobem. Jednomu řekl: „Ačkoli vydávám svědectví sám o sobě, je mé svědectví platné. Neboť vím, 
odkud jsem přišel a kam jdu. Ale vy nevíte, odkud přicházím a kam jdu.“ 
 Ke druhému poslal svého nového svědka, který měl dosvědčit, odkud přišel. A ten muž ho 
bránil výtečně. Často myslíme, že musíme vysílat nejinteligentnější lidi s velkými znalostmi, abychom 
mohli dát světu svědectví. Jsme toho mínění, že naše vzdělání a naše filosofické argumenty mohou lidi 
o Ježíši přesvědčit. Ve skutečnosti je ale tím nejpřesvědčivějším a nejefektivnějším argumentem pro 
opodstatnění Ježíšova učení právě svědectví proměněného života. Touto municí může disponovat 
každý, kdo ho následuje. K tomu člověk nepotřebuje ani vysoké IQ ani nijaké velké vzdělání, či 
dokonce postavení. Každý z nás má tuto moc k dispozici. 
 Přikláníme se k myšlení, že známý nebo úspěšný člověk, který se stane křesťanem, bude 
účinnějším svědkem pro Boha. Existuje jeden teologický pojem, který popisuje tyto názory: „Samé 
kecy“. Boží království může samo dost nabídnout, nepotřebuje nic ze světa. 
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 Skutečností je, že největšími svědky Boží moci se stávají nejubožejší a nejzlomenější lidé, kteří 
prožili změnu svého života prostřednictvím Ježíše. Vzpomínáte si na tu Samařanku u studny (J 4,28-
30, 39-42)? A jak je to s mužem obsazeným démony u Gerasy, který byl osvobozen, a kterému Ježíš 
poručil zůstat u jeho rodiny (Mt 5,1-20)? Nepřekvapuje vás, že Matouš byl nejprve opovrhovaným 
celníkem (Mt 9,9), ale hned v následujícím okamžiku byl hostitelem evangelizační párty (verše 10-13), 
a konečně o pár veršů dále byl vyslán jako apoštol do měst a vesnic, aby kázal evangelium (Mt 10,2 
nn)? 
 Zaměřme se ještě jednou na lidi, které Bůh používal. Na promiskuitní Samařanku. Na 
notorického, nahého, démony posedlého potřeštěnce. Na chudého, slepého žebráka, kterému nikdo 
nevěnoval pozornost, a který byl všemi považován za notorického hříšníka. Na všemi nenáviděného 
výběrčího daní. Každý byl Ježíšem osobně vyvolen a zmocněn. V našem světě plném proslulých 
celebrit a překvalifikovaných expertů nejsme zvyklí vybírat pro vedení evangelizací nevzdělané a 
nerespektované, obyčejné lidi. Ale Ježíš to přece dělal. Právě tak je hrozné, které uchazeče odmítl. Zde 
nám může sloužit za příklad ten bohatý mladík, taková vůdčí osobnost, jehož bezúhonnost byla 
všeobecně známá a který byl Ježíšem ihned přímo odmítnut (L 18,18-25).  
 Říkáme tím snad, že znalosti, trénink a zralost jsou nedůležité? Ne, přirozeně ne. Ve 
skutečnosti zde zažíváme Ježíšův vzdělávací proces a proces zrání, který začíná (a končí) odvážným 
svědectvím o Kristu. Ale ukazuje nám to něco velmi rozhodujícího. Člověk, který nemá nic, než 
Ježíše, má vše, aby mohl získat další lidi pro Krista. Možná jsme ztratili víru v to, že evangelium má 
skutečnou moc proměňovat lidi. Možná více věříme ve své programy a sborová školení, než 
v evangelium jako takové. Ale jsem přesvědčen o tom, že si myslíme, že temnota světa má větší sílu 
zničit Boží život, než je síla světla nového života, které by překonalo a proniklo tuto temnotu. Jsem o 
tom přesvědčen, protože se to ukazuje na separatistickém a ochranářském postoji, který zaujímáme 
vůči těm, kteří hledají víru. Myslím, že naše dobře míněná ochrana mnohem více působí jako obrana 
proti ztraceným duším, které by se mohly drasticky proměnit, kdyby se jim dovolilo setkat se 
s opravdovým Ježíšem. 
 Doufám, že církev může posílit jejich víru v moc evangelia a snížit úroveň kvalifikací, které 
vyžaduje od Ježíšova služebníka v tomto světě. 
 Vždyť i očividně úspěšní lidé se musí naučit vidět a rozpoznávat svou vlastní zlomenost, jak 
moc potřebují Ježíše, dříve než mohou být užiteční v Božím království. 
 Charles Colson patřil k nejvlivnějšímu konsorciu na světě, když byl poradcem presidenta 
Nixona. Avšak když měl později při jednom shromáždění ve vězení kázat, přemýšlel o svém životě a 
pochopil, že Ježíš ho nejčastěji použil v okamžiku jeho osobní slabosti. 

Píše: „Když jsem se tam posadil a čekal na to, až budu vyzván na kazatelnu, vrátil jsem se 
v myšlenkách zpátky k propůjčeným poctám, k tomu, jak jsem byl zván přednášet, k vyhraným 
procesům a důležitým rozhodnutím, která byla přijata ve vládních kancelářích. Můj život byl 
perfektním příběhem úspěchu, splněním amerického snu. Ale najednou mi bylo jasné, že Bůh nevyužil 
mého úspěchu, abych pomohl lidem v tomto nebo ve stovkách dalších vězeních. Toto dopoledne 
neudělal fantastickým můj úspěšný život. Všechny moje výkony neznamenaly nic v Božích očích. Ne, 
vlastním odkazem mého života bylo mé velké selhání – skutečnost, že jsem byl kdysi vězněm. Mé 
velké ponížení, totiž zatčení vytvořilo základ pro to, aby Bůh mohl použít můj život. Vybral si jedinou 
zkušenost mého života, v níž jsem nemohl v ničem přispět k jeho slávě. 

Mně, konfrontovanému touto šokující skutečností, bylo v prvních několika okamžicích ve 
vězeňské kapli jasné, že můj svět je vzhůru nohama. Až dosud jsem přemýšlel o svém životě ze 
špatného zorného úhlu. Ale nyní jsem mohl vidět: Jen až když jsem ztratil vše to, co mě v mých očích 
dělalo úžasným chlapíkem, mohl jsem nalézt své opravdové já, jakým bych měl být podle Boží vůle, a 
pak jsem mohl dosáhnout vlastního cíle svého života.“ (Charles Colson: Loving God, Zondervan, 
str.24-25). 

Colson píše dále: „Neplatí to, co děláme, nýbrž to, co chce skrze nás učinit suverénní Bůh. Bůh 
nechce snad ani tak náš úspěch jako spíš přímo nás. Nepožaduje naše výkony, požaduje naši 
poslušnost. Boží království je království paradoxů, kde je svatý Bůh oslavován odporným ponížením 
na kříži. Vítězství přichází porážkou, uzdravení zlomením, sebenalezení sebevydáním.“ 

Muž, jehož  Ježíš osobně vyvolil jako svědka před farizeji, kteří zpochybňovali jeho 
autentičnost, byl všechno jiné než předvídavý. Ježíš si vybral toho nejztracenějšího a nejvíce 
zapomenutého člověka, kterého mohl nalézt, a poslal jej do jámy lvové, aby on mohl vzdát Ježíšovi 
poctu. 

Poté co tento „vidoucí muž“ vyhrál bitvu a přemohl farizeje, přišel k němu Ježíš a zeptal se ho: 
„Věříš v Syna člověka?“ Nyní zahlédl Ježíše vlastníma očima poprvé, ale jeho hlas rozpoznal. Na to  
řekl tento mimořádný svědek: „ Kdo je to, Pane? Řekni mi to, abych v něj mohl uvěřit.“ Ještě toho 
tolik neví, ale rozpoznává hlas svého pastýře (J 10,27). Byl nazván farizeji „Ježíšovým učedníkem“, a 
proto vyloučen ze synagogy. Nyní sám sebe určuje jako učedníka tím, že označuje Ježíše jako „Pána“. 
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Jeho kdysi jednoduchá a malá víra vyrostla do silného svědectví a nenápadné kapitulace před jeho 
Pánem.  

Ježíš odpověděl: „Vidíš jej před sebou, je to ten, který s tebou mluví.“ Myslím, že Ježíš na 
tomto místě má na mysli ani ne tak mužovu schopnost vnímat Ježíše vlastníma očima, jako spíš 
skutečnost, že  muž skutečně rozpoznal, kým Ježíš vlastně je. Ježíš hovořil zde o osvícení, nejen o 
zrakové schopnosti, ačkoliv je přirozeně stejně zarážející, že ho tento muž, který přišel na svět slepý, 
mohl vidět. 

Vidoucí muž odpověděl pln víry: „Věřím, Pane!“ Pak se Ježíšovi klaněl, jak se dozvídáme 
z evangelia. Kdo by potřeboval synagogu, když má Ježíše přímo před sebou (J 21-24)! Ale asi to pro 
něj nebylo příliš těžké připojit se k Ježíši a být vyloučen z náboženského systému té doby, poté co byl 
konfrontován se slabými a zkorumpovanými pokrytci, kteří byli představenými synagogy. V tomto 
systému dosud byl samotářem kvůli svému postižení. Ale nyní se konečně stal někým, kdo měl 
význam a kdo dokonce mohl bránit Mesiáše před farizeji. Ježíš mu nedal jen schopnost vidět, nýbrž 
dal tomuto vidoucímu muži také naději a význam. Díky Ježíši měl jeho život svůj cíl a smysl. Byl 
úplně uzdraven a navždy změněn. 

Ježíš nasadil tomuto zázraku uzdravení ještě korunu, když řekl: „K soudu jsem přišel na svět: 
aby slepí viděli a vidoucí oslepli.“ V jeho očích byl jeho svědek vítězem slovní potyčky v mnoha 
ohledech. 

Tento pravdivý příběh zvýraznil sílu vzbuzující úctu, kterou vyzařuje člověk, jehož se Ježíš 
dotkl. Takový člověk dostává okamžitě zmocnění působit jako činitel změny ve světě. Církev bere 
takové drahocenné konvertity obyčejně pod svá křídla ve snaze je chránit. Ale když je ukryjeme před 
světem, odřízneme dosud existující kontakty s jinými lidmi, kteří Boha ještě neznají, kteří ale 
představují nejlepší pole pro evangelizaci, neboť z první ruky vidí, jak se změnil život tohoto nově 
obráceného člověka. Tím sdělujeme světu, že se bráníme. Zadržujeme právě tu sílu, která by vlastně 
měla dostat svět do defenzívy. Proč by měl svět věřit našemu poselství, když máme potřebu chránit je 
a jeho výsledky strčit před světem pod pokličku? Svět bude věřit našemu poselství tenkrát, když my 
mu sami uvěříme! 

A má to ještě další stinnou stránku, když čerstvě obrácené zastíníme před světem: Jejich vlastní 
víra zakrní. Myslíme, že jim pomáháme, když je držíme daleko od vlků, ale Ježíš dělal pravý opak. 
Řekl: „Hle, posílám vás jako ovce mezi vlky.“ (Mt 10,16). V našem příběhu vidíme, jak v tomto muži 
vzniká silná a opravdová víra, zatímco diskutuje s farizeji a brání před nimi Krista. Teologii si nejlépe 
přivlastníme tím, že o tom diskutujeme s lidmi, kteří v Boha nevěří. Vyzývají nás k tomu, abychom 
kriticky promysleli to, v co věříme. Pak jde o naši vlastní víru, ne o víru našich kazatelů, rodičů či 
docentů. 

Douglas Hyde, který byl před obrácením ke katolicismu špičkovým instruktorem komunistů, 
vysvětluje ve své knize „Dedication and Leadership“ (Zasvěcení a vůdcovství), že  tou nejjistější 
cestou k upevnění nových stoupenců komunistického učení je to, když si stoupnou na roh ulice a 
rozdávají literaturu s komunistickou propagandou. Pokud na ně někdo zaútočí, musí bránit své 
přesvědčení, což vede k tomu, že se ono přesvědčení zabetonuje v jejich duších. To samé vidíme u 
muže v tomto příběhu. 

Možná je toto důvodem, proč každý nový mormon po celý rok musí chodit ode dveří ke dveřím 
a mluvit s lidmi o přednostech mormonského učení. Jsem přesvědčen o tom, že když zkoušíme 
ochraňovat nově obrácené, způsobujeme jim více škody než užitku pro jejich duchovní růst. 

Potřebujeme armádu mužů, žen a dětí, kteří mohou říci: „Vím jedno: byl jsem slepý a nyní 
vidím.“ „Byl jsem alkoholik a nyní jsem svobodný.“ „Byl jsem zahořklým, nenávistí sžíraným 
příznivcem Ku-Klux-Klanu a nyní mohu milovat.“ „Byla jsem prostitutkou a nyní jsem bez poskvrny.“ 
„Byl jsem homosexuálem a nyní žiji řádně.“ To je náš nejlepší argument pro reálnost a opravdovost 
evangelia. Každý argument, kterému toto chybí, narazí na hluché ucho. 

To je síla, kterou má církev vyzařovat. Naše racionální argumenty, grandiózní stavby, 
vypilované televizní reklamy nebo silné osobnosti nemohou získat svět pro Krista. Svět umlčí jen naše 
jednoduché svědectví o našem životě, který se změnil mocí Krista, jenž přišel z nebe, aby hledal 
ztracené. 

V tomto bodě musíme začít, pokud chceme něco změnit na existujících poměrech. Začíná to 
jednotlivcem, jehož život se změnil, a jenž může říci ostatním: „To je právě divné, že nevíte, odkud 
přichází; přitom otevřel mé oči.“ Začíná to jednotlivcem, ale může se to touto silou brzy rozšířit i na 
další. 

Částí Božího plánu je přidávat nové svědky, ale to samo nestačí. Musíme začít přemýšlet 
v jiných pojmech a rozšiřovat řady nových křesťanů, kteří mohou o Kristu vášnivě svědčit. 
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2.2. Moc růstu 

Walter Henrichsen ve své knize „Disciples Are Made – not Born“ ( Učedníky se nerodíme, ale 
stáváme – pozn. překl.) popisuje jeden výstavní kus v chicagském Muzeu vědy a průmyslu, který 
sestává z šachovnice, na jejímž prvním políčku je jedno zrnko rýže, na druhém  políčku zrnka dvě, na 
třetím čtyři, potom osm, šestnáct, třicet dva, šedesát čtyři atd… Pak už leželo tolik zrnek na jednom 
políčku, že padala na další políčko, tam bylo předvádění tohoto úkazu zastaveno. Takže vznikla 
otázka, kolik zrnek by muselo ležet na šedesátém čtvrtém políčku, kdyby se dále počet zrnek na 
každém následujícím políčku zdvojnásobil. Abychom dostali odpověď na tuto hádanku, musel se tam 
stisknout nějaký knoflík, aby se rozsvítila odpověď. Zněla: „Dost na to, abychom pokryli celý indický 
subkontinent do výšky patnácti metrů.“ (W.A.Henrichsen: Disciples Are Made – not Born; Making 
Disciples Out of Christians, Victor, str.143). Na posledním políčku by muselo ležet 153 miliard  tun 
rýže (18,4467 triliónů zrnek), tedy víc než budou světové sklizně rýže v následujících 1000 letech. 
(Christian Schwarz, Christoph Schalk: Praxe přirozeného růstu sboru, C&P Verlag, 1997, str. 136). 

Henrichsen píše dále: „Důvod, že se sborům Ježíše Krista tak špatně daří naplňovat misijní 
pověření, spočívá v tom, že se rozmnožuje obyvatelstvo světa, zatímco se k církvi přidružují jen noví 
členové1. Přidružování nikdy nemůže držet krok s růstem.“ (Henrichsen, str.142) 

Možná jste slyšeli o příběhu jednoho otce, který svým dvěma synům udělal následující 
nabídku: Buďto budou dostávat po každý z 52 týdnů jednu korunu, nebo v prvním týdnu jeden haléř, 
ve druhém týdnu dva a tak dále, a to po celý rok. Jeden syn se rozhodl pro jednu korunu týdně, druhý 
pro ten jeden haléř. Víme, kdo získal více: Syn, který si vzal korunu, měl na konci roku 52 korun 
v kapse. Ten druhý syn, který začal s haléřem, měl na konci roku dost, aby mohl zaplatit celý státní 
dluh a ještě mu dost zbylo pro sebe. (Henrichsen, str.142) 

Růst začíná pomaleji než přidružování, rovná se ale autu, které sjíždí z malého kopce: Po cestě 
se zrychluje. Co začíná haléřem, může narůst do miliónů a stát se za krátký čas miliardou. 

Christian Schwarz a Christopher Schalk ilustrovali tuto věc ve své knize „Praxe přirozeného 
růstu církve“ tímto příkladem: Představte si na chvíli, že v jednom rybníku velkém 1300 m2 by rostl 
leknín. Jeden list leknínu má plochu 100 cm2. Na začátku roku má leknín přesně jeden list. Po jednom 
týdnu jsou tam listy dva. Za týden už čtyři. Konečně po 16 týdnech je pokryta polovina vodní hladiny 
leknínovými listy. Otázka: Jak dlouho by trvalo, aby se pokryla celá vodní hladina? Za dalších 16 
týdnů? Ne. Správná odpověď zní: Trvá to jeden další týden a rybník je úplně prorostlý lekníny. 
(Schwarz, Schalk, str.136) 

Růst může být nákladnější a v počátečním stadiu pomalejší než přidružování, ale v širší 
perspektivě je růst jedinou možností splnit v naší generaci misijní poslání. 

2.3. Růst nemůžeme vyrobit, můžeme jej jen spustit 
Můžeme vyprodukovat spontánní růst? Vůbec ne. Ježíš objasnil v jednom podobenství, které 

vyprávěl svým učedníkům, že růst nemůžeme vyprodukovat. Můžeme přidat jen některé prvky, které 
růst mohou spustit. 
Řekl: 

„S královstvím Božím je to tak, jako když člověk zaseje semeno do země; ať spí či bdí, v noci i 
ve dne, semeno vzchází a roste, on ani neví jak. Země sama od sebe plodí nejprve stéblo, potom klas a 
nakonec zralé obilí v klasu. A když úroda dozraje, hospodář hned pošle srp, protože nastala žeň.“ (Mk 
4,26-29) 

Ježíš nám vysvětluje, že rolník neví, co růst nakonec vyprodukuje. Také dnes, v naší 
technologicky vyspělé společnosti s výkonnými mikroskopy a chemickými inženýry, ještě přece jen 
nevíme, co růst způsobí. Víme, co vše je nutné k tomu, abychom umožnili růst, ale to věděl rolník 
z prvního století také. Můžeme popsat sílu života, můžeme ji spustit, ale nemůžeme ji vyrobit. 
Můžeme objasnit, jak funguje růstový proces v nejmenších detailech, ale jsme jako ten rolník 
v podobenství - nevíme, co v konečném důsledku růst způsobuje. Ale víme, jak se sázejí rostliny, jak 
se zalévají a jak se o ně má pečovat. Bible přesto nabízí naší komplexní nevědomosti jednoduché 
odpovědi. Ve výše uvedeném podobenství Ježíš učí, jak setba „sama od sebe“ roste, jsou-li splněny 
příslušné podmínky. Pavel píše v 1.Kor 3,6-7: „Já jsem zasadil, Apollos zaléval, ale Bůh dal vzrůst; a 
tak nic neznamená ten, kdo sází, ani kdo zalévá, nýbrž Bůh, který dává vzrůst.“ A žalmista píše: 
„Dáváš růst trávě pro dobytek i rostlinám, aby je pěstoval člověk, a tak si ze země dobýval chléb.“ (Ž 
104,14) 

Rozhodující otázka, kterou si musíme odpovědět, zní tedy: „Jak mohu ve svém sboru spustit 
spontánní růst učedníků? Odpověď spočívá v rozsévání setby. Plodnost začíná dobrou setbou do dobré 

 
1 V následujícím textu překládám takto: multiplikation = růst; addition= přidružování –  pozn.překl. 
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půdy. Bůh vytvořil všechen život s cílem růstu a reprodukce. Máme již vše, co potřebujeme, abychom 
zažili růst v církvi; musíme jen uvolnit přirozené prvky, které Bůh umístil do všech živých bytostí. 

V Janovi 6.kapitole vystavil Ježíš své učedníky zkoušce tím, že je vyzval udělat nemožné. 
Vyžadoval od nich, aby obstarali něco k jídlu pro množství přes pět tisíc hladových lidí na odlehlém 
místě v blízkosti Genezaretského jezera. S 200 denáry v kapse ( jeden denár byla zhruba denní mzda) 
přišli bezvýsledně zpátky k Ježíšovi bez víry, že by mohli splnit jeho přání. Se svou vírou jako 
hořčičné zrnko přinesl Ondřej večeři jednoho chlapce. Řekl: „Zde je malý chlapec, který má pět 
ječných chlebů a dvě ryby; ale co je to pro tolik lidí!“ Ondřej mohl vidět to množství lidí, které se 
sestávalo asi z 5000 mužů a asi ještě více žen a dětí, a nabídl rezignovaně svačinu malého chlapce. „Co 
je to pro tolik lidí!“ Skutečnost, že se vůbec o tom zmiňuje, dovoluje u něj tušit přinejmenším trochu 
víry. Ježíš vzal těch pět malých chlebů a dvě ryby, poděkoval, lámal a rozděloval lidem. V rukou 
Ježíšových se jídlo rozmnožilo a všechny nasytilo. Nakonec zůstalo dvanáct košů zbytků. 

Množství ztracených lidí ve světě je obrovské. Církev v západním světě není právě veliká. 
Musíme se obrátit se svou malou vírou na Ježíše a říci mu: „Zde je něco, není to mnoho, nestačí to, ale 
alespoň něco.“ Pokud nejsme v rukou Ježíšových, nezasáhneme lidi v tomto světě. 

V mé kanceláři visí obraz, který není jen pěkným uměleckým dílem, nýbrž představuje pro mne 
stálou výzvu. Je to kresba zemřelého Richarda Odena, dříve děkana Akademie umění Kalifornské 
státní univerzity v Long Beach (CSULB). Kresba ukazuje dvě ryby a pět malých chlebů. Chleby jsou 
tak uspořádány, že  tvoří člověka na kolenou, který zvedá své ruce k Bohu. Pod kresbou stojí napsáno: 
„Zde je malý chlapec, který má pět ječných chlebů a dvě ryby; cožpak to stačí pro tolik lidí?“ Pro 
Neila a Danu od Dicka Odena, 4. června 1983.“ 

Když jsem studoval umění pod Dickovým vedením na CSULB, stal jsem se křesťanem a o 
několik let později jsem přijal povolání pro církevní službu. Proto jsem se rozhodl nezačínat 
uměleckou kariéru. I když Dick sám nebyl křesťanem, zdálo se, že porozuměl, co by se mělo stát 
z mého života, a s rozpoznáním, které kazatelům často schází, pochopil, že tento jeden verš shrnuje 
můj celý život. Nakreslil tento obraz a daroval ho Daně a mně k naší svatbě. 

Dick viděl, že jsem byl učedníkem, který mohl Bohu nabídnout příliš málo, aby nasytil masy, 
ale v Ježíšových rukou to stačí.  Pokud chce Ježíš rozmnožit náš život, může zasáhnout celý svět, ale 
vše začíná tím, že zasadíme hořčičné zrno a předáme Ježíši vše, co máme. 

Věřím, že Ježíš stále ještě staví své učedníky před tuto zkoušku. Myslím, že ten úkol, který od 
nás očekává, uvidíme a se skromnými prostředky, které máme, se na něj obrátíme a řekneme: „Není to 
mnoho, ale nyní převezmi můj život.“ Pokud se nedáme do Ježíšových rukou, nejsme nic víc než 
skromný sáček plný chleba ke svačině. Ale v jeho rukou můžeme zažít růst, který naplní srdce zástupů. 

 

3. Principy předávání štafetového kolíku 

Jednou někdo řekl: „Poslední slova jsou stále platná.“ Slova, která  si vyměňujeme 
v posledních okamžicích svého života s lidmi, které milujeme, jsou obyčejně nanejvýš důležitá. 
Kdybyste věděli, že máte už jen pár dní do konce svého života, jak byste strávili svůj čas? Dívali byste 
se na televizi? Četli byste román? Opalovali byste se až dohněda? Šli byste nakupovat do sousedního 
nákupního centra? Asi ne. Pravděpodobně byste čas strávili s lidmi, kteří jsou pro vás nejdůležitější. A 
pravděpodobně byste s nimi nemluvili o počasí nebo o fotbale. Mnozí z nás by dávali pozor, aby jejich 
slova nebyla hloupá a zbytečná, nýbrž aby zůstala nezapomenuta, neboť by šlo o poslední slova. 

Jeden můj blízký přítel zemřel na rakovinu. Navštívil jsem ho během jeho posledních dní 
života. Byl doma. Když jsem vstoupil do místnosti, zaznamenal jsem nejdříve pach smrti, a zdálo se, 
že smrt již napjatě čekala jako sup nad zdechlinou. Vedle mého přítele stály přístroje, na nichž se 
rozsvěcovaly malé lampy. Občas bylo slyšet pípnutí. Stroje měly pomáhat tišit bolest, kterou Jim 
musel snášet od té doby, co rakovina zasáhla velkou část jeho těla. Chyběla mi slova a skoro nic jsem 
neřekl, což bylo asi to nejlepší. Vlastně jsem přišel, abych Jimovi posloužil, ale nakonec sloužil Jim 
mně. Nějakou dobu jsme se bavili, a pak jsem se chystal odejít. Tu mi Jim řekl: „Neile, musím ti říci 
ještě něco důležitého, ale nyní to nejde, řeknu ti to zítra.“ Slíbil jsem mu, že zítra zase přijdu. Tu noc 
zemřel. Od té doby se stále sebe ptám, co mi chtěl říci. Jednoho dne mi to řekne, ale doufám, že pak už 
to nebude tak důležité. 

Naštěstí se nemusíme ptát, jak asi zněla poslední slova apoštola Pavla. Druhý dopis Timoteovi 
je Pavlovou poslední vůlí a jeho závětí. Ve svých posledních hodinách v žaláři před smrtí tímto 
dopisem předává Pavel svému žáku a následovníku svá nejnaléhavější slova. Jak si asi umíte 
představit, je to velmi osobní a emotivní dopis. V čase, kdy se Pavel ohlíží za svým životem, sám sebe 
se ptá: „Co zůstane z mého působení v tomto světě?“ Ve svém dopise zavazuje Timotea, aby v jeho 
díle pokračoval po jeho smrti. Ve druhém dopise Timoteovi nalézáme principy, které Pavel považuje 
za důležité pro učednictví. Ukazuje nám, které složky jsou nutné, pokud chceme zažít, jak se životy 
mění a služby rostou, a pokud chceme mít dlouhotrvající vliv na generace, které přijdou po nás. 
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Pavel uvádí druhou kapitolu tím, že vysvětluje, jak důležitý je růst učedníků a vedoucích pro 

sílu a budoucnost  církve. Píše: „Ty, můj synu, buď silný milostí, která je ti darovaná v Ježíši Kristu. 
Co jsi slyšel ode mne před mnoha svědky, svěř spolehlivým lidem, kteří jsou schopni učit také jiné.“ 

Chtěl bych vás upozornit v tomto odstavci na tři věci. Ukazují, co je podstatou  silného a 
rostoucího sboru a co tento způsob  růstu motivuje a podporuje. V následujících kapitolách pak 
objevíme, kteří lidé jsou vhodní jako nejlepší kandidáti pro start takových procesů a které dovednosti 
jsou podstatné pro změnu života. Poté objasníme, v jakých souvislostech se tyto principy nejlépe dají 
uskutečnit, aby se dal do pohybu růst a změna životů. A na konci tohoto oddílu uvidíme na základě o 
příkladu, jak Bůh uvedl do pohybu změny životů a růst učedníků v jednom jinak docela normálně 
vypadajícím sboru. 

3.1. Posílení sboru: silní učedníci – silný sbor, rostoucí učedníci – 
rostoucí sbor 

Pokud chcete zanechat trvalý odkaz ve vztahu k růstu, zní první princip takto: Vše začíná tím, 
že  vy sám jste silným učedníkem Ježíše. Nezačíná to tím, co děláte, nýbrž tím, že jste v Kristu. 
E.M.Bounds jednou napsal: „Lidé pořád hledají lepší metody, Bůh pořád hledá lepší lidi. 
(E.M.Bounds: Power through Prayer, Zondervan, str. 32)  
 Kristus nemá žádný zájem o to, aby rozmnožoval řady slabých a žalostných křesťanů; to by vše 
jenom zhoršilo. Chtěl by více silných následovníků. Proto Pavel napomíná Timotea hned na začátku: 
„Buď silný milostí, která je ti darovaná v Kristu.“ Je to milost Kristova, která nám dává sílu, abychom 
byli následovníky, kteří nesou plody. A je to jeho milost, kterou můžeme předávat dalším, když je 
vedeme k následování a růstu. Dostáváme milost, abychom ji mohli dávat dál. Čím více Boží milost 
proměnila náš život, tím silněji se může dotknout života lidí kolem nás. Jak jednou řekl Chuck Colson: 
„Vyvážet nemůžete nic, když nemáte nic skladem.“ 
 Na počátku silného sboru stojí silný následovník Ježíše, který činí další silnými následovníky, 
ti opět dále vedou další k následování a tak stále dále. Tak vypadaly Boží záměry s církví vždycky.  
Pavel nám vysvětluje, že silný křesťan je křesťan, který se reprodukuje2. Analogicky silný sbor je sbor, 
který se reprodukuje3. 
 Síla přichází s růstem. Růst je moc budící úctu. Princip růstu spouští explozi v atomové bombě. 
Růst následovníků umožnila hrstce učedníků, aby se stali strhující církví, která přežila a přemohla 
nejmocnější světovou říši v celých dějinách – Římskou říši. Dnes jsme částí této církve, protože  
křesťané všech generací před námi vzali vážně misijní poslání a předali svou víru dále. 
 To je to, co činí církev živoucí a silnou. To je také to, co činí církev trvalou. Misijní poslání 
platí všem křesťanům, nejen profesionálním křesťanským vedoucím. Pokud vezmeme misijní pověření 
normálnímu křesťanovi z rukou, oslabíme okamžitě celou církev a zkrátíme její životnost. Pokud ale 
nasadíme všechny křesťany pro splnění misijního poslání, začne se církev okamžitě i v dlouhodobé 
perspektivě uzdravovat, oživovat a bude trvalejší. 
 Jak řekl Rick Warren, pastor sboru Saddleback Community v Kalifornii: „Silný sbor je určen 
nikoliv počtem míst k sezení, nýbrž kapacitou lidí, které je možné vyslat.“ (Rick Warren: Církev s vizí, 
nakl. Projektion J/C&P, 1998, str.34) 

3.2. Podnět k pravému růstu: cukr místo biče 
Druhý růstový princip souvisí s naší motivací. Koně můžete sice dovést k vodě, ale nemůžete 

ho donutit, aby se napil. Jsou různé možnosti, jak motivovat koně, aby pil: ostruhy, uzda, jezdecký 
bičík a přirozeně také cukr ze známého rčení. Jak bičík tak cukr budou koně motivovat. Bičík je 
malým bičem, s nímž můžete koně plácnut po zadku, aby se rozběhl. Když chcete, aby kůň zvýšil 
tempo, jednoduše ho plesknete bičíkem. Tento postup by asi fungoval i u lidí, ale moc bych vám ho 
nedoporučoval. Bičík funguje jen tak dlouho, pokud jím jezdec vykonává určitý tlak. Naproti tomu 
cukr funguje pořád, jakmile ho kůň uvidí. Pokud kůň jde do stáje a vidí bičík pověšený na stěně, nedá 
se hned do cvalu. Ale když přijde kůň do stáje a uvidí cukr v rohu na podlaze, okamžitě ho chňapne. 
Jedna forma motivace vykonává vnější tlak, zatímco ta druhá odpovídá vnitřnímu přání koně. 
Nemůžete sice koně donutit, aby se napil, ale můžete posypat solí jeho oves. Pak bude mít žízeň a 
bude pít vodu. 
 Motivace k následování Krista a k růstu učedníků proto musí vycházet zevnitř. Pavel důtklivě 
naléhá na Timotea, protože ví, že už dlouho nebude žít. Timoteus Pavla brzy už nebude mít, aby mohl 
být od něj povzbuzován. Pokud stimul k tomu, aby lidé byli vedeni k následování, nevychází zevnitř, 

 
2 tj. přivádí další k učednictví – pozn.překl. 
3 tj. rostou řady silných učedníků – pozn.překl 
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tak se jednou celý proces definitivně zhroutí a nepovede dále. Učednictví, které se opravdu 
reprodukuje, je motivováno zevnitř. 
 V Př 16,26 čteme: „Hlad dělníka pracuje za něj, neboť ho popohánějí jeho ústa“4 Obyčejně se 
nemusím povzbuzovat k tomu, abych jedl. To za mě vyřídí můj hlad. Většina z nás nepotřebuje žádnou 
vnější motivaci k tomu, aby jedli. Ba naopak ji potřebujeme spíš k tomu, abychom nejedli. Existuje 
celé průmyslové odvětví, které nás chce nabádat k tomu, abychom nejedli – dietový průmysl. Mohli 
bychom si myslet, že dietový průmysl konkuruje potravinářskému průmyslu, ale čím více roste 
potravinářství, tím lépe se daří také dietářství. Potravinářský průmysl se dotýká naší vnitřní motivace, 
a je proto úspěšnější než dietářský průmysl, který používá motivaci vnější. 
 Pavel oslovuje Timoteovu vnitřní motivaci, kterou si Timoteus udrží i v časech osočování a 
zvratů. Pavel používá různé analogie a napomenutí, aby ukázal hnací sílu, kterou potřebujeme, 
abychom vytrvali tváří v tvář utrpení a těžkostem. Pavel připomíná šest klíčových faktorů. Vypočítává 
tři přirozené stimuly a tři duchovní pobídky ke křesťanskému životu. 

3.2.1. Přirozené motivační faktory 

1. Přání, aby na nás byli hrdí ti, kterým jsme odpovědni. Pavel píše: „Žádný, kdo táhne do války, 
nezaplétá se do záležitostí všedního života, neboť chce, aby jeho vojevůdce s ním byl 
spokojen.“(2.Tim 2,4) 4 
 
2. Přání být dobrým, jak je to jen možné. Pavel popisuje tuto motivaci, když říká: „A kdo se účastní 
závodu, obdrží vítězný věnec jen tehdy, když závodí podle pravidel.“ (2.Tim 2,5; 4,6-8) 4 
 
3. Přání těžit z výsledků našeho snažení. Pavel píše: „Rolník, který vykoná celou práci, má jako první 
obdržet svůj díl sklizně.“ (2.Tim 2,6). 4  

3.2.2. Duchovní motivační faktory 

4. Být dojat Kristovou láskou, která se manifestuje jeho obětí za naše hříchy. Pavel apeluje: „Myslete 
na to, že Ježíš Kristus, potomek Davidův, vstal z mrtvých; tak zní moje evangelium, pro nějž mám 
trpět a dokonce jsem spoután jako nějaký zločinec, ale Slovo Boží není spoutáno.“ (2.Tim 2,8-9) 4      
 
5. Soucit s lidmi, kteří ještě neznají Boha. Pavel popisuje svou vlastní motivaci těmito slovy: „To 
všechno snáším kvůli vyvoleným, aby také oni dosáhli spásy v Ježíši Kristu a věčné slávy.“ (2.Tim 
2,10) 
 
6. Inspirace, která je zakořeněna v Božím charakteru. Pavel nám připomíná Boží věrnost. Píše: 
„Věrohodné je to slovo: Jestliže jsme s ním zemřeli, budeme s ním i žít. Jestliže s ním vytrváme, 
budeme s ním i vládnout. Zapřeme-li ho, i on nás zapře. Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, neboť 
nemůže zapřít sám sebe.“ (2.Tim 2,11-13)  
 

Všechny tyto motivy vycházejí zevnitř a přivádějí člověka k tomu, aby se zřekl okamžité 
odměny ve prospěch větší věci. Pavel pobízí Timotea, aby sboru tyto věci připomínal (2.Tim 2,14). 
Uvedené motivační faktory startují hlad po Kristu a pomáhají vytrvat i ve vnějších tlacích a odporu 
(2.Tim 2,3.9). 
 Klíč k efektivnímu učednictví a růstu počtu učedníků spočívá v tom, že povzbuzujeme jejich 
vnitřní motivaci. Mnoho metod učednictví sahá zpět po vnější motivaci, která působí podstatně slaběji. 
Necháme lidi podepsat „smlouvu“ (nebo to zduchovníme a pojmenujeme to „závazné společenství5 “), 
v níž vyhlásí, že jsou připraveni projekt uskutečnit.  Nebo dáme jednu židli navíc při každém setkání, 
což se stále více doporučuje, a ta židle nám má připomínat, že máme zasáhnout a pozvat další lidi. 
Kdyby prázdné židle získaly pokaždé jednoho člověka pro Krista, to by  pak určitě mnohé sbory zažily 
probuzení ve velkém stylu. Kdo z nás předává evangelium dále tak, že se zaplní jedna prázdná židle? 
A mnohem více by nám mělo záležet na tom, abychom zaplnili nebe. Omluvte, prosím, můj způsob 
vyjadřování, ale myslím to opravdu tak – k čertu s prázdnými židlemi! Měl jsem jednou šéfa, který 
nám za každou minutu, o kterou jsme přišli pozdě na poradu, napařil pokutu jednoho dolaru. Už 
v okamžiku, kdy jsme přistoupili na tuto taktiku, jsme bitvu prohráli. Kdyby byly porady takové, aby 
se tam spolupracovníci lépe cítili, nemusel by vedoucí sahat k tomuto druhu manipulace, aby mohla 
schůze začít přesně. Zavedením pokut udělal naše setkání ještě méně atraktivním. Než aby člověk 
přišel o pár minut později, bylo lepší vymyslet si nějakou omluvu, která  umožnila neúčastnit se 
setkání vůbec. 

 
4 Pro lepší souvislost s textem použito německé znění uvedeného verše přímo z textu – pozn.překl. 
5 Doslova svazek či závazek – pozn.překl. 
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 Pokud učedníci nechtějí jít kupředu, leda z pocitů viny nebo z donucení, proces skončí, jakmile 
se tlak zmenší. Kdybychom posuzovali pohyb čistě podle vnějších měřítek, ač by byl viditelný, nebyl 
by kvalitní, protože by chybělo nadšení učedníků. 
 Základ pro křesťanskou víru je nový závazek, zákon, který Bůh nepíše na kamenné desky, 
nýbrž do lidských srdcí (2.K 3,1-11). Důvod pro trvání křesťanství nespočívá v tom, že bychom snad 
měli lepší pravidla než jiná náboženství nebo přísné tresty pro překročení těchto pravidel. Důvod pro 
trvání církve napříč generacemi spočívá v tom, že Bůh obnovuje lidská srdce. Křesťanská víra začíná 
v jednom srdci, které je zažehnuto ohněm z nebe a na zemi nemůže být uhašeno. Každý jiný popud by 
celou věc spíš poškodil než jí posloužil. Dobrá zpráva spasení z milosti smrtí a vzkříšením Ježíše je 
jiskra, která mění srdce a motivuje nás po zbytek naše života k poslušnosti. 
 Pokud Boží Duch nezasáhne naše srdce a nepohne nás k tomu, abychom investovali náš život 
do nejdůležitější věci světa, pak nás k tomu nedonutí žádné manipulativní taktiky a žádná 
vyumělkovaná přemlouvání. Přesně to odlišuje pravé křesťanství od všech ostatních forem 
náboženství. Evangelium samo promění naši duši tím, že zasáhne podstatu naší víry. Z toho by mělo 
vycházet vše, co jsme a co děláme. Zbytek náboženského světa apeluje na vnější motivaci a dobré 
skutky, aby si člověk zasloužil lepší život. Kdybychom i my takto apelovali na lidi, nenabídli bychom 
tím nic lepšího než nabízí zbytek nepravých náboženství a sekt, které zalidňují náboženský trh. 
Křesťanská víra začíná základním stanoviskem, že nikdo z nás si život nemůže zasloužit a že jsme 
zcela odkázáni na pomoc shora. 
 Pokud byste si mohli vybrat, pracovali byste raději se zaměstnancem, který dělá za mzdu, nebo 
s člověkem, který to má za čestnou bezplatnou službu? Asi byste se rozhodli pro placeného 
zaměstnance. Proč? Protože je lehčí motivovat ho, aby pracoval tak, jak chcete vy. Při finančním 
ohodnocení můžete vytvořit třeba bonus, provizi, zvýšení platu či jiné pobídky. Na druhé straně 
můžete vyhrožovat ztrátou pracovního místa nebo krácením mzdy, když jeho pracovnímu výkonu 
mnohé schází. Vnější motivace má viditelné výsledky. 
 Pokud byste si mohli zvolit, bojovali byste raději proti armádě složené pouze z dobrovolníků 
nebo proti placeným žoldákům? Pro co byste se rozhodli? Zde bych si zase vybral žoldnéře. Proč? 
Nikdo z nich nebude dobrovolně riskovat svůj život. To by nemělo smysl. Za jaký bonus by se 
vyplatilo zemřít? To je jeden z důvodů, proč byla irácká armáda tak lehce poražena při operaci Pouštní 
bouře. Operace se sestávala z bojů, které byly motivovány výlučně vnějšími vlivy a nebyly vojákům 
vnitřní záležitostí. Ale armáda z mužů, kteří jsou připraveni obětovat svůj život věci, je jen těžko 
porazitelná. Sověti to pocítili v Afghánistánu. Technicky dokonalejší zbraně se často nemohou měřit se 
srdcem, které je připraveno položit život za svou věc. 
 Církev je armáda z dobrovolníků bojujících o duše lidí, kteří jsou drženi ve vězení. Musíme být 
připraveni „trpět jako dobrý voják Ježíše Krista“. To je motivace, která může obrátit svět vzhůru 
nohama. Musíme přestat fungovat jako obchodníci, vidět jen zisk, ale místo toho začít jednat jako 
vojáci, kteří bojují ve válce za svou věc, za niž se vyplatí zemřít. 
 Srdci učedníka odpovídá ten druh následování, který bude mít ještě v následujících generacích 
citelný vliv. Naše metody musí vycházet zevnitř a povzbuzovat vnitřní motivaci učedníka, která je 
založena na živoucím vztahu k Bohu (Ř 2,28-29). Naše následování nesmí mít menší cíl než 
proměněný život. Přizpůsobení vnějším postojům nevystačí! Musíme zažehnout v srdcích vášeň pro 
Krista. Pokud neprožijeme, jak se mění náš vlastní život mocí evangelia, nemáme právo očekávat, že 
se naším poselstvím změní svět. Pokud evangelium pro nás není důležitější než život sám, potom 
nebude ani pro svět atraktivní. Když jiní lidé neuvidí, že si evangelia velmi ceníme, proč bychom to 
pak měli očekávat od nich? 

3.3. Jednoduchý proces: Musíme předávat štafetový kolík s lehkostí 
Jestliže je učednictví a růst učedníků pro všechny tak důležitý, musíme najít možnost, jak ho 

také zpřístupnit ostatním, aby mohl být předáván z generace na generaci. Většina metod je příliš 
složitá a hodně závislá na vedoucí osobnosti na to, aby mohla být předávána následující generaci bez 
problémů. Ne všichni křesťané jsou povoláni, aby byli vedoucími osobnostmi, ale všichni křesťané 
jsou povoláni, aby z dalších lidí dělali učedníky! Třetím principem, jímž zachováme trvalý odkaz, je 
zachovat poselství pokud možno co nejjednodušší a nezatížené  složitými metodami. 
 Představte si, že by olympijská pravidla zněla tak, že místo z hliníku by štafetové kolíky byly 
z olova. Štafetové závody by byly jistě stále ještě zajímavé, ale z jiných důvodů. Díváme se na 
olympiádu, abychom viděli atletiku, eleganci a sportovní výkony, ale ne žádnou frašku. 
 Dosud sbory téma učednictví takto braly. Mnohokrát nezažijeme žádný růst, protože štafetový 
kolík, který máme předat dál, je prostě příliš těžký. Je to tak komplikované a obtížené zbytečnou 
zátěží, že se předávka kolíku dalšímu běžci vůbec neuskuteční, ale kolík spadne na zem. Musíme celý 
proces zjednodušit tak, aby kolík mohl být předán, aniž by byly obětovány podstatné prvky, které 
proměňují život. 
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 Jako student umění jsem dostal velmi cennou lekci, kterou jsem začlenil do všech oblastí svého 
života: Méně je více. Nejlepší věci jsou často ty nejjednodušší. 
 Nejobávanější slova ve slovníku rodičů znějí: „Musí se to smontovat“.  Mnozí strávili poslední 
večer před Vánocemi tím, že se začali zaobírat tlustým návodem k použití, který byl napsán malým 
písmem a třemi jazyky, z nichž žádný nevypadal jako čeština, jen proto, aby sestavili složitou hračku 
pro své děti. Čím je něco komplikovanější, tím spíš se to může zhatit. V takových okamžicích se 
naučíte cenit si hesla „méně je někdy více“. 
 Často jsme nevěnovali jednoduchým věcem pozornost v domnění, že jsou povrchní. Ale 
jednoduché věci mohou mít často i velikou hloubku. Neměli bychom zaměňovat kalnou vodu 
s hlubokou. Když je rybník kalný, ještě to zdaleka neznamená, že je také hluboký. Průzračné jezero se 
může zdát mělké, protože můžete vidět až na dno, ale přesto může být velmi hluboké. Jednoduchost 
není povrchnost. 
 Jsem přesvědčen o tom, že jednoduchost je o stupeň výše než složitost. Co je lehké, je často 
jednoduché, ale ne vše, co je jednoduché, je také lehké. Udělat něco jednoduše stojí mnoho úsilí a 
vyžaduje jisté schopnosti. Je jednoduché vytvořit něco složitého; stačí jednoduše něco přidat. Ale 
vytvořit něco, co je zároveň jednoduché i hluboké, představuje velkou výzvu tvořivosti. 
 Ralph More, zakladatel sborů Hope Chapel, které se dosud rozrostly na více než 100 sborů po 
celém světě, vypráví  o jednom eskymáckém kmenu, který disponuje slovní zásobou o 600 slovech. 
Ptá se: „Jak by vypadal překlad Bible do této kultury?“ Byl by velmi jednoduchý, přímočarý a lehce 
srozumitelný. Církev se musí zredukovat na tyto jednoduché základy. V Božích záměrech bylo utvořit 
to nejhlubší ze všech pravd tak, abychom jej mohli předat dál – a to i v jazyce, který má jen 600 slov.  
V uvedeném kontextu je překladatelská práce velkou výzvou. Ale Bůh miluje Eskymáky a chtěl by jim 
zprostředkovat svou lásku a pravdu. Znal tyto lidi už před stvořením světa a měl od začátku záměr 
nechat jim přeložit své Slovo. Dá se to udělat, ale je to velká výzva. Ralph More říká: „Pokouším se 
myslet na Eskymáky, když dělám plány pro svůj sbor. Jak by uspěla naše příští služba, další program 
nebo nové kázání v tomto sboru?“ 
 Ježíš řekl: „Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi, a já vám dám odpočinout. 
Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý6 a pokorného srdce: a naleznete 
odpočinutí svým duším. Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží.“(Mt 11,28-30) Pro mnoho lidí je 
učednictví tak komplikované, že už to dávno není lehké břemeno. Ale Ježíš chtěl život křesťana 
zjednodušit a odlehčit a dát našim duším pokoj. Plnění misijního poslání má přinášet zotavení, nemá 
být stresující! 
 Předávat lze jen jednoduché, kdežto složité se zhroutí. Vzpomínám si na jedny Vánoce, tenkrát 
jsem přinesl domů své pětileté dceři jednu obrovskou krabici. Krabice obsahovala  kompletní dům – 
hrací dům známého výrobce hraček. Vzpomínám si ještě, že jsem krabici otevíral s určitým 
znepokojením. To první, co jsem zpozoroval, bylo, že chyběly malé díly, nebyly tam žádné součástky, 
nýbrž jenom takové velké, těžké plastové části, z nichž se sestával ten dům. Pak jsem otevřel návod 
k použití, který byl překvapivě jednoduchý. Jednoduché obrázky bez jakýchkoliv textů. 
 Poté jsem hledal seznam nářadí, pomocí něhož by se dům dal sestavit, ale nebylo tu žádné. 
Tato hračka byla geniální. Objevil jsem, že dům byl koncipován jako velké třírozměrné puzzle. 
Jednoduché! Tato hračka přetrvala celá léta, kdy si s ní hrála moje nejstarší dcera, její mladší sestra a 
její mladší bratr. Barvy časem vybledly, ale dům stál pevně i tehdy, když dětem přišlo zajímavé lézt na 
střechu, místo aby si hrály uvnitř. Nakonec jsme dům prodali, úplně funkční, neporušený a ani trochu 
polámaný. Tvůrci této hračky mě velmi ovlivnili. Uměli se vpravit do rodičů a dětí a vymyslet něco, co 
bylo jednoduché, zábavné a nerozbitné. 
 Pokud nám jde o učednictví a chceme předat štafetový kolík následující generaci, musíme celý 
proces co možná nejvíce zjednodušit a upravit ho tak, aby jej bylo možno lehce předat. Jednoduchost 
je klíčem ke splnění misijního poslání v naší generaci. Pokud je proces příliš složitý, zhroutí se při 
předávání další generaci. Čím je proces složitější, tím více nadání je třeba, abychom ho dobře 
pochopili. Čím je proces jednodušší, tím lépe je přístupný širokým zástupům křesťanů. 
 Pavel předal Timoteovi pravdy, které šly tak do hloubky, že se nedaly zapomenout. Shrnovaly 
jeho život a nikdy ho neopustily. Ale současně byly dostatečně jednoduché, že je mohl Timoteus 
předat dále těm, kteří je zase mohli svěřit jiným. Evangelium je nejhlubší pravda, která kdy lidstvu 
mohla být nabídnuta, ale současně je dost jednoduchá, že jí může rozumět i dítě a předat ji dále jiným. 
 Snad právě proto nevidíme žádný růst v oblasti učednictví, že chceme uplatnit příliš brzy příliš 
mnoho. Nemůžeme pochopit skutečnost, že být učedníkem Ježíšovým a následovat ho s plnou 
poslušností je procesem na celý život. Zkoušíme naučit své učedníky v prvním roce tolik věcí, že další 
léta neúmyslně sabotujeme, protože učedníky tolik zastrašíme, že si myslí, že učednictví není pro 
normální lidi. Máme sklon přeceňovat to, co můžeme stihnout za jeden rok, a podceňovat to, co je 
možné udělat během tří let. 

 
6 V něm.: dobrotivý, laskavý – pozn.překl. 
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 Může nám být ku pomoci myšlenka odlišit učednictví od vztahu klient-poradce. Jak už výše 
bylo řečeno, ne každý křesťan je povolán být vedoucím. Slovo učedník v Novém Zákoně znamená 
tolik jako žák nebo učící se. Učedník následuje vedoucího, v tomto případě Ježíše. Misijní poslání 
vyzývá každého z nás, abychom z lidí, kteří Ježíše dosud neznají, činili jeho učedníky. 
 Tím, že kombinujeme učednictví s výukou k vedení, bráníme velkému procentu křesťanů v 
nasazení na misijním úkolu. Ve skutečnosti je učednictví základnou pro dobré poradenství a 
fundovanou výchovou k vedení. Pokud umožníme učednictví a zachováme ho nezatížené 
komplikovanými tréninkovými metodami, bude víc lidí schopno se do něj zapojit a my budeme moci 
znatelně zvětšit jeho rozsah, který je vhodný pro výchovu k vůdcovství. Až budeme mít učedníky, 
kteří rostou ve víře a jejich řady rostou, můžeme uskutečnit záměrný trénink a cílevědomé vzdělávání 
u těch, kteří vykazují schopnosti pro vedení. 
 Pokud jde o učednictví, musíme se vrátit k jednoduchým, ale hlubokým základům. Když se 
pokoušíme naučit mladého křesťana celé teologii, všem duchovním cvičením a metodám, pouze tím 
zastavíme vývoj jeho poslušnosti Bohu. Církev trpí přemírou učení bez poslušnosti. To neznamená, že 
víme mnoho, nýbrž že neuskutečňujeme elementární věci, které víme. Měli bychom proces 
zjednodušit a zpřístupnit plně oblast učednictví a růst řad učedníků. Pak se nám podaří vybudovat 
solidní základnu pro duchovní růst. 
 Potřebujeme systém, který je praktický a zasahující až do hloubky. Musí být jak jednoduchý, 
tak i významný. Systém, který je dostatečně významný na to, aby oslovil vnitřní motivaci křesťana, ale 
dost jednoduchý na to, abychom ho mohli lehce předávat dále. Takový systém posílí církev a 
vyprodukuje jak kvalitativní tak i kvantitativní růst. 
 Pavel mohl opustit tuto planetu vítězně (2.Tim 4,7-8), protože zde zanechal někoho, kdo bude 
moci předat jeho dílo další generaci. Udělali bychom dobře, kdybychom se sami sebe zeptali: 
„Kdybych dnes zemřel, co bych tu zanechal?“ Měli bychom sdílet Pavlovo naléhavé přání mít trvalý 
vliv a investovat sami sebe do učedníků, kteří budou moci předat poselství evangelia následující 
generaci. Kdo je tím Timotejem tvého života? Kdo bude pokračovat, až tu nebudeš? Přežití křesťanství 
závisí na tom, že zde zanecháme lidi, jejichž život bude proměněn a připraven na to, aby pokračovali 
po nás. 
 

4. Kandidáti pro Boží království – kdepak začneme? 

Ježíš vyprávěl mnohá podobenství o Božím království. Mezi všemi vyniká podobenství o 
rozsévači. Je zapsáno ve třech ze čtyř evangelií (Mt 13,1-32; Mk 4,1-20; L 8,15) a zprostředkuje nám 
základní porozumění Božímu království. 

V tomto podobenství popisuje Ježíš, jak se rozšiřuje Boží království. Definuje čtyři druhy půdy, 
z nichž jen jedna je úrodná, která přináší zdravé plody. Druhy půdy představují různé duše. Setba 
v podobenství zastupuje  Boží slovo (L 8,11). 

Co uvolňuje životní sílu, která plodí spontánní růst? Ježíš učí, že k tomu je nutná dobrá setba 
do dobré země. Když je dáno toto spojení, uvolní se síla života. Výsledkem je přirozený a spontánní 
růst. Přirozeným výsledkem tohoto růstu je reprodukce. Později se budeme zabývat tím, jakou roli ve 
změně života hraje Boží slovo jako setba jeho království. V této kapitole se budeme ptát, podle čeho 
rozpoznáme dobrou zem. 

Ježíš použil podobenství o rozsévači, aby nám ukázal, že dobrá půda je faktor, který vše 
rozhoduje (Mk 5,18). Proto je zvlášť důležité, abychom nalezli dobrou půdu, kam by byla zaseta setba 
Božího království, pokud chceme vidět život, růst a reprodukci. 

Snadněji vypátrat dobrou půdu nám pomohou dvě kritéria. Tato dvě kritéria používám, abych 
prověřil půdu, dříve než budu investovat svůj čas a energii. Můžeme sice začít mírnějšími kritérii, ale v 
dlouhodobé perspektivě pak neuvidíme ovoce, o němž mluví Ježíš. Vyplatí se tedy čekat, až najdeme 
někoho, kdo odpovídá těmto jednoduchým, ale rozhodujícím podmínkám. 

4.1. Lidé, kteří bezpodmínečně potřebují Ježíše (L 5,30-32) 
Mnohé učednické programy začínají s lidmi, kteří jsou již spaseni a kteří už žijí oddaně nebo si 

přejí více oddanosti. Když začínáme s procesem učednictví, myslíme si často, že bychom měli začínat 
s lidmi, kteří vykazují velkou oddanost. Domníváme se, že uvidíme větší úspěchy, když hned 
nastoupíme s vyšší úrovní kvality. Avšak v tomto ohledu funguje Boží království diametrálně odlišně. 
Ježíš začíná s lidmi, kteří spásu potřebují nejnutněji. V Božím království se z poražených stávají 
vítězové a ti, kteří vypadají jako vítězové, končí na posledním místě (Mt 19,30; Mk 10,31; L 13,30). 

Často se velkým obloukem vyhýbáme ze zcela pragmatických důvodů lidem, kteří 
nejnaléhavěji potřebují učednictví. Takoví lidé mohou hodně požadovat. Křesťanští vedoucí mají 
dokonce pro tyto lidi své výrazy, které často držíme v tajnosti a používáme je jen v podobě 
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zkratkových slov7. Velmi náročný člověk se tím stává venáčem, a kdo potřebuje velmi mnoho milosti, 
je označován za vemnomila. Cožpak jsme již nevyvinuli kód pro takové lidi, abychom o nich mohli 
mluvit, aniž bychom přitom museli vyjevit svůj skutečný záměr nevšímat si jich? Cožpak nám není 
trapný nedostatek naší milosti a soucitu? 

Mnohdy se doporučuje, že by vedoucí do těchto lidí neměl investovat svůj čas, protože se to 
nevyplatí. A to souhlasí, tito lidé nás mohou stát mnoho sil, když (a) nedělají žádné pokroky a (b) není 
zřízena služba, která by jim mohla dát adekvátní pomoc. Ale pokud těmto lidem nepomůžeme a 
budeme se soustředit jen na „zdravé“ lidi, mineme se posláním církve. Učednický proces musíme užít 
u těch lidí, kteří skutečně velmi potřebují Krista. 

Někdo by řekl, že dobří lidé vykazují dobrou půdu své duše. Ale v našem sboru naopak říkáme: 
dobrou půdu své duše vykazují špatní lidé. Plodné rostliny mají tendenci k tomu, aby nejlépe rostly 
tam, kde jsou nejlépe hnojeny. Mnozí lidé se takřka opíjejí v hnojivu ze špatných rozhodnutí a 
nespravedlnosti. Musíme takové lidi vyhlížet a tam rozsévat semeno Božího království. Ježíš k tomu 
řekl: „Nikoliv zdraví, nýbrž nemocní potřebují lékaře. Přišel jsem, abych povolal hříšníky, nikoliv 
spravedlivé.“ 
  Je dost občerstvující, když můžete poskytnout okamžitou podporu někomu, kdo po pomoci 
touží. Lidé, kteří pomoc potřebují, mohou být pro přepracované křesťany vskutku velmi občerstvující. 
Když člověk prožije, jak se nějaký život radikálním způsobem začíná proměňovat,  znovu si 
připomene, oč vlastně v křesťanské víře běží. 
 Je sedm důležitých důvodů, proč je třeba, aby do učednického procesu vstoupili ti lidé, kteří 
naléhavě potřebují Krista: 

• Zoufalí hříšníci se pevně drží Krista, neboť jejich život je na tom závislý 
• Zoufalí hříšníci prožívají radikální změnu svého života spíš než lidé, kteří jsou již „úplně 

v pořádku“ 
• Zoufalí hříšníci vyznávají své hříchy dříve, protože ty jsou očividné 
• Zoufalí hříšníci se stávají živou reklamní tabulí moci evangelia 
• Zoufalí hříšníci mají obvykle více kontaktů s jinými zoufalými hříšníky, kteří potřebují Krista 
• Zoufalí hříšníci jsou pravým důvodem, proč přišel Ježíš na Zem a proč zemřel. Zachrání je rád. 

Udělejte mu proto radost a předejte evangelium dalšímu zoufalému hříšníku. 
• Zoufalí hříšníci, kteří jsou proměněni evangeliem, dávají Bohu větší slávu, protože to zázračné 

je proměnou více zvýrazněno. Jen Bůh může udělat takové zázraky. 

4.2. Lidé, kteří zůstávají věrní (2.Tim 2,2) 
Tento druhý bod sice není u začínající skupiny zcela zřejmý, ale stává se rozhodujícím 

kritériem pro kontinuitu procesu. 
Pavel psal Timoteovi, že má svěřit to, co od něj slyšel, „spolehlivým lidem, kteří jsou schopní 

učit.“ Když nějaký člověk ze skupiny není věrný učednickému procesu, je ze skupiny vyloučen. 
Skupina by neměla pracovat dále, nejsou-li její členové připraveni pokračovat v procesu. Toto druhé 
kritérium poskytuje kompenzaci lidem, kteří se obávají, že je vyčerpá nějaký velmi opečovávaný 
člověk, který se však nechce dále rozvíjet. 

 

4.2.1. Bůh recykluje lidský odpad a činí z něj učedníky 

Ať zní toto kritérium jakkoliv nepravověrně, přece jen je biblické. Tímto způsobem jednal Bůh 
od začátku. Bůh je fanouškem recyklace. Proměňuje odpad na slávu. Dělá triumf ze šrotu. 
 Bůh si vybírá, koho chce použít, a to jsou nejčastěji lidé, kteří nenacházejí ve světě povšimnutí.  
Rád mění výběrčí daní na lidi, kteří dále předávají pravdu,  a z vyděděnců dělá učedníky.  Je mu více 
ke slávě, když používá slabost, která nemá pro nikoho cenu. Svou přítomnost a moc uvádí do pohybu a 
dělá ze slabých muže a ženy, kteří mají velkou hodnotu nebo se z nich dokonce stávají legendy. Každé 
jeho dítě někde by mělo mít ve své duši otištěna tato slova: „vyrobeno ze 100% recyklovaného 
materiálu“. 
 Zde je jen pár příkladů z bezpočtu dalších, které se nacházejí v Bibli: 
 Vezměme nejprve Davida v rozhodujícím okamžiku jeho života, kdy se nacházel v exilu a 
viditelně ne ve své kůži. Byl pastýřem bez stáda a králem bez království. Hledal únik v jeskyni, jeho 

 
7 Zkratkové slovo (akronym) je vlastní jméno, které vzniká spojení počátečních písmen několika slov. Užívá se především 

v ruštině (př. GOELRO) a v americké angličtině (př. UNESCO), i když ho známe i z němčiny (gestapo). Původ tohoto 

jazykového úkazu je však v hebrejštině (př. TANACH). Zde je uvedeno užití v americkém kulturním prostředí. Pro 

srozumitelnost převádím do češtiny. Venáč (VElmi NÁročný Člověk ; anglicky Very Drainig People = VDP’s); vemnomil 

(VElmi MNOho MILosti). Pozn. překl. 
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rodina přišla za ním. Pak následovali další. Byli vyloučeni ze společnosti, nezapadali do systému. 
V 1.S 22,2 jsou popisováni: 

„Také se kolem něho shromáždili všichni utlačovaní, všichni stíhaní věřitelem a všichni, jejichž 
život byl plný hořkosti. Stal se jejich velitelem. Bylo s ním na čtyři sta mužů.“ 

David by vlastně měl být králem. Nyní se stal náčelníkem outsiderů, vyloučených a exulantů. 
Lidé, s nimiž nikdo nechtěl nic mít, se stali Davidovými přáteli. Žili a bojovali společně. Stali se 
rodinou, kmenem a nakonec armádou. 

Od tohoto okamžiku čteme vždy o Davidovi a jeho mužích (1.S 27,3-4.8). Jednoduše proto, že 
byli s ním, stoupla jejich vážnost a jejich cena. Stali se neohroženými bojovníky. 

Když se David stal slavným, stoupla také jejich důležitost a stali se legendou, o níž se mluví 
ještě dnes. Byli plni beznaděje a stali se hrdiny. Jejich chrabrost se stala známou a napořád se o ní 
můžeme dočíst v Písmu svatém (2.S 23,8-9). 

Také Ježíš si vybíral své lidi podle těchto kritérií. 
Poté co prožil celou noc v modlitbách a důkladném rozvažování, vybral si Ježíš dvanáct mužů 

za své blízké učedníky. Chtěl vložit své království do rukou těchto zvlášť vybraných vyslanců. Muži, 
které vybral, nebyli nijak zvlášť nadaní, dobře vypadající, majetní nebo vzdělaní. Ježíš byl dokonce 
známý tím, že takové lidi posílal pryč (L 18,18-27). Držel se raději výběrčího daní, rybářů a zélotů 
s malými dýkami. Stáli na okraji společnosti a byli to muži s pochybnou pověstí. 

Ježíš si je vyvolil, strávil s nimi mnoho času, školil je, byl jejich vůdcem a nakonec je jmenoval 
za vedoucí (Mk 3,13-19). 

Tak to byli muži, kteří měli obrátit Římskou říši vzhůru nohama! Jména těchto mužů měla být 
vytesána na základních kamenech nového chrámu Božího v Novém Jeruzalémě! 

A konečně se musíme ještě ohlédnout za Pavlem, který si vybíral lidi, jimž se potom věnoval, 
podle týchž kritérií. Když byl v Korintu, v centru všech hříchů Římské říše, řekl mu Ježíš: „V tomto 
městě mně náleží mnoho lidí“ (Sk 18,10). Ve zvráceném a nemorálním městě učinil Pavel mnoho 
hříšníků učedníky Ježíše Krista. Tak nakonec z temnoty povstal nový sbor. Později psal Pavel 
v jednom dopisu do tohoto sboru: „Pohleďte, bratří, koho si Bůh povolává: Není mezi vámi mnoho 
moudrých podle lidského soudu, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených; ale co je světu 
bláznovstvím, to vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré, a co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahanbil silné; 
neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil, ano vyvolil to, co není, aby to, co jest obrátil v nic – 
aby se tak žádný člověk nemohl vychloubat před Bohem.“ (1.K 1,26-29) 

Připomínal jim jejich chabé začátky: 
„Což nevíte, že nespravedliví nebudou mít účast v Božím království? Nemylte se: Ani smilníci, 

ani modláři, ani cizoložníci, ani nemravní, ani zvrácení, ani zloději, ani lakomci, opilci, utrhači, lupiči, 
nebudou mít účast v Božím království. A to jste někteří byli. Dali jste se však obmýt, byli jste 
posvěceni, byli jste ospravedlněni ve jménu Pána Ježíše Krista  a Duchem našeho Boha.“ (1.K 6,9-11) 

Bohu se líbí dělat z vyděděnců mocné lidi a nuly přetvářet na hrdiny. Tímto způsobem může 
ukázat mnohem více svých nádherných vlastností. Jeho úžasná moc se tak zvýrazní. Jeho soucit a 
smilování se ukazuje v tom, když jednoho rybáře přetváří na základní kámen svého království. O to 
tedy jde v Božím království a my se musíme znovu a znovu rozpomínat. 

Pokud si myslíme, že nás naše nejlepší vlastnosti činí cennými pro Boha, tak jsme jako ti, kteří 
jsou naprosto bez užitku. Musíme rozpoznat své slabosti, pokud chceme zažít, jak je Bůh může použít 
pro své záměry. Pavel psal do korintského sboru: 

„Ale Ježíš mně řekl: “Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla.“ A tak se 
budu raději chlubit slabostmi, aby na mně spočinula moc Kristova. Proto rád přijímám slabost, urážky, 
útrapy, pronásledování a úzkosti pro Krista. Vždyť právě, když jsem sláb, jsem silný.“ (2. K 12,9-10) 

 
 
 

5. Základní prvky změny života 

 
V  dopise, jímž jsme se zabývali v předcházející kapitole, kde Timoteus je povolán předat 

pochodeň víry následujícím generacím,  vysvětluje Pavel Timoteovi a také nám, že existují dvě 
podstatné věci, které Bůh používá, jestliže chceme z lidí činit učedníky. Tyto aspekty připravují 
obyčejné lidi k tomu, aby mohli dělat mimořádné věci pro Boha. Oba prvky jsou nutné pro efektivní 
učednictví. Jdou ruku v ruce a jsou tak podstatné pro celý proces, jako dýchání pro život. Jsou životně 
důležité stejně jako přístroj pro podporu činnosti srdce a plic pro člověka v kómatu. Připravují srdce 
k tomu, aby bilo pro Ježíše. Jsou jako výdech a nádech, právě tak jednoduché a právě tak životně 
důležité. 
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5.1. Výdech: vyznání hříchů (2.Tim 2,19-22) 

Pavel napsal Timoteovi:  
„Kdo vyznává jméno Páně, nechť se vystříhá bezpráví. Ve velkém domě nejsou jenom nádoby 

ze zlata a stříbra, nýbrž také ze dřeva a hlíny – jedny pro čisté, druhé pro nečisté věci. Kdo se od toho 
všeho drží čistý, je podoben nádobě pro čisté věci; je posvěcen, použitelný pro Pána, schopný každého 
dobrého díla.“ 8 

První cvičení, kterému se každý musí podřídit, pokud chce být pro Boha užitečný, je vyznání 
svých hříchů. Pokud nejsme očištěni od hříchu, nemůžeme Bohu sloužit k Jeho slávě. Křesťané jsou 
lidé vyznávající hříchy. Jan píše: „Jestliže doznáváme své hříchy, On je tak věrný a spravedlivý, že 
nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti.“ (1.J 1,9) Bez doznávání hříchů není žádného 
očištění. Vyznáváme-li hříchy, stáváme se čistými a věrohodnými, a naše poselství je důvěryhodné. 

Pavel nás srovnává s nádobami. Má tím na mysli nádržky. Mnozí lidé jsou nádobami pro čisté 
věci, jiní pro nečisté. Každý z nás má denně kontakt s oběma druhy nádob. Jeden můj přítel je 
instalatér. Pracuje s nečistými nádržkami – s toaletami. Můj pes rád pije vodu ze záchodových mís – já 
ne. Je to nečistá nádrž. Moje žena Dana a já máme každé úterý večer pravidelný rituál, který má co 
dělat s nečistými nádobami. Když už se pohodlně uvelebím do postele a trošku usnu, připomene mi 
ona láskyplně, že musím naše dvě popelnice – nečisté nádoby postavit na chodník, aby popeláři mohli 
ráno odpadky odvézt.  

Abych svému sboru postavil plasticky před oči rozdíl mezi čistými a nečistými nádobami, 
požádal jsem je, aby si představili v mých rukou dvě různé nádoby, obě zaručeně dezinfikované a 
naplněné průzračnou studenou vodou. Jedna nádoba byla z křišťálového skla, druhou nádobou byl 
nočník. Jakkoli byly nádoby čisté, nikdo by se nechtěl napít vody z nočníku, protože nočník je 
nečistou nádobou. Ale když přijdete ke mně domů na jídlo a já bych vám naservíroval menu 
v prvotřídním porcelánu a křišťálových sklenicích, s radostí byste si nabídli, neboť byste se cítili 
poctěni. Dana a já jsme ve skutečnosti jen zřídka použili náš dobrý porcelán od dob naší svatby, což 
ukazuje, že je skutečně poctou z něho jíst. Pavel nám tímto příkladem zvýrazňuje, že můžeme být 
čistými nádobami a naše poselství tím získá na váze, pokud se necháme očistit prostřednictvím pokání 
z našich hříchů. 

Král David, muž podle Božího srdce, nebyl vůbec perfektním mužem. Dopustil se některých 
z těch nejobtížněji představitelných hříchů: manželské nevěry, vraždy, lži a zatajování. Ale vrátil se 
zpátky k Bohu. Ve svém pokání po aféře s Batšebou řekl: „Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém 
nitru pevného ducha. (…) Budu učit nevěrné Tvým cestám a hříšníci navrátí se k Tobě.“ (Ž 51, 12.15) 
Naše poselství může být nyní přijímáno ztracenými dušemi, pokud jsme očistili své duše vyznáním 
hříchů.  

Vyznání hříchů je slovním souhlasem. Když chce mít policie doznání, snaží se přimět pachatele 
k přiznání ve věcech, které mu jsou přičítány. Když vyznáváme Bohu své hříchy, vyjadřujeme tím, že 
jsme s Ním zajedno v tom, že naše hříšné chování je špatné a nesvaté.  

V životě křesťana je prostor pro to, abychom vyznávali hříchy spolu s ostatními, kteří sdílejí 
stejnou víru a společný cíl. Jakub píše, že můžeme zakusit uzdravení, pokud budeme vyznávat hříchy 
v rámci našich modliteb (Jk 5,16). 

Pravidelné vyznávání hříchů učiní ostatní lidi citlivými na poselství, které jim chceme sdělit. 
Často si myslíme, že v očích ostatních ztratíme na věrohodnosti, když vyjevíme svá nejtajnější 
tajemství. Avšak mnozí udělali zkušenost, že pravý opak toho byl pravdou. Když si dodáme odvahy, 
abychom mluvili o svých nepřístojnostech, budeme věrohodní v očích mnohých, protože prokážeme 
pokoru, odvahu a upřímnost. Jiní nás budou vnímat jako autentické, odvážné, ale především lidské 
bytosti. Spíše tím získáme na velikosti, než že bychom ztroskotali. Je důležité, abychom to činili 
v chráněném prostředí, v němž je vysoce ceněná důvěra.  Často je náš strach neoprávněný. Bez 
vyznání hříchů zůstává jenom nedůvěra a přetvářka. Lidé vědí, že člověk je chybující. Když  
předstíráme, že nemáme žádné chyby, probouzíme tím v druhých jen nedůvěru, ale nikoli 
důvěryhodnost. 

Opravdu si myslíme, že si o nás jiní myslí, že nehřešíme? Opravdu si myslíme, že můžeme mít 
nasazené své masky a nechat lidi věřit, že nejsme vystaveni žádným pokušením a chybám? Přirozeně 
ne. Když tedy vyznáváme své hříchy, spíše tím upevňujeme naši autentičnost, než bychom vráželi 
kudlu do zad naší důvěryhodnosti. Platí to především, pokud jde o náš vztah k Bohu. Jeho nemůžeme 
oklamat nikdy našimi maskami. On ví, kolik vlasů nám roste na hlavě, a ví také, jaké myšlenky 
probíhají v naší hlavě. Před všemohoucím Bohem nemůžeme nic skrýt. Když tedy vyznáváme své 
hříchy, tak On ani v nejmenším není šokován. 

V nebi neexistují skrývané skandály. Když vyznáváme své hříchy, nepřivádíme Boha do 
rozpaků. Naopak: děláme mu tím radost. V již připomínaném žalmu píše David: „Oběť, kterou bych 

 
8 Přeloženo doslovně z německé citace – pozn. překl. 
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dal, se Ti nezalíbí, na zápalných obětech Ti nezáleží. Zkroušený duch, to je oběť Bohu. Srdcem 
zkroušeným a zdeptaným Ty, Bože, nepohrdáš“ (Ž 51, 18-19). 

Když vyznáváme své hříchy a jsme očišťováni, jsme posvěcováni a použitelní pro Pána „ke 
každému dobrému dílu“.  

5.2. Nádech: přijímat Boží slovo a poslouchat Boha   (2.Tim 3,16-17) 
Druhým bodem je pravidelné přijímání Písma svatého. Pavel píše ve zmiňovaném dopise o 

něco později:  
„Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, 

k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu.“9 
Ta výpověď je jasná: Je to právě Boží slovo, které proměňuje život. Může nás držet daleko od 

hříchu (Ž 119, 9-11). Provádí operace v otevřeném srdci naší duše, abychom byli uzdraveni z hříchu 
(Žd 4,12). Je nám návěstím (Ž 119, 105) a odděluje nás pro Boží záměry. Byla by hloupost věřit, že 
můžeme vyzbrojit člověka něčím menším, než Božím slovem. Žádné knihy, materiály nebo kázání 
nám nemohou nahradit pravidelnou lahůdku Božího slova. 

Když vyznáváme své hříchy, vydechujeme zkažený vzduch. Když čteme Bibli a přemýšlíme o 
tom, co je tam napsané, vdechujeme čistý vzduch. K dýchání patří oboje. Očišťování od hříchů nás 
připravuje na každé dobré dílo; čtení Bible nás pro každé dobré dílo vyzbrojuje. To jedno nás 
připravuje pro to, abychom byli použitelní, to druhé nás pro toto dílo vyzbrojuje. Je nesmyslné a 
dokonce nebezpečné mít výzbroj a nebýt vyškolen k tomu, jak ji použít. Ale právě tak nemůžeme být 
efektivní v přípravě na nějaký úkol, když k němu nemáme potřebnou výzbroj. 

K efektivnímu učednictví patří oba prvky, pokud má být život proměněn směrem zevnitř ven. 
Petr nám píše: 
„Vždyť jste se znovu narodili, nikoli z pomíjitelného semene, nýbrž z nepomíjitelného, skrze 

živé a věčné slovo Boží. Odhoďte tedy všechnu špatnost, každou lest, přetvářku, závist, jakékoliv 
pomlouvání a jako novorozené děti mějte touhu jen po nefalšovaném duchovním mléku, abyste jím 
rostli ke spasení; vždyť jste okusili, že Pán je dobrý.“ (1.Pt 1,23; 2,1-3) 

Petr je s Pavlem zajedno v tom, že oba prvky jsou nezbytné pro rozvoj učednického života: 
Plynulé očišťování od hříchů a trvalé sycení Božím slovem. Existují přirozeně různá další duchovní 
cvičení, která jsou důležitá pro rozvoj učedníka, příkladně modlitba a chvála. Nechtěl bych tímto 
vyloučit jiná cvičení, že by snad byla zbytečná nebo výlučná, chtěl bych spíš vyzdvihnout oba výše 
uvedené prvky, které jsou tak důležité pro růst a rozvoj učedníka. Tyto dva prvky vytvářejí základy, na 
níž mohou být vystavěny ostatní duchovní úkony. 

 
9 V němčině dokonce užito „připraven a vyzbrojen“ – pozn.překl. 

 

 
 

6. Nejlepší prostředí pro životní proměnu 

 
Životní proměna se nejsnáze uskutečňuje v prostředí sboru. Neexistují křesťané – sólisté, 

jejichž víra je zdravá. Potřebujeme se navzájem, abychom mohli bojovat s hříchy v našich životech. 
V 2.Tim 2,22 píše Pavel: „Vyhýbej se mladické prudkosti, usiluj o spravedlnost, víru, lásku a pokoj 
s těmi, kdo vzývají Pána z čistého srdce.“ Všimněte si množného čísla, které Pavel používá v tomto 
verši, s nímž jsme se již setkali v souvislosti s učednictvím ve verši: „Co jsi ode mne slyšel před 
mnoha svědky, svěř to věrným lidem, kteří budou schopni učit zase jiné.“ 

Potřebujeme se navzájem. Růst je produktem společenství. Téměř ve všech oblastech přírody 
jsou nutné dvě bytosti k tomu, aby vytvořily nový život. Když Bůh stvořil člověka, řekl: „Ploďte a 
množte se a naplňte zemi.“ To platí také pro Jeho učedníky. Také ti mají být plodní, mají se množit a 
mají naplnit zemi. Náš život je proměňován, nalézáme-li se v obecenství.  

Jsem přesvědčen o tom, že nejlepším prostředím pro proměnu života je společenství o dvou 
nebo třech lidech. V celé Bibli se pravidelně nacházejí pokyny pro skupiny o dvou nebo třech lidech. 
V následujícím bych vám chtěl vyjmenovat pět biblických důvodů, proč si myslím, že skupina o dvou 
nebo třech lidech je nejlepším zázemím pro proměnu životů: 

6.1. Společenství 
V Kaz 4, 9-12 stojí: „Lépe dvěma než jednomu, mají dobrou mzdu ze svého pachtění. Upadne-

li jeden, druh jej zvedne. Běda samotnému, který upadne; pak nemá nikoho, kdo by jej zvedl. Také 
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leží-li dva pospolu, je jim teplo; jak se však má zahřát jeden? Přepadnou-li jednoho, postaví se proti 
nim oba. A nit trojitá se teprv nepřetrhne!“ 

Proměna života se neuskutečňuje ve vakuu, nýbrž prostřednictvím vztahů s jinými lidmi. Od 
začátku Bůh říká: „Není dobré být člověku samotnému.“ Bůh nás vybavil touhou po společenství. 

Společenství může sestávat sice z více než tří lidí, ale skupina tří lidí může nabídnout 
nejsilnější formu obecenství. Pro mnohé lidi je ve skupině více než tří lidí těžké udržet takové těsné a 
pevné vztahy, které mohou proměnit náš život.  

Tři osoby jsou pro skupinu ideálním počtem, abychom prožili prostřednictvím obecenství růst. 
V takové skupině sice není nemožné, ale přece jen těžké, aby jedna osoba dominovala v rozhovoru. Ve 
skupině tří lidí je také těžké se schovat. Ve skupině tří lidí nejsnáze zapojíme všechny účastníky. 
Kdežto když skupina roste, mnozí vystupují do popředí, zatímco jiní se stahují do pozadí. 

6.2. Vykazatelnost 
V 1.Tim 5, 19 čteme: „Stížnost proti starším nepřijímej, leda na základě výpovědi dvou nebo tří 

svědků.“  
Bez jisté míry závaznosti bychom toho v životě mnoho nedali do pořádku. Chceme-li být 

podobni Bohu, potřebujeme jeden ke druhému odpovědnost. V Novém zákoně je minimálně 28 
zmínek o vzájemnosti. A ještě mnohem více, když nepočítáme ty, které se opakují. Potřebujeme se 
navzájem.  

Je těžké, aby lidé prožívali vzájemnou závaznost, jsou-li ve velkém počtu a dobře se neznají. 
Skupina dvou nebo tří lidí může zažít závaznost v mnohem větším měřítku. Právě tam nalézáme 
podporu od lidí, kteří žijí opravdově svůj život. 

6.3. Důvěra 
V Mt 18, 15-17 stojí: „Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima; dá-li si říct, 

získal jsi svého bratra. Nedá-li si říct, přiber k sobě ještě jednoho nebo dva, aby ‚ústy dvou nebo tří 
svědků byla potvrzena každá výpověď ‘. Jestliže ani je neuposlechne, oznam to církvi…“ 

Pokání je nutné, aby se člověk očistil a připravil ke službě. Aby se však mohlo uskutečnit, musí 
probíhat v důvěrném prostoru. Lidé se cítí dobře jen velmi zřídka, pokud mají své hříchy vyznávat 
před větší skupinou lidí a přitom mnohé z nich neznají. Smíšená domácí skupinka také není jistě 
vhodná k tomu, aby člověk zveřejnil své nejtemnější tajemství. Skupina dvou nebo tří lidí téhož 
pohlaví, kde se všichni znají a starají se jeden o druhého, je nejjistějším místem, kde se může mluvit o 
osobních problémech.  

Kromě toho je možné v tak malé skupince lépe kontrolovat důvěru. To platí především tehdy, 
když je každý účastník stejnou měrou otevřený i zranitelný. Když je přesto narušena důvěra, je seznam 
podezřelých velmi krátký. 

Ježíš sám považoval za nejvhodnější skupinu dvou nebo tří lidí, pokud musel být někdo 
konfrontován s hříchem. Tímto způsobem mohla být zachována důvěra (Mt 18, 15-17).  

6.4. Pružnost 
V Mt 18, 20 čteme: „Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já 

uprostřed nich.“  
Za těmito Ježíšovými slovy se jistě skrývá mnohem více, ale pružnost je jedna z předností 

takovýchto skupin. 
Mnozí z nás vědí, jaké to je, když zkoušíte koordinovat termíny mnoha lidí. Přednost skupiny 

sestávající ze dvou nebo tří lidí tkví v tom, že je jednodušší nalézt společný čas, kdy se všichni mohou 
sejít.  

Druhá logická přednost lidí v tak malé skupině je, že se mohou setkat téměř všude. Máme 
skupinku, která se schází na kávu v jedné restauraci. Mnozí jiní se setkávají při sportu, jiní zase 
v parku, kde si mohou děti vedle hrát, jiní spolu jdou na procházku. Při takovéto velikosti skupinky 
nepotřebujeme hostitele.  

6.5. Reprodukovatelnost 
Jak už bylo uvedeno, rozmnožují10 se jednoduché věci lépe, než věci komplikované. Skupinka 

dvou nebo tří osob se může lépe rozrůst10, než domácí skupinka, která se sestává z 15 účastníků. 

 
10 V této kapitole je slovo „multiplikace“, resp. „multiplikovat“ podle souvislosti překládáno někde jako „rozmnožování“ 

resp. „rozmnožovat“, v souvislosti se skupinkami osob je však užito slovo „růst“, které zde znamená početní růst  - pozn. 

překl. 
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Skupinka tří musí jenom najít další osobu a hned jsou tu dvě skupinky po dvou. Pokud neprožijeme 
růst10 na této úrovni, neuvidíme ho už na žádné vyšší, složitější úrovni sborového života. Pokud se 
nám nepodaří, aby se rozrostla skupina dvou nebo tří osob, nebudeme schopni rozšířit řady ani našich 
domácích skupinek, zvětšit počet návštěvníků bohoslužeb či počet členů sboru. 

Nejmenší jednotkou sboru jsou dva nebo tři křesťané, kteří jsou udržováni ve vzájemném 
obecenství díky přítomnosti Ježíše Krista a pravdy Jeho Slova. Tím, že spustíme růst v této základní 
jednotce, můžeme infikovat genetický kód sboru důrazem na reprodukci. Pokud opravdu máme přání 
uvolnit moc růstu v našem sboru, je nejlépe uvést do chodu hybnost na nejnižší úrovni. 

Zakládání sborů je mým povoláním a mou touhou. Přece však mi svitlo jednoho dne, že v celé 
Bibli není k nalezení jediný verš, 
který nás vyzývá k tomu, abychom 
zakládali sbory nebo aby naše řady 
rostly. Jednoduše žádný takový 
není! Bůh nás pověřil k tomu, 
abychom z lidí činili učedníky a aby 
rostly jejich řady, ale ne domácí 
skupinky nebo sbory. Ježíš by chtěl, 
abychom budovali Jeho království 
zakládáním a růstem, a to právě 
růstem učedníků. Zde, na nejnižší 
úrovni sboru, začíná a rozvíjí se 
každý úd těla Kristova. Ale pokud 
zde nezačneme, pokud přeskočíme 
tento Bohem plánovaný krok, 
můžeme pracovat a pracovat a 
pracovat, dokud nepadneme a 
nezčernáme, ale růst nezažijeme. 

V tabulce vidíte názorně, jak 
může růst učedníků proniknout 
z elementární úrovně do celého 
sboru.  

 
Nestačí-li žádný z důvodů uvedených v předcházejícím textu, aby vás přesvědčil o tom, že se 

v Bibli nalézá předchůdce skupinek sestávajících ze dvou nebo tří lidí, pak učiníme konec debatám 
tímto posledním bodem: Sám Bůh existuje v obecenství tří osob. Myslím to napůl žertem! Ježíš vzal 
společenství Trojice jako příklad, aby nás naučil, jak máme v tomto ohledu žít (J 17, 11.21). Možná je 
na skupince dvou nebo tří lidí skutečně něco zvláštního nebo dokonce něco duchovního. 

 
 
 

7. Živé příklady – náš vlastní příběh 

 
Vybudování učednického programu, který se řídí výše uvedenými principy, byl ctižádostivý 

projekt. Jen díky Boží milosti jsme náhodou narazili na metodu, která tyto všechny principy 
sjednocuje. Mám pocit, že vlastně jenom Bůh je vynálezcem tohoto systému a my jsme ho jenom 
odkryli. Nechci tím říci, že toto je jediný fungující systém, chci jen zdůraznit, že Bůh nám byl tak 
milostiv, že nám dovolil nalézt jednu jednoduchou možnost, jak činit z lidí učedníky a rozšiřovat jejich 
řady. Chtěl bych vám vyprávět, jak jsme ten koncept objevili a jak se jím měnily naše životy. Změnil 
jsem zde jména dotyčných osob, ale příběhy samy jsou věrně popsány podle skutečnosti. 

Už dlouho jsem měl naléhavou touhu činit z lidí učedníky, a růst jejich řad měl pro mě vždy 
vysokou hodnotu. Použil jsem mnoho dostupných materiálů a výukových plánů někdy s menším, jindy 
s větším úspěchem.  Každý program, který jsem použil, měl vždy nějakou slabou stránku. Mnohokrát 
se stávalo, že jsem se už po jeho prvním nebo druhém uskutečnění začal nudit. A když to začne 
otravovat vedoucího, jsou účastníci kursu ztracení. Zpozoroval jsem také, že žádný z těch programů se 
nedal dobře reprodukovat. 

Rozšířeným problémem současných učednických programů je skutečnost, že jejich vedoucí 
často není dostatečně podporován, a cítí se tak více či méně ponechán sám sobě. Setkání stíhá setkání, 
aby byla zajištěna stabilita programu na všech úrovních. Tím se stává úloha vedení programu velmi 
časově náročnou. Východisko pro vedoucího je v tom, že zanedbává své vlastní duchovní potřeby, což 

Růst rozličných jednotek v miniskupinkách 

MINISKUPINKY 
 Setba:  

z lidí činit učedníky, růst 

DOMÁCÍ SKUPINKY 

 Tvorba života: 
růst skupiny 

SBOR 

 Plně funkční, ale nevyzrálý sbor: 
Růst služeb 

SBOR, KTERÝ ZAKLÁDÁ SBOR 

 Reprodukce života:  
Růst služeb 
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ale také není přiměřené řešení. Vedoucí má vliv na skupinu a jeho vedení vyplývá z podstaty věci. 
Když vedoucí už dále neroste, povede svou skupinu směrem ke stagnaci a průměrnosti. 

Nakonec se naše skupina zaměřila na čtení nejnovějších a nejlepších knih a jedenkrát týdně 
jsme se o četbě sdíleli. Právě jsem byl uprostřed četby jedné dobré knihy Chucka Swindolla, když mě 
to zase začalo nudit. Nenudila mě ta kniha, nýbrž skutečnost,  že jsem nezažil jako výsledek naší četby 
proměnu životů svých učedníků. Jeden z mužů v mé skupině měl očividný problém se zuřivostí a ta 
kniha jednoduše nešla k jádru této věci. Tak jsem se rozhodl, že bychom to měli zkusit s Biblí. 
Skupině jsem řekl: „Odložte tu knihu, kterou jsme četli společně, nebo si ji dočtěte sami. V tomto 
týdnu bych chtěl číst Přísloví z Bible.“ Lidé ve skupině si mysleli, že z toho unikli a reagovali nadšeně. 
Pak se zeptali, kterápak přísloví by měli číst. Jejich duševní rovnováha se rychle rozkymácela, když 
jsem řekl: „Všechna“. Jeden řekl: „V jednom týdnu?“ „Ano, 31 kapitol během jednoho týdne.“ 
Pomyslel jsem si, že když nesvede Šalomoun a Duch svatý pomoci tomuto muži, aby se naučil 
zacházet se svou zuřivostí, pak mu nepomůže také nic z toho, co bychom mu řekli já nebo Chuck 
Swindoll. 

Když jsme se setkali zase za týden, zjistil jsem, že mě ti dobří lidé nevzali vážně a chtěli 
vyzkoušet mou odhodlanost. Přečetl jsem sice celou knihu Přísloví, ale ten účastník skupiny, který se 
nejvíce přiblížil konci knihy, prokazatelně přečetl právě 12 kapitol. Protože jsem byl toho mínění, že 
Bibli nedali žádnou šanci a že mě tak trochu nevzali vážně, vysvětlil jsem jim: „Dobrá, přečteme 
Přísloví ještě jednou. A když jeden jediný z vás nepřečte knihu kompletně celou, budeme ji číst znovu, 
a sice tak dlouho, dokud ji nepřečtou všichni.“ 

O čtyři týdny později jsme dokončili četbu Přísloví. Jeden z nás přečetl celou knihu čtyřikrát za 
čtyři týdny. Působil, jakoby vál čerstvý vánek. Byl čilý a plný síly. Našel jsem prostředek, který jak mě 
tak mé učedníky zásoboval duchovní stravou. 

Ale můj přítel měl pořád ještě problém se svým hněvem, proto jsem si myslel, že bychom měli 
přidat plyn a číst ještě více.  

Všichni se zdáli být nadšeni, když zvládli četbu celé knihy Přísloví, takže jsem řekl: „Budeme 
pokračovat a do příštího týdne přečteme sedmkrát Jakubův dopis.“ V tomto okamžiku se začaly dít ve 
skupině věci. Jeden muž si stanovil pro sebe jiné priority. Nechtěl si ale připustit, že by tomu tak bylo, 
dál chodil do naší skupiny, ale nikdy nezvládl týdenní četbu Bible. Nakonec jsme Jakubův dopis 
přečetli 49x, než jsme mohli přejít k jiné knize. Když už jsme zvládli konečně celý Jakubův dopis, 
rozhodl se ten muž, který nás tak dlouho zdržoval, že ta skupina pro něj už nic není.  

V témže čase se rozhodl muž, který měl problém se svou zuřivostí, že už nemá chuť na žádnou 
četbu Bible, ani skupinu, ani církev jako takovou, takže mezi nás už nepřišel. Také jeho přítelkyně 
zůstala stranou. Tak v okamžiku, kdy jsem cítil v sobě nové nadšení pro učednictví, skupina zanikala. 
Ale potom přivedl Pán nového muže do svého království a do mé skupiny. Jmenoval se Marty. 

Marty byl alkoholik a experimentoval s drogami. Když jsem ho potkal poprvé, byli jeho rodiče 
v našem sboru, ale on žil úplně světsky. Také už byl ve vězení, vzali mu řidičák a způsobil nehodu. 
Jednoho dne přišel na bohoslužbu, právě když jsem kázal o důsledcích hříchu. Duch svatý ho usvědčil. 
Po kázání jsem k němu rychle přišel a ptal jsem se ho, jestli by chtěl chodit do naší učednické 
skupinky. Nebyl jsem připraven akceptovat jinou odpověď než kladnou, protože jsem cítil, že Bůh 
pracuje v jeho srdci. Vysvětlil mi, že nemůže přijít, protože kvůli řidičáku nemůže řídit auto. Řekl 
jsem mu, že bych ho vyzvedl příští středu v 5.45 hodin brzo ráno. Souhlasil s tím. Příští středu jsem 
v 5.45 hod. přijel k němu a zatroubil jsem na něj. Oblékl se a jel se mnou na skupinu. Po pár týdnech 
biblické četby Marty prožil jak se jeho srdce změnilo. Stal se novým stvořením. Staré skončilo a nové 
věci začaly vznikat v jeho životě. Ptal se, jestli by mohl být znovu pokřtěn (byl totiž pokřtěn ještě jako 
dítě). Zpozoroval, že se jeho život tak silně změnil, že křest by byl oprávněný. Přirozeně jsem s tím 
souhlasil.  

Čtyři další mladí lidé: Henry, Randy, Heather a Veronica se přilepili na naši skupinu. Brzy pro 
nás byl výklenek, v němž jsme v restauraci dosud sedávali, příliš těsný, a my jsme se museli 
přestěhovat do většího. Celá skupina se změnila a sestávala se nyní výlučně z motivovaných účastníků. 

Četba Bible postupně začala mít účinky na náš život. Zvykli jsme si přečíst týdně asi 30 
kapitol. Dále jsme se zavázali přejít k další knize teprve tehdy, když už všichni současně zvládli svůj 
týdenní úkol. 

Až do této chvíle jsem si obyčejně četl text, na nějž jsem následující neděli chtěl kázat, 
v soukromí. Nebo jinak vyjádřeno: četl jsem Bibli, abych se připravil na kázání, nikoli ale pro svou 
vlastní potřebu. Snad mně neporozumíte špatně. Bible měla vliv na můj život, přinášela čerstvý vítr do 
mých kázání a způsobila, že kázání byla velmi osobní. Když jsme začali číst Bibli tolik, bylo mi jasné, 
že budu muset číst každý den určité množství navíc k mému textu na kázání, pokud chci nějak udržet 
krok se skupinou. 

Začal jsem během své biblické četby slyšet něco od Boha a dostal jsem novou chuť na Bibli. 
Marty a ostatní prožívali totéž. Po několika měsících, které jsme strávili tímto způsobem, přišel 
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v neděli po bohoslužbě kdosi ke mně a položil mi otázku, která mě donutila přemýšlet. Řekl: „Neili, co 
děláš jinak? Je jedno, co to je, pokračuj v tom. Tvá kázání jsou stále mocnější.“  

To mě fascinovalo a zeptal jsem se na příčiny. Odpověď byla, že jsem tak mocně zasažen Biblí, 
že má kázání jsou tím nevyhnutelně ovlivněna. Ptal jsem se poznenáhlu, jak moc by skupina ještě 
ovlivnila náš sborový život. Od tohoto dne jsem pozoroval skupinu očima výzkumníka a dělal jsem si 
poznámky o svých pozorováních. 

Jako první mě napadlo, když skupina rostla a když už jsem si myslel, že růst by byl nyní nad 
rámec možností a my bychom museli pronajmout pro skupinu nějakou místnost, scvrkla se skupina 
zase na tři lidi. Po krátkém čase začala opět růst, aby se zase krátce nato zredukovala opět na tři 
účastníky. Skupina nikdy nezanikla, ale nikdy se nezvětšila na víc než na tři lidi. Nadšení nikdy 
neochablo, životy se proměňovaly, ale počet účastníků nerostl tak, jak bych si byl představoval. 

Nakonec jsem si dal poradit od Boha a zpozoroval, že mi chtěl něco říct. Skupina měla 
přirozenou velikost, v níž fungovala nejlépe. Místo, abych nutil skupinu být v takové pro ni 
nepřirozené formě, rozhodl jsem se omezit velikost skupiny na tři účastníky a dělat více skupin. To 
neprodleně ukázalo účinek. Během jednoho roku jsme měli asi deset skupin. Rok na to existovalo 
v našem sboru asi dvacet skupin.  

Marty nepřestával růst, když dále četl Bibli a jeho život se odpovídajícím způsobem měnil. 
Vybudoval vztahy ve sboru. Znovu nastoupil do školy. Povzbuzoval jsem ho k tomu, aby mluvil o své 
víře s lidmi, s nimiž se předtím stýkal. Ačkoliv to neřekl, nebyl příliš nadšen tím, že by  měl mluvit o 
Kristu se svými starými alkoholovými kamarády. Chtěl jsem ale, aby to udělal, dokud nebudou úplně 
zpřetrhány staré vztahy a dokud není promarněna tato možnost. 

Martyův nejlepší přítel nebyl křesťanem. Dobře se spolu bavili. Jednoho dne se usnesli, že 
založí společně obchod. Aby to oslavili, šli se spolu najíst. Martyův přítel objednal dvě sklenky. Marty 
nejprve odmítl a připomněl svému příteli, že už nepije. Ale jeho přítel na tom trval a připomínal mu, 
jak za starých dobrých časů spolu slavili. Marty to nakonec vzdal a pil. A pil tolik, že byl nakonec jako 
za těch starých „dobrých“ časů. Pozdě večer pak jeli Martyho autem domů. Marty neřídil, protože ještě 
neměl svůj řidičák. 

Vjeli na kopec a dostali se na křižovatku právě, když svítila červená. Marty řekl svému příteli: 
„Jeď, to ještě stihneš!“ Nestihli to. Do jejich auta narazilo čelně protijedoucí auto přímo na straně 
řidiče. Když se Marty probral, leželo auto na jeho rameni. Všude bylo sklo a lékař ho právě 
připravoval na to, aby s ním letěl na kliniku vrtulníkem. Později se dozvěděl, že jeho přítel byl hned 
mrtvý. 

Ráno mi volali, že leží zraněný v nemocnici. Okamžitě jsem se tam rozjel, abych ho navštívil. 
Měl ještě skleněné střepy a zaschlou krev ve vlasech, ale prý bude zase úplně zdráv. V rameni měl 
tupou bolest, ale lékaři říkali, že bude zase plně schopné pohybu. A měli pravdu. 

Trošku jsme si povídali. Věděl jsem, že toto je rozhodující okamžik v Martyově životě. Proto 
jsem svá slova volil opatrně. Podíval jsem se mu do očí a zeptal jsem se: „Marty, co myslíš, co ti tím 
Bůh chtěl říci?“ S třesoucími se rty a s očima plnýma slz se na mě podíval a řekl: „Nemohu jednoduše 
uvěřit, že můj nejlepší přítel je nyní v pekle a já proti tomu nemohu nic dělat.“ 

Marty už neměl nikdy být stejný. Od tohoto dne už se alkoholu ani nedotkl. Má srdce pro to, 
aby hovořil s lidmi okolo něj o své víře. Když byl se svými přáteli z fakulty na lyžích, poznal jednu 
ženu, která nebyla křesťankou. Byla mu příjemná, ale věděl, že by se neměl spřátelit s nekřesťankou. 
Takže ji vedl k víře a pak vstoupil do vztahu s ní. Kathy začala rychle růst ve víře. Nakonec se vzali a 
vytvořili dynamický tým. Kathy se setkávala s jinou křesťankou ze sboru – s Heather. Další mladá 
žena přijala Krista do svého života, byla pokřtěna a přidala se k jejich skupině. Za krátký čas se 
skupina dále dělila. 

Marty a Kathy mají na základě svých vlastních zkušeností na srdci předávat svou víru ostatním 
lidem. Mezi tím se stal Marty mladším kazatelem našeho sboru. Zvláště mu leží na srdci, aby zasáhl 
dospívající mládež, která je svázána týmiž věcmi, z nichž on byl osvobozen. 

Od Martyho jsem se naučil mnoho cenných věcí. Stalo se pro mě důležité, abych zaváděl do 
našich setkání nový prvek závaznosti. Tak jsem se ho začal ptát každý týden: „Kolik dní už jsi na 
suchu?“ To byl můj způsob, jak ho vést k závaznosti. Nakonec jsem obměnil otázku: „Podvolil jsi se 
v tomto týdnu nějaké osobní závislosti? Které?“ Pokládal jsem mu tyto otázky, protože jsem věděl, že 
lidé se závislostí často nalézají jiné prostředky jak se do závislosti znovu dostat. K Boží chvále musím 
říci, že se to u Martyho nestalo. 

Viděl jsem také nutnost zavést závaznost do našich setkání v oblasti evangelizace. 
Studoval jsem Johna Wesleye a začátky metodistického hnutí. Metodisté si v malých skupinách 

vzájemně kladli zavazující otázky, aby se navzájem dobře poznali a aby se vzájemně podpírali 
v závaznosti ve vztahu k jejich duchovnímu růstu. Současně jsem četl knihu „Tělo“ od Charlese 
Colsona. V ní představuje několik otázek, které používal Chuck Swindoll, aby vedl sebe i ostatní 
pastory k závaznosti. 
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Vzal jsem tyto otázky, lehce jsem je změnil, některé jsem přidal, takže nakonec jsem měl deset 

otázek o závazcích. Od té doby byly tyto otázky několikrát přizpůsobeny a změněny, ale stále 
představují docela jednoduchou možnost, jak se vzájemně podpírat v závazcích. Umožňují nám, 
abychom mohli jeden před druhým vyznávat své hříchy, aniž bychom museli mít pocit, že pronikáme 
do osobních oblastí druhého, do nichž nám nic není. Věděl jsem, že zavedením těchto otázek bylo 
nutné rozdělit skupiny podle pohlaví. Povzbuzoval jsem ženy k tomu, aby samy tvořily skupiny. 
Vyzýval jsem je k tomu, aby samy vymyslely otázky, které by nejlépe vyhovovaly jejich vlastním 
požadavkům. Nakonec vznikl seznam otázek, které byly vhodné pro obě pohlaví. Když jsem začal se 
zaváděním těchto „otázek na osobní bezúhonnost“, zažil jsem, jak začal růst skupin. 

Na začátku jsem neočekával, že počet skupin poroste. Seděl jsem sám v restauraci, v níž se 
setkávala moje skupina. Tu přišla obsluha, kterou jsme obvykle měli a řekla mi: „Jste určitě velmi hrdý 
na Martyho.“ Odpověděl jsem: „Ano, to jsem. Ale proč si myslíte, že bych na něj měl být hrdý?“ 
Řekla: „Vždyť jeho skupina funguje opravdu dobře.“ Byl jsem trochu překvapen a opáčil jsem: „Marty 
má skupinu?“ Řekla: „Ano, setkávají se každé pondělní dopoledne a přichází stále více mladých lidí, 
kteří chtějí vědět něco o Bibli.“ Tímto způsobem jsem zjistil, že moje skupina dala vzniknout další. 

Krátce nato opustil Marty skupinu a založil novou. První skupina pokračovala dál bez něj, 
rozdělila se na tři nebo čtyři další a stala se nakonec východiskem pro službu mladým svobodným 
lidem. 

A ještě trochu později přišel ke mně jiný muž, Bob, kvůli manželským problémům a zeptal se 
mě, jestli bych mu mohl pomoci. Navrhl jsem mu, aby se pravidelně se mnou setkával v rámci takové 
skupiny. Objasnil jsem mu: „Pokud nepomůže společné vyznávání hříchů a četba Bible, pak nemůže 
také pomoci nic, co bych mohl poradit.“ 

Muž okamžitě přistoupil na koncept miniskupinky. Jeho manželství se zlepšilo tou měrou, 
jakou on vyčistil své vlastní srdce a byl obnoven. Také jeho žena začala s miniskupinkou. Tento 
manželský pár po určitý čas chodil do našeho sboru, ale nijak zvlášť se neangažoval. Najednou se 
přihlásili ke spolupráci, jejich srdce zahořelo pro ztracené lidi. Do sboru přivedli s sebou mnoho 
manželských párů. Bob přivedl k víře jednoho muže a jeho ženu, kteří zase přivedli další manželský 
pár, který přijal Krista do svého života. Slavili jsme velký křest, při němž byly současně pokřtěny tři 
generace křesťanů. Bob se začal setkávat s těmito muži a naše skupinka se dále dělila na další. Já jsem 
se začal setkávat s mužem jménem Frank, který měl také manželské problémy. Takový růst skupinek 
se uskutečnil jen čtyři měsíce po mém prvním setkání s Bobem.  

Frank přišel do mé kanceláře úplně zoufalý. Po jednom roce manželství měl podezření, že ho 
jeho žena podvádí. Byl zlomeným mužem, který by udělal všechno, aby dostal svůj život a své 
manželství zpátky do správných kolejí. Zeptal jsem se ho, jestli by se chtěl se mnou setkávat v sobotu 
dopoledne, a on ochotně přisvědčil. Tak jsme se spolu začali setkávat týdně podle výše uvedeného 
konceptu. Jelikož byl Frank tak zoufalý, byl věrným a horlivým. Ovoce jeho věrnosti se ukázalo již 
velmi brzy. Jeho vlastní život se začal měnit. Zatímco Boží slovo se pro něj poprvé stávalo skutečným, 
poznával cenu pokání a přebíral sám odpovědnost za rozhodnutí ve svém životě. 

Nebyl jsem první, kdo zpozoroval takovou změnu v jeho charakteru. Také Frankově manželce 
byla změna nápadná. Nejprve to bylo těžké. Nakonec se oba dva od sebe na nějaký čas oddělili, aniž 
by si slíbili, že se znovu usmíří. Ale Frank trval pevně na své nově nalezené cestě duchovních objevů a 
bylo mu jedno, jak se dále bude vyvíjet jeho manželství. Možná s tím začal kvůli své ženě, ale pak se 
naučil milovat Ježíše a šel by dále ať se ženou nebo bez ní. 

Nesetkávali jsme se ve dvou dlouho, protože se na mě obrátil Jim. Omrzela ho duchovní 
spokojenost se sebou samým, byl připraven dále se rozvíjet. Takže jsem se ho zeptal, jestli by se chtěl 
setkávat se mnou a Frankem. Pustil se ochotně do procesu a začal okamžitě růst. 

A za rok se rozdělila tato skupina na tři, a to převážně pravým růstem po obrácení. Nakonec 
Frank přivedl k víře svého otce a svého bratra a pokřtil je o jedné výjimečné neděli. Ti tři vytvořili 
novou skupinu pro sebe. Frankova manželka nalezla cestu zpět k víře a ke svému muži. Slyšel jsem, že 
dokonce její milenec uvěřil a připojil se k nějakému jinému sboru. Frank si založil vlastní firmu, jejímž 
cílem je zaměstnat zakladatele sborů a pastory tak, aby mohli zůstat doma, několik málo hodin 
pracovat, aby mohli být finančně zabezpečeni, a aby tak mohli více potřebného času věnovat zakládání 
nových sborů. V době vzniku této knihy se firma nalézala ještě v plenkách, ale ta myšlenka je jistě 
životaschopná a ukazuje, jaká touha hoří ve Frankově srdci pro Boží království. 

Také Jim založil další skupinu, když se další muž obrátil, byl pokřtěn a byl okamžitě připojen 
do tohoto revolučního procesu učednictví. 

Když začali Frank i Jim v nových skupinách, měl jsem čas oživit další skupinu. Mou 
následující skupinou byla jediná z těch tří skupin, která nevznikla růstem po obrácení, ale byla přesto 
velmi silná.  

Když někteří z důležitých vedoucích mého sboru viděli dramatické proměny v životech 
některých lidí díky miniskupinkám, ptali se mě, jestli bych to nechtěl zkusit také s nimi. Bůh očividně 
probudil božskou horlivost v některých ze starších našeho sboru a mám snad já upírat těmto dobrým 
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mužům požehnání, které zažili jiní? Takže jsem se o sobotách dopoledne setkával se dvěma vedoucími 
sboru. Během jednoho roku předal jeden z nich Bohu svou firmu a rozhodl se v ní do budoucna 
zaměstnávat na částečný úvazek zakladatele sboru. On sám přijal povolání jako vedoucí chval v našem 
sboru. V době vzniku této knihy zaměstnává ve své firmě několik našich vedoucích mládeže a tři 
zakladatele sboru.  

Druhý starší, s nímž jsem se setkával, právě tak pocítil nové Boží povolání ve svém životě. 
Cítil se být silně volán ke sborové službě, nakonec se stal pastorem, aby převzal vedení sboru, až já 
sbor opustím, abych začal nový projekt budování sboru.  

Toto jedno setkání, které začalo jedním mužem, jenž zoufale volal o pomoc, vyrostlo a vedlo 
nakonec k tomu, že šest lidí uvěřilo, že dva muži svěřili své firmy Bohu, jeden muž se stal pastorem a 
další muž se začal věnovat oblasti zakládání sborů. A to všechno se uskutečnilo za dobu méně než 
dvou let. 

 
 

8. Program miniskupinek, které proměňují život 

 

V této kapitole bych chtěl objasnit, jak program funguje. Poté přejdu k přednostem tohoto 
konceptu a k nejčastějším námitkám.  

Program miniskupinek je základním prostředkem pro duchovní růst. Tímto jednoduchým 
konceptem zpřístupňujeme normálním křesťanům nejdůležitější prvky živé duchovní služby, aniž by 
k tomu byl nutný zvláštní trénink. Je oslovována vnitřní motivace a nabízena podpora, kterou člověk 
potřebuje, aby mohl růst v podstatných oblastech duchovního života. 

Miniskupinka sestává ze dvou nebo tří osob téhož pohlaví, které se setkávají jednou za 
týden, aby se vzájemně podporovaly v závaznosti k určitým oblastem jejich duchovního růstu a 
vývoji. Skupinka by neměla být větší než tříčlenná, jinak je nutné ji dále rozdělit do dvou skupin 
po dvou osobách místo toho, aby pokračovala jako jedna se čtyřmi členy. 

Když se k nějaké skupince připojí čtvrtá osoba, měli bychom skupinku brát jako těhotnou a 
připravit se na to, že povstane k životu skupinka nová. Když čtvrtá osoba osvědčí dostatečnou důvěru 
(po dvou až třech týdnech), měla by se skupina rozdělit do dvou nových. 

Pro miniskupinky není nutný žádný výukový plán a žádný trénink. Všechno, co člověk 
potřebuje, je prostinká záložka, kterou si každý účastník vloží do Bible.  

Závaznost v miniskupinkách spočívá na třech základních cvičeních pro osobní duchovní růst: 
pravidelná četba Bible, vyznávání hříchů a modlitba za ostatní lidi, kteří potřebují Krista. 

8.1. Vyznávání hříchů ( otázky o vykazatelnosti ) 
První část setkání miniskupinky spočívá v tom, že si účastníci vzájemně pokládají otázky o 

závazcích, které se nacházejí na záložkách miniskupinky. Setkání by tím mělo vždy začít, protože 
jinak se člověk lehce ztratí v obecném povídání a ke konci nezůstane pro otázky dost času. Když 
začínáme každé setkání tím, že si vzájemně vyznáváme hříchy, vede to často k tomu, že zbylý 
společný čas je posvěcen. Otázky jsou velmi přímé. Každý ve skupince odpovídá na každou otázku 
upřímně. Skupina musí nabídnout ochranný prostor, v němž mají účastníci pocit, že mohou být 
upřímní a zranitelní. To je důvod, proč nefungují tak dobře smíšené skupinky mužů a žen.  

 
 
 
 
 
 
 
Otázky zní takto: 
 

1. Vydal(a) jsi v tomto týdnu prostřednictvím svých slov nebo činů svědectví o velikosti Ježíše 

Krista? 

2. Vystavil(a) jsi se v uplynulém týdnu sexuálně dráždivému materiálu nebo jsi připustil(a) nevhodné 

myšlenky na osobu, která není tvým manželským partnerem? 

3. Dopustil(a) jsi se v uplynulém týdnu nečestnosti ve své finanční oblasti? 
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4. Prokázal(a) jsi v tomto týdnu ocenění, porozumění a velkorysost člověku, s nímž tě spojují důležité 

vztahy? 

5. Zranil(a) jsi jiného člověka svými slovy přímo nebo za jeho zády? 

6. Překonal(a) jsi definitivně své osobní závislosti? Objasni, o co se přitom jednalo. 

7. Nosíš všude s sebou ještě nějaký hněv vůči jiné osobě? 

8. Přál(a) jsi někomu jinému v koutku svého srdce neštěstí, abys nad ním vynikl(a)? 

9. Tvoje osobní otázka vykazatelnosti. 

10. Stihl(a) jsi přečíst tento týden uložený text a slyšel(a) jsi něco od Boha? Jaké důsledky jsi z toho 

vyvodil(a)? 

11. Byl(a) jsi v odpovědích na tyto otázky úplně upřímný(á)? 

 
Otázky o závazcích jsou formulovány tak, aby nám vyvolávaly v paměti každý hřích, který 

musíme vyznat. Program má být jednoduchý a přenositelný, aby ho mohl použít každý pro sebe. 
Propracovali jsme se mnohými návrhy otázek, až jsme nakonec nalezli jednoduchý seznam, který 
pokrývá co možná nejširší spektrum chování.  

Otázky však v sobě skrývají potencionální nebezpečí, na něž bych chtěl upozornit. Je 
rozhodující, aby se účastníci miniskupinky podřídili duchu celého konceptu více než literám zákona. 
Těchto deset otázek by mělo řídit rozhovor a otevřenou výměnu; nepředstavují ale vyčerpávající 
seznam všeho toho, co se skrývá pod pojmem hřích, nebo naopak co je definováno za správné. Kdo 
jednoduše trvá na chování, které je vyžadováno těmito otázkami, ještě není Bohem automaticky 
ospravedlněn. Ke spravedlnosti může jistě vést poslušnost a vyznání hříchů, ale nesmíme si myslet, že 
tento seznam otázek je ztělesněním pojmu spravedlnost. Ježíš sám je měřítkem spravedlnosti (Mt 5,17-
20; J 5,39-47). Jestliže usilujeme o ospravedlnění před Bohem, musíme následovat Ježíše a nikoli 
seznam deseti otázek. Otázky, které jsou zde udány, by vám měly pouze pomoci v následování Ježíše, 
jediného, který nás může zachránit z našich hříchů.  

Druhý důvod, proč tyto otázky samy nejsou dostačující, aby nám zaručily poctivost v našem 
životě, spočívá v tom, že mnozí z nás jsou dostatečně tvořiví při nalézání možností k hříchům, které 
nejsou těmito otázkami vyčerpány. 

Otázky se ukázaly jako užitečné, aby odkryly hříšné vzorce chování, které musí být veřejně 
známy v bezpečném a uzdravujícím obecenství. Miniskupinky nabízejí ideální prostředí k tomu, aby 
bylo definitivně překonáno hříšné chování. 

Jsou přirozeně jiné možnosti. Vždycky jsem říkal, že by se lidé měli cítit svobodní k tomu, aby 
si otázky pro sebe přeformulovali tak, že z nich vytěží co možná největší užitek. Někteří používají 
otázky, které jsou otevřenější a méně konkrétní. Jeden pastor, kterého znám, používá ve svých 
miniskupinkách následující otázky: 

 
1. Jak ti Bůh v tomto týdnu ukázal svou přítomnost? 
2. Čemu tě Bůh učí? 
3. Jak reaguješ na Jeho řeč? 
4. Je někdo, komu máš v nadcházejícím týdnu vyprávět o Kristu? 
5. Máš nějaké hříchy, které je třeba vyznat? 

 
Tyto otázky jsou jednoduché a přenositelné. Ponechávají mnoho prostoru pro použití a 

vyžadují otevřenost pro vedení Duchem svatým v životě člověka. Přednost deseti otázek o závazcích, 
které jsou uvedeny nahoře, spočívá v tom, že vrhají světlo na konkrétní příklady chování, které člověk 
možná musí vyznat, nebo v jiném případě by na ně měl zapomenout. Představují podrobný snímek 
stavu člověka. Oba systémy mají přednosti a oba dosáhnou cíle, pokud budou používány se správným 
postojem.  

V příloze naleznete různé seznamy otázek, v nichž můžete najít příklad. Pokud sestavíte své 
vlastní otázky, chtěl bych vám dát jen tři pokyny. Měli byste do svého katalogu otázek zahrnout tu 
otázku, která bude účastníky vaší skupiny udržovat při tom, aby mluvili s jinými lidmi otevřeně o své 
víře. Neměli by vydávat svědectví toliko svým životem, nýbrž měli by předávat také skutečně slovní 
svědectví. Kromě toho by se měla minimálně jedna otázka týkat toho, jestli účastníci poslouchají Boha 
a jestli na to nějakým způsobem reagují. A konečně částí tohoto závazného procesu by mělo být 
vyznávání hříchů.  
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Cílem závaznosti není jenom „správa hříchů“, nýbrž podpora upřímných vztahů, které jsou 

průhledné, které jsou vnímány jako uzdravující a pečující. 
Vyznání hříchů očišťuje a připravuje duši na každý dobrý skutek, který Bůh připravil pro 

člověka. Zatímco vyznání hříchů nás sice očišťuje od každé nepravosti (1.J 1,9), samo o sobě nevytváří 
žádnou spravedlnost. Proto je tak důležité druhý úkon miniskupinek – přijímání Božího slova. 

8.2. Čtení Bible 
Síla miniskupinek spočívá v tom, že uvolňují Boží slovo v životech lidí. Bůh řekl zcela jasně, 

že Jeho slovo je setbou nového života. Řekl: „Toto podobenství znamená: Semenem je Boží slovo. 
(…) Semeno v dobré zemi jsou ti, kteří uslyší slovo, zachovávají je v dobrém a upřímném srdci a 
s vytrvalostí přinášejí úrodu“ (L 8,11.15).11  

Každá skupina se sjednotí na jedné biblické knize, kterou chce číst. Aby se daly věci do 
pohybu, je často užitečný úvodní plán četby. Cílem je, aby účastníci byli dovedeni k opakovanému 
čtení velkých textových úseků ve vzájemných souvislostech.  

Doporučuji číst každý týden 25 – 30 kapitol. Jestliže je kniha kratší, asi jako dopis Efezským 
nebo Jonáš, přečtěte ji pět až sedmkrát za týden. Pokud je kniha středně velká, asi jako Korintským 
nebo Římanům, přečte se za týden dvakrát. Je-li kniha delší, jako třeba Přísloví, Skutky nebo Zjevení, 
čte se celá jednou.  

Knihy, které jsou ještě delší, asi jako Genesis, Žalmy nebo Izajáš se čtou po částech. Pokud je 
to možné, měli byste přitom volit přirozené úseky textu. Např. kniha Genesis se může číst ve třech 
částech: kapitola 1 – 12, kapitola 13 – 35, kapitola 36 – 50. Každý úsek můžeme přečíst dvakrát za 
týden. Nebo rozpůlíme Genesis a čteme každou část jednou za týden. Není žádné pevné schéma. Cílem 
je pouze to, abychom přečetli každý týden 25 – 30 kapitol. Mnohé knihy jsou složeny z kratších 
kapitol, což může znamenat, že stoupne počet kapitol za týden. Např. Žalmy lze číst každý týden ve 
dvou úsecích po 75 kapitolách.  

Někdy můžeme číst opakovaně kratší oddíly. My jsme četli Mt 5 – 7 (Kázání na hoře) sedmkrát 
v jednom týdnu a vnímali jsme text jako hluboce obsažný. Žalm 119 můžeme číst tímto způsobem, 
právě tak jako dopisy sedmi církvím v Janově zjevení, kap. 2 a 3. Podstatné je, abychom si zvolili 
úsek, který tvoří přirozenou jednotku, a přečetli za týden tolik, aby to bylo zhruba 30 kapitol.  

Až se setkají účastníci skupinky následující týden, vzájemně se zeptají, zda zvládli celý úkol ke 
čtení (otázka 10 z otázek o závazcích). I kdyby jeden jediný člen skupiny nebyl schopen přečíst celý 
úkol, vezme si celá miniskupinka ještě jednou totéž množství ke čtení pro nadcházející týden. Celá 
skupina čte totéž množství tak dlouho, dokud všichni členové nezvládnou současně během jednoho 
týdne přečíst předepsané množství. Teprve když pensum všichni zvládnou, sjednotí se skupina pro 
následující týden na nové knize. Pokud chtějí, mohou se členové skupiny po řadě střídat 
v rozhodování, která kniha se bude číst dále.  

Je důležité poznamenat, že když někdo napoprvé není schopen přečíst za týden celé pensum, 
nemá to být posuzováno jako selhání. Spíš je to výhoda, když se to stane. Nejlepší je, když se čte jedna 
porce textu několikrát v průběhu pár týdnů, protože opakováním roste porozumění textu a text spíše 
bývá vstřebán. Z tohoto důvodu navrhujeme zvolit tak velký úsek textu, aby představoval pro skupinu 
výzvu. Když skupinka stíhá vyvolený text číst týden za týdnem, tedy není dost rozsáhlý a jeho rozsah 
musí být zvětšen. V ideálním případě by měla skupina potřebovat tři až čtyři týdny k tomu, aby zvládla 
množství textu. 

V týdnech, v nichž někdo z nás nezvládá množství textu, cítíme na mé skupince, že Bůh nás 
chce touto speciální knihou něčemu naučit. Proto jdeme vstříc dalšímu týdnu plni očekávání s vírou, že 
Duch svatý pro nás má připravenou zvláštní lekci. Nikdy nejsme zklamáni.  

Tato forma závaznosti přináší čerstvý vzduch do naší společnosti, která je ve vysoké míře 
roztříštěná a individualistická, v níž ale žijeme. Jedna z největších slabostí západní církve je nezávislý 
a individualistický přístup k duchovnímu vývoji. Ve východním světě je hodnota rodiny a společenství 
podstatně vyšší. Je zajímavé, jak podstatně snadněji se prosazují a rostou služby působící v prostředí 
nejužšího společenství v kulturách, které chápou společenství přirozeně. Západní svět na rozdíl od 
toho staví jedince nad společenství. Toto myšlení ovlivňuje všechny oblasti církve. Miniskupinky 
podle biblického konceptu se pohybují velmi přirozeně v prostředí společenství. Trávíme spolu čas. 
Učíme se spolu. Společně jdeme dopředu. Náš duchovní růst je přirozeným způsobem spojen 
s ostatními (Ef 4, 11-16). Vzájemně se staráme o náš pokrok. Určitým způsobem se učíme, jak máme 
milovat ostatní jako sebe samé. Můj pokrok závisí na mém bratrovi nebo sestře a obráceně. Tento 
posvěcený skupinový tlak podněcuje růst dalších lidí. Je to jako ve sportu, kde stoupá výkon celého 
týmu, když se jeden hráč zlepší.  

 
11  V něm. překl. zní doslova L 8,15 takto: „Do dobré země padlo semeno u těch lidí, kteří naslouchají Božímu slovu 

s dobrým a upřímným srdcem, zůstávají mu věrni a pro svou vytrvalost přinášejí ovoce“ – pozn.překl. 
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Bůh měl vždy pro své děti v úmyslu, aby fungovaly jako tým. V Žd 10,24–25 stojí: „Mějme 

zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům. Nezanedbávejte společná 
shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku, ale napomínejte12 se tím více, čím více vidíte, že se blíží 
den Kristův.“  

Miniskupinka může být pro člověka západního světa prvním krokem k tomu, aby se naučil, co 
skutečně znamená společenství. Potom můžeme stavět na proměněných lidech, kteří zažili hodnotu 
pravého společenství v miniskupince. 

8.3. Strategická modlitba za lidi, kteří Boha ještě neznají 
Otázky o závazcích naleznete na konci této knihy. Můžete si je zkopírovat na kartičku a 

používat jako záložku do Bible. Na zadní straně této kartičky se může vyskytovat oddíl „Strategická 
modlitba“. Tento oddíl vám má připomínat, abyste se strategicky modlili za lidi vždycky, když 
otevřete Bibli (což se v tomto konceptu velmi často vyskytuje).  

Každý člen miniskupinky si má vybrat dvě nebo tři osoby, které mu Pán Bůh položil na srdce 
s nejvyšší prioritou. Jména těchto osob si při vzájemném setkání miniskupinka vymění a poznamená. 
Na modlitební kartičce každého by pak mělo stát celkem šest jmen. Pokaždé, když někdo z nás otevře 
Bibli, vybere si jednu z těchto šesti osob a modlí se za ni podle navrhnutého návodu. Tímto systémem 
se dva nebo tři z nás modlí za každou z osob dvakrát nebo třikrát do týdne. Modlitby jsou konkrétní, 
vzestupné a obsáhlé. Kromě toho jsou v souladu s biblickými principy modlitby a spasení ztracených 
duší.  

1. Modlím se, Pane, abys přitáhl             sám k sobě. (J 6, 44). 
2. Modlím se, aby              měl touhu Tě poznat. (Sk 17, 27). 
3. Modlím se, aby               slyšel Boží slovo a uvěřil mu (1. Tes 2, 13). 
4. Prosím Tě, aby se satanovi nepodařilo oslepit              vůči pravdě (2.K 4, 4; 2.Tim 2, 25-26). 
5. Duchu Svatý, prosím Tě, abys usvědčil               z jeho (jejích) hříchů a abys mu dal vědomí 

nutnosti spásy v Ježíši Kristu (J 16, 8-13). 
6. Prosím Tě, abys někoho poslal sdílet s               evangelium (Mt 9, 37-38). 
7. Také Tě prosím, abys dal mě (a/nebo mým spoluučedníkům) příležitost, odvahu a správná 

slova ke sdílení pravdy s               (Kol 4, 3-6; Ef 6, 19-20). 
8. Pane, modlím se, aby se               odvrátil od svých hříchů (Sk 17, 30-32; 1.Tes 1, 9-10). 
9. Pane, modlím se, aby              vložil všechnu svou důvěru v Krista (J 1, 12; 5, 24). 
10. Pane, modlím se, aby              učinil Krista Pánem svého života, aby jejich víra zakořenila a 

aby ve víře rostli (Ř 10, 9-10; Kol 2, 6-7; L 8, 15). 
 
Celá skupina se snaží společně přivést tyto lidi před trůn milosti. Když prožijeme, jak se nová 

duše zrodí do Božího království, radujeme se všichni společně, protože každý z nás hrál v tomto 
procesu rozhodující roli. Kdo uvěří v důsledku modliteb miniskupinky, může tvořit další 
miniskupinku. Tak se růst děje docela přirozeně, spontánně a tím způsobem, že se celá skupinka může 
radovat.  

8.4. Shrnutí 
Koncept miniskupinek je jednoduchý, ale velmi účinný. Sjednocuje v sobě hodnotu 

společenství, proměny života a růstu učedníků. V našem sboru je místo pro každého, který chce růst 
v Kristu. Žádný nový křesťan nemusí čekat, až začne nějaký kurs nebo seminář. Naše možnosti, jak se 
starat o lidi, nejsou omezené, protože počet skupin může růst snadno a rychle. Tak se můžeme 
přizpůsobit každému počtu lidí, které nám Bůh dal. Nás neomezují běžné bariéry. Máme skutečně 
pocit, že můžeme nabídnout pomoc každému, kdo ji potřebuje. Kdyby nám chtěl Bůh požehnat 
velkým počtem nově obrácených lidí, byli bychom schopni postarat se odpovědně o jejich duchovní 
růst a vývoj.  

8.5. Souhrnně lze říci:  
1. Miniskupinky se setkávají jednou za týden zhruba na jednu hodinu. 
2. Miniskupinky sestávají ze dvou nebo tří lidí (čtvrtá osoba dává startovní impuls pro novou 
skupinku; růst může začít). 
3. Skupiny se skládají výlučně ze členů téhož pohlaví. 
4. Neexistuje žádný výukový plán a žádná příručka. 
5. Není žádný vedoucí. 
6. Miniskupinky mají tři cíle:  

 
12 V něm. překl.doslova stojí „povzbuzujte se“ – pozn. překl. 
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• hřích je vyznáván v atmosféře vzájemné závaznosti 
• biblické texty se čtou opakovaně, v kontextu a společně 
• modlí se strategicky, konkrétně a stále za lidi, kteří Boha ještě neznají 

 
 

9. Přednosti miniskupinek 

 
V našem světě se vyskytuje fenomén, který strašným způsobem představuje analogii k církvi 

západního světa: Nepřirozená mutace, která se týká celé řady živočišných druhů a mohla by zasáhnout 
také lidi. Tuto mutaci je možné zpozorovat jen při pečlivém pozorování, přitom však poškozuje 
schopnost reprodukce zvířat a může vést k tomu, že některé druhy skutečně vymřou. 

To celé spíše vypadá jako epizoda z vesmíru než jako realita, která může mít děsivé důsledky 
ve svém vývoji. Ochránci přírody na celém světě si ohledně uvedeného problému dělají vážné starosti. 
Nezačínám se tímto tématem zabývat, abych vyhlašoval poplach kvůli ekologické krizi, nýbrž proto, 
že tento příklad pomůže objasnit, proč západní církev směřuje k vymření a v přeneseném slova smyslu 
se může stát neplodnou a neschopnou reprodukce. 

Následující řádky pocházejí z jednoho článku v Los Angeles Times, který pod nadpisem 
„Hormonální ničitelé způsobují sterilitu“ uvádí: „Sexuální zmatek ve volné přírodě. Vědci se 
domnívají, že znečištění životního prostředí může způsobit zhoubné škody hormonálního systému 
zvířat. Samci zkoušejí klást vejce, samice hnízdí se samicemi. Mnoho druhů zvířat může tímto 
způsobem být ohroženo vymřením.“ 

V jednom obrovském jezeře na okraji Orlanda už nenaleznete skoro ani jednoho aligátora, 
který je sexuálně normální. Biologové nalezli mnoho přesvědčivých důkazů o tom, že umělé pesticidy 
a průmyslové chemikálie pronikají do děloh a do vajec, kam posílají falešné signály, iniciují nebo 
blokují hormony, které vytvářejí sexualitu zvířat. Ačkoliv rodiče nejsou poškozeni, je poškozen 
sexuální vývoj embrya, takže mnoho malých samců je chemicky vykastrováno a mnohá samička 
přichází na svět sterilní. Tyto chemikálie, které nazýváme hormonálními narušiteli, ponechají rodiče 
nenarušené, zatímco nenarozené děti jsou poškozovány. To zlé na tom je, že poškození často není 
rozpoznáno. Dokonce i pro odborníky vypadají zvířata zdravě. 
 Co byste tomu řekli, kdyby 85 – 90 % všech žen v naší zemi bylo neplodných a neschopných 
rodit děti? Dělali byste si starosti o zdraví těchto žen? Dělali byste si starosti o budoucnost naší země? 
Zcela jistě! Proč si tedy neděláte starosti, když 85 – 90 % našich sborů je neplodných a nedávají světu 
žádné další nové sbory? 
 Církev trpí dnes podobnou krizí, jako aligátoři v tom jezeře. Sbory se zdají být zdravé, nejsou 
však schopny se reprodukovat, čímž je ohrožen život církve v následujících generacích. V této kapitole 
uvidíme, že důvodem pro tuto neplodnost je skutečnost, že je církev živena náhražkou místo pravého 
semena. Tato náhražka působí podobně jako hormonální ničitel a má za následek neplodnost. 
 Jednoduché ale přesto rozhodující složky programu miniskupinek mohou přinést církvi zpátky 
zdraví a plodnost. Koncept sám o sobě není všelékem na všechno, čím je sbor nemocný. Není také 
prostředkem, které mění životy, služby a sbory. Život se nikdy nemění nějakým konceptem nebo 
metodou. Působení Ducha svatého a Božího slova uzdravuje, posvěcuje a obnovuje duši v životě, který 
je očištěn a hotov k poslušnosti. 
 Katalyzátor není odpovědný za pevnost lepidla nebo laku, nýbrž urychluje vlastnosti ostatních 
složek substance. V jistém smyslu působí program miniskupinek jako katalyzátor. Slučuje do jedné 
vazby různé vlastnosti, které způsobují změnu, a tato vazba podporuje růst. 
 V následujícím naleznete mnoho předností tohoto jednoduchého a reprodukovatelného 
učednického programu: 

9.1. Pravé semeno místo náhražky 
Před nějakým časem jsem si povídal s jedním velmi úspěšným zakladatelem sborů, který 

nezaložil jen jeden sbor, nýbrž se staral o založení i dalších tří dceřiných sborů. Zeptal jsem se ho: 
„Kdybys měl zemi a tuto zemi bys chtěl hospodářsky využívat, co bys udělal? On odpověděl: „ 
Nejprve bych pole zoral a přesvědčil se, zda je půda dobrá. Pak bych hnojil a pozoroval, jestli země 
dostává dost slunečního svitu. A konečně bych zemi dobře zavlažil.“ „A pak?“ „Pěstoval bych rostliny 
a ničil plevel.“ „A pak?“ „Pak bych pravděpodobně jednoduše čekal na čas sklizně.“ Tu jsem mu řekl: 
„A pak bys měl jen hromadu mokrého hnoje.“ Tu se mu rozsvítilo: „Já jsem zapomněl sít!“ 

Zcela nezáměrně ukázal tento mladý kazatel velmi pěkně, jakou chybu dělá západní církev – 
děláme všechno možné, ale nerozsíváme setbu. Potřebujeme tento Aha-efekt, který on zažil. 
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Ježíš jasně řekl, že semenem je Boží slovo. V podobenství o rozsévači čteme: „Vyšel rozsévač 

rozsívat semeno. (…) A jiné padlo do země dobré, vzrostlo a přineslo stonásobný užitek. (…) Toto 
podobenství znamená: Semenem je Boží slovo“ (L 8,5.8.11). 

Petr píše ve svém dopise na stejné téma: „Vždyť jste se znovu narodili, nikoliv z pomíjitelného 
semene, nýbrž z nepomíjitelného, skrze živé a věčné slovo Boží.“ (1.Pt 1,23) 

Žádná generace před námi neměla tolik překladů Bible, užitečných studijních materiálů a 
takové hory vědeckých informací. A přesto jsme téměř biblickými analfabety. V jiných částech světa a 
v jiných dobách byli lidé připraveni uvolnit ve svém životě přístup pro Boží slovo. Ale zde v západním 
světě se mnohým z nás práší v našich policích na nespočetná, ale nepřečtená vydání Bible. 

Nikdo nám nepostavil před oči naše trapné nedostatky v biblických znalostech tak výrazně a 
zpříma jako průzkumník veřejného mínění a autor George Barna. 

 
Zjistil, že…. 

▪ 82%  Američanů jsou přesvědčena, že věta: „Člověče, přičiň se a Bůh ti pomůže“13  stojí 
v Bibli. 

▪ 52%  si myslí, že kniha Jonáš není v Bibli. 
▪ 52%  věří, že Ježíš se dopustil hříchu. 
▪ 58%  neví, že kázání na hoře měl Ježíš. Je fér říci, že nejčastější odpovědí na tuto otázku byl 

Ježíš, ale Billy Graham hned následuje a dohání ho s každým dalším průzkumem. 
▪ 48% si myslí, že v Bibli je Tomášovo evangelium. Ale opravdu hrozivé je, že 12% uvádělo také, 

že ve svých Biblích pravidelně Tomášovo evangelium čtou. 
▪ 12% (tzn. 25 mil. Američanů) věří, že Johanka z Arku byla Noemovou ženou.14 

 
Když čteme Skutky, ukazuje se, že Boží slovo vypůsobilo samo růst a expanzi církve. 
 Abychom získali dojem z moci Božího slova na spontánní růst církve, čtěme nejprve ve 
Skutcích o rozšíření církve v Malé Asii a sledujme tento vývoj zpětně. Uvidíme, že Boží slovo je 
ohněm, které rozněcuje nový život a touhu, a ta rozšiřuje nový život v Kristu jako když hoří keř, dokud 
o tom není přesvědčena celá Římská říše. 
Sk 19,20  A tak mocí Páně rostlo a rozmáhalo se jeho slovo. (v Malé Asii) 
Sk 19,10 To trvalo dva roky, takže všichni obyvatelé provincie Asie mohli slyšet slovo Páně, židé i 
pohané. 
Sk 18,11 A tak tam Pavel zůstal jeden a půl roku (v Korintu) a učil je Božímu slovu. 
Sk 13,49 A slovo Páně se šířilo po celé krajině. (v Antiochii) 
Sk 12,24 Ale slovo Páně se šířit nepřestalo. 
Sk 8,4 Ti, kteří se z Jeruzaléma rozprchli, začali kázat evangelium15 všude, kam přišli. 
Sk 6,7 Slovo Boží se šířilo a počet učedníků v Jeruzalémě velmi rostl. Také mnoho kněží přijalo 
víru. 
 Tímto pohledem na rozšiřování církve a na moc Božího slova jistě můžeme pochopit, proč 
apoštolé nakonec došli k závěru: „Není správné, že Boží slovo zanedbáváme“16 (Sk 6,2). Místo aby se 
nechali odvést od vlastní služby, totiž rozšiřování Božího slova, rozhodli se: „My ale chceme zůstat u 
modliteb a u služby Slova“16 (Sk 6,4) 
 Dnes se bohužel západní církev od této podstatné služby dala odvést. Je načase, aby křesťanští 
vedoucí západní církve udělali stejné rozhodnutí jako ti apoštolé tenkrát. Neměli bychom se zavírat do 
našich pracoven na ještě delší dobu, abychom si připravili kázání, nýbrž pravidelně a ve velkém 
rozsahu vstřebávat do sebe texty z Bible s jediným cílem, totiž slyšet něco od Boha a naslouchat jeho 
hlasu. 
 Martin Luther chtěl dát křesťanství dvě věci: Bibli, kterou může číst a rozumět jí každý, a 
zpěvník, z něhož by každý mohl zpívat. Řekl: „Nechte je působit. Plamen se již sám od sebe rozšíří.“ 
Plamen se šířil v raných dobách církve a dělal to v celé její historii. I dnes to ještě může učinit, 
budeme-li mu věřit a necháme-li ho volně hořet. 
 Pokud chceme vidět probuzení v našich sborech a naší společnosti, musíme důvěřovat Božímu 
slovu více než všem našim „pomocným“ studijním materiálům a velkolepým myšlenkám o růstu. 
V jistém smyslu musíme ustoupit Bohu z cesty a nechat ho dělat to, co on umí nejlépe. A tím se 
dostáváme k další přednosti miniskupinek. 

 
13 Zde doslova: „Pomoz si sám a pak Ti Bůh pomůže.“ – pozn.překl. 
14 George Barna: Trends That are Changing Your Ministry World, Regal, 1996 
15 V textu doslova: „Věřící, kteří byli rozehnáni, táhli z místa na místo a zvěstovali Slovo. – pozn.překl. 
16  Podle německého textu – pozn.překl 
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9.2. Odstranění prostředníka 

Laik se stal zcela závislým na kléru, který mu vysvětluje, co Bible říká a co je tím míněno. 
Mnozí křesťané se cítí být neschopnými číst Bibli bez profesionální pomoci. Mnozí se setkávají 
s Božím slovem jen tehdy, když poslouchají kázání při bohoslužbě. 

I když o tomto tvrzení budete pochybovat, jednoduše narazíte na fakta. Větší část návštěvníků 
bohoslužeb není schopna sama Bibli číst a rozumět jí. Které vydání Bible je teď nejsilnější co do 
nákladu ve Spojených státech? Překlad King James Version (KJV). Které je nejčastěji čtené vydání 
Bible ve Spojených státech? Právě tak King James Version.17 A zde je ten problém. Ministerstvo 
školství USA  zjistilo, že jen 51% Američanů umí dobře číst a psát. To znamená, že asi polovina všech 
Američanů nemá odpovídající vzdělání, aby mohla rozumět KJV. Podle George Barny neumí tři ze 
čtyř Američanů číst Bibli, která jim leží doma! Není divu, že lidé jsou závislí na kléru, pokud chtějí 
rozumět Božímu slovu. 

Také pastoři přispívají k rozšiřování mezery mezi křesťany a Božím slovem. Aniž by to 
zamýšleli, pastoři mohou sdělovat, jak je důležité využívat pomoci kléru, pokud chce člověk rozumět 
Božímu slovu. 

Pokud mluví kazatelé o řeckém nebo hebrejském významu textu, oddělují své ovečky o kousek 
dále od Božího slova. Jak může normální křesťan sám rozumět Bibli, když se neučil jazyky původního 
textu? Jazyky se nejlépe hodí do pracoven pastorů nebo do semináře, ale nepatří za kazatelnu. 

Když pastor veřejně někoho zesměšňuje za chybný výklad Písma, zakouší sbor smrtelné 
úzkosti a myslí si, že je lépe neriskovat a nezkoušet rozumět Bibli sám bez „profesionální“ pomoci. 

V našich sborech jsme bezděčně lidi naprogramovali tak, že už nemohou rozumět Bibli bez 
pomoci kléru. Tím jsme zřídili něco jako „špatné duchovenstvo“ mezi křesťany a Božím slovem. 
Protože normálním křesťanům nedůvěřujeme, že by mohli sami rozumět Bibli, ani oni sami nevěří, že 
by to mohli zvládnout. 

Jeden mladý pastor měl námitky proti mému programu miniskupinek. Měl pocit, že jsem jednal 
nezodpovědně, když jsem dovolil lidem, aby sami četli Bibli, aniž bych jim předtím dal 
hermeneutický18 úvod. „Hermeneutika“ je teologický pojem a znamená schopnost správně 
interpretovat Bibli. Má se za nebezpečné dát obyčejným křesťanům do ruky Bibli bez předchozího 
důkladného vysvětlení, jak se Bible má správně studovat. Jinak se prý vytvoří cesta pro chybné 
výklady a herezi ve sboru. Byl jsem v pokušení říci, že tím vlastně myslel připuštění i jiných 
interpretací než té jeho vlastní, ale držel jsem se zpátky. 

Místo toho jsem řekl: „Vždyť naše hermeneutika je vlastně lidským vynálezem, který nám má 
pomoci rozumět Božímu slovu, nebo ne?“ On odpověděl: „Ano, potřebujeme ji, neboť jsme všichni 
hříšníci a proto nemůžeme bez pomoci rozumět Božímu slovu.“ Přisvědčil jsem mu a zdůraznil: 
„Potřebujeme pomoc, ale nejsme zajedno v tom, která pomoc je nejlepší. Vy věříte, že potřebujeme 
pomoc našeho hermeneutického systému, a já věřím, že potřebujeme pomoc autora a interpreta knihy – 
Ducha svatého.“ Pak jsem se ho zeptal: „Račte mi vysvětlit, jak to, že vy, který máte volbu věřit buď  
lidmi vytvořenému systému nebo Duchu svatému, autorovi Bible, raději než Bohu věříte systému 
vytvořenému zkaženými a hříšnými lidmi? Důvěřoval byste spíše zkaženému člověku než božskému 
autorovi osobně?“ Než odpověděl, dlouho mlčel. A vlastně neodpověděl na mou otázku, nýbrž 
jednoduše řekl: „ Víte, nerad to přiznávám a později zapřu, že bych kdy něco takového řekl, ale z nás 
dvou jste vy lepším biblistou.“ To byl jeden z největších komplimentů, které jsem kdy dostal. 

Chci tím snad říci, že nepotřebujeme žádnou přiměřenou hermeneutiku k pochopení Bible? 
Chci říci, že svědčí o nedostatku víry, když sáhneme po hermeneutických pomůckách? Ne, absolutně 
ne. Snažím se o to, abych při četbě Bible používal přiměřené interpretační principy. Učím těmto 
principům také lidi, které školím do jejich služeb. Oříškem je ale načasování školení. Vštěpuji správné 
principy těm, kteří jsou zodpovědní za školení dalších lidí. Ale dříve než dojdou k tomuto bodu ve 
svém vzdělávání, přečtou již mnoho z Bible a uslyší mnoho od Boha na miniskupinkách. 
Nejdůležitější je hermeneutika tehdy, když jsme sami odpovědni za vyučování Bible dalším lidem. 
Podle mé zkušenosti je relativně jednoduché vštípit hermeneutické principy lidem, kteří se již naučili 
číst Bibli a rozumět výkladům Ducha svatého k jejich osobnímu životu. Mnozí zjistí, že již použili tyto 
principy při své četbě Bible, protože odpovídají zdravému rozumu. 

Je velmi osvobozující, že nemusíme každé slovo do puntíku přesně interpretovat, abychom 
mohli číst Bibli a využít v životě to, co přečteme. Uznávám, že jsem často čtením úseků Bible nalezl 
více otázek než odpovědí – ale to Bibli ještě nedělá špatnou a mě nezbavuje odpovědnosti. Jednoduše 
to znamená, že se mohu ještě hlouběji ponořit do bohatství Božího slova. Chtěl bych ale jasně říci, že 
otázkami jsem se často přiblížil textu a sám pro sebe osobně jsem odpovědi nalezl. Když si po letech 

 
17 V roce 1604 král Jakub I. Anglický vydal pokyn k novému překladu Bible. Tento překlad byl dokončen v roce 1611 a 
rychle se stal standardem pro anglicky hovořící protestanty. Jeho jazyk a rytmus prózy má hluboký vliv na literaturu 
v dalších 300 letech. Naše Bible kralická je podle vydání z roku 1613. – pozn.překl 
18 Hermeneutika = soubor pravidel a prostředků k výkladu (obsahové, lingvistické, literární stránky) Bible – pozn.překl 
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listuji svou starou Biblí, zjišťuji, že mnoho mých otázek bylo v průběhu času zodpovězeno. Ale mám 
zase řadu nových otázek. Na tom vidím, že se stále učím, a chtěl bych do konce svého života zůstat 
v této pozici. Jeden z církevních otců jednou řekl, že Bible je prý dostatečně mělká na to, aby se jí 
mohlo brouzdat dítě beze strachu z utopení, ale je také dostatečně hluboká na to, aby se do ní mohli 
ponořit teologové, aniž by kdy dosáhli dna. Kdo může tvrdit, že když čte Bibli, rozumí úplně všemu? 
Kdo má monopol na absolutní pravdu a správné učení? Takový postoj vede k arogantnímu vysmívání 
se upřímnému křesťanství. 

V každém případě jsme postavili na všech frontách mezi normální křesťany a Boží slovo 
prostředníka. Možná jsme poprvé slyšeli evangelium prostřednictvím nějakého traktátu. Když 
přijmeme Krista do svého života, máme při biblickém kursu doplnit v předloženém textu vynechaná 
místa, což nám má vštípit, co Bible říká o našem novém životě. Jen při teologickém vzdělávání našich 
vedoucích a kazatelů často čteme více knih o Bibli než Bibli samotnou. Místo abychom přijímali do 
sebe Boží slovo v ryzí podobě, přijímáme předžvýkanou duchovní stravu, která pochází z rozumu a úst 
jiných lidí. Také předžvýkaná strava může ještě obsahovat nějakou tu poživatinu a může být 
v mnohých dobách nutná, ale člověka tolik nebaví jíst to předžvýkané. Věřím, že mnoho lidí nečte 
Bibli, protože si nemohou představit, že by je to mohlo bavit. Mají v hlavě předžvýkanou stravu a 
myslí si, že Bible prý musí chutnat právě tak, ale to se velmi mýlí! Nic na světě se nedá srovnat s tím, 
když slyšíte Pána vesmíru hovořit k vám o vašem životě a o situacích, v nichž se nalézáte. 

Autor dopisu Židům srovnává posluchače s dětmi, které by měly již přijímat hutnější pokrm, 
ale snesou jen mléko (Žd 5,11-14). Je celá řada vysvětlení pro to, co míní autor mlékem a co hutnou 
stravou. Možná měl na mysli něco hlubšího, ale já myslím, že můžeme také argumentovat tak, že mají 
„jíst“ Boží slovo, místo aby zůstali závislí na učení jiných osob. Nakonec co jiného je mléko, než jinou 
osobou předžvýkaná strava? Matka přijímá potravu, kterou zpracuje a nakonec ji předá ve formě 
mléka kojenci, který je tímto zcela závislý na svých rodičích. Text upomíná adresáty, aby se konečně 
stali učiteli slova (tedy roznašeči mléka), ale místo toho se stále dělají závislými na mléce, které 
dostávají od jiných. Všechny materiály a příručky jsou dobré, ale musíme být schopni také slyšet věci 
přímo od Boha a bez prostředníků. 

Rozumějte mi dobře. Nepřimlouvám se za to, aby člověk šel za kazatelnu nic neznaje. Chtěl 
bych vám vlastně zprostředkovat pravý opak. Problémem je, že jsme selhali navzdory svým snahám o 
vzdělávání dalších křesťanů s pomocí různých materiálů a učení. Boží lid nezná Boží slovo. Jsem 
přesvědčen o tom, že problém spočívá v tom, že jim vštěpujeme, co si mají myslet, namísto toho, jak 
mají myslet.  Musíme odstranit závory mezi Božím slovem a Božím lidem a uvidět, co se stane, když 
se ti dva setkají. Během mých teologických studií řekl jeden profesor: „Kde není znalost Božího slova, 
tam není svědectví o Božím působení.“ 

Byla doba, kdy byla Bible přístupná jen elitě kléru, která znala svaté řeči: Středověk, který 
známe pod úslovím „temný středověk“ 19. Je čas pro novou reformaci církve, v níž vyjde pravda 
Božího slova na světlo.  

Tím, že jsme zavedli prostředníka do procesu učednictví, zavedli jsme náhražku pravého 
semena,  které působí újmu následujícím generacím. Setbová náhražka vypadá jako pravá setba, ale 
v konečném důsledku vede ke znejistění křesťanů. Syntetické semeno není správným semenem. Jako 
v příběhu o ničitelích hormonů sterilizujeme bezděčně druhou generaci, a i když vypadá navenek 
zdravě, není schopna vlastní duchovní reprodukce. 

Když uděláte fotokopii z fotokopie, je kvalita nepatrně horší. Fotokopie čtvrté generace bude 
kvalitativně ještě o něco horší. Každá následující generace bude stále více nepodobná originálu. Každá 
kopie obsahuje chyby předcházející verze a má  k tomu ještě o pár chyb více. Řešením je dělat 
všechny kopie z originálu. Tak se odstraní všechna chybová místa a bude zaručeno, že kopie bude 
podobna originálu, jak je to jen možné. Fotokopie může být v nejlepším případě velmi podobná 
originálu, ale je jen jeden jediný originál. 

Tento princip také platí, pokud jde o růst řad učedníků a vedoucích. Každá následující generace 
musí být v přímém spojení s Mistrem, pokud má obdržet čistotu a krásu Páně a pokud ji má zrcadlit. 
Každá generace, které napodobuje pouze kopii Mistra, bude mít nedostatky obou generací. Ježíš řekl, 
že žák není nikdy lepší než může být jeho učitel, maximálně může být právě tak dobrý (Mt 10,24-25). 
Když učitel představuje v posloupnosti vždy tu kterou předcházející generaci, bude se kvalita žáků a 
učitelů s každou generací snižovat. Ale když se žák může učit mít Mistra samotného jako svého 
učitele, zůstane kvalita žáků stálá. Následuje-li žák Ježíše jako svého Mistra, může v tomto modelu 
získat dokonce větší vliv než jeho lidský učitel. 

Pavel věděl, že muži, které vzdělával, určitě měli Ježíše Krista jako svého vlastního Pána a 
Mistra. Tím, že své učedníky poslal do světa a předával jim Boží slovo, uschopňoval je Pavel k tomu, 
aby nebyli jen jeho následovníky, nýbrž následovníky Boha samotného. V jejich vlastním životě se 
musela ukazovat krása, čistota a záměr Ježíše Krista. Pavel byl jen jednou kopií Mistra; museli proto 

 
19 I v něm. překladu podobně: „temná epocha“ – pozn.překl 
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dostat osobně přímé spojení s Originálem. Ve svých slovech na rozloučenou do Efezu připomíná Pavel 
starším důležitou pravdu. Říká: „Nyní vás svěřuji Bohu a slovu jeho milosti, které má moc vás 
proměnit a dát vám podíl mezi všemi, kdo jsou posvěceni.“ (Sk 20,32) A oni to mohli přesně tak 
udělat. 

Když si nějaký následovník přivlastní určitý životní styl, aby se líbil jen tomu, kým je 
vzděláván, nebude jeho život ani reflektovat Boží moc, ani z dlouhodobého hlediska  s tím nebude mít 
úspěch. Když se jeho život obrazí v dalších učednících, budou mít nejen své vlastní slabosti, nýbrž i 
slabosti předcházejících generací. 

Navzdory Pavlovým snahám přivést učedníky do přímého kontaktu s Mistrem byli i tací 
následovníci, kteří nakonec od Pána odpadli. Fygelos a Hermogenés, kteří oba pocházeli z Malé Asie a 
zřejmě zažili Pavlovu řeč na rozloučenou ze Sk 20, odvrátili se od Pavla a vzali s sebou značné 
množství jiných (2.Tim 1,15). Démas a dokonce i Krescens a Titus opustili Pavla a učinili možná 
kompromis s tím, k čemu byli povoláni (2.Tim 4,10). Ježíš sám ztratil Jidáše, proto je nevyhnutelné, že 
i my budeme znovu a znovu zklamáni některými z našich učedníků. 

Počet těch, kteří nás zklamou, se může drasticky zmenšit, jestliže je přivedeme do přímého 
kontaktu s Mistrem. Spojení se naváže, když jim zdůrazníme, aby byli Bohu osobně odpovědni a aby 
si pak začali všímat pravdy jeho Slova, které je může posilovat na cestě k posvěcení. (J 17,17). 
V jistém smyslu je Boží slovo originálním dokumentem, který nám zjevuje charakter a působení Pána 
Boha, jež chceme kopírovat do našeho vlastního charakteru a pro naše vlastní chování. Jestliže náš 
nejvyšší cíl spočívá v tom, abychom se líbili Pánu, pak budeme správně žít i tehdy, když nás kromě 
Boha nikdo nebude pozorovat. Tato motivace sama nás bude udržovat v běhu k cíli (2.Tim 4,1-8). 

 
 

9.3. Miniskupinky integrují evangelizaci do procesu duchovního růstu 
 

Dopustili jsme se nepřípustného rozvodu! Když oddělíme „evangelizaci“ od „učednictví“, 
rozdělíme něco, co Bůh stvořil nedělitelné. 
 Můj přítel Stan Leach, vedoucí hnutí pro zakládání sborů, popisuje evangelizaci a učednictví 
jako dvě křídla téhož letadla. Jen s pomocí obou křídel může letadlo letět. Když jedno z nich chybí, 
letadlo se neodvratně zřítí. 
 Spasení je celoživotní proces. Nezačíná prvním ze čtyř duchovních zákonů a nekončí 
modlitbou po čtvrtém duchovním zákonu20, nýbrž  je srovnatelný  s filmem Nekonečný příběh podle 
knihy Michaela Ende. Krátce před uvolněním napětí se na plátně neobjeví –jak bývá zvykem–„konec“, 
nýbrž „začátek“. Dobrodružství má teprve začít. Je to jako v manželství, kde s manželským slibem sice 
končí čas zásnub, ale teprve pak začíná pravé manželství! Když vyslovíte svou modlitbu odevzdání, 
není to vrchol a závěr vašeho spasení, nýbrž teprve jeho začátek. 
 Evangelium není napsáno jen pro nekřesťany, nýbrž také pro křesťany. „Je to moc Boží ke 
spasení každého, kdo věří“ (Ř 1,16). Myslím si, že nekřesťan nemůže brát vážně kříž, dokud my ho 
vážně nevezmeme. Nestačí požehnání plynoucí z kříže ochutnat jedinkrát. Abychom seznámili 
s Ježíšem lidi, kteří Boha neznají, musíme sami mít chuť na evangelium. Čím víc pro nás znamená, tím 
atraktivnější je také pro ostatní. Proč by se měli zajímat o něco, co vás samotné nijak zvlášť nezajímá? 
Když nevidí, že my evangelium stále potřebujeme, proč by měli mít pocit, že ho nutně potřebují oni? 
 Spasení je mnohem více než pojistkou proti požáru nebo místenkou pro nebeské sedadlo. 
Spasení znamená životní změnu. Spasení je něco vznikajícího. Obnova je trvalý proces Ducha svatého 
v našem životě. Každý z nás by měl být Kristu tento rok o kousíček blíže než v roce minulém. Náš 
život by měl v nadcházejícím roce zrcadlit více milosti a pravdy než letos. 
 Dnes musím alespoň tak nezbytně, ne-li ještě s větší naléhavostí, vzít svůj kříž a následovat 
Ježíše jako tenkrát, když jsem se rozhodl pro tuto cestu. Má potřeba svobody zůstane trvalá. Má 
potřeba být očištěn a obnoven je tak silná nebo ještě silnější než dříve. Billy Graham, který žije 
s Bohem mnohem déle než já, jednou řekl: „Přibližuji se nebesům tím více, čím více jsem si vědom 
pekla.“ 
 Teologové označují tento trvalý proces jako posvěcování.  Posvěcovat se znamená být 
oddělován pro něco důležitého. Nacházíme se uprostřed procesu, v jehož průběhu jsme Kristu stále 
podobnější. Když se přibližujeme Bohu, když přicházíme stále blíže ke svatosti, pak ovšem tím více 
nám musí být známa naše tělesnost. Naše citlivost pro hřích a jeho rafinované metody by měla růst, 
když se přibližujeme Kristu. 

 
20 Jde asi o narážku na nějaký kurs, jehož cílem je upevnění základů křesťanského učení a jenž je postaven na tzv. „Čtyřech 
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 Proces spasení ukazuje na jeden paradox. Člověk by si mohl myslet, že když se blížíme ke 
Kristu, hřích ustupuje a my proto také méně potřebujeme evangelium. Ale tento ústup hříchu je falešné 
zdání. Může se sice stát, že když vedeme život v poslušnosti, skutečně méně hřešíme, současně ale 
bychom měli silněji brát na vědomí hřích v našem životě a jeho vliv. Z tohoto důvodu bychom se měli  
stávat stále více závislými na našem Spasiteli, na jeho oběti a na jeho trvalém působení v našich 
životech. 
 Je zajímavé pozorovat, jak se v průběhu času měnilo Pavlovo sebevnímání. Ve svých raných 
spisech se řadí mezi „veleapoštoly“ (2.K 12,11). Později se označuje jako ten „nejmenší ze všech 
bratří“ (Ef 3,8). V jednom ze svých posledních dopisů se počítá mezi největší hříšníky (1.Tim 1,15). 
Přibývalo skutečně za ta léta v jeho životě tolik hříchů a neposlušnosti? Nikoliv. Ale on přicházel blíž 
k Pánu a ve světle Ježíšovy dokonalosti si uvědomoval své vlastní slabosti tím více. Na konci svého 
života rozpoznával lépe než na začátku, jak moc skutečně on sám potřebuje evangelium. 
 Musíme přijmout, že spasení je více než nějaké rozhodnutí, které jsme udělali na konci nějaké 
evangelizace někde ve stanu. Spasení je proces, je to stav bytí. Ke spasení je člověk povolán. Spasení 
je mnohem více než to, co dnes lidem nabízíme z kazatelny, nákupem traktátů nebo evangelizačními 
shromážděními. 
 Velká evangelizační shromáždění mají své oprávnění. Bůh je vždy používal a bude tak jednat i 
nadále. Ale ona nestačí k tomu, aby se lidé dále měnili a aby se spustilo probuzení. Evangelizační 
shromáždění a veliká shromáždění, jako mají Promise Keepers21, apelují na lidi, aby se rozhodli 
následovat Krista. Ale je to jen první krok v celoživotním procesu spasení. 
 John Wesley kázal až k dvaceti tisícům lidí, a to v době, kdy zesilovací zařízení sestávala 
z hlasivek a silných plic. Kázal evangelium velmi efektivně. Lidé plakali a naříkali nad svými hříchy a 
nutností spasení. 
 Ale Wesley, když chtěl vést lidi ke spasení, nespoléhal se na tato shromáždění,. Místo toho bral 
veřejná kázání pouze jako prostředek, aby probudil v lidech touhu po spasení. Pak ale shromáždil lidi 
do malých skupin, v nichž teprve mohli zakusit posvěcení a závaznost. V těchto tak zvaných třídách 
měly duše lidí prožít ospravedlnění Bohem. Wesley byl o tom tak silně přesvědčený, že považoval za 
škodlivé kázat, aniž by následovaly takové třídy. 
 Říkal: „Měj kázání na tolika místech, kde jen můžeš. Vytvoř tolik tříd, kolik jen můžeš. Nekaž, 
když nemůžeš založit nové třídy.“ Ve své knize „Rozšířit moc: Růst církve ve wesleyánském duchu“ 
píše George Hunter 22: 
  „Wesley zpozoroval, že víc škody než užitku způsobí, když dojde k probuzení lidí, kteří se pak 
ale neshromažďují do skupinek, v nichž by mohli prožít spasení! V jednom záznamu ve svém deníku 
z roku 1743 23 píše: ‚Ďábel sám si nepřeje nic jiného, než když jsou lidé napůl probuzeni a pak jsou 
ponecháni sobě samým, takže znovu usnou. Proto jsem rozhodnut s Boží pomocí nepohnout ani prstem 
na žádném místě, kde nemůže následovat další čin.‘“  
 Wesley spojil ty podstatné prvky, které mohou přispět ke změně života, s malými skupinami, 
které by nebyly závislé na vysoce kvalifikovaných vedoucích. Počet skupin se rozrůstal a držel krok  
s velikými evangelizačními shromážděními. Systém byl tak efektivní, že v Krista nalezlo víru a cestu 
do shromáždění více lidí a vzniklo více nových sborů po Wesleyově smrti, než co bylo založeno v 
letech jeho života. Jeho vliv přetrval i po jeho smrti a zasahuje až do současnosti. 
 Asi skutečně tropíme škody, když lidi přivedeme k poznání jejich hříchů, ale pak je ponecháme 
jim samým. Vrátí se do svého života a budou ještě o kousek více tvrdší vůči evangeliu, které „jednou 
vyzkoušeli“ a shledali ho neúčinným. Tak se dá vysvětlit, proč evangelizační shromáždění mají tak 
malý vliv na počet návštěvníků bohoslužeb, a je jedno, o jaké místo jde. 
 Jelikož jsme tak zlevnili proces spasení a s ním také evangelium, vidíme při našich 
evangelizačních snahách jen chatrné výsledky. Podle Barny většinu lidí, kteří se rozhodli pro Krista, 
už po osmi týdnech není vidět v církvi. To je způsobeno dílem tím, že jsme neporozuměli, co je ve 
skutečnosti spasení, a proto prodáváme význam a moc evangelia pod cenou. Pokud nekřesťané uvidí 
na našem životě jeho významnost a moc, budou to také chtít mít. 

 
21 Promise Keepers ( = ti, kdo dodržují sliby), křesťanské hnutí založené  ve Spojených Státech v roce 1990 Billem 

McCartney, je známé velikými konferencemi a veřejnými shormážděními (72 lidí v zakládajícím shromáždění 1990; 4200 

v roce 1991; 306 700 v roce 1999; v roce 2003 18 konferencí a shromáždění  po celých USA s celkovou účastí 172 000  

lidí),  jejichž prostřednictvím oslovuje muže a povzbuzuje je k zbožnosti a k důvěře, že Bůh, který dodržel všechny své 

sliby, má moc pomoci člověku dodržet jeho životní sliby v manželství, v rodině a ve společenství směřující k zachování 

bezúhonného života. Muži se zavazují dodržet 7 základních slibů bezúhonnosti. – pozn.překl 
22 Hunter, George G., III. To Spread the Power: Church Growth in the Wesleyan Spirit.  Nashville: Abingdon Press, 1987. 
23 Přesně 13.3.1743. Zde přeloženo z něm.předlohy. Viz přímý překlad V.D.Schneebergera: Deník Johna Wesleye, ECM 

Praha 1992, str. 58. – pozn.překl 
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 Oni musí vidět evangelium na nás, dříve než budou připraveni uslyšet jej od nás. Donald Soper 
jednou řekl: „Křesťanství  musí pro nás všechny mít opravdový význam, dříve než může znamenat 
něco také pro druhé.“ (Robert Logan / Thomas Clegg: Více lepších sborů; edice ACTS). 
 Líbí se mi, co k tématu řekl jednou František z Assisi: „Kaž evangelium bez přestání, a pokud 
je to nutné, použij k tomu slova.“ 
 V současnosti je normální křesťan dalece vzdálen tomu, aby integroval evangelium a 
evangelizaci do svého duchovního vývoje.  

• Podle výzkumu Barna Research Group 40 % znovuzrozených křesťanů nemá tušení, co 
znamená slovo „evangelium“. 

• 53 % nevědělo, co znamená J 3,16. V jedné komedii divoký  basketbalový fanoušek ukázal na 
transparent s nápisem „Jan 3,16“ a ječel na svého trenéra: „Hej, Honzo, to není verš z Bible,  to 
je Tvůj výsledek v závodu!“ Takhle nějak dnes vypadá míra porozumění Bibli! 

• 81 % (4 z 5) znovuzrozených křesťanů nevědí, co znamená fráze „Velké Poslání“. 
Zde nastupují miniskupinky. Ten projekt jako takový spočívá v prostinké, ale efektivní 

strategii. Vydat pravé svědectví o velikosti Ježíšově je částí vývoje charakteru člověka a tento úkol se 
proto řadí k otázkám miniskupinky (otázka 1). Není tak důležité vysvětlovat každý týden všechny čtyři 
duchovní zákony; mnohem důležitější je, abyste svým životem vydávali živé a slovní svědectví o vaší 
lásce k Ježíši a o tom, jak si ho ceníte. Pokud se to děje, rozséváme podle svých zkušeností v rámci  
nějakého vztahu setbu, která často povede později ve vhodnou chvíli k obsáhlejším a hlubším 
rozhovorům. Tímto způsobem vzniká přirozený typ evangelizace přátelstvím, která vyvěrá z osobní 
zkušenosti. Je to spontánní výraz lásky, nevynucený, ale také nepotlačovaný, jež vyvěrá přímo 
z radosti ze spasení. 
 Křesťanští vedoucí si často myslí, že lidé, kteří jsou školeni v metodách evangelizace, budou 
mít tím pádem také více odvahy mluvit s jinými lidmi o jejich víře. Vychází se z toho, že nám chybí 
jen trénink. My jsme ale objevili, že trénink nepřekonává bariéry, které brání křesťanům předávat 
evangelium. Je dobré nabízet více lepších tréninků, ale podle našich zkušeností tím nebude více 
evangelistů ani v církvi, ani ve světě. 
 Avšak v rámci programu miniskupinek mluví lidé o evangeliu, neboť je to částí jejich 
duchovního růstu, jde o přirozené vyjádření duše, která je zasažena Bohem. Když se lidé dostanou do 
kontaktu s Bohem prostřednictvím Ducha svatého, stávají se svědky (Sk 1,8). Později se z nich asi 
vyklubou ti, kteří žádají o výcvik ve věcech evangelizace, aby mohli předávat víru ještě efektivněji 
těm lidem, k nimž si již svým živým svědectvím vytvořili kontakt. Tací lidé prosí o trénink, protože 
mají přátele, které mají rádi a za něž se modlí. A kdo pokládá otázky, je často tím nejlepším žákem. 
Jsou připraveni se něco naučit a jsou motivováni přijmout a uskutečnit, co se jim vštěpuje. 
 K tomu přichází denní přímluvná modlitba za lidi, kteří Boha ještě neznají. Pak se z tíhy 
evangelia stává přirozený produkt víry rostoucího následovníka Ježíšova. Je zajímavé, že Ježíš vyzývá 
k modlitbě za sklizeň (Mt 9,37-38) právě ty lidi, které v následující kapitole vysílá na pole (Mt 10,5). 
Modlitba za lidi, kteří Boha ještě neznají, probouzí v nás upřímný soucit s nimi. 
 Evangelium vyvíjí nejlepší průraznou sílu, když se předává dál na základě vnitřní motivace 
(zkušenost osobní životní proměny), místo aby tímto základem byl vnější tlak metod nebo 
přesvědčovacích taktik. 
 Mnozí lidé v mých miniskupinkách si nejednou uvědomují, že jiným by mohlo být trapné 
mluvit v normálních rozhovorech o své víře. Oni nahlížejí své svědectví jako část svého duchovního 
života a růstu, ale nikoliv jako povinnost, kterou by brali proti své vůli.  Evangelium má pro ně takový 
význam, že nemohou jinak, než o něm mluvit s jinými! Může to být tak, že naše zdrženlivost 
v uvedené oblasti je z největší části naučeným chováním? Může to být tak, že člověk, který je naplněn 
Duchen svatým, vydává také silnější svědectví o své víře (Sk 1,8)? Když člověk čte Skutky, stane se 
zřejmé jedno – naplnění Duchem svatým vrcholí jasným svědectvím. Musím dodat, že jsem byl dost 
překvapen, jak snadno přijímali lidé výzvu být svědky pro Krista ve svém okolí. Nezřídka se stává, že 
jednomyslně celou skupinu pronásleduje po mnoho týdnů otázka: „Vydal/a jsi v tomto týdnu svědectví 
o velikosti Ježíše Krista svými slovy a činy?“ 
 

9.4.  Miniskupinky provádějí celoživotní duchovní cvičení 
Cvičení, které jsou zaváděna do miniskupinek (četba Bible, Vyznávání hříchů a modlitba za lidi, kteří 
Boha ještě neznají),jsou dnes příliš málo praktikována. Mohou ale tvořit základ pro pokročilejší 
duchovní cvičení. 
 



Přednosti miniskupinek       

strana 42 ze 66  

9 
9.5.  Miniskupinky dávají prostor Duchu svatému 

Kevin, podílník instalatérské firmy, byl dobrým mužem. Byl starší v našem sboru. Byl věrný, 
připraven vždy pomoci, prostě takový, jak si člověk jen může představit ideálního staršího. Nikdy jsem 
nepřemýšlel o tom, že bych Kevina pozval do nějaké miniskupinky, protože v mých představách on 
vedl život s Bohem. Poté co se ale tolik lidí změnilo působením miniskupinek, probudila se zdravá 
žárlivost v některých našich sborových starších, mezi nimi i v Kevinovi. Takže jsem se začal setkávat 
se dvěma z nich. Kevin si osvojil duchovní cvičení a začal rychle růst.  
 V té době jsme společně četli Zjevení a já jsem měl sérii kázání o roli Ducha svatého v životě 
křesťana, když tu se v Kevinovi hnulo něco nového. Byl právě Velký pátek a Kevin se postil v době, 
kdy musel jet služebně na druhou stranu města. Na cestě náhle ucítil, jak ho Duch svatý usvědčil. 
Vypnul autorádio a hluboce prožil, že Ježíš na kříži zemřel za něj. To pro Kevina nebylo nic nového, 
ale toho dne mu Duch svatý výrazně ukázal, jako cenu musel Ježíš zaplatit za jeho spasení. Kevin 
téměř nemohl udržet pod kontrolou emoce, které ho přeplnily. 
 V neděli o Velikonocích měl Kevin při bohoslužbě na starosti oznámení. Kevin nebyl 
velkolepým řečníkem, ale měl vřelý a přátelský styl, proto často měl při bohoslužbě úvodní pozdrav a 
oznámení. Této neděle to ale vypadalo, že vepředu stojí úplně někdo jiný. Řekl: „Všechna důležitá 
oznámení najdete ve sborovém časopise. Ale nyní si otevřete, prosím, knihu Zjevení, kapitolu 4.“ 
Potom dal Kevin k dobru několik myšlenek o nádheře nebes a o uctívání Ježíše. Když skončil, nebylo 
nikoho mezi posluchači, kdo by nebyl silně pohnut. Došli jsme k názoru, že mohlo dojít jen ke dvěma 
možnostem. Buď ho Bůh tak proměnil, nebo ho mimozemšťané tajně unesli a nahradili ho tímto 
podvodníkem. 
 Povzbuzoval jsem Kevina v jeho nově objeveném obdarování tím, že jsem mu dával možnosti, 
aby je užíval. A Kevinovy schopnosti se již brzy začaly rozšiřovat. Když pak byl Kevin nějakou dobu 
služebně na cestách, uslyšel od Boha zřetelné povolání kázat a vyučovat Boží slovo. A za necelý rok 
dostal Kevin svůj první sbor. Když jsem já byl povolán začít novou práci, převzal vedení našeho 
sboru. Náš sbor zvolil Kevina starším, ale Duch svatý ho udělal pastorem. 
 Během jednoho roku z instalatéra pastorem. Kevin je důkazem toho, co může Duch svatý 
vypůsobit v životě člověka. Je důležité poznamenat, že Duch svatý s Kevinem ještě neskončil. Kevin 
stále roste a musí se hodně učit. Jeho kvalifikace se nezakládá na tom, co se dosud naučil, nýbrž na 
tom, že je povolán ke studiu a ke stálé poslušnosti Boží. 
 Duch svatý je překvapivě dobrým učitelem! Miniskupinky připravují místo Bohu a Duchu 
svatému, které mu náleží, aby mohl vést křesťana do pravdy. Mnohé křesťanské denominace věří 
tomu, že  Duch svatý může lidi osvítit, ale mnozí lidé mu nedůvěřují. Když jde o porozumění Bibli, 
spíše máme sklon důvěřovat své apologetické argumentaci a interpretačním konceptům než autorovi 
Bible. Mnoho sborů se už příliš dlouho pokoušelo jít svou cestou bez pomoci svého nejvlivnějšího a 
nejmocnějšího člena – Ducha svatého. On může ve vašem sboru bezpochyby nejlépe  usvědčovat 
z hříchu (J 16,8-11), vydávat svědectví o Ježíšovi (J 15,26-27), velebit a chválit Krista (J 16,14) a 
vykládat Písmo (J 14,26; 16,13-15)! Je nazýván přímluvcem24, který nám má pomáhat (J 14,16-17). A 
my všichni můžeme využívat jeho pomoci! 
 Jerry Bridges v knize „Pastoři v ohrožení“25 píše: „Při hodnocení služby se nabízí otázka: 
‚Kdyby Duch svatý odešel z tohoto projektu, zhroutil by se?‘ Ne, mnoho služeb by běželo dále, 
protože jsou výsledkem lidského snažení.“ 
 Když Pavel měl svou řeč na rozloučenou před staršími z Efezu, jasně řekl, že Duch svatý je 
tím, kdo povolává vedoucí do služby, v níž je chce mít. Řekl: „Dávejte pozor na sebe i na celé stádo, 
ve kterém si vás Duch svatý ustanovil za biskupy, abyste byli pastýři Boží církve26, kterou si Bůh 
získal krví vlastního Syna.“ (Sk 20,28). A byl to Duch svatý, který povolal Pavla a Barnabáše, aby 
přinesli evangelium pohanům (Sk 13,1-3). 
 Jelikož program miniskupinek se obejde bez vedoucích a používá jen Boží slovo a žádný 
materiál vypracovaný lidmi, má Duch svatý tím více možností vést, řídit a povolávat následovníky do 
služeb, v nichž je chce mít. 
  
 

 
24 V něm.textu dosl. „pomocníkem“ – pozn.překl 

25 H.B. London Jr., Neil B. Wiseman: Pastors at Risk; Victor, 1993. Bridges do této knihy přispěl povzbuzením a radami 

spolu s jinými majícími blízko k organizaci Focus on Family („zaměřeno na rodinu“), jako např. James C. Dobson. – 

pozn.překl 

26 V něm.: „…abyste se starali jako pastýři o Boží církev…“– pozn.překl 
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9.6. Miniskupinky zmocňují obyčejné křesťany k celoživotnímu 

následování 
 
 
 Misijní pověření, které Ježíš dal svým učedníkům, je výzvou přinést evangelium všem národům 
a vést lidi k následování Pána. Nacházíme jej jak ve všech čtyřech Evangeliích (Mt 28,18-20; Mk 16; 
L 24; J 20), tak ve Skutcích (Sk 1,8). Poslední slova, která Ježíš osobně řekl svým učedníkům dříve, 
než byl vzat na Nebe, byla misijním rozkazem. V tomto pověření s veškerou autoritou nad nebem a 
zemí předává Ježíš církvi Boží záměry. 
 Skutečné procento křesťanů, kteří plní toto misijní pověření, je bohužel značně nízké. Jak 
jednou kdosi řekl: „Jedno mají křesťané společné s nekřesťany – všichni nenávidí evangelizaci.“ Jen 
málo křesťanů je zmocněno dostát tomuto pověření. Problém nespočívá v tom, že by ostatní nedostali 
moc, nýbrž v tom, že tu moc, která jim náleží, jednoduše nenalezli. 
  V miniskupinkách jsou lidé uschopňováni k tomu, aby po celý svůj život činili z jiných lidí 
učedníky, a sice nezávisle na tom, jak dlouho již oni sami žijí ve víře. Miniskupinky tak mohou 
osvobodit celou církev pro splnění misijního pověření. A možné následky jsou nepředstavitelné! 
Nemusíme čekat na to, až nás kdovíjací vedoucí vyškolí nebo kdovíjaké metody nám vštípí. I právě 
uvěřivší křesťan může předat štafetový kolík již po několika týdnech a ne teprve po několika letech. 
Splnit misijní pověření v této generaci by se tak mohlo stát realitou. 
 Pověření, které dává Ježíš svým učedníkům v Matoušově 28. kapitole, je psáno v přítomném 
čase: „Jděte a čiňte…“. To vyjadřuje časově neomezený mandát. Dosud jsem nepoznal žádnou 
metodu, která by vykazovala tak imponující výsledky ve vztahu k naplnění misijního pověření. Proto 
osobně mám v úmyslu použít tohoto programu pro zbytek svého života, abych získal pro Boží 
království tolik lidí, kolik je jen možné, dříve než mě Kristus povolá k sobě. 
 

9.7. Miniskupinky motivují laiky ke spolupráci ve sboru 
 

Jestliže si křesťané vyznávají každý týden své hříchy a opakovaně čtou dlouhé pasáže z Bible, 
mění se jejich srdce. Brzy nato vzniká vnitřní přání ve sboru něco dělat, a to sice nikoliv z pocitu 
povinnosti, nýbrž z lásky ke Kristu a k ostatním lidem. 

Když se křesťan cítí být schopen vést jiné lidi k následování Pána, cítí se také být schopen 
převzít „každé dobré dílo“ (2.Tim 2,22;3,17). Jeho vlastní životní proměna se stane pramenem života a 
služby pro jiné lidi (J 7,37-39). 

 

9.8. Na miniskupinkách se ukazují  vůdčí schopnosti 
 
Církev v dnešní době přímo volá o vedoucí. Od spolupracovníků v práci s dětmi až po 

misionáře v zámoří – všude chybí vedoucí. Církev potřebuje více lepších vedoucích. Sám Ježíš označil 
nedostatek dělníků jako limitující faktor pro práci na sklizni (Mt 9,37). Jeho řešení bylo modlit se a 
prosit Pána žně, aby ze sklizně povolal na ni více dělníků. 

Miniskupinky samy od sebe vedoucí nevyprodukují, poskytují však prostor, v němž jsou 
odkrývány vůdčí schopnosti. 

Miniskupinky dávají možnost vyzkoušet vůdčí schopnosti. Kdo nezvládne řídit skupinku dvou 
nebo tří lidí a vést ji k početnímu růstu a následnému dělení, tomu bychom sotva svěřili skupinu 15 až 
20 lidí, a už vůbec ne sbor o 200 a více lidech. 

Když na mě někdo naléhá s tím, že by chtěl převzít vedení v nějaké službě, vyzývám ho 
k tomu, aby nejdříve vyvolal k životu, k růstu a následnému dělení jednu miniskupinku. To má mnoho 
předností: 
1. Testuje se opravdová síla potenciálního vedoucího. Tak mohu zpozorovat, jestli projevuje 

poslušnost vůči základním pravidlům. 
2. Mohu se spolehnout na to, že členové mého vedoucího týmu jsou integrováni do závazných 

vztahů a pravidelně čtou Bibli. A také nemusím být tím, kdo je pokradmu pozoruje a zjišťuje, 
zda v uvedeném smyslu o sebe dbají. 

3. Kromě toho mám tak možnost vidět, zda jsou kandidáti pro vedoucí pozice věrní ve své službě 
dříve, než jim předám více zodpovědnosti. 

4. Další předností je to, že mohu s jistotou vědět, že tito vedoucí vědí, jak činit z lidí učedníky a 
jak působit jejich růst. V posledních letech vedoucím tato schopnost bohužel chybí příliš často. 
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Mnozí z nás znají historky o lidech, kteří byli celá léta školeni, aby nalezli lidi, kteří je 
podporovali modlitbou a penězi, naučili je cizí řeči, obstarali jim pasy a víza, dopravili jejich 
rodinu na opačný konec zeměkoule, aby žili v cizí kultuře, jen aby potom zjistili, že oni nevědí, 
jak z lidí činit učedníky a jejich počty zvyšovat! Můžeme to označit leda za velikou hloupost. 
Pavel napsal Timoteovi v souvislosti se jmenováním diakonů: „Nejprve je vyzkoušej a když se 
osvědčí, pak z nich udělej diakony“ 27.  

5. Zvětšuje-li se skupinka vedoucích, stávají se z nových členů přirozeně zase vedoucí. Máme 
sklony k tomu, že předáváme dál sami sebe, respektive noví členové se nám postupně začínají 
podobat. A když  nové vedoucí nasadíme opět na sklizeň, může být výnos mnohoslibný! 
 

9.9. Miniskupinky uvolňují pastory a vedoucí domácích skupinek 
 
Zdá se, že evangelikální sbory se nacházejí na cestě ke službám orientovaným na domácí 

skupinky, ale musíme jít ještě dál a zpřístupnit službu všem křesťanům. Na bedrech vedoucího domácí 
skupinky leží stále ještě příliš mnoho úkolů a odpovědnosti. Souběžně se musí věnovat hledajícím, 
vykonávat pastorační pomoc v případě manželských krizí a umět odpovídat na teologické otázky třetí 
osoby. Jiný by zase chtěl intenzivnější studium o konci časů a o Zjevení, zatímco další hledá podporu 
pro evangelizační činnost. K tomu všemu požadujeme ještě od vedoucího, aby vychoval nového 
vedoucího a aby se tato pestrá skupinka během jednoho roku díky jeho práci zvětšila. Toho všeho by 
mnozí vzdělaní kazatelé a misionáři  nebyli schopni. 

Tady vidíme prostor pro miniskupinky. Pomáhají vedoucímu domácí skupinky tím, že ho 
uvolňují, aby se mohl soustředit ve své vedoucí funkci na určitý úkol a aby přitom ve své skupině měl 
nadšené a rostoucí učedníky. 

Na úrovni miniskupinek funguje mnoho novozákonních veršů o vzájemnosti28. Tím jsou 
vedoucí domácích skupinek a pastor vyvázáni z úkolu být všem starostlivými pečovateli. Lidé se cítí 
být spolu spojeni, zabezpečeni a podporováni jeden druhým. Proto není tak velkou nutností, aby tyto 
úlohy plnil pastor. On se může soustředit na výchovu vedoucích, „aby vyvolené dokonale připravil 
k dílu služby – k budování Kristova těla,… pevně spojeného klouby navzájem se podpírajícími, a 
buduje se v lásce podle toho, jak je každé části dáno“ (Ef 4,12.16). 

 

 
27 Pro lepší souvislost zde přeloženo přímo z něm. textu – jde o 1.Tim 3,10– pozn.překl 
28 Viz kapitola 6.2 Vykazatelnost; str. 26 – pozn.překl. 

9.10. Miniskupinky oslovují vnitřní motivaci 
 
Systém miniskupinek funguje, protože je poháněn vnitřní motivací. Vzbuzuje vnitřní hlad. Bůh 

sám nám zaslíbil, že budeme nasyceni, budeme-li hladovět po spravedlnosti (Mt 5,6). Miniskupinky 
žijí dále, protože to chtějí jejich účastníci. 

Miniskupinky využívají ke svému prospěchu formu „svatého tlaku“ skupiny. Každý z nás 
udělal už takovou zkušenost, že tlak skupiny nás může motivovat mnohem více než hrozby a vnější 
donucování. Skupinový tlak se zakládá na přání být milován a přijímán. Miniskupinky dokáží lidi 
semknout a ženou je dopředu, protože lidé by zde chtěli růst, a to sice jako skupina. 

Podle mé zkušenosti si lidé cení systému miniskupinek tím více, čím déle jsou jejich součástí. 
Když vedoucí tradičního kursu učednictví zopakuje kurs podruhé nebo potřetí, tak už se zpravidla 
nudí. V miniskupinkách se nudit nemůžete, protože člověk nikdy nemůže Boží slovo probrat 
vyčerpávajícím způsobem. 

Kromě toho miniskupinky oslovují vnitřní motivaci prostřednictvím závazných otázek. My se 
zpravidla cítíme velmi nedobře, máme-li vytáhnout své osobní problémy na světlo. Jen málo lidí se 
v přímé konfrontaci cítí dobře. Ale diskusi s těmi, kterým to nevadí, často neumíme dobře zvládnout. 
A i v samotných úzkých vztazích, vyznačujících se vzájemným přijetím, je stále ještě těžké hovořit o 
slabostech, protože máme pocit, že pronikáme do oblastí, do nichž nám nic není. Vyrůstají v nás 
všechny možné pochybnosti: „Co když ho zraním? Co když o tom nebude chtít hovořit? Mohl bych 
ztratit naše přátelství, když budu hovořit o této věci. A kdo jsem já, abych soudil svého bratra?“ 

Je mnohem jednodušší, začnete-li hovořit sami o svých slabostech a problémech. 
V miniskupince funguje závaznost v obou směrech. Odpadá tíha konfrontace, protože jsou to otázky, 
které přivedou na světlo oblasti problémů. Jelikož se otázky týkají osobních věcí, přijde všem ve 
skupině jednodušší navzájem se podporovat, pomáhat ale také i vyzývat. Otázky jsou pro každého ve 
skupině jedny a tytéž, a protože každý hovoří o svých problémech, stává se skupinka místem, kde je 
možná průhlednost i zranitelnost. 
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9.11. Miniskupinky vyvolávají růst na primární 29 rovině sboru 
Již velmi brzy ve vývoji systému miniskupinek jsem učil, že miniskupinky se bezpodmínečně 

musí rozrůstat30. Byl jsem přesvědčen, že musím tuto tezi zdůraznit tak silně, protože jinak by se 
miniskupinky samy nerozrůstaly. Tlačil jsem poněkud zvenčí a přesvědčoval jsem, abych přivedl 
skupiny k růstu. 

V téže době jsem studoval principy růstu v Bibli a v jiných knihách. Několik žen z mého sboru 
mě jednoho večera vyprovokovalo tím, že mi řekly: „Přestaň už konečně pořád hovořit o růstu30. Už o 
tom nechceme nic slyšet. Máme rády naši skupinku a nechceme se rozdělit do dalších!“ Považoval 
jsem to za dobrou příležitost, abych vyzkoušel přirozený mechanismus účinku dobré setby do dobré 
země. Takže jsem jim vysvětlil, že se jejich skupiny nemusí rozrůstat, když nebudou chtít. Vědomě 
jsem přestal hovořit o růstu, abych vyzkoušel, zdali se uskuteční přirozená a spontánní multiplikace. 
Asi po čtyřech měsících z této skupiny žen vznikly tři nové skupiny bez jakékoliv pomoci z mé strany. 

V minulosti bylo nutné potit krev, aby člověk viděl i jen nejskromnější růst v oblasti 
učednictví. Dnes vidím růst, po němž jsem vždy toužil, ale o němž jsem pochyboval, že ho někdy 
zažiji. Musíme si připomínat, že multiplikace je přirozenou funkcí sboru a patří k Boží představě a 
jeho záměru. Síla multiplikace již leží v Kristově těle: musíme ji jen probudit k životu. Pokud 
zasejeme místo náhražky pravé semeno do dobře připravené půdy, zažijeme i růst. 

Skutečnost, že to stojí tak silnou osobní námahu, aby člověk viděl tak ubohé výsledky růstu 
počtu učedníků, je nejlepším důkazem, že něco rozhodujícího děláme špatně. 

Ježíš popisoval ve svých podobenstvích Boží království tak, jakoby se bez zvláštních problémů 
rozšiřovalo a rostlo. Lukáš dává zprávu o hnutí, které zažilo takový vzestup prostřednictvím 
spontánního růstu počtu následovníků a sborů, že jeho protivníci obviňovali Pavla z toho, že uvede 
celý svět do revoluční vřavy! Možná jsme četli o takových věcech z historie nebo z velmi vzdáleného 
misijního pole, ale mnozí z nás musí dodat, že my v západní církvi jsme takový spontánní růst ještě 
nezažili. 

Soustředíme-li se na vedení lidí k následování a zachováváme-li program jednoduchý a 
opakovatelný, růst se velmi zjednoduší a bude přirozený. Když miniskupinka jednou učiní zkušenost 
s multiplikací, lze tuto zkušenost lépe přenést na další úrovně sborového života. Pak se růst stane 
přirozeným pro miniskupinky, pro služby a dokonce pro celé sbory, neboť bude zakotven 
v genetickém kódu nejmenší jednotky sboru – totiž jeho jednotlivého následovníka. 

Jak výše zmíněno, nikde v Bibli není povolání k zakládání sborů nebo ke zvyšování počtu 
domácích skupinek. V Novém zákoně nalézáme množství zmínek o zakládání sborů a o početním 
růstu skupinek, ale nikoli proto, že by církev k tomu dostala příkaz. Důvod multiplikace spočívá v tom, 
že první generace křesťanů poslechla jeden velmi konkrétní a jednoduchý příkaz: činit lidi učedníky. 
Jsou-li křesťané poslušni tomuto jednomu jedinému úkolu, bude následovat početní růst skupin a 
sborů. Pokus multiplikovat skupiny a sbory, aniž by rostly řady učedníků, je nejen výrazem 
neposlušnosti, nýbrž také je zhola nemožný! 

Mnozí mají ty nejlepší záměry ve vztahu k početnímu růstu sborů a skupin a vycházejí z toho, 
že tak vznikne početní růst v oblasti učednictví, ale výsledky jsou všechno jiné jen ne efektivní. Jen 
když se opravdu vážně pustíme do vedení lidí k následování, můžeme si být jisti, že poroste počet 
sborů a skupin. 

Zažil jsem, jak se počet skupin v systému miniskupinek rozrostl během méně než tří měsíců 
díky růstu počtu obrácených lidí. Multiplikace se skutečně udála rychleji, než jak jsem na ni byl 
připraven. 

Program miniskupinek byl poprvé zveřejněn v příručce „Více lepších vedoucích“, kterou jsem 
napsal společně s Bobem Loganem. Ačkoliv tato příručka nebyla ještě přeložena do mnoha dalších 
jazyků, už jsem zaslechl o miniskupinkách ze všech kontinentů Země. 

V Austrálii jsem se krátce setkal s jedním mužem, který použil tuto strategii. Slyšel o ní od 
jednoho našeho společného přítele. On mi zase vyprávěl, jak si telefonoval s jedním přítelem ze Srí 
Lanky, který byl jakožto vedoucí sboru frustrován tradičními metodami učednictví. Koncept 
miniskupinek byl předán takto telefonicky na Srí Lanku, kde se nyní rozrůstají miniskupinky. A kdo 
ví, kam se odtud rozšíří? 

 
29 Primární rovinou se myslí nejspodnější vrstvy sborového života, členíme-li sborový život vertikálně vzestupně podle 

počtu zúčastněných lidí, termín se v originálu nevyskytuje, zavedl jsem ho pro lepší porozumění – pozn.překl. 
30 Zde se myslí růst dělením („multiplikace“), t.j. zvýšení počtu členů skupinky, z níž následně vznikají dvě. Smysl stejný 

jako v jiných částech textu – viz poznámka č. 9 na straně 25 – pozn.překl. 
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Dramatický příklad multiplikace jsem zažil ve svém novém projektu zakládání sborů v Long 

Beach31, který měl jako cílovou skupinu především mladé lidi s postmoderním životním názorem. 
Začal jsem miniskupinku se dvěma studenty tamější vysoké školy. Když jsme se setkávali už asi 
měsíc, sedli jsme si jednou do kavárny, popíjeli jsme kávu a vyměňovali jsme si názory na deset 
otázek o závazcích. Byli jsme asi u druhé otázky, když šel okolo jiný student, kamarád jednoho z nich. 
Zajímalo ho, co děláme. Jeho přítel se ho zeptal, jestli by měl chuť se s námi setkávat. Jemu to časově 
nevyhovovalo, proto si oba domluvili jiný čas.  Šel dál a my se přesunuli ke třetí otázce. 

Když jsem kroužili nad pátou otázkou, šel okolo další student, viděl, co děláme a zeptal se, 
jestli by mohl patřit také k takové skupině. Druhý student, se kterým jsem se setkával, si s ním sjednal 
čas a místo setkání, kde se budou nadále setkávat. 

Zase jsme se vrátili k našim otázkám, dostali jsme se ale jen k šesté, když tu jeden z mých 
studentů zahlédl svou známou, kterou už dlouho neviděl. Omluvil se na okamžik, aby s ní promluvil. 
Když se vrátil, vysvětlil nám, že jeho přítelkyně potřebuje skupinu a chce vědět, s kým by se mohla 
setkávat. Hovořili jsme tedy o několika možnostech a nakonec se dohodli na nějaké další paní, o níž 
jsme si mysleli, že bude pro tuto ženu nejvhodnější. 

Když už jsme se dostali k poslední otázce, šla okolo právě ta žena, aby viděla, co děláme. Poté 
co jsme ji informovali o té ženě projevující zájem o miniskupinku, souhlasila s tím, že se s ní bude 
setkávat. 

Během jedné jediné hodiny se naše skupina rozrostla do tří jiných skupin a následující den jsem 
i já měl novou skupinku. Během dvou následujících týdnů jsme již měli na vysokoškolských kolejích a 
jejich nejbližším okolí deset skupin! 

Tyto skupiny se rozšiřují jako požár v buši, protože Boží dech ovívá poslušné následovníky, 
kteří touží po tom, aby hořeli pro Boha. Jelikož je systém dostatečně jednoduchý, aby mohl být předán 
nekomplikovaným popisem, rozšiřuje se plamen bez překážek dále. 

 

 
31 Long Beach je 5.největším městem Los Angeleského okresu Kalifornie - asi  481 000 obyvatel – pozn.překl. 

 
 
 

10. Často uváděné námitky proti miniskupinkám 

 
V několika málo letech, během nichž jsme uskutečňovali tyto principy a viděli ovoce, jsem měl 

příležitost přemýšlet o některých námitkách proti tomuto konceptu. V této kapitole bych chtěl probrat 
ty nejčastější námitky. 

10.1. Skupiny nelze kontrolovat! 
Protože skupiny vznikají spontánně, spontánně roste jejich počet a spontánně i umírají, bylo by 

velmi těžké mít je pod dohledem. Pokus chtít je kontrolovat by vedl k uhašení jejich potenciálu. 
Doporučuji sledovat počet návštěvníků bohoslužeb, počet služeb a domácích skupinek ve sboru, ale 
samotnou kontrolu miniskupinek přenechte Duchu svatému. 

Dobrá otázka zní: Kdo kontroloval rozšiřování církve ve Skutcích? Od 1. do 28. kapitoly je 
úplně jasné, že za rozšiřování prvotní církve nebyl zodpovědný žádný člověk, nýbrž Duch svatý. Ten 
je zmiňován 58-krát v 28 kapitolách. 

Kontrola je často důležitým tématem v našich sborech. Vyvíjíme veliké úsilí, abychom své 
akce udrželi pod kontrolou, protože máme strach, že se jinak rozpoutá peklo. Nemyslím, že by dnes 
peklo bylo naším největším ohrožením. Už Ježíš se vypořádal s mocnostmi pekel a vyhlásil, že brány 
pekel  nepředstavují žádnou překážku pro postup církve. 

Otázka, kterou si musíme pokládat mnohem dříve, zní: „Co uděláme, když se v našich sborech 
rozpoutá nebe?“ Jsme připraveni, když přijde probuzení? Budeme s tím umět zacházet, když už 
nebudeme mít všechno pod kontrolou? Co budou dělat naše ega, když najednou nebudou na všechno 
znát odpovědi? Budeme se umět cítit dobře ve zmatku? Naše sborové struktury, naše věroučné 
postuláty, naše způsoby řízení sboru jsou nedostatečné, aby byly schopny pojmout celou plnost a moc 
nebes. Nebesa přesahují naše schopnosti představivosti a naši kontrolu! Možná bychom měli trochu 
přemýšlet, než se budeme modlit: „ Přijď Tvé království, buď vůle Tvá jak v nebi tak i na zemi.“ 
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Budeme-li připraveni obejít se bez kontroly a dát v našich sborech prostor spontánnímu růstu, 

uvidíme evangelium rozšiřovat se tak, jak jsme to nikdy nepovažovali za možné. Roland Allen 
popisuje ve svém klasickém díle „Spontánní rozvoj církve“32 přednost ztráty kontroly, která ústí do 
spontánního růstu: 

„Pod pojmem ´spontánní růst´ myslím něco, co se nedá kontrolovat. A nemůžeme-li to 
kontrolovat (…), měli bychom se z toho radovat. Neboť jestliže věc nemůžeme kontrolovat, je pro nás 
příliš veliká a ne příliš malá. Veliké Boží věci leží mimo dosah naší kontroly. V tom spočívá veliká 
naděje. Spontánní rozšíření může naplnit kontinenty znalostí Krista. Na to naše kontrola nestačí. Stále 
naříkáme nad našimi omezeními: otevřené dveře, kterými nikdo nevstupuje; dveře, které pro nás 
jakožto zahraniční misionáře zůstávají zavřené; pole, jež jsou příliš zralá pro sklizeň ale nemůžeme je 
sklidit. Spontánní rozšíření může vkročit do otevřených dveří, zavřené dveře otevřít a sklidit zralé 
lány. Naše kontrola to ale nesvede. Může jen plačky prosit o více lidí, kteří mají udržovat kontrolu.“ 

 

10.2. Otázky jsou příliš osobní. Nemůžete od nových křesťanů očekávat, 
že na ně odpoví. 

 
Jsou-li lidé připraveni ke změně, jsou také připraveni pustit se do problematických oblastí 

svých životů. Dokonce jsou v našem dnešním světě lidé, kteří nejsou křesťany, ale jsou připraveni  
povstat před ostatními a přiznat, že jsou alkoholiky, drogově závislými nebo v zajetí jiného škodlivého 
chování. Vysvětlují svůj záměr, že se chtějí do svého „problému“ pustit ve 12-ti bodovém programu. 
Jsou k tomu hotovi, protože  vědí, že je to jediná cesta, jak se osvobodit od tohoto chování.  Oč více 
bychom měli být připraveni my, kteří Boha osobně známe a máme Ducha svatého, vyznávat své 
hříchy jeden druhému v diskrétním prostředí? 

Podle mých zkušeností jsou mladí křesťané a dokonce nekřesťané přístupnější této myšlence 
než křesťané starší, kteří mají už dlouholetý cvik v tom, jak si zachovat od ostatních odstup způsobem 
přijaté spirituality. Noví křesťané nepovažují otázky za příliš osobní. Důvodem je to, že ještě stále 
objevují, oč vlastně v tom křesťanství přesně vůbec jde. Otázky jsou příliš osobní pro ty zkušené 
křesťany, kteří jsou spokojeni se svým statu quo a cítí se ohroženi představou, že budou konfrontováni 
se svým kostlivcem ve skříni. 

Je pravdou, že miniskupinky jako nástupiště do sboru vyžadují vysokou míru závaznosti. 
Mnohé filosofie sborového růstu (když ne dokonce všechny) obhajují taková  kritéria vyžadovaná při 
vstupu do sboru, která budou co do závaznosti udržována na co možná nejslabší úrovni. A to proto, 
aby byl vstup přitažlivý pro co možná nejvíce lidí v naději, že je pak postupně krok po kroku získáme 
pro křesťanskou víru. Mluví o spasení lidí jako o postupném procesu, což jistě není špatně. Ale já 
věřím, že mnohokrát sabotujeme svou zvěst tím, že ji příliš zlevňujeme. Je-li naše zvěst pravdivá, měla 
by mít moc a být pravdivá v každé své rovině, tím spíš na začátku křesťanova života. 

Myslím, že lidé, kteří dosud neznají Boha, reagují pozitivně na tu zvěst, o níž jsme z celého 
srdce přesvědčeni a kterou žádným způsobem nezkompromitujeme. Žijeme v době, v níž je důležité 
pojmenovat hřích jménem a pravdivě jej vymezit. Lidé, kteří Boha dosud neznají a chtějí zakusit 
spasení, reagují velmi pozitivně na ty, kteří žijí autenticky a vyznávají, že potřebují odpuštění a milost. 
Zažil jsem, že lidé, kteří potřebují změnu ve svém životě, se skvěle rozvíjejí v prostředí, kde jsou 
ostatní připraveni vyznávat otevřeně své osobní nedostatky. Právě tehdy, když schováváme tuto 
upřímnost před světem a předstíráme, že jsme lepší než ve skutečnosti, svět se cítí být napaden naším 
pokrytectvím a odmítá naši zvěst. 

Když Ježíš mluvil o vstupních předpokladech do království Božího a ke spasení, nenamáhal se 
nastavit laťku co možná nejníže, aby více lidí získalo přístup. Mnohem častěji dělal pravý opak. Říkal 
totiž: „Kdo chce být mým učedníkem, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo by 
svůj život chtěl zachránit, ten o něj přijde; kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne jej.“ (Mt 16,24-
25) 

To je rozvaha sotva příjemná návštěvníkům, lidem vzdáleným církvi, které bychom chtěli 
získat. Nedovoluje žádnou anonymitu. Nedává lidem možnost vyjít ze světa pozvolna. Vyzývá lidi od 
samého začátku k úplnému a nekompromisnímu sebeodevzdání. Také miniskupinky vyzývají lidi 
k tomu, aby se zřekli sami sebe a následovali Spasitele, a lidé přijímají tuto výzvu. Ale současně 
miniskupinky poskytují podporu, která je nutná, aby člověk vytrval v tomto odevzdání. 

 
32 Roland Allen: The Spontaneous Expansion of the Church, 1927, ke stáhnutí na: 

http://www.cpcoaches.com/res_dnloads.htm - pozn.překl. 

http://www.cpcoaches.com/res_dnloads.htm
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10.3. Rozsah vyžadované četby Bible je příliš velký 

Když si průměrný čtenář vezme každý den půlhodinku pro četbu Bible, stihne předložené 
pensum během týdne. Mnozí z nás potřebují každý den půl hodiny pro získání tělesné pohody. Když 
věnujeme tolik času, abychom se dobře cítili na těle, proč bychom nemohli věnovat stejný čas na to, 
abychom se lépe cítili na duchu? Mnoho lidí nemůže přežít jediný den, aniž by si v novinách přečetli 
sportovní rubriku. Ale my můžeme přežít týden nebo dokonce měsíc, aniž bychom si četli Boží slovo. 

Dávka četby, kterou vyžaduje miniskupinka, je zhruba srovnatelná s denním sledováním 
televizních novin nebo jednoho dílu seriálu. Jistě si můžeme dovolit každý den tolik času pro Boží 
slovo, protože přinejmenším tolik času strávíme u televize. 

Zpozoroval jsem, že Bibli potřebuji tím více, čím více jsem zaměstnaný.  Před nedávnem jsem 
dospěl do bodu svého života, kdy se mi vyjasnilo, že se s požadavky života adekvátně nevypořádám, 
když nebudu číst Bibli. Jen tak si mohu udržet nějakou úroveň mentálního zdraví a vyrovnanost a nést 
ovoce. 

Vzpomínám si, že Martin Luther jednou řekl: „Jsem tak zaměstnaný, že první tři hodiny svého 
dne musím strávit na modlitbě.“ Dříve jsem se mu divil a myslel jsem, že byl příkladem, který byl 
daleko mimo můj dosah. Ale mezitím jsem si sám vyzkoušel, co tím mínil.  Potřeboval vnitřní sílu, 
aby  vytěsnil vnější tlak své vedoucí pozice na okraj, a aby tak mohl vyváženě naplnit požadavky 
svého života a své služby. Tuto vnitřní sílu čerpal z dlouhých hodin modliteb a z četby Bible. V kabině 
letadla, které letí ve 12 000 metrech, musí být tlak vyrovnáván, aby se vytvořily únosné podmínky 
života. Právě tak platí: Čím více čteme Bibli a modlíme se, tím lépe se připravujeme na to, jak se 
vyrovnáme s vnějšími životními tlaky. Když si právě myslíte, že váš život je efektivní, aniž byste si 
v Bibli museli mnoho číst, pak jste ze života ještě nic neviděli! 

Mnozí z nás by byli zahanbeni, kdybychom srovnali horu knih, časopisů a novinových článků, 
které četli, s množstvím kapitol Bible, které investovali do své duše. Neříká nám to velmi zřetelně, že 
si ve skutečnosti ceníme filosofii tohoto světa výše než Boží slovo? To se musí změnit, chceme-li kdy 
být živoucím svědectvím našeho Boha. Můžeme začít tím, že věnujeme každý den půl hodiny 
 naslouchání Bohu. 

10.4. Skupiny jsou příliš zákonické; dělají z četby Bible tíživou povinnost 
Mnozí čtou v Bibli jen krátké oddíly a už to pociťují jako zatěžující povinnost. Mnozí, kteří 

čtou Bibli pravidelně, tak činí, protože se cítí být povinováni, ale nikoliv, že by to bylo jejich přání. Je 
skutečností, že četba Bible je dnes přijímána všeobecně spíše jako zatěžující povinnost. A to je 
tragické! Myslím, že podstata je v tom, že jsme si Bibli dosud nezamilovali. Nezískali jsme dosud chuť 
na Boží slovo. Člověku to opravdu ale může přijít k chuti. Kdo miluje Boží slovo, zpozoruje, že ho má 
rád tím více, čím více ho čte. 

Dostali jste už někdy od někoho milostný dopis, který Vás úplně pobláznil? Nedokážu si 
představit, že by muž, který by dostal milostný dopis od ženy, již miluje, nechal tento dopis po několik 
dnů neotevřený na psacím stole. A nebylo by podivné, kdyby ten dopis otevřel a přečetl prvních pár 
řádků a řekl si potom: „To jsou dost dobré myšlenky pro dnešní den“,  a pak by ten dopis nechal ležet 
ještě pár dní nedočtený?  Tak obvykle nečteme žádné milostné dopisy, ale bohužel takto zacházíme 
s Biblí – s Božím milostným dopisem pro nás. 

Ještě si správně nevážíme Božího slova, protože jsme z něj dosud příliš neochutnali. Mnozí lidé 
berou Bibli v malých dávkách – tu jednu kapitolu, tam pár veršů, a zjišťují, že to nehovoří do jejich 
života. Bereme Bibli jako prášky, myslíme, že malé množství je pro nás dobré a udrží nás zdravými, i 
když kvůli chuti bychom to mít nemuseli. Je to úplně podle hesla: Jeden verš denně drží ďábla od těla. 

Kdo čte Bibli ve velkých porcích, v celém kontextu a opakovaně, získává k tomu rychle chuť. 
Ještě jsem nepotkal nikoho, kdo věrně navštěvoval miniskupinku, aniž by se naučil vážit si Božího 
slova. 

Ježíš řekl. „Ne jenom  chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích 
úst.“ (Mt 4,4). Musíme získat hlad po Božím slově! 

Jsou přirozeně dny, kdy člověk otevře svou Bibli spíš z povinnosti než  z touhy. Ale mnohokrát 
se také tyto dny brzy stanou časem naplněným duchovním životem, neboť nad Božím slovem strávíme 
dost času, abychom překonali vlastní ješitnost a prožili, jak Bůh hovoří do konkrétní životní situace. 
Při četbě jedné kapitoly denně se to nestane. Jestliže jste jednou prožili, jak k vám Bůh promluvil 
přímo ze svého Slova, brzy budete chtít více. Nakonec získáte zdravou závislost – tak jako nadšený 
běžec touží po endorfinu, který se v něm uvolňuje při tréninku. 

Jednou jsem četl o muži, který byl tak vytrvalý a radostný ve své víře v Boha, že mu položili 
otázku: „Vy se snad s touto radostí každé ráno i probouzíte?“ Odpověděl: „Ne, často se probouzím 
příšerně, ale pak čtu Bibli a čtu tak dlouho, dokud do sebe tuto radost nedostanu.“ 
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Poprvé jsem viděl takovou radost v srdci člověka, když jsme s Martym začali naši 

miniskupinku. Četli jsme Římanům dvakrát během týdne, Marty přečetl tuto epištolu napoprvé vcelku 
a pak podruhé do 16. kapitoly, do verše 24. Pak přestal číst záměrně před posledním odstavcem. Když 
jsme se onen týden podruhé setkali, zeptal jsem se ho, jestli zvládl celý svůj úkol, a on odpověděl 
s úsměvem: „Ne, musíme to přečíst tento týden ještě jednou.“ Záměrně nedočetl až do konce, aby 
mohl přečíst dopis ještě alespoň dvakrát. A to mi dělal častěji. Chtěl číst více, ne méně. Takový hlad 
jsem předtím neviděl u žádného člověka. Představte si, jak by to vypadalo v církvi, kdyby i jen dvacet 
procent našich lidí mělo takovou chuť na Boží slovo. 

Byl jsem překvapen, když v jediném týdnu přečetl Kevin celé Evangelium nebo Skutky na 
miniskupinku a zároveň k tomu ještě pro sebe list Židům. Třicet kapitol nestačilo utišit jeho hlad. Něco 
takového se může stát, když je člověk připraven investovat denně půl hodinky do četby Bible. Lidé si 
zamilují Boží slovo a co je ještě lepší – zamilují se do jeho autora, když začne hovořit osobně ve 
veliké moci do jejich života. 

My jsme bohužel v mnohých sborech udělali z Bible něco, co se studuje nebo interpretuje, ale 
nikoliv to, co se jednoduše čte, obdivuje a uskutečňuje. Mnozí z nás jsou už tak daleko, že už nemohou 
číst Bibli bez nějakých komentářů, studijních textů, bez vyčerpávající konkordance a obsáhlého 
biblického slovníku. Pro mnohé už není Bible milostným dopisem, nýbrž zákonem, v němž každičké 
slovo a písmenko vyžaduje pečlivé prozkoumání. Představte si, co by si váš (vaše) nejmilejší o vás 
pomyslel(a), kdybyste takto nakládali s jeho (jejím) milostným dopisem! 

Pro hluboké studium Bible musíme přirozeně dát prostor. Obhajuji zde pouze prostor pro to, 
abychom četli Bibli jako to, čím je v první řadě – Božím slovem pro vás osobně. 

Podle mé zkušenosti není nezvyklé, když si lidé v prvním nebo v prvních dvou týdnech trvání 
miniskupinky stěžují na to, že jsou příliš zaneprázdněni, aby mohli tolik číst z Bible. Takové stížnosti 
trvají jen prvních pár týdnů a obyčejně pocházejí jen od těch lidí, kteří jsou už dlouho křesťany. Když 
už jednou lidé zvládnou přečíst tolik textu, kolik žádá miniskupinka, uvědomí si již po několika 
týdnech, kolik toho přijali. Opakování a samotný rozsah probudí čtenáře a on bude opět důvěřovat 
Božímu hlasu. Zjistil jsem, že tento způsob čtení povzbuzuje k následnému studiu Bible, protože 
z četby vyvstávají otázky, které motivují čtenáře, aby se dozvěděl více. Není neobvyklé, že členové 
jedné skupiny studují stále ještě ty oddíly textu, které se četly už před několika týdny, a to i v případě, 
že skupina mezitím už dávno přešla k jiným biblickým knihám. 

10.5. Skupina otvírá sbor pro vniknutí herezí 
Neexistuje žádný důvod k obavám ze skupin. Nepředstavují žádné ohrožení pro Kristovo Tělo 

a fungují lépe, když nejsou kontrolovány. Máte-li obavy z hereze, pak tyto nekontrolované skupiny 
jsou ideální. Kousne-li skupina do shnilého jablka, jsou tím zasaženi nejvýše dva další lidé. 
V miniskupinkách není místa pro lidi, kteří chtějí ovládat velké davy či jsou hladoví po moci. Pro 
takové lidi není systém miniskupinek atraktivní. 

Miniskupinky jsou ve skutečnosti nejlepší ochranou proti herezi. Hereze vzniká, když: 
a) sbor nezná pravdu a nedůvěřuje Božímu slovu 
b) biblické oddíly jsou vytrhovány z kontextu 
c) jednotlivci chtějí uplatnit vliv na velký počet naivních osob. 

Tyto tři faktory jsou ale eliminovány zaměřením miniskupinek. Jelikož čtou účastníci celé 
knihy z Bible v kontextu, vzniká v každé miniskupince kontrolní systém. Lidé ve skupině nelze snadno 
svést, protože všichni čtou tentýž text. Navíc každý nečte jen tentýž oddíl, ale je současně naplňován 
autorem Bible – Duchem svatým. Nikdy přirozeně nemůžeme úplně vyloučit ohrožení herezemi, ale 
miniskupinky jsou velmi efektivním nástrojem k jejich potlačení. 

 
 
 
 
 
 

11. Často kladené otázky k miniskupinkám 

 
V této kapitole jsem uvedl otázky, které mi byly nejčastěji kladeny k tématu miniskupinek. 

Snažil jsem se, co nejvíc jsem mohl, abych je mohl zodpovědět k největší spokojenosti. 
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11.1. Mohu snížit množství předepsané četby a přesto být efektivní? 

 
Doporučujeme neredukovat množství předepsané četby. V našich polních podmínkách jsme 

zjistili, že lidé rostou podstatně pomaleji v učednictví a miniskupinky se podstatně pomaleji 
multiplikují, jestliže se Bible méně čte. Když se ale skupina rozhodne, že bude číst tolik, kolik my zde 
navrhujeme,  křivka růstu se změní exponenciálně. 

Náš vedoucí mládeže Darrell mi jednoho dne přiznal, že lidé v jeho skupině nestíhají přečíst 
každý týden vyžadované množství. Byl tím frustrován, protože četli tutéž knihu stále znovu a znovu 
bez jakýchkoliv pokroků. Když jsem se ho zeptal, kolik že čtou každý týden,  trochu rozpačitě řekl: 
„Každý týden čteme jen asi sedm až deset kapitol, a přesto to nezvládáme!“ Navrhl jsem mu, aby 
zvýšil pensum četby na třicet kapitol týdně. Byl šokován: „Cože? Když nezvládnou ani deset kapitol, 
jak mají zvládnout třicet?“ Řekl jsem mu, aby to jednoduše vyzkoušeli. Myslím, že na něj platila má 
autorita jako kazatele, nebo mi chtěl dokázat opak, to už je jedno – vyzkoušel to. 

Asi po měsíci jsme se zase setkali a já jsem se ho zeptal, jak to jde v jeho skupině. Řekl: „Teda 
to se budeš divit! Jakmile jsem zvedl množství uložené četby, stíhali to najednou každý týden. Vůbec 
nechápu, jak je to možné, ale funguje to.“ Vysvětlil jsem mu: „Předtím lidé nenalezli totiž dost chuti 
na Boží slovo, aby je to opravdu bavilo. Nebrali četbu Bible tak vážně, protože k tomu nebyli 
dostatečně vyzváni.“ 

Má to jistý význam, cítí-li členové skupiny přiměřený tlak, aby Bibli četli hodně. Jestliže 
skupina zvládá uloženou četbu každý týden, nemá z toho plný užitek, protože chybí cenné opakování. 
Zpozorovali jsme, že skupina často čte určitou knihu tak dlouho, dokud se jeden nebo více členů z této 
knihy něčemu zvlášť důležitému nenaučí. Nepřečte-li někdo kvůli tomu v tom týdnu celý úkol, jdeme 
do následujícího týdne s očekáváním, že Duch svatý nám chce ukázat něco zvláštního, něco, co jsme 
v uplynulém týdnu přehlédli. Pro stanovení správného počtu kapitol pro skupinu navrhujeme trochu 
experimentovat do té doby, dokud se nečte tolik kapitol, že skupina zůstává zhruba čtyři týdny u jedné 
a téže knihy. To je zpravidla asi 25 až 30 kapitol za týden. 

Když je v miniskupince pomalý čtenář nebo snad dokonce osoba, která neumí číst, je možné, 
aby si tato osoba opatřila Bibli nahranou na kazetě, a aby tak mohla totéž množství četby absolvovat i 
s týmž opakováním jako ostatní členové skupiny. V jedné miniskupince se tím dokonce naučil číst i 
jeden analfabet. 

Doporučujeme členům skupin číst text nahlas a tak často, jak je jen možné. Tímto způsobem 
jsou prokazatelně využity větší části mozku. Kromě toho je tak podporována paměť, protože při četbě 
textu nahlas musíme mnohem více dávat pozor. Navíc tak text získává přístup k našemu rozumu více 
než jedním kanálem. Místo abychom používali jen oči, posloucháme také, co čteme. Tak se k nám 
Boží slovo dostává mnoha cestami a potkává se s aktivovaným a čilým rozumem. Přirozeně k tomu 
potřebujete místo, kde byste nebyli rušeni. 

11.2. Mohu změnit otázky o závazcích? 
Chceme vás povzbudit k tomu, abyste otázky v doslovném znění přizpůsobili potřebám své 

skupiny. Otázky by měly pokrývat určité oblasti. K nim patří oblast vyznávání hříchů. Další oblastí je 
jakkoliv uzpůsobené svědectví o Kristu. Otázka: „Vydali jste v tomto týdnu svými slovy a činy 
svědectví o velikosti Ježíše Krista?“ svazuje evangelizaci subtilním, ale efektivním způsobem 
s duchovním růstem. Odstraníte-li ve skupině slovní prvek z této otázky, ztrácí se v procesu aspekt 
evangelizace. Proto byste tuto otázku neměli měnit. Tak totiž začnou účastníci skupiny hovořit o své 
víře s dalšími a nakonec dostanou přání vést jiné lidi k víře. Nejde o to, abyste každý týden mluvili o 
smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista, nýbrž abyste jiným lidem nějak sdělili, že Ježíš je úžasný. 

Za tím se skrývá cílená strategie. Křesťané budou hovořit se svými přáteli, sousedy a kolegy na 
pracovišti o své víře, i když nejprve spíše zdrženlivě. Ale v průběhu týdnů v nich vyroste přání 
vstoupit hluboce do evangelizace a získat v této oblasti lepší trénink, protože k nekřesťanovi už budou 
mít vybudovaný vztah. Tak mají během celého procesu před očima konkrétní osobu a hledají 
konkrétní pomoc. Tímto způsobem jsou schopni přijmout více ze všech školení v oblasti evangelizace. 

Už po několik let sbírám příklady seznamů otázek z celého světa. Tyto příklady lze nalézt 
v příloze této knihy. Nechte se tím povzbudit, abyste mohli pro sebe otázky formulovat tak, jak to 
nejspíše bude odpovídat vašim potřebám. 
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11.3. Co když nikdo nebude umět zodpovědět ty otázky, které vzniknou 

z četby Bible? 
Jedním z nejdůležitějších kroků pro náš sbor bylo všeobecné povolení říkat „to já nevím“, aniž 

by se člověk musel stydět. Jen když jsme připraveni přiznat, že něco nevíme, jsme schopni se něčemu 
naučit. 

S překvapením zjistíte, že členové miniskupinek stále více budou nalézat odpovědi na své 
otázky, budou-li tentýž text opakovaně číst. 

Setkával jsem se jednou týdně s mužem, který si od toho sliboval, že se bude setkávat 
s pastorem. Viděl v tom svou šanci pastora vyzkoušet a přivést jeho moudrost do slepé uličky. První 
týden si psal všechny otázky, které ho napadaly během první četby jeho biblického úkolu. Poté četl tu  
knihu tak často, jak jsme si předsevzali. Když jsme se opět setkali, otevřel sešit se svými otázkami a 
šlehnul jimi po svém nic netušícím pastorovi. A bylo pozoruhodné, co se pak dělo týden za týdnem. 
Položil první otázku plný nadšení a v naději, že bude moci čerpat z moudrosti svého pastora. Ale 
zatímco četl tu první otázku, změnil se jeho postoj a on řekl: „Aha, myslím, že jsem si na to mezitím 
sám našel odpověď.“ S následující otázkou to bylo stejné, a tak to šlo dál. Po několika týdnech došel 
k závěru, že je schopen rozumět Bibli sám a založil svou vlastní miniskupinku. A z této miniskupinky 
vznikly další mnohem rychleji než z kterékoliv jiné, kde jsem sám byl. Ty skupiny vznikly růstem po 
obrácení. 

Každá otázka není samozřejmě zodpovězena jen na základě opakované četby téhož textu. 
Nehledě na to existují pomůcky jako knihy, komentáře, slovníky. Měli byste členy své skupiny 
povzbuzovat k tomu, aby na své otázky nalézali odpověď sami, a sice v první řadě s pomocí Bible, 
před tím, než sáhnou po takových pomůckách. Možná pak zjistíte, že člověk tyto dodatečné pomůcky 
až tak často nepotřebuje. 

11.4. O čem se hovoří na typickém setkání miniskupinky? 
Otázky o závazcích mohou vzbudit úžasnou konverzaci. Muži i ženy to vnímají jako 

osvobození, když otevřeně hovoří o věcech, o nichž se dříve styděli mluvit. Tam, kde si mysleli, že 
jsou se svým problémem sami, objevují najednou, že jsou všichni na stejné lodi. Skupina si pak může 
vyměňovat mezi sebou myšlenky, které pomáhají vyřešit, jak s těmito problémy nakládat. Ve skupině 
o dvou nebo třech lidech leží enormní síla, jestliže členové spolupracují jako tým a chtějí přemoci 
hřích. 

Často také biblický text, který skupinka čte, spustí diskusi. Samy otázky o závazcích (otázka 
10) přirozeně vedou k rozhovoru o aplikaci čteného textu. Členové skupiny mohou klást otázky, které 
v nich vyvolala jejich četba. Mohou dát k dobrému příklady konkrétního využití čteného textu, které 
pro ně mají zvlášť velký význam. 

Záměrně nedávám skupinám jiný program než četbu Bible, vyznávání hříchů a modlitbu. 
Udělal jsem zkušenost, že lidé ve skupině se bez problémů dostávají k důležitým tématům, o nichž se 
vyplatí hovořit. Mnohé ranní skupiny mají spíš problém s tím, kdy skončit a přijít do práce přesně. 
Jednou jsem dokonce měl ve skupině muže, který si pro sebe zformuloval jednu otázku o závazcích: 
„Přišel jsi tento týden každý den do práce včas?“ Opravdu jsme se snažili posílat ho do práce na čas 
alespoň v to ráno, kdy jsme se scházívali na miniskupince. 

11.5. Jak mohu nejlépe zavést miniskupinky do svého sboru? 
Měli byste spíš nechat skupiny vzniknout organicky než striktně organizovat. Jinými slovy: 

Prostě nezačínejte se staršími nebo sborovým předsednictvem doufajíce, že se pak miniskupinky 
zajedou do svých kolejí i ve sborové základně. Miniskupinkám se daří mnohem více na úrovni vy a 
mladý křesťan, hledající nebo křesťan, který právě potřebuje pomoc. Počet skupin pak můžete 
zvyšovat dvěma způsoby: tím, že multiplikujete svou vlastní skupinu, a tím, že jiným ukážete, jak 
skupiny fungují. 

Vždy, když vás potká někdo, kdo potřebuje duchovní růst, představte tuto dotyčnou osobu 
jinému křesťanu, objasněte jim oběma systém miniskupinek a navrhněte jim, aby si navzájem dále 
pomáhali. Setkejte se s nimi po třech až čtyřech týdnech a zeptejte se, jakže ten systém praktikují. To 
je zvlášť důležité u takto vzniklých skupin, protože její členové nikdy neprožili sami vývoj 
miniskupinky, podle něhož by se mohli orientovat. Proto takové skupiny potřebují více vnější podpory. 
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Není těžké najít adepty pro miniskupinky. Miniskupinky nabízejí přirozený odrazový můstek 

pro lidi, kteří hledají pastorační pomoc, kteří přicházejí ze skupin dvanácti kroků33, nebo se vracejí plni 
energie a nadšení z konference Promise Keepers21

(str.40). Miniskupinky se bezvadně hodí k doprovázení 
lidí, kteří nově uvěřili. 

Když se tyto skupiny rozrostou a poprvé rozdělí, mohou vyvolat ve sboru jistou pozitivní 
žárlivost tím, že ostatní uvidí nové oživení u jejich členů a budou sami toužit po změně. 

Miniskupinky mohou být také dobrou platformou pro získávání lidí pro Krista. Přátelé, 
sousedé, kolegové v práci, kteří hledají pomoc, mohou prostřednictvím těchto biblických textů poznat 
Boha a mohou být konfrontováni se svými hříchy v ovzduší důvěry a závaznosti.. Pro hledající je 
velmi občerstvující, když poznají křesťany, kteří nejsou perfektní – a kteří to o sobě vědí! Sotva byste 
nalezli lepší místo, kde byste mohli pozvat lidi do Božího království. 

11.6. Jak dlouho žijí takové skupiny? 
Miniskupinky jsou životaschopné a mají svou individuální délku trvání. Některé existují po tři 

roky, jiné se už po měsíci rozrostou a rozdělují (multiplikují), což se stává podstatně častěji. Když 
skupina nevyroste a nerozdělí se už v prvním roce, už to pravděpodobně nikdy neudělá. Nedělejte si 
s tím příliš velké starosti, každý ze skupiny má užitek z duchovních cvičení. Když ale zjistíte, že se 
vaše skupina nerozrůstá a nedělí, ačkoliv ji všichni věrně navštěvují po celý rok, měli byste se snažit 
rychle založit novou skupinu a sami tímto způsobem iniciovat multiplikaci. 

Jelikož tyto skupiny rozsévají pravé sémě místo náhražky, multiplikace se zpravidla nemusí 
vynucovat, tlačit nebo zmanipulovat. Naše zkušenost ukazuje, že multiplikace nemusí být ani 
připomínána. Je dobré sdílet vizi o růstu a následném dělení skupiny, ale vlastní popud přichází sám ze 
setby, která klíčí z dobré půdy. 

Skupina končí buď tím, že umírá, nebo že z ní vznikají nové skupiny. Obojí se může stát a 
s obojím je třeba počítat. Přečtěte si ještě jednou podobenství o rozsévači z Markova evangelia. 
Uvidíte, že jsou čtyři druhy půdy, které odpovídají čtyřem různým reakcím na evangelium. Jen jedna 
zem je plodná. Když tedy vaše skupina zemře, nenechte se tím odradit. Ovoce, které uvidíte na konci, 
vyváží každé zklamání. 

 
33 Skupiny 12-ti kroků vznikly u Anonymních alkoholiků, jde o 6-timěsíční program budování duchovního základu pro 

osobní obnovu, osnovou je 12 témat – kroků, ty jsou: čest, víra, odevzdání se, inventura duše, bezúhonost (přiznání 

nepravostí), přijetí, pokora, ochota, odpuštění, tvorba kontaktu, služba. Bližší informace: http://www.alcoholics-

anonymous.org – pozn.překl. 

 
 
 
 

12. Jak zacházet s neproduktivními skupinami 

 
Jelikož jsou mezitím už miniskupinky na celém světě, měl jsem možnost výměny názorů 

s mnoha praktiky. Když slyším o tom, že skupiny neběží efektivně, bývá důvodem to, že byly shozeny 
některé principy, které jsem popsal v této knize. Zcela typické jsou čtyři chyby, které celý proces 
ochromí. Něco z toho, co budete číst v této kapitole, opakuje věci, kterým jste se už z předchozího 
textu naučili. Ale jsou-li vaše miniskupinky neproduktivní, vyplatí se zopakovat principy ještě jednou. 

12.1. Syndrom redukovaného čtení 
Když mi někdo vypráví, že skupiny jednoduše nefungují, zeptám se nejprve, jaký rozsah 

biblického textu má skupina ke čtení každý týden. Často bývá úkol ke čtení zkracován na pět až 
patnáct kapitol za týden. Ale je to jen a jen Boží slovo, které proměňuje lidská srdce (Žd 4,12). 
Budeme-li se sytit menším množstvím Božího slova, zpomalí se také proces změny. Tak jednoduché to 
je. Více Božího slova, více změny; méně Božího slova, méně změny. Chcete-li zažít spontánní růst, 
který jsem popisoval, nemůžete dělat žádné kompromisy ve vztahu k Božímu slovu. 

 

12.2. Syndrom nevhodných účastníků 
Druhou oblastí, kde se často dělají kompromisy, je výběr účastníků skupin. Chceme-li dělat 

z lidí učedníky, je velmi důležité nalézt beznadějné hříšníky. Čím jsou beznadějnější, tím silněji se 
bude proměňovat jejich život. Začnete-li ale s křesťany, které máte k dispozici, neměli byste se divit, 

http://www.alcoholics-anonymous.org/
http://www.alcoholics-anonymous.org/
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když v jejich životech nezjistíte příliš mnoho změn, protože tu není mnoho co měnit. Ježíš nezačal 
s dobrými, zbožnými lidmi, ale s obyčejnými neuhlazenými hříšníky. Teprve později, když už se jeho 
učedníci pozvolna stávali vedoucími, došlo i na náboženskou elitu. Nejprve Nikodém, později Josef 
z Arimatie a nakonec Saul z Tarsu. Když se k hnutí prvotních křesťanů nakonec připojili mnozí 
náboženští a zbožní vedoucí (Sk 6,7), šlo jak o požehnání, tak o problém (Sk 15,5). Zkuste si 
představit, jak by bylo křesťanství úplně jiné, kdyby Ježíš začal s náboženskou elitou. Bylo by to jako 
nové víno ve starých měších. Praskly by a cenný obsah by se vylil. 

Ponechal jsem kritéria výběru kandidátů pro Boží království záměrně tak jednoduchá, aby se 
dala dobře zapamatovat. Často dostávám otázku, jestli máme miniskupinku začít s křesťany nebo 
nekřesťany. To ale není otázka. Mělo by se začít hovorem o trápení, které může ztišit jedině Ježíš a je 
jedno, jestli je osoba křesťanem nebo ne. Pastoři se často poddávají pokušení začít s vedoucími 
spolupracovníky ze svého sboru. Pak ale zjistí, že jejich výsledky jsou vše jiné než dramatické, 
vzdávají celý program a pokračují v tom, co předtím přerušili. 

Náš zdravý rozum nám říká, že zažijeme méně změn, když začneme s „vydanými 
křesťanskými vedoucími“ místo beznadějných hříšníků, protože zde je jednoduše málo co měnit. 
Rozumím přání zbudovat závaznost u našich vedoucích, a tak ovlivnit celý sbor tím, že se začne u 
vedoucích. Bezpochyby toho ale dosáhnete lépe, když začnete s beznadějnými hříšníky, a necháte 
vedoucí, aby se dívali, jak program funguje u ostatních. Dejte vašim vedoucím prostor, aby v jejich 
srdcích mohla vyvstat pozitivní žárlivost. Uvidíte změnu a snad i jejich touhu po ní. Když ne, budete 
mít nakonec pár nových vedoucích, kteří jsou věrní a schopní a budou mít vřelou lásku k Ježíši a 
k ostatním lidem. 

Pokud program musíte uskutečnit nejdříve se svými vedoucími, doporučuji vám, abyste 
souběžně vytvořili druhou skupinu z beznadějných hříšníků. Tímto způsobem můžete vyzkoušet 
povahu svých vedoucích a současně pravdivost toho, co jsem uvedl v této knize. Přímé srovnání mezi 
těmito dvěma skupinami vás naučí mnohému. Jestliže mám pravdu, vyhrajete, a máte-li pravdu vy, 
také vyhrajete. 

12.3. Syndrom přebírání vedení 
Třetí oblastí, v níž se často dělají kompromisy, je používání doplňkového materiálu nebo jasně 

vymezená role vedoucího. Jak špatně to zní: pastoři často nedůvěřují Duchu svatému a Božímu slovu 
v tom, co tak dobře umí jen ti dva. Místo toho mají sklon stavět se Duchu svatému do cesty s „lepším 
materiálem“ a diví se pak, že celý proces nefunguje. Toto pokušení je zcela přirozené, ale neměli byste 
se mu poddat. Důvěra Bohu a jeho slovu nebude nikdy zklamána (Ř 10,11). V takových skupinách se 
přirozeně projevuje vedení. Když ale zasahujete do skupiny nepřirozeně, tento způsob má tendenci 
torpédovat přirozený vývoj skupiny. 

12.4. Syndrom programu 
Čtvrtým důvodem, proč miniskupinky nemají ve sborech úspěch, je jejich zavedení jakožto 

programu místo systému, který by vznikal zcela přirozeně na sborové základně. Pastoři, kteří hledají 
řešení pro výzvy svých služeb, zavádějí miniskupinky jako program závazný pro každého, přičemž 
často ještě ke všemu skupiny sami sestavují. Tento vklad přímo odporuje mnohým hodnotám a 
principům, které jsem objasnil v této knize. V mnoha případech může toto nastavení fungovat, ale 
všeobecně ho nelze doporučit. Systém funguje mnohém lépe na základě přirozených vztahů, jestliže se 
miniskupinky mohou vyvíjet organicky. 

Musíte-li zavést miniskupinky jako program, měli byste se přesto snažit nastartovat skupiny 
pokud možno přirozeně. Pak uvidíte, jak se tyto skupiny stanou základnou pro opravdovou změnu ve 
vašem sboru. Zavedete-li miniskupinky jako program závazný pro celý sbor a výsledky nebudou hned 
vidět (což je tedy velmi pravděpodobné, protože toto nastavení kompromituje příliš mnoho hodnot a 
principů), pak je jasné, že se celý program zhroutí. A ve sboru zbude pocit: „My jsme to zkusili, ale 
nic nám to nepřineslo.“  Ve skutečnosti jste to ale nezkusili správně. 

Máte-li pocit, že nevidíte změnu, jak je popsaná v této knize, měli byste ještě jednou mrknout 
na principy a přemýšlet, jestli jste někde neudělali nějaké kompromisy. Dříve než odepíšete tuto knihu 
a její obsah, měli byste prověřit, co děláte a co vidíte, že odpovídá mému výkladu. Možná byste chtěli 
změnit něco na metodice, protože nesouhlasíte s mými hodnotami nebo máte jiné, kterým chcete zůstat 
věrni. Proti tomu nelze nic namítat. Musíte jen vědět, že tyto principy fungují, a čím více je budete 
měnit, tím více budete měnit i výsledky. 

Když se do vašeho prostředí nebude hodit metodika, kterou jsem popsal, je i to v pořádku. 
V tom případě navrhuji, abyste vzali principy, které jsem zdůraznil, a zkusili najít metodu, která má 
tyto principy na zřeteli a funguje ve vašem prostředí. Život nezmění metoda, ale Duch svatý a principy 
Bible. 
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Před nedávnem jsem mluvil s jedním mladým vedoucím, který mi povídal, že ve svých 

skupinách neviděl žádné výsledky, které očekával, poté co si vyslechl jednu z mých kazet 
pojednávajících o tomto tématu. Kladl jsem mu všeobecné otázky. Nezkompromitoval žádný 
z principů a vypadalo to, že jim i rozumí a souhlasí s nimi. Nakonec jsem se ho zeptal, jak dlouho že se 
ty skupiny už setkávají. „Už celý jeden měsíc!“ řekl s lehkým zoufalstvím v hlase. Musím říci, byl 
jsem zaskočen jeho vírou. Řekl jsem mu, že by měl být trpělivý a pokračovat dál. 

Neočekávejte, že se za jeden měsíc změní celý svět, možná tak jedna generace, ale za měsíc ani 
ta. Často máme sklon k přeceňování toho, co je možné dosáhnout za rok, ale také k podceňování toho, 
co je možné dosáhnout za pět let. Multiplikace začíná pomalu a během doby získává na rychlosti. 

Myslete také na to, že ne každá skupina musí mít tytéž výsledky. Mnohé skupiny nikdy 
nevyrostou a nerozdělí se, zatímco jiné se v relativně krátké době budou multiplikovat bezpočtukrát. 
Ježíš mluvil o čtyřech druzích půdy, z nichž jen jeden druh byl úrodný (Mk 4,3-20). Vycházejte z toho, 
že něco ze své setby ztratíte v neúrodné půdě. A myslete také na to, že také dobrá zem může přinést 
různě velkou úrodu: třicetinásobnou, šedesátinásobnou a stonásobnou (Mk 4,8). Každý druh plodnosti 
je dobrý. 

 
 

13. Sbor podle Ježíšových představ 

 
 
Jako vedoucí práce na zakládání nových sborů ve své denominaci na jihozápadě Spojených 

států jsem se musel jednou sejít se zástupci jednoho sboru kvůli poradenství v nouzi. Sbor měl 
problémy v oblasti vedení a já jsem nakonec musel hovořit s celou řadou vedoucích pracovníků toho 
sboru. Hlavním tématem byla touha po nějakém základním sborovém dokumentu a doplňujících 
řádech, které by sboru dopomohly k tomu, aby byl uznán naší denominací. Mnozí měli očividně pocit, 
že budou správným sborem, teprve až bude uskutečněn tento krok. Zakladatel sborů měl naproti tomu 
za důležitější jiné oblasti růstu a vývoje a nebyl v této věci zajedno s některými lidmi z onoho sboru. 

Jednou přišel okamžik, kdy jsem potřeboval trochu času a klidu, abych mohl být sám s Bohem. 
Šel jsem tedy na oběd sám. Posadil jsem se tam a dal Bohu tu nejdůležitější otázku, kterou jsem kdy 
položil: „Co dělá sbor sborem?“ 

Když jsem si sedl do té restaurace, vzala si číšnice ode mne objednávku. Na její ruce jsem 
zpozoroval prsten se symbolem ryby. Šlo mi při tom hlavou: „Není to pro Boha typické, že mě 
povzbuzuje a přichází na pomoc mým starostem tím, že mi posílá sestru v Kristu a ukazuje mi, že 
pravý sbor se skládá z více než jen z těchto ubohých starostí?“ 

Symbol ryby byl od prvních dní církve symbolem Krista. Začalo to tehdy, když byla církev 
pronásledována a v nejvlastnějším slova smyslu musela sestoupit do podzemí, totiž do katakomb. 
V této době pronásledování se mezi křesťany vytvořila tradice kreslení oblouku hůlkou nebo špičkou 
prstu do prachu. Když další osoba domalovala druhý oblouk, který byl zrcadlově přivrácený 
k prvnímu, takže vznikl tvar ryby, a oba hned věděli, že ten druhý je také křesťan a že mohou být jeden 
před druhým otevření. Symbol ryby zůstal rozpoznávacím znamením mezi křesťany až dodnes. 

Rozhodl jsem se zeptat se číšnice na její víru, až se vrátí. 
Přišla s mým jídlem ke stolu a já jsem řekl: „Viděl jsem, že máte symbol ryby na svém 

prstýnku. Jste křesťankou?“ Odvětila: „Ne, narodila jsem se ve znamení ryb.“ 
Ouvej! I když to nebylo ono, co jsem očekával, přece mi Bůh pomohl zodpovědět mou otázku. 

Sbor definujeme nikoliv nálepkou nebo symbolem ryby, ani sborovým ustavujícím dokumentem, ani 
řády. Nejde o kostelní věž nebo o pojem „sbor“ nebo „církev“ obsažený ve jménu, abychom se mohli 
identifikovat jako pravá církev Ježíše Krista. Mnohokrát Ježíš říkal, že by nás měla více než jeho 
církev identifikovat „naše láska jednoho k druhému“. 

Na základě této zkušenosti jsem chtěl objevit, jak vypadá sbor nebo církev podle Ježíšových 
představ. Ježíš sám používá tento pojem vlastně jen dvakrát. Přesto si myslím, že se můžeme naučit, 
jak by sbor měl vypadat, když se budeme zabývat Mt 16,13-18. 

Ježíš zmínil církev poprvé, když se vrací se svými učedníky do Cesareje Filipovy. Dává svým 
učedníkům hádanku. Učitelé tak rádi pokládají otázky a mají k tomu dobrý důvod, ukáže se totiž, co 
člověk skutečně ví. 

První otázka byla lehká: „Za koho mne lidi pokládají?“ Učedníky bavilo přemýšlet nad touto 
otázkou. Každý se účastnil konverzace svými vlastními teoriemi. Vždy je lehké rozšiřovat omyly 
jiných. Ale učedníky nenapadlo, že to byla jen zahřívací otázka. 

Druhá otázka byla už pravou zkouškou. Tato otázka je nejdůležitější otázkou, na kterou kdy 
každý člověk bude odpovídat, a na odpovědi závisí naše věčnost. Ježíš se zeptal: „A vy, za koho mne 
pokládáte?“ O tom sice nic v Bibli nestojí, ale dovedu si představit, že se najednou rozhostilo ticho. 
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Umím si také představit, že oči, které právě ještě hořely nadšením a horlivostí, se pomalinku sklopily 
k zemi. Zodpovědět tuto otázku je mnohem těžší, neboť je tak osobní – když je odpověď špatná, je tím 
člověk sám vinen. 

Tíhou této otázky to ve vzduchu zajiskřilo. Umím si představit, že učedníci poznenáhlu otočili 
své hlavy směrem k Petrovi v naději, že něco řekne jako vždycky, a že oni tím budou z obliga. Petr, 
který se v tom tichu určitě cítil špatně, byl připraven spolupracovat. Pozvedl hlas v jisté autoritě a řekl: 
„Ty jsi Kristus, syn Boha živého.“ 

Ježíš se v tomto okamžiku určitě usmál a napětí se okamžitě uvolnilo. Petr se zřejmě cítil 
docela hrdý (proto musel být později pokořen). Ježíš pak Petrovi požehnal, což mělo úplně změnit jeho 
život. Ježíš řekl: „Blaze tobě, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec 
v nebesích.“ 

Petr odpověděl správně, ale potřeboval k tomu pomoc. Každý z nás potřebuje pomoc z nebe, 
když chce poznat Ježíše. Nezvládneme to pomocí zvýšeného IQ nebo četbou správných knih. Nebesa 
nám nepřiblíží naše inteligence, nýbrž Boží milost. Jen když přijmeme jeho pomoc, můžeme Ježíše 
doopravdy poznat. 

Verš, o nějž mi vlastně jde, je verš 18. Chtěl jsem ale začít souvislostmi, protože ty představují 
Ježíšovo východisko. V souvislosti se sborem nebo církví vše začíná a končí osobou Ježíše Krista. 
Ježíšova výpověď o církvi je zasazena do souvislostí, které jsou z jedné strany orámovány Boží 
milostí, již zde Ježíš zjevuje, a z druhé strany  křížem a zmrtvýchvstáním Ježíše Krista (Mt 16-21). 
Uvidíme-li všechno jiné správně, ale přeskočíme tuto důležitou otázku, nejsme ve skutečnosti sborem 
Ježíše Krista. Sbor začíná Ježíšem – kdo je a co vykonal. Vše se točí okolo Ježíše, a když se to začne 
točit okolo něčeho jiného, pak sbor přestane být sborem podle Ježíšových představ. 

A Ježíš řekl dále: „A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na té skále zbuduji svou církev a brány pekel 
ji nepřemohou.“ Chtěl bych vám zdůraznit pět aspektů sboru: 

13.1. Sbor buduje Ježíš 
Je mnoho knih, kazet, seminářů a konferencí, která chtějí pomoci lidem zbudovat sbor, ale když 

vybudujete sbor, není to ještě sbor. Ježíš neřekl: „…a na této skále budeš budovat mou církev.“ Ježíš 
sám a jedině Ježíš buduje církev. Když vybudujeme sbor na charismatické osobnosti, na inovované 
metodě nebo na čemkoliv jiném, dostaneme sbor, který je méněcenným vůči sboru, jež by vybudoval 
Ježíš. 

13.2. Sbor patří Ježíši 
Koupil si sbor svou vlastní krví. Neslíbil: „…zbuduji tvou církev“. Církev patří Ježíši. On 

buduje svůj sbor. 
Jednou jsem četl o staviteli, který budoval domy v jednom malém městě. Nejvíce domů stavěl 

pro lidi, kteří už ve městě žili, a byl to velmi nadaný stavitel. Bohužel nikdy nebyl schopen postavit si 
svůj vlastní dům. Jednoho dne přišel k němu nejzámožnější muž města a prosil ho, aby mu postavil 
dům. Řekl: „Postavte mi nejkrásnější dům a nehleďte na náklady. Já se vydávám na cesty a až přijedu, 
doufám, že uvidím hotový dům.“ 

Stavitel zakázku přijal. Když chtěl začít, blesklo mu hlavou: „Vezmu lacinější materiál, 
postavím dům rychle a nedbale, navenek ho nablýskám, abych mu mohl účtovat plnou cenu. Peníze, 
které tak ušetřím, mohu pak použít, abych si konečně vybudoval svůj vlastní dům.“ Jak řekl, tak 
udělal. 

Když se boháč vrátil, prohlédl si dům a byl velmi nadšen. Zevně vypadal nádherně. Bohatý 
měšťan se obrátil na stavitele-podvodníka a řekl: „Jsem rád, že jste nelitoval nákladů, neboť dům chci 
věnovat milému příteli.“ S těmito slovy vtiskl staviteli do ruky klíč a řekl: „Zde je váš nový domov, 
můj příteli.“ Stavitel přijal klíč, ale jeho srdce se zastavilo, když pochopil, co udělal. 

Kolik námahy, jak kvalitní pracovníky a materiál by byl investoval, kdyby byl věděl, že tento 
dům bude místem, kde bude v budoucnosti žít on s celou svou rodinou? Církev je Ježíšův stavební 
projekt a on má v úmyslu žít ve své církvi. Když Ježíš buduje svůj sbor, bude pěkný a solidní. 
Nepracuje lajdácky. Jestliže se naše sbory boří a nejsou zdravé, pak to není v tom, že by Ježíš špatně 
pracoval, nýbrž protože my sami si práci boříme vlastníma rukama. 

13.3. Sbor je založen na růstu 
Každý z nás už někdy šel okolo budovy, která se právě stavěla. Ale nikdo ještě nikdy nešel 

dvakrát kolem této budovy, aby zjistil, že je menší než posledně. Když se něco staví, zvětšuje se to, 
nezmenšuje. Ježíš buduje svou církev a ona má růst. Má zažívat duchovní růst a k tomu patří i to, že 
vede lidi nově do Božího království. 
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13.4. Rostoucí sbor bude vystaven protivenství 

Ježíš řekl, že musíme počítat s odporem, má-li sbor růst. Konkrétně má tento odpor přicházet 
z podsvětí. Kde je sbor živý a roste, nasazuje peklo své páky odporu. 

Znameními zdravého sboru jsou útoky pekla. Jeden kazatel jednou řekl: „Když se ráno 
probudíte a ihned se nesrazíte s nepřítelem, tak jdete zřejmě špatným směrem.“ Ed Silvoso34 velmi 
výrazně vysvětluje, že v Bibli nestojí, že bychom měli nepřítele ignorovat, že pak od nás uteče. 
Naopak tím pevněji musíme stát a klást nepříteli odpor. 

Tom Clegg v práci „Více lepších sborů“ píše: „Jsem přesvědčen o tom, že nepřítel rozděluje 
lidi do dvou kategorií: Na ty, které může ignorovat, a na ty, proti nimž musí bojovat.“ K tomu cituje 
jednoho přítele, který byl pilotem bombardéru ve druhé světové válce: „Útočí-li na tebe protiletadlové 
dělo, jsi nad cílem.“ 

13.5. Sbor, který Ježíš buduje, nelze zastavit 
Nepřítel, s nímž máme co do činění, má velikou moc. Byl tu před začátkem světa a neustále 

studoval lidskou existenci. Jeho první pokus zničit lidský život se uskutečnil proti muži a ženě, kteří 
byli silnější a čistší než my všichni dohromady – a měl úspěch. Od té doby ještě svou techniku 
zdokonalil. Zná každou naši slabost a bolavá místa. Má armádu vojáků, kteří poslouchají na rozkaz. 
On a všechny jeho bojové síly nás obklopují, aniž bychom je viděli.  

Když zkouším uvažovat o situaci v tomto světle, vidím církev jako azylový tábor. Vidím ji jako 
silnou pevnost, z níž bráníme svaté proti vlkům, kteří číhají kolem nás a chtějí pohltit každého z nás. 
Ale tento popis církve nesedí k obrazu, který nám v tomto verši Ježíš chce dát.  

Ježíš řekl: „Brány pekel ji nepřemohou“. Jednoho dne mi svitlo, že brána není žádnou útočnou 
zbraní. Policie není vyzbrojena „nabitými“ branami. Teroristé neohrožují své oběti nějakými branami. 
Hlídací psi nepobíhají s cedulí na obojku „Pozor, brána, která kouše.“ 

Brány nepředstavují žádnou hrozbu, nýbrž jsou obranné. A brány, o nichž hovořil Ježíš, nejsou 
žádnými nebeskými vraty, nýbrž branami pekla. Církev je v ofenzivě, ne v defenzivě. Až příliš dlouho 
církev dopouštěla, aby byla vnímána jako rukojmí. Je čas, abychom se přestali nechat zastrašovat 
nějakou bránou! 

Západní církev se ale bohužel stále ještě stahuje do defenzivy. Bojujeme proti všemu a 
každému a nikomu nedůvěřujeme. A když nám svět nenabízí dostatek ohrožení, proti němuž bychom 
mohli bojovat, najdeme si něco mezi sebou. Cítíme se nedobře, nejsme-li v defenzivě, jako kdyby bylo 
hříchem být v útoku. 

Jednou jsem hrál šachy s jedním desetiletým chlapcem. Tuto hru hrál poprvé. Hráli jsme oba 
přibližně stejně dobře. Ke konci hry jsem mu mohl vzít dámu a útočil jsem na jeho krále napříč 
šachovnicí. Nejdřív táhl on, a já mu dal šach. Pak zase táhl, a já mu dal šach. Tak to pokračovalo 
nějakou chvíli a pomalu jsem si říkal, jestli tato hra někdy skončí. Zatímco jsem se pohroužil do 
přemýšlení nad něčím jiným, vypracoval si chlapec svou strategii. Nastražil past, do níž jsem se chytil, 
vtom už byla moje dáma pryč a on nyní řídil hru. Z mého útoku byla najednou obrana. Táhl jsem, 
načež mi dal šach. Zase jsem táhl a opět šach. Takže jsem ho musel nechat vyhrát s takovou 
velkorysostí, jakou jsem jen v sobě dokázal najít. 

Jako tento chlapec potřebuje i církev změnu obrany na útok, pokud chce být církví podle 
Kristových představ. 

Před několika lety jsem měl hovořit ve Francii na jedné konferenci pro misionáře v Evropě. 
Před mým odjezdem do Evropy jsme s mou paní byli pozváni na jednu oslavu u příležitosti narození 
dítěte. Dana a já jsme byli na této párty jedinými křesťany. Jedna přítelkyně slyšela, že poletíme do 
Paříže a doporučila nám, abychom navštívili Rodinovo muzeum. 

Auguste Rodin byl francouzským impresionistickým sochařem, od něj pochází „Myslitel“35. Co 
ale není známé, je skutečnost, že tento Myslitel měl vlastně sedět na špičce jeho největšího díla – 
„Brány pekla“ 36 a zůstal nedokončen. Celá léta jsem se sám sebe ptal, o čemž že ten Myslitel asi tak 
přemýšlí. Ne, on nepřemýšlí o tom, kam že si dal včera večer své oblečení. Medituje mnohem více nad 
věčností soudu a nad oddělením od Boha. 

Má přítelkyně začala na té párty popisovat ty „Brány pekla“. Je to velké, masivní dílo 
s nespočetnými figurami, které se svíjejí v bolestech a smrtelném zápasu a kráčejí vstříc svému soudu, 
zatímco ten Myslitel sedí nad tím s výrazem lítosti a zadumanosti. Když tak popisovala ono umělecké 
dílo, uvědomila si své nadšení a řekla překvapeně: „Tedy já bych si mohla pekelnou bránu prohlížet 

 
34 None Should Perish (Nikdo nemá zemřít); Regal 1994, str. 100 
35 Roku 1881;bronz; 71x40x58 cm; Musée Rodin, Rue de Varenne, Paris – pozn.překl. 
36 Na "Branách pekla", velkolepém projektu pro vstupní prostory Ecolé des Arts Décoratifs v Paříži, pracoval Rodin od 

roku 1880, inspirován básnickými představami Charlese Baudelaira a Dante Aligieriho. Projekt však nikdy nebyl dokončen 

– pozn. překl. 
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věčně.“ Když si význam jejích slov ostatní pozvolna uvědomili, vznikla v rozhovoru velmi dlouhá 
pauza. Pár lidí si nepříjemně odkašlalo, když jim svitlo, jak přiléhavá mohou být její slova. V tomto 
okamžiku jsem mohl jen říci: „No to snad přece jen ne.“ 

To ukazuje, co to stojí, když církev stále zůstává ve svém pasivním obranném postavení. 
Stáhneme-li se do svých útočištných hradů zastrašeni vším, co nás podle našeho zdání ohrožuje, 
přenecháme pekelným mocnostem bezpočet duší. Musíme se vydat do útoku a zaútočit na brány pekla, 
abychom osvobodili uvězněné. Tak vypadá církev podle Ježíšových představ. 

Církev je živoucím a pravým výrazem Kristovy lásky a pravdy v temném světě. A s Ježíšem 
u kormidla ji nic nemůže zadržet. 

 
 
 

14. Na závěr 

 
Jak mohu ve svém sboru spustit spontánní růst počtu Ježíšových následovníků rostoucích ve 

víře? Plodnost začíná správnou setbou do správné země. Miniskupinky mohou být katalyzátorem, 
aby se mohl uvolnit spontánní růst ve vašem sboru a ve vašich službách, ale vy musíte tento proces 
uvést do chodu. Pokud neumožníte, aby se nejprve proměnil váš vlastní život, nemáte právo 
očekávat změnu u jiných. 

Růst je také vždy spojen s náklady. Pro lososa to představuje smrt. Plave proti proudu, 
naklade vajíčka a pak zemře. 

Také obilné zrno zemře, aby se mohlo reprodukovat. Ježíš řekl: „Amen, amen, pravím vám, 
jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý 
užitek.“ (J 12,24). Jako Ježíšovi následovníci musíme zapřít sami sebe, vzít svůj kříž a následovat 
ho. Jde o kapitulaci. Jde o vyznávání hříchů a obrácení. Jde o poslušnost. Pak to JÁ zemře a 
reprodukce může začít. 

Musíme být připraveni vložit do hry více než jen svůj čas, svá obdarování a své peníze – 
musíme svůj život dát pro Boží království. Když budeme připraveni zaplatit cenu a následovat 
Krista, můžeme se dočkat bohaté sklizně duší pro Boží království. Lidé v církvi prvního století byli 
připraveni vydat své životy pro rozšíření Božího království, a tím byla církev schopná zasáhnout 
evangeliem celý tehdy známý svět. Všechny sbory nebo církve, které byly v průběhu dějin schopny 
vydat své životy Bohu, zažily dramatický a spontánní růst. Je to jeden z důvodů, proč rozkvétají 
sbory, které zažívají pronásledování. Jsou donuceny přemýšlet o tom, co je skutečně důležité. 
Spočtou náklady a zaplatí cenu. Nechají své JÁ zemřít a zakusí, jak se reprodukuje jejich duchovní 
život a jak jejich sbor početně roste. 

Slyšel jsem, že statistické výpočty ukázaly následující skutečnost: Kdybyste ponechali jeden 
jediný pšeničný klas sama sobě a dovolili mu, aby se reprodukoval svým vlastním tempem, tak by 
se během jenom osmi let počet klasů tak zvýšil, že by se tím pokryla spotřeba veškerého 
obyvatelstva na celý rok. 

Jak dlouho to bude trvat, až zasáhneme multiplikací celý svět? Kdyby každý křesťan 
každým rokem přivedl k víře jen jednoho jediného člověka a doprovázel ho ve víře tak, aby byl 
schopen v následujícím roce přivést dalšího k víře sám, trvalo by to jen asi třicet až padesát let, než 
by byl celý svět dobyt pro Krista. Napadlo vás vůbec někdy, že se nacházíme jen o jednu generaci 
před vymřením? Jestliže žádný z nás nebude schopen předat pochodeň života následující generaci, 
vymře křesťanství během jedné generace. Ale mocí multiplikace jsme také jen o jednu generaci 
před splněním misijního pověření – máme tedy volbu. 

 

15. Přílohy 

Příklady otázek o závazcích v miniskupinkách 
 

Používání otázek pro obnovu lidských závazků není žádným novým objevem. Několik let jsem 
sbíral seznamy otázek a zde vám je chci představit, abyste získali ještě pár nápadů, jak sami pro sebe 
můžete pěstovat dodržování závazků, aby se váš život mohl líbit Bohu. 

Každý systém má přednosti a nedostatky. Všechny systémy se dotýkají několika bodů, které 
bych zde chtěl krátce uvést. 
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• Zákonictví 

Zákonictví je jedno z velmi silných ohrožení pro církev a ani v Bibli se nebere na lehkou váhu. 
Žádný jiný hřích není v Novém zákoně odsouzen silněji. Není neobvyklé, že lidé používají systémy 
vytvořené lidmi jako měřítko spravedlnosti. To však má tragické následky, kterým bychom 
každopádně měli předejít. Otázky nechtějí určovat, co je hřích a co je spravedlnost, nýbrž mají 
způsobit, aby člověk zápasil s vývojem charakteru osobnosti. Některé z otázek jsou k tomu vhodnější 
než jiné, u nichž bychom zase měli dát pozor, aby se opět nestaly kodexem chování vytvořeným 
člověkem. 

 

• Otevřené nebo uzavřené otázky 
Mnozí mají dojem, že otázky, které my navrhujeme, jsou příliš úzké na to, aby stimulovaly 

rozhovor. Proto vytvářejí široké otázky. Podle našich zkušeností je dobrou pomůckou, když doplňujete 
větu „Prosím objasněte, do jaké míry…“ Široce formulované otázky zřejmě přispívají spíše k tomu, že 
se člověk dožaduje výměny názorů a rozhovoru. Problémem přitom je, že většina miniskupinek má 
k dispozici jen hodinu času. Proto byste zde měli sladit otázky s potřebami a možnostmi vaší skupiny. 

 

• Evangelizace jako součást duchovního růstu 
Zjistili jsme, že jedna otázka, která obsahuje téma „vydat o Kristu svědectví slovem i činem“, 

přispívá velmi k růstu a reprodukci každé skupiny. Jestliže k tvorbě charakteru patří rozšiřování 
evangelia, urychluje se duchovní růst a přímým důsledkem pak bývá i početní nárůst členů i skupin. 
To se ukázalo vždy znovu a znovu při použití otázek o závazcích. Můžete argumentovat, že již prosté 
nasměrování skupiny k lidem, kteří stojí mimo skupinu, namísto soustředění se skupiny sama na sebe, 
odlišuje miniskupinky od ostatních srovnatelných forem skupin. Existuje jasný rozdíl mezi skupinou, 
která se snaží dostat pod kontrolu hříšné chování, a skupinou, která se soustřeďuje na nový život, 
duchovní i početní růst. Představa, že budeme rozvíjet vlastní charakter, ale nenaplníme misijní 
poslání, je – když to řekneme hodně jemně – pozoruhodným konceptem. Myslím, že jsme propadli 
iluzi, že se dá charakter oddělit od poslušnosti základním příkazům Bible. Pro lidi, kteří žijí pod 
trvalou hrozbou pronásledování kvůli své víře, je evangelizace podstatnou součástí duchovního 
rozvoje charakteru. Ačkoliv je tím jejich život v sázce, nezkompromitují ani svůj charakter ani svou 
poslušnost. A to by nás mělo zahanbit, protože my nežijeme pod touto hrozbou, a přece máme strach 
hovořit o své víře na svém pracovišti nebo se svými sousedy. 

 

• Naslouchat Božímu hlasu 

Mnoho otázek o závazcích je zaměřeno na požadavek osobního vztahu k Bohu. Pokud se 
otázky dotýkají chování méně konkrétně, chce to otázky, které podporují účastníky skupiny, aby dbali 
na vedení Duchem svatým. To ovlivní chování právě tak pozitivně, má to ale výhodu navíc, totiž že to 
člověk slyší přímo od Pána Boha a ne z odpovědí na pár otázek na papírku. 

Měli bychom se v tomto směru snažit o vyváženost. Lidé, kteří ještě nejsou tak dlouho 
křesťany nebo ještě jimi nejsou vůbec, by podle okolností měli používat konkrétnější otázky a po 
nějaké době se věnovat širším otázkám. Naproti tomu já považuji za velmi občerstvující a obohacující, 
jestliže jsou v téže skupině už zralí křesťané společně s novými křesťany a hledajícími. Rozhodující je, 
abychom brali otázky jako prostředek k výuce poslušnosti Bohu a abychom se v rozhovoru dostali 
k problémům, které má každý na své cestě k Bohu. 

Uvedené věci byste měli mít stále na paměti, až si budete číst následující příklady soustav 
otázek. Dávejte pozor na silné a slabé stránky každé otázky, tím si lépe vyberete, které otázky by vám 
mohly lépe vyhovovat pro vaše potřeby. 

 

•   Příklady dotazníků 
 

Otázky pro malé skupiny podle Johna Wesleye 
1. Dělám vědomě či nevědomě dojem, že jsem lepší než skutečně jsem? Jinými slovy: Jsem pokrytec? 

2. Jsem poctivý ve všem, co dělám a říkám, nepřeháním? 

3. Sděluji důvěrně dalším, co bylo řečeno důvěrně mně? 
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4. Jsem otrokem svého vnějšího vzhledu, svých přátel, své práce nebo určitých způsobů svého jednání? 

5. Stojím na místě, lituji sám sebe nebo se odsuzuji? 

6. Byla pro mě Bible dnes živá? 

7. Dal jsem dnes Bibli čas, aby ke mně mohla hovořit? 

8. Modlím se rád? 

9. Kdy jsem s někým naposledy hovořil o své víře? 

10. Přemýšlím během modlitby, za co utratím své peníze? 

11. Chodím včas spát a vstávám včas? 

12. Jsem Bohu ve všem poslušen? 

13. Setrvávám v nějakém jednání, které mi pak způsobuje špatné svědomí? 

14. Utrpěl jsem v nějaké oblasti svého života porážku? 

15. Jsem závistivý, nejistý, kritický, vznětlivý, choulostivý nebo nedůvěřivý? 

16. Jak trávím svůj volný čas? 

17. Jsem pyšný? 

18. Děkuji Bohu za to, že nejsem jako jiní lidé, jako ten farizeus, který pohrdal obyčejným lidem? 

19. Existuje někdo, koho se bojím, koho nemám rád, koho kritizuji, k němuž cítím zlobu nebo kým 

opovrhuji? 

20. Běduji a stěžuji si stále? 

21. Je pro mě Kristus reálný? 
 

Otázky Johna Wesleye pro setkávání tříd 37 
1. Jakého vědomého hříchu jsi se od posledního shromáždění dopustil? 

2. S jakým pokušením jsi se setkal? 

3. Jak jsi byl z toho vysvobozen? 

4. Co jsi myslel, řekl nebo učinil, o čem jsi na pochybách, zda je to hřích či nikoli? 

5. Je něco, co bys raději nechtěl říci nahlas? 

 
(Zdroj: D.Michael Henderson: John Wesley´s Class Meetings: A Model for Making Disciples. 

Evangelical Publishing House, 1997, str. 118-119)38 
 

 
Otázky o závazcích podle Chucka Swindolla 
Ve své knize „Tělo“ uvádí Chuck Swindoll seznam sedmi otázek, které používal spolu se skupinou 
pastorů. 

1. Dostal jsi se v uplynulém týdnu s nějakou ženou do takové situace, která by mohla být chápána jako 

kompromitující? 

2. Byly všechny tvé finanční transakce čestné? 

3. Vyhnul ses sexuálně stimulujícím věcem? 

4. Strávil jsi hodně času na modlitbě a ve studiu Bible, jak náleží? 

5. Poskytl jsi své rodině časovou prioritu? 

6. Splnil jsi nároky svého povolání? 

7. Neobelhal jsi mě právě? 

 

 

 
37 Deník Johna Wesleye, překlad V.D. Schneeberger, ECM Praha 1992, str. 162. Doporučuji též otázky ze strany 161 tamtéž – 

pozn.překl. 
38 Tento zdroj uvádí poslední otázku navíc, než jak je známe z Deníku J.W. v uvedeném čes. vydání – pozn.překl. 
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Otázky programu Renovaré 
James Bryan Smith a Richard Foster sestavili seznam otázek, které vedou k dodržování závazků a 
k duchovním cvičením a jsou součástí programu Renovaré. 

1. Jaké zkušenosti jsi získal v tomto týdnu v modlitbě a meditaci? Jaké těžkosti a frustrace jsi zažil? 

Jakou radost? 

2. Jakým výzvám jsi v tomto týdnu čelil? Jak jsi na ně reagoval? Co sis předsevzal pro budoucnost? 

3. Jaké zkušenosti s Duchem svatým jsi získal tento týden? Růst kterého druhu ovoce Ducha bys chtěl 

ve svém životě vidět? 

4. Které příležitosti ke službě jsi měl v tomto týdnu? Jak jsi na ně reagoval? Byl jsi schopen zasadit se o 

pokoj a spravedlnost? 

5. Setkal jsi se tento týden během svého studia Bible s Kristem? Jak tě to ovlivnilo? Jak ti Bůh otevřel 

cestu, abys mohl svou víru předávat dál? 

 

 
Phil Helfer, pastor sboru Los Altos Brethren Church v Long Beach, zjednodušil otázky o závazcích na 
„pětici základních“: 

1. Jak jsi v tomto  týdnu zažil Boha? 

2. Čemu tě Bůh učil? 

3. Jak reaguješ na jeho řeč? 

4. Máš nějaký hřích, který musíš vyznat? 

5. Jak se ti v tomto týdnu vedlo ve studiu Bible? 

 

Jeden sbor v Palo Alto v Kalifornii si otázky obměnil takto: 
1. Strávil jsem s lidmi, kteří jsou pro mě důležití, přiměřeně dobře a přiměřeně mnoho času ? 

2. Obrážela se v mých slovech čestnost? 

3. Měl jsem vůči ostatním postoj odpuštění? 

4. Vzdal jsem se nedisciplinovaného nebo závislého chování? 

5. Byl jsem pořádný ve vztahu ke svým penězům? 

6. Bylo bezchybné mé chování ve vztahu k mé sexualitě? 

7. Strávil jsem v tomto týdnu čas s Bohem? Zvládl jsem svůj úkol v četbě Bible pro tento týden? 

8. Modlil jsem se za své přátele, kteří ještě nejsou křesťany? Hovořil jsem s někým o své víře? 
 

Ve snahách včlenit autoritu Bible do osobní poslušnosti vymyslel francouzský 
pastor z Lyonu Frank Varak následující otázky: 

1. Co ti Bible v tomto týdnu ukázala: 

• ve vztahu ke konkrétnímu hříšnému chování? 

• ve vztahu ke konkrétním hříšným myšlenkám? 

• ve vztahu ke konkrétním hříšným slovům? 

2. Které omyly nebo lži, kterým jsi předtím věřil, byly nyní korigovány prostřednictvím tvé četby 

Bible? 

3. Do jaké míry tě Bible povzbuzovala do všedního dne? 

4. Ve kterých oblastech musíš prosit Ducha svatého, aby ti vysvětlil, čemu ještě nerozumíš? 
 

Nedávno se nějaké děti ptaly, jestli by také mohly mít miniskupinku. Tak jsem poprosil Lori Dillman, 
jednu maminku z mého sboru, aby vymyslela otázky, které by pro děti byly vhodné. Tak  vznikly 
následující otázky: 

1. Ukázalo se ve tvých slovech a činech, že miluješ Ježíše? A jak? 

2. Respektoval jsi své rodiče a dospělé ve svém okolí? A jak? 

3. Měl jsi rád jiné, i když z toho nic nebylo? A jak? 

4. Viděl jsi v tomto týdnu Boží odpověď na své modlitby? A jak? 
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5. Do jaké míry ses v tomto týdnu rozzuřil nebo jsi byl zklamán, když jsi nedostal to, cos chtěl, nebo 

něco bylo jinak než podle tvých představ? 

6. Kolik sis tento týden vzal toho, co ti nepatřilo? 

7. Do jaké míry jsi tento týden nemluvil pravdu? 

8. Byl jsi tento týden drzý k ostatním? Do jaké míry? 

9. Do jaké míry jsi nesplnil úkoly, které jsi dostal? 

10. Stíhal jsi přečíst úkol z Bible? Co ses naučil? 

 
Když jsem se pokoušel vymyslet seznam s méně konkrétními otázkami, vznikly tyto: 

1. Jak vypadá stav tvé duše? 

2. Které hříchy musíš vyznávat? 

3. Které oblasti života si držíš a musíš je vydat Bohu? 

4. Je něco, co zdusilo tvou horlivost pro Krista? 

5. S kým jsi tento týden hovořil o své víře? 
 

Dave Guiles, zakladatel sborů a misionář v Buenos Aires vymyslel následující 
otázky, které se tak trochu opírají o 1. Janův: 

1. Jak jsi cítil tento týden Boží přítomnost ve svém životě? 

2. Zakusil jsi konkrétní odpovědi na své modlitby? Které? 

3. Mluvil jsi s nekřesťanem o své víře v Ježíše Krista? S kým? 

4. Komu jsi v tomto týdnu prokázal Boží lásku? 

5. Co ses dozvěděl o Bohu ze své osobní četby Bible? 

6. Ve kterých oblastech ses v uplynulém týdnu na základě četby Bible rozhodl, že budeš Bohu více 

poslušný? 

7. Jak to cítíš, ve které oblasti tvého života by chtěl Bůh nejspíše vidět změnu? Podnikl jsi kroky 

k tomu, abys napomohl této změně? 

8. Jaký dobrý zvyk by chtěl Bůh vytvořit ve tvém životě? Podnikl jsi kroky k tomu, abys napomohl 

této změně? 

 

Paul Klawitter, misionář a zakladatel sborů ve Francii připravil tyto otázky: 
1. S jakými starostmi nebo výzvami jsi toho času konfrontován? 

2. Je nějaká oblast tvého života, v níž Bůh na tobě pracuje? Je nějaký hřích, který bys chtěl vyznat? 

3. Za které z tvých ne-křesťanských přátel se můžeme modlit? 

4. Ze tvé četby Bible: Kdo je Bůh? Co od tebe očekává? Co ti říká podle tvého mínění? Jak bys na to 

měl reagovat? 

 

Nejjednodušší a nejzákladnější verze, kterou jsem nalezl, sestává z dvou otázek: 
1. Co ti Bůh říká? 

2. Co chceš dělat? 
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 Otázky o vykazatelnosti 
 

1. Vydal(a) jsi v tomto týdnu prostřednictvím svých slov nebo činů svědectví o velikosti Ježíše Krista? 

2. Vystavil(a) ses v uplynulém týdnu sexuálně dráždivému materiálu nebo jsi připustil(a) nevhodné 

myšlenky na osobu, která není tvým manželským partnerem? 

3. Dopustil(a) ses v uplynulém týdnu nečestnosti ve své finanční oblasti? 

4. Prokázal(a) jsi v tomto týdnu ocenění, porozumění a velkorysost člověku, s nímž tě spojují důležité 

vztahy? 

5. Zranil(a) jsi jiného člověka svými slovy přímo nebo za jeho zády? 

6. Překonal(a) jsi definitivně své osobní závislosti? Objasni, o co se přitom jednalo. 

7. Nosíš všude s sebou ještě nějaký hněv vůči jiné osobě? 

8. Přál(a) jsi někomu jinému v koutku svého srdce neštěstí, abys nad ním vynikl(a)? 

9. Tvoje osobní otázka vykazatelnosti. 

10. Stihl(a) jsi přečíst tento týden uložený text a slyšel(a) jsi něco od Boha? Jaké důsledky jsi z toho 

vyvodil(a)? 

11. Byl(a) jsi v odpovědích na tyto otázky úplně upřímný(á)? 

 

   Jiná světová  jména pro miniskupinky  
Povzbuzujeme ostatní, aby převedli miniskupinky do svého prostředí. K tomu patří také 

nalezení jména, které by případně bylo v jejich situaci lepší. V následujícím naleznete seznam 
rozličných jmen, s nimiž jsem se v průběhu let setkal. Mnoho jmen jde jen těžko přeložit, spíš jen 
převést. 

Původně se skupiny jmenovaly Bible Impact Groups / BIG´s (tj. skupiny, v nichž je velmi 
znatelný vliv Bible). Toto jméno se dochovalo dodnes v mnoha sborech. Dnes je nazývám Life 
Transformation Groups (tj. skupinky proměňující život). 
Commitment to Grow Groups / CTG Groups (tj. skupiny, jejichž cílem je duchovní růst) – Latinská 
Amerika a mezitím také ve Spojených státech 
Growth Groups (Skupiny růstu) – Sbor New Song v Covině v Kalifornii a několik jiných církví 
Spiritual Triads (duchovní triády) – Dijon, Francie 
Link Groups (Zavazující skupiny) – sbor Highway Community v Palo Alto v Kalifornii 
Anchor Groups (Kotevní skupiny) – The Harbour Church v Orlando na Floridě 
a Minigruppen (miniskupinky) –  Německo. 
 

 
 

 

Pro další informace 
 

 Miniskupinky jsou podstatnou součástí široce založené strategie hnutí multiplikace sborů, které 

zastupuje tytéž hodnoty: biblický, evangelistický, schopný reprodukce, přenositelný a závazný. Zatímco 

předkládaná kniha má takřka motto „Více lepších následovníků“, naleznete zevrubnou a obsáhlou 

představu vzdělávacího systému pro vedoucí ve sborech v příručce „Více lepších vedoucích“ od Roberta 

E. Logana a Neila Coleho. Řada je doplněna příručkou „Více lepších sborů“ od Roberta E. Logana a 

Thomase Clegga. 

 

Tyto a další materiály můžete obdržet na adrese: 
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CoachNet D.A.CH./ Edition ACTS 

Joseph-Seitz-Str.50 

D-97076 Würzburg 

Tel./Fax 07000-COACHNET 

(07000-2622463) 

E-Mail: shop@coachnet.de 

www.coachnet.de 
 

 

Co je „Edice ACTS“? 
 

„Edice ACTS“ byla založena v roce 1998 ve Würzburgu jako samostatné pracovní oddělení tréninkového 

centra „ACTS – Trénink pro více lepších sborů“ a poradenského centra pro sbory „CoachNet 

Deutschland“. Těžištěm publikací jsou příručky od Dr. Roberta Logana na téma Zakládání sborů a 

Coaching. 

 Na základě úzké spolupráce s „Institutem pro přirozený vývoj sborů“ jsou také k dostání všechny 

zde vydané knihy o „Edici ACTS“. 

 Přehled všech titulů, které Vám můžeme dodat, dostanete na internetu na adrese www.coachnet.de 

 Rádi Vám zašleme také náš prospekt. 
 

 

Co je „ACTS“? 

 

 Krátce po svém nanebevzetí a po čtyřicetidenním intenzivním tréninku v záležitostech Božího 

království dal Ježíš apoštolům zaslíbení, že přijmou Ducha Svatého, a také příkaz být všude Jeho svědky. 

Výsledkem byly tzv. Skutky apoštolské (anglicky „ACTS“) – v nichž je popsaná multiplikace učedníků, 

vedoucích a sborů v souvislosti s celosvětovým šířením křesťanství. Na základě principů, které nalézáme 

ve Skutcích, chce ACTS přispět ke vzniku více lepších sborů. „Více“ pro nás znamená zaměření se na 

princip multiplikace, „lepší“ k zaměření se na kvalitativní (v protikladu k čistě kvantitativních) měřítka. 

 

Tři sloupy ACTS 

Abychom dosáhli tohoto cíle, vyvinuly se pod záštitou „ACTS“ různé pracovní oblasti: 

• „Edice ACTS“, která vydává pracovní materiály jako tento 

• „ACTS – Trénink pro více lepších sborů“, vzdělávací centrum pro spolupracovníky, vedoucí, 

pastory a zakladatele sborů 

• „ACTS e.V.“(e.V.-registrované sdružení), který pořádá semináře a konzultace na téma zakládání 

sboru a budování sboru. Mimo to je to vize této společnosti podporovat ve sborech multiplikace 

ACTS-Vzdělávacích center tak, aby kromě „více lepších vedoucích“ a „více lepších sborů“ 

vznikalo také „více lepších vzdělávacích center“. 
 

 

 

 

ACTS – trénink pro více lepších sborů 

Na tomto místě bychom rádi poskytli krátký pohled na ACTS coby vzdělávací centrum. 

Čtyři písmenka A.C.T.S. symbolizují čtyři centrální vlastnosti ACTS: 

• Cílem ACTS je vystrojit vedoucí a jejich týmy tak, aby začali (tj.A) budovat sbory a postarali se o 

žeň: jako spolupracovníci svých sborů, jako vedoucí a pastoři, jako zakladatelé sboru nebo 

misionáři – zkrátka: jako učedníci, kteří nesou ovoce a multiplikují se. V ACTS se člověk 

neúčastní dlouholetého denního studia, ale dostane se mu základního vzdělání při zaměstnání. 

• Zvláštní na ACTS je, že účastníkům může být také během jejich služby, tedy po ukončení 

vzdělávací fáze, k dispozici coaching (tj.C). 

mailto:shop@coachnet.de
http://www.coachnet.de/
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• ACTS není žádným teologickým vzděláním nebo biblickou školou, ale praktickým a na sbor 

orientovaným tréninkem (tj.T) pro učedníky a vedoucí, kteří chtějí činit další učedníky a vedoucí. 

• ACTS není zaměřený na učitele, ale na studenty (tj.S): Učební osnova se nevyznačuje vývěskou 

„docenti“; podstatná látka je spíše aktivně probírána studenty. Od studentů je proto očekáváno, že 

se budou učit svědomitě a přinesou si vysokou motivaci pro svůj osobní růst. Každý student může 

procházet učební procesem individuálně. 
 

Cíle ACTS 

ACTS není žádnou institucí, ale procesem, v němž je vzděláván vedoucí i spolupracovník tak, že oni sami 

zase přivedou vedoucího a spolupracovníka. Cílem tohoto vzdělání má být to, aby více lidí uvěřilo, aby se 

jich více stalo učedníky a také aby vznikalo více lepších sborů. 

 

ACTS chce vychovat 

• Spolupracovníky ve sborech 

• Zakladatele sborů 

• Vedoucí sborů 
 

Náplň 

Hlavním úkolem ACTS není zprostředkování vědomostí, ale procvičování schopností. Následující 

schopnosti jsou jen některými příklady ze seznamu těch, které je možné se na ACTS naučit: 

• Činit učedníky Ježíše z jiných lidí 

• Rozpoznat a uplatnit obdarování a povolání svá i druhých lidí 

• Rozvíjet hluboký a vyvážený duchovní život a vést k tomu ostatní 

• Porozumět Bibli 

• Rozvíjet vizi a strategicky ji realizovat 

• Vést malé skupinky a multiplikovat je 

• Evangelizovat 

• Získávat spolupracovníky a budovat týmy 

• Zakládat sbory 

• Vést a sbory a multiplikovat je 

 

Ke každému tématu je k dispozici krátký úvod a upřesnění. Pak studenti propracovávají téma 

v pracovních skupinách do hloubky, zkoušejí je ve cvičných situacích a plánují, jak je mohou začlenit do 

své služby nebo všedního dne. Pravidelné vyhodnocování a zpětná vazba a také doprovázení skrze 

coaching zajišťují úspěch výuky. Všechna témata jsou spjata s cílem růstu charakteru: Každý student má 

růst zvláště ve věrnosti při realizaci a v tom, jak nese „ovoce“. 
 

Další informace 

Informační prospekt s podrobnými informacemi je k dispozici v „ACTS“, Schürerstr. 4, 97080 Würzburg, 

fax 0931-4653681, e-mail: ACTS.Training@coachnet.de 
 

Co se říká o ACTS 

„ACTS patří k vedoucím tréninkovým prostředkům, pokud jde o to, jak vychovat vedoucí pro multiplikaci 

učedníků, skupin a sborů. Mohu Vám toto vzdělání jen vřele doporučit.“ 

Dr. Robert Logan, poradce pro sbory a mezinárodní expert pro zakládání sborů 
 

„Vzdělávání vedoucích je celoživotní proces – žádná akademické povinné cvičení. Modely základního a 

následného vzdělání, které skrze coaching tento vývojový proces provázejí, zůstávají díky dennímu vztahu 

se sborem pevně spojeny s praxí a umožňují praxi, v níž se odráží teorie, patří budoucnosti. Proto ACTS 

doporučuji křesťanům, kteří jsou samostatní a orientovaní na budoucnost.“ 

mailto:ACTS.Training@coachnet.de
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Kai S. Scheunemann, vedoucí Willow Creek Edition 
 

„To, co ACTS nabízí, je v německy mluvící oblasti jedinečné. Nová cesta ke vzdělávání vedoucích, která 

je tak přesně vytyčena, kde platí pravidlo úzké cesty: Praktický trénink místo abstraktního zprostředkování 

vědomostí. Mnohé nasvědčuje tomu, že ACTS se může v budoucnu stát jistou líhní vedoucích.“ 

Christian A. Schwarz, vedoucí Institutu pro přirozený růst sborů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozvíjení života pro Boha 
Život je plný tolika rušivých vlivů, že je obtížné  zůstat zaměřený na to, co je skutečně důležité. Často 

potřebujeme, aby  někdo nebo něco přivedlo naši pozornost zpět k základnímu příkazu, který jsme dostali 

od Ježíše v Matouši 28,19, „Jděte a čiňte učedníky ze všech národů…“ 

 Rozvíjení života pro Boha je jasným voláním, abychom činili více a lepších učedníků. Pokud 

věříte, že život se v prostředí komunity mění, budete uvedeni do konceptu miniskupinek. Ty tvoří 

nejzákladnější jednotku církve – dva nebo tři věřící, spojené přítomností Ježíše Krista a pravdou Jeho 

slova. V prostředí miniskupinek objevíte moc Božího slova, které proniká přímo do genetického kódu 

každého učedníka. Tento jednoduchý nástroj povzbuzuje a podporuje lidi, aby násedovali Krista, tím, že je 
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nabíjí vnitřní motivací a poskytuje jednoduchý způsob, jak uvolnit nejzákladnější prvky vitální duchovní 

cesty. 

 V knize je ukázáno pět přínosů a biblických důvodů pro účast v miniskupinkách: 

Obecenství (Kaz 4,9-12) Změna života nepřijde ve vzduchoprázdnu. 

Vykazatelnost (1. Tim 5,19) V životě by se změnilo máloco bez jistého stupně vykazatelnosti. 

Důvěrný ráz (Mt 18,15-17) V malých skupinkách o dvou až třech lidech se může vyvinout důvěra. 

Flexibilita (Mt 18,20) Ježíš se může ukázat kdekoliv, kde se sejdou dva nebo tři.  

Reprodukovatenost (2. Tim 2,2) Duchovní pravdy mohou být svěřeny dalším a skupinky se množí. 

Rozvíjení života pro Boha je volání, abychom se znovu zamysleli nad svými zaměstnanými a 

uspěchanými životy. Pokud je ve Vaší duši touha po „něčem víc“ na Vaší duchovní cestě, riskněte to a 

zkuste, co Bůh může udělat ve Vašem životě a skrze něj. Objevte soucit, který přichází z nebe a který 

můžete zakoušet v miniskupince. Možná již nikdy nebudete stejný! 

Neil Cole je zkušený zakladatel sborů a pastor. Nyní slouží jako výkonný ředitel Church  

Multiplication Associates. Je zodpovědný za zakládání sborů a poskytování nástrojů církevním vedoucím 

k tomu, aby vytvářeli další učedníky, týmy služebníků, vedoucí a církve. Byl spoluautorem Raising 

Leaders for Harvest (Vyslání vedoucích na žeň) s Dr. Robertem Loganem. 


