


Příručka k zakládání 
sborů  

Pam Arlund, Ph.D.  



Tato příručka může být šířena, 
překládána, reprodukována a 

distribuována zdarma jakýmkoliv 
způsobem pouze za podmínky, že 
její obsah zůstane nepozměněn.  
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Zaměření na reprodukci 

Pokud chceme, aby církev rostla rychleji než 
populace, musíme ji reprodukovat.  

 
Aby evangelista získal 
1000 lidí pro Ježíše, a 
pokračoval by takto každý 
den, trvalo by mu 37,000 
let než by celý svět byl 
zachráněn.  

Pokud by ale všichni 
učedníci – následovníci 
Ježíše – získali pro Ježíše 
jediného člověka, který by 
šel, a získával další lidi, 
kteří by tento proces 
reprodukovali, mohli 
bychom pro Ježíše získat 

celý svět za 37 let.  
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Naše srdce 

Jednoduchost 
Tyto principy jsou tak jednoduché, že 
nezáleží na věku, vzdělání, na tom, jestli jste 
z města nebo z vesnice, jestli jste introverní 
nebo extrovertní, zkušení nebo začátečníci. 
Můžete mít na tento proces velký vliv tím, že 
budete získávat lidi pro Ježíše, tvořit malé 
církve, které budou reprodukovány.	

Moderní přístup	
Můžete mít obrovský vliv na lidi, kteří jsou 
daleko od Boha! Tvoření reprodukujících se 
církví je dokumentováno jako jeden z 
nejefektivnějších způsobů jak oboznamovat 
druhé s Ježíšem.	

Rozjetý vlak	
Můžete být součástí tohoto Božího příběhu!                 
Jakmile se tento reprodukční proces  
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nastartuje, získá svoji vlastní hybnou sílu, 
která je nekontrolovatelná. Víme, že to 
nejsme my, kdo to má pod palcem, ale 
můžeme si být jistí, že je tento proces pevně 
řízen Duchem Svatým.  

Pestrost a jedinečnost 
Tento proces není vázán na jistou skupinu lidí 
nebo na konkrétní místo nebo prostředí. Tyto 
jednoduché církve jsou založené na 
univerzitních kampusech ve Spojených 
Státech, mezi negramotnými lidmi, v 
afrických vesnicích, v asijských 
megaměstech, v business centrech a v 
kavárnách, na ulicích a v horách a napříč 
subkulturami. Kdekoliv, kde se lidé normálně 
setkávají, můžou potkávat Ježíše.  
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Dělání Skutků	
Žijete na základě Novozákonných principů. 
Model církve schopné reprodukce je popsán v 
Evangeliích a Skutcích – je tudíž založen na 
Bibli.	

Zanechte odkaz	
Buďte součástí udržitelné misijní strategie! 
Začněte a pokračujte s vašimi misijními 
aktivitami tak, ať dáte místním možnost vás 
překonat tak, ať se můžete zaměřit se na další 
skupinu tak brzy, jak jen to bude možné. 	
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 Definice základních 
pojmů 
Pokud máme tvořit učedníky, vychovávat  
vůdce a tvořit církve, musíme přesně vědět,  
co tyto termíny znamenají. Einstein řekl,  
„Jestli nedokážete něco vysvětlit jednoduše,  
nerozumíte tomu dostatečně dobře.“ Tyto  
definice nenesou plný teologický význam, ale 
jsou dost dobré na to, aby byly jednoduše  
srozumitelné, a tedy abychom s nimi mohli  
náležitě zacházet. 	
Učedník: osoba, která miluje Ježíše a 
podřizuje se jeho přikázáním.	
Církev: skupina lidí, která miluje Ježíše a 
podřizuje se jeho přikázáním	
Vůdce: kdokoliv, kdo pomáhá lidem 
pokoušet se žít v lásce a pokoře vůči Ježíši a 
jeho přikázáním. 	
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Pět Kroků 
1.Modlete se	
Modlete se do té doby, než se vaše srdce  
vůči lidem zlomí. Můžete jít na procházku  
a modlit se. Postit a modlit se. Proste  
Boha, ať vás nechá vidět to, co vidí on a  
cítit to, co cítí on. Modlete se za to, ať  
najdete muže nebo ženu míru, kteří vám  
představí lidi, kterých srdce a mysl je  
otevřená pro získání Ježíše. Modlete se za  
porozumení a lásku ke kultuře (i vaší, i  
cizí!) Modlete se za specifické strategie  pro  
získávání lidí. Čtěte Lukáše 10:1-24 každý  
den a modlete se za sílu potřebnou kpraktické 
aplikaci této pasáže do svého života.	
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2. Setkávání se	
Potkávejte lidi na místech, kde se obvykle 
setkávají nebo shromážďují. Travte čas s 
lidmi, kteří Ježíše neznají. Vystupte z 
„křesťanské bubliny“. Odolávejte pokušení a 
emocím, které vás nutí soustředit se na 
problémy svého týmu, které pohlcují váš čas 
a energii. Hledejte skupinky lidí které mezi 
sebou nemají následovníky Krista. Když lidi 
potkáváte, nesnažte se je vytrhnout z jejich 
prostředí za účelem setkání se s vašimi 
přáteli.  Namísto toho jděte a poznejte jejich 
kamarády.  

3. Tvořte	
Tvořte učedníky. Investujte do lidských 
životů. Nečekejte na to, až přijmou Ježíše 
jako svého spasitele, nebo až vám řeknou, že 
ho chtějí následovat, aby jste začali do nich 
investovat. „Tvoření učedníků“ je další 
způsob toho, jak popsat evangelizaci a tvořit 
plnohodnotné vztahy. Tvoření učedníků je o 
představení Ježíše lidem takovým způsobem, 
aby ho poznali osobně a teprve pak se naučili 
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ho milovat a podřídit se mu. Zdůrazněte to, že 
jít k dalším národům a kulturám je 
privilegium. Mise je součástí našeho 
duchovního DNA. 

4. Shromážďování	
Dovolte těm, které potkáte a kteří jsou  
duchovně otevření, aby se shromážďovali s  
ostatními jako jsou oni za různými účely,  
klidně pro provozování společných zájmů  
nebo modlitby a studování Božího slova,  
a/nebo jen tak. Někdy je nejlepší nechat lidi  
ať se rozhodnou kde, kdy a s kým se chtějí  
potkat. Soustřeďte se na Ježíšovy příběhy a  
jeho slova. Nečekejte, než se rozhodnou být  
následovníkem Ježíše, aby jste se mohli sejít.  
Scházení se třeba na večeři nebo grilování –  
nebo klidně i v hospodě na pivo je jeden z  
nejlepších způsobů jak budovat vztahy. Ježíš  
řekl, že kdekoliv tam, kde se dva nebo tři  
sejdou v jeho jménu, bude s nimi. Toto je  
církev v její nejjednodušší formě. Nic víc   
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není potřeba proto, aby jste byli církev, sbor,  
shromáždění. Samozřejmě, že je více věcí,  
které můžou přispět k zdravému růstu církve  
(popsané ve Skutcích 2:42-47), ale právě výše 
popsané shromáždění je začátek založení  
církve.	

5. Reprodukce	
Plánujte a počítejte s růstem. Trénujte nové 
následovníky Krista, aby hned ze začátku 
převzali zodpovědnost za společná setkání a 
činnosti směřované do vnějšího prostředí. 
Zůstaňte v pozadí co nejvíce to bude možné, 
a povzbuzujte ostatní v růstu a procvičování 
jejich duchovních darů. Když se vaše církev 
rozroste nad „únosnou“ míru, začněte 
plánovat „odštěpnou“ církev. 	
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Networking	
Povzbuzujte nové následovníky Ježíše aby i 
nadále udržovali stará přátelství. Místo toho, 
aby jste nového následovníka Ježíše přinesli 
do vašeho světa a představili ho vašim 
přátelům, vkročte do toho jejich a poznejte 
jejich známé, nebo místo toho, aby jste je 
pozvali k vám domů, zeptejte se, kde by se 
chtěli s vámi potkat.  

Existuje jisté malé procento lidí s tak těžkými 
problémy se závislostí, že budou nuceni  
opustit svoje staré přátele, většina lidí ale do 
této kategorie nespadá. Hledejte lidi, kteří 
mají širokou škálu přátel a užívejte si procesu 
nacházení nových přátel! 
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Řetězce mentoringu	

Místo toho, aby jste se soustředili na 
shromážďování lidí kolem sebe, vytvořte 
řetězce mentoringu v souladu s 2 Timoteovi 
2:2 „a co jsi ode mne slyšel před mnoha 
svědky, svěř to věrným lidem, kteří budou 
schopni zase učit jiné.“	

Pavel Vy

! ! 

Timoteus Vaši učedníci

! ! 

Spolehliví lidé Učedníci vašich učedníků

! ! 

Ostatní Ostatní
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Povzbuzujte ostatní 
Místo toho abyste budovali církev kolem vaší 
služby, povzbuzujte ostatní ať slouží podle  
Efezským 4:11-13: „To on rozdal své dary –  
apoštoly, proroky, evangelisty, pastýře a  
učitele – pro přípravu svatých k dílu  
služby, aby se Kristovo tělo budovalo,  
abychom nakonec všichni dospěli k jednotě  
víry a poznání Božího Syna, k dokonalému  
lidství, k plné míře Kristovy dospělosti.“ 

 
 Nečekejte, až lidi úspěšně ukončí 
nějaký váš pomyslný kurz předtím, než je 
vyšlete a povzbudíte je k tomu aby šli a říkali 
o Ježíši dalším lidem. Bůh používá mladé a  
nedospělé lidi neuvěřitelným způsobem.   
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Neříkejte, že nedospělí lidé nemůžou říct  
příběh o Ježíši ostatním a pozvat je, ať ho  
následují. Naopak, povzbuďte je, ať  
řeknou svůj osobní příběh o tom, jak Ježíš  
změnil jejich život, nebo v něm zapůsobil,  
ostatním! Čím dřív, tím líp! Další  
zodopvědnosti mohou přijít později, vždy  
ale mějme na paměti tuto otázku: „Čím  
můžu tohoto člověka pověřit dnes?“  
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Setkávání se v skupinách 
A, B, C formát – (z anglického Ask, Bible study 
a Commit. Pozn. překl.) Je velmi důležité 
následovat tento formát když se spolu sejdete 
ve skupince (kterou můžete nazvat, jak jen 
chcete). Rozdělte setkání na třetiny a udělejte 
všechno proto, aby jste dodrželi účel každé z 
nich.  Tyto skupinky pomáhají položit základy 
pro jednoduché učednictví. Tento formát je 
lehký na zapamatování a dá se podle něj 
jednoduše fungovat - a dá se v případě potřeby 
modifikovat. 	
A – Ptejte se (Sdílení různých věcí, které 
vede ke krátkým slovním chválám a modlení 
se jeden za druhého 	
  

1. Zeptejte se: „Za co jste vděčni?“, poté 
řekněte: „Pojďme Bohu poděkovat.“	

2. Zeptejte se: „Chcete něco sdílet, nebo 
vyznat hřích?“, poté řekněte: 
„Pomodleme se za sebe navzájem.“	
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3. Zeptejte se: „Co jste se naučili během 
naší poslední schůzky a jak jste to  
aplikovali do vašeho praktického   
života?“	

 B – Studujte Bibli  

Zeptejte se tyto tři otázky: 	
1. Co nám tento příběh, nebo tato pasáž 

říká o Bohu/o Ježíši? 	
2. Co nám tento příběh sděluje o nás/o 

lidstvu?	
3. Co s tím uděláme? Jak  pozměníme 

naše životy v  důsledku toho, co 
jsme se naučili? 	

C – Rozhodněte se (modlit a podřídit se) 	
1. Modlete se. “Komu můžu říct o tom, 

co jsem se dnes 
naučil?“ (Upřednostněte někoho, kdo 
ještě není následovníkem Ježíše) a poté 
se rozdělte do dvojic, a krátce se za 
tyto lidi modlete. 	
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2. Podřiďte se. „Jak pozměníme naše 
životy v důsledku toho, co jsme se 
naučili? Já________.“ Řekněte způsob, 
jakým tuto změnu aplikujete a poté 
utvrďte svůj závazek modlitbou. 	

3. Procvičujte. Je nesmírně důležité, aby 
jste na konci každého setkání 
procvičovali způsob, jakým budete to, 
co jste se naučili, šířit dál mezi další tři 
lidi (ty, za které jste se modlili v bodě 
1.) 

Je možné, že budete chtít přeskočit část „C“. 
Pokud tomuto pokušení podlehnete, vaše církev 
nebude růst tak, jak by jste chtěli.  
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 Tři úrovně autority 

Pokud představíte tři úrovně autority novým 
následovníkům Krista, můžou se na jejich 
základě začít samostatně rozhodovat. 	

Úroveň 1	
Přikázání Nového Zákona 
Podřiďte se Božím příkazům bez diskuze. On je 
náš Nejvyšší Velitel. Církev je založena jen a 
pouze tehdy, když provozuje všechny nezbytně 
důležité služby, které jsou vyžadovány Ježíšem 
a jeho učedníky v Novém Zákoně.  
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Úroveň 2 
Novozákonní praktiky, které ale nejsou 
přikázány 
Jelikož nejsou vyloženě přikázány, 
následovník Ježíše může tyto praktiky 
dodržovat nebo nedodržovat. Nezakazujte 
jejich následování, protože učedníci je 
provozovali také.	

Úroveň 3	
Zvyky bez novozákonního podkladu	
Nikdy nepožadujte slepou oddanost tradicím. 
Většina tradicí je dobrá, ale ty, které jsou 
překážkou Přikázáním z Úrovně 1, zakažte. 	
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Sedm základních přikázání 

Naučte nové věřící těchto sedm základních 
přikázání. Ježíš měl kolem 150 přikázání, 
těchto sedm však stačí k tomu, aby nás 
udrželi ve správném směru.  

1. Kajte se (a věřte) 
2. Nechte se pokřtít 
3. Travte čas spolu (buďte součástí 

společenstva (klidně i církve), 
povečeřte spolu, mějte večeři Páně...) 

4. Milujte (odpouštějte) 
5. Modlete se 
6. Dávejte 
7. Jděte a tvořte 

učedníky 
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P.A.K.O 

Pamatujte si, že je vaším úkolem 
povzbuzovat a vybavovat ostatní, a pak se 
posunout dále. S pomocí tohoto modelu 
budete moct zůstat pohodlně v kurzu. 

Předveďte 
Někdo, kdo má více zkušeností a vědomostí v 
jisté oblasti, ukáže mladšímu nebo méně 
zkušenému následovníkovi Krista jak na to 
tak, aby to vedlo v Boží slávě a k pokoře u 
obou. Cílem učednictví je pokora a 
poslouchání Ježíšových příkazů.	

Asistujte 	
Mladší následovník Krista poté asistuje 
staršímu ve vedení. Tato úroveň může začít 
již v momentě, kdy mladší následovník Krista 
tento způsob učení již viděl nebo zažil 
poprvé. Starší následovník Krista se bude  
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potkávat s mladším a mentorovat je. Mladší 
učedník nemusí nutně vyučovat nebo 
prezentovat daný příběh tím samým 
způsobem jako dělal jeho mentor. Pokud to 
mladší učedník napoprvé nezvládne, nic si z 
toho nedělejte. Pokračujte v práci s nimi, 
pokud je jejich srdce i nadále otevřené.	

 
Kontrolujte  
Starší učedník pozorně sleduje mladšího při 
vedení. Starší učedník by měl/a udělat 
všechno proto, aby budovali sebejistotu 
mladšího a pochválili je před ostatními. Starší 
a mladší učedník se poté potkají a starší bude 
povzbuzovat a budovat mladšího tím, že mu 
poskytne zpětnou vazbu. 	
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Odchod 	
Starší učedník opouští scénu a posouvá se do 
nové oblasti. Mladší učedník je teď plně 
schopný samostatného vůdcovství za podpory 
ostatních členů církve, na které by však neměl 
být závislý. Vztah staršího a mladšího 
učedníka pokračuje, ale spíše na horizontální 
úrovni, než jako učitel – žák	
Může trvat dlouho, než se přes tyto kroky 
dostanete, možná i rok, nebo dva. Je ale 
možné, že za několik měsíců bude mladý 
vůdce schopný fungovat samostatně. Tempo 
je individuální, a závisí vždy na dané situaci. 
Pamatujte si, že to, že někdo plně nerozumí 
Biblickému učení, mu nemusí nutně bránit ve 
schopnosti ho dobře předat dál. 
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Chcete vědět vice?  
Pokud by jste si chtěli objednat více kopií 
této knihy, nebo pokud by jste chtěli více 
informací o tom jak začít, neváhejte nás 

kontaktovat! 

v České republice 
Naděje z Popela z.s.	

outofashes.nadejezpopela@gmail.com 
 

Ve Spojených státech 
All Nations Family, Inc. 	

P.O. Box 55 	
Grandview, MO 64030 	

+1 816-216-1353  
www.allnations.us	
info@allnations.us	

mailto:outofashes.nadejezpopela@gmail.com
http://www.allnations.us/
mailto:info@allnations.us
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