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Čítanka 01 
 
Ježíš jim řekl: „Jděte do celého světa a vyhlaste evangelium všemu stvoření. 

Marek 16:15 
 

POVOLÁNÍ 
 

Hojnější ovoce 
V podobenství podle Jana 15 nebeský Otec (Bůh) je Vinař, Pán Ježíš je vinný kmen a my jsme 

ratolesti. Všimni si v tom textu, že nebeského Vinaře zajímá nejen, jestli jako jednotlivé větvičky 
(ratolesti) rosteme, ale zajímá Ho, jestli neseme ovoce! Pokud nějaké ovoce máme, nebeský Vinař 
podniká kroky, aby to naše ovoce bylo ještě hojnější. 

Z historie víme, že jsou období vyšší účinnosti evangelia na určitém území a pak zase období 
málo účinná... Pozorujeme různé jevy ve společnosti i v různých podobách církve a snažíme se najít 
cesty k hojnějšímu ovoci. 

Ukazuje se, že je potřebné zkoušet nové přístupy a otevírat nové možnosti, které přitom zůstanou 
pevně zakotvené na principech svatého Písma - Bible a v přímém spojení s živým Pánem Ježíšem. 
Neděláme si iluze, že máme přesný a spolehlivý návod, jak by všechno mělo probíhat, ale před 
Pánem hledáme a hlavně prakticky zkoušíme nové věci. Někde vidíme ovoce, a to máme v úmyslu 
v tomto tréninku předávat dál. 

Chceme tě povzbudit, abys přemýšlel, ptal se Pána a taky prakticky zkoušel, co můžeš ve svém 
křesťanském životě dělat, aby to přineslo více zdravého ovoce k Jeho slávě a taky k záchraně 
dalších lidí v naší zemi! 

 
Přijmete moc Ducha Svatého přicházejícího na vás a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém 

Judsku, v Samaří a až na konec světa." 
Skutky 1:8 

 

Co chcete, abych vám učinil? 
Pohled na nepříliš zřetelné ovoce uplynulých desetiletí mi připomíná příběh podle Matouše 20, 

kde se Pán Ježíš setkal se dvěma slepci. Oni za ním volají: "Smiluj se nad námi, synu Davidův!" 
A Pán Ježíš se jich ptá: "Co chcete, abych vám učinil?" Přemýšlel jsem, co by asi odpověděli, 
kdyby šel kolem obyčejný člověk a zeptal se jich: "Co chcete." Možná by poprosili o nějaké jídlo 
nebo peníz. Kdyby to byl známý boháč, možná by si přáli zabezpečení na pár týdnů nebo měsíců... 

Ti dva ovšem o Pánu Ježíši vědí, že je víc než boháč. Proto na otázku, co chtějí, odpovídají: 
"Pane, ať se nám otevřou oči!" Jejich prosba ukazuje, za koho Pána Ježíše pokládají. "Ty nám 
můžeš dát víc než nějakou almužnu - ty nám můžeš vrátit zrak!" Z lidského hlediska chtějí naprosto 
absurdní věc! Podle předchozích kapitol Matouše se zdá, že to nejsou první slepí, které Pán Ježíš 
uzdravil. Tihle dva asi už slyšeli, že někomu slepému dal zrak. Chtějí to taky! Když mají tak 
mimořádnou příležitost, že Pán Ježíš jde právě kolem, naléhají a nedají se zastavit. 

Někdy si připadám jako ti dva slepí. Vím o žalostné duchovní slepotě svého národa a je mi z toho 
hodně smutno. Připadám si docela bezmocný (i se vším, co jsem už v evangelizaci vyzkoušel 
a prožil). Přitom slyším o pozoruhodných věcech, které Pán Ježíš dělal v této zemi v minulosti, 
a které právě teď dělá v jiných částech světa. Sám jsem měl možnost některá ta místa navštívit a na 
vlastní oči vidět Boží práci... 

A tak stojím u cesty, kudy chodí Ježíš a volám: "Smiluj se nad námi, Pane, Synu Davidův - smiluj 
se nad naším národem! Tu a tam musím překonávat hlas zástupu (dokonce i křesťanů), který se 
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snaží mě umravnit, abych se choval "normálně", abych neusiloval o nějaké novoty. Občas slýchám 
hlas zkušených, že takové věci se dnes už nedějí. Když jim řeknu, že je vidím jinde ve světě, 
slyším, že jsme jiná kultura a máme tady jiné podmínky a jiné lidi a nevím co všechno jiné, což je 
do značné míry pravda, ale opravdu tady v naší kultuře Pán Ježíš už nechce dělat něco jiného, 
nového, něco víc? 

A tak stojím u cesty, slyším, že tudy jde Ježíš a volám: "Smiluj se nad naším národem, Pane, Synu 
Davidův!" 

Za koho pokládáme Pána Ježíše? Jaké prosby Mu předkládáme? Co od Něho očekáváme? A jak 
moc jsme ve svých prosbách naléhaví? Jak moc Mu důvěřujeme? 

 
Od doby Letnic nebylo žádné velké duchovní probuzení v žádné zemi, které by nezačalo v jednotě 

modlitby, třeba pouhých dvou nebo tří lidí. 
A žádné viditelné hnutí nepokračovalo, když taková modlitební aktivita ustala. 

Dr. A.T. Pierson 
 

Pán Ježíš Tě chce a volá 
Po celém světě si Bůh používá lidi jako jsi Ty, aby startoval nová společenství. Podnikatelé, ženy 

v domácnosti, starší občané i mladí lidé, nevzdělaní i lidé s titulem PhD (ale daleko větší počet těch 
méně vzdělaných) jsou Pánem Bohem používáni jako Jeho služebníci, aby rozšiřovali Jeho 
Království. Jeho lidé mají královské poslání činit učedníky. Ježíš buduje svou církev! 

Církev ve svém širším rozměru určitě potřebuje vzdělané lidi jak biblicky, tak i v oblasti historie a 
v dalších vědách, které mohou být velkou pomocí pro rozvoj Božího díla. 

NICMÉNĚ! Efektivní zvěstování evangelia a zakládání nových společenství podle Písma 
rozhodně není vyhrazeno jen pro ty, kdo prošli léty studia na seminářích. Ani to není úkol jenom 
pro ty, komu se říká "pastor". Ani to není výsada jen těch, kdo mají "zvláštní pomazání" své 
denominace... 

Pohled na učedníky Pána Ježíše ukazuje, že vše, co Mistr očekává od svých lidí, je ochotné srdce 
služebníka. Hledá lidi, kteří Mu budou naslouchat, učit se od něho, následovat Jeho vedení 
a průběžně se pouštět do nových věcí. 

Pán Ježíš Tě chce a volá. On si Tě použije. Otázka zní JSI OCHOTEN následovat Ho naplno? 
 
Do měst na severní Moravě se stěhují rodiny s malými dětmi s touhou misijně pracovat a zakládat 

buňky se svými starými nebo novými přáteli 
Na jižní Moravě se jedna žena modlí, že - pokud jí Pán Bůh dá lidi, kteří si s ní budou číst Boží 

Slovo - tak si s nimi "sedne". Do roka lidé, se kterými "sedávali" nad Božím slovem, uvěří, a spolu 
tvoří buňku. A tak tato žena podporuje vznik několika podobných buněk.. 

Manažer služby zákazníkům v Texasu zakládá dvě skupiny ve své kanceláři a další ve vedlejším 
městě. 

85-tiletá paní v domově důchodců vede biblickou buňku  v komunitě lidí s asistenční službou. 
Indická hospodyně začala padesát malých domácích církví během jednoho roku. 
Absolvent studijního programu PhD se svým třináctiletým synem začínají společenství 

s pouličními prodavači v Madrasu v Indii. 
V Nepálu Bůh používá pro zakládání nových společenství děti ve věku 12 až 15 let... 
 
Někde  tady je místo i pro "Tvůj" příběh!   
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POZOROVÁNÍ SOUČASNOSTI 
 

Strop početního růstu 
K hledání nových způsobů práce nás vede i následující mnohonásobně opakované pozorování za 

posledních pár desetiletí. Sledujeme růst různých místních společenství a musím říct, že 
z dlouhodobého hlediska vidíme vcelku jasné hranice, které málokdo překoná. Jako by tu byl 
početní strop, přes který se téměř žádné nové společenství u nás nedostane. (Předmětem našeho 
pozorování jsou sbory a společenství, která vznikla po roce 1990. Mezi staršími církvemi tu a tam 
vidíme větší absolutní počet členů nebo účastníků bohoslužeb, většinou však nevidíme významný 
početní růst.) 

Když vznikne nové společenství a roste, je to moc prima, jsme nadšeni, pilně pracujeme, 
sloužíme, učíme se nové věci. Ovšem čím větší společenství, tím zralejší a silnější vedení je třeba 
pro jeho další život a rozvoj. Jestliže vedení není dozrálé pro službu příslušnému počtu lidí nebo 
jestliže dané společenství rychlým tempem početně přeroste zralost a praktické vůdčí dovednosti 
svého vedení, pak růst prostě ustává a lidé se postupně ztrácejí -přecházejí do jiných církví nebo se 
ztrácejí úplně. Některá nová společenství po Sametové revoluci překročila i počet 200 lidí; nicméně 
dnes většinou už tyto počty dávno nemají. Zpravidla se z nich vytvořilo několik menších skupin. 
Společenství v ČR, která vznikla po roce 1990 a dodnes dlouhodobě mají více než 100 lidí, jsou 
naprostou výjimkou. 

Z tohoto dlouhodobého pozorování konstatujeme docela všeobecný princip, že v této generaci 
v naší kultuře jaksi neumíme zakládat a dále dlouhodobě vést a rozvíjet společenství nad 100 
lidí! 

 

Kde vezmeme vedoucí 
Pro řadu evangelikálních křesťanů je pojem "sbor" spojen s představou skupiny alespoň 30 lidí 

všech generací a s rozmanitou sestavou služeb (kázání, hudba, děti, mládež, evangelizace atd.). 
Když se někde zmíníme o zakládání nových sborů, nejčastější odpověď (nebo aspoň vnitřní reakce) 
zní: "Nemáme dost zralých lidí na to, co už funguje, jak bychom ještě mohli zakládat nové sbory?!" 

Ano, v českém prostředí nemáme dostatek křesťanů zralých pro zakládání nových rostoucích 
společenství, která by měla 30 a více členů. Nicméně vidíme tu celkem hojný dostatek zralých lidí, 
kteří mohou efektivně zakládat a vést malá společenství do 10 lidí! Pokud se k tomu nechají 
vyzbrojit, pokud s věrnými modlitbami skutečně začnou práci v terénu mezi nevěřícími a pokud se 
v této službě nechají i dále doprovázet. Opakovaná zkušenost v naší zemi nám ukazuje, že takoví 
lidé většinou mohou založit nejen jedno malé společenství, ale postupně několik, a sami se mohou 
stát vyzbrojovateli a průvodci dalších vedoucích, kteří jim rostou pod rukama... 

 
Především děkuji svému Bohu skrze Ježíše Krista za vás všechny, že se zvěst o vaší víře šíří po 

celém světě. 
Římanům 1:8 
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KDE VZÍT ČAS? 
 

Priority 
Boží působení při šíření dobré zprávy o záchraně v Pánu Ježíši přímo souvisí s aktivním a věrným 

zapojením Božích dětí - někdy i za cenu určitých obětí. (Určitě bys ale neměl obětovat svůj osobní 
čas s Pánem Ježíšem ani svoji nejbližší rodinu!) 

Apoštol Pavel píše: Jsme Kristovi vyslanci a Bůh jako by vás skrze nás vyzýval. Na místě Kristově 
prosíme: Smiřte se s Bohem. (2. Korintským 5:20, KMS) 

Jsme tedy Kristovi vyslanci a Bůh chce skrze nás zvát lidi ke smíření se sebou samým. Pokud 
vnímáš touhu a povolání pro službu lidem bez Pána Ježíše a přitom se s úzkostí díváš na svůj plný 
kalendář, navrhujeme, aby sis sepsal všechny svoje pravidelné aktivity a na modlitbách 
a v konzultaci s manželkou / s manželem abys je jednu po druhé zvážil. Pravděpodobně některé 
z nich budeš muset redukovat. Věřícím, kteří jsou aktivní součástí existujícího sboru říkávám: 
"Chceš-li rozvinout kontakt s neobrácenými lidmi a sloužit jim k záchraně, může to znamenat, že 
bude nutné, abys omezil některé činnosti ve tvém sboru. Pravděpodobně jsou to činnosti, které 
slouží věřícím. Nicméně nevěřící lidé jsou ještě stále na cestě do věčného zatracení..." 

Stanovení priorit znamená, že se rozhodujeme dělat jen to, co pokládáme za nejdůležitější. Ostatní 
věci musejí stranou. Dá se očekávat, že Tvé rozhodnutí se některým lidem nebude líbit. Nicméně 
zodpovědnost za svůj život a za využívání svého času a svých obdarování máš Ty sám. 

Zaměstnaní lidé se ptají: "Nebude to pro mě příliš časově náročné? - Účast na tréninku, příprava, 
domácí úkoly, kontakt s nevěřícími přáteli atd." Rychlá odpověď zní: Nejspíš to nebude o mnoho 
náročnější než aktivní služba v tradičním sboru. Nejsme si jisti, do jaké míry kapacitně zvládneš 
obojí: rozvoj vztahů s nevěřícím v rámci JETky a k tomu ještě dosavadní službu ve sboru. To může 
být dilema, které budeš muset před Pánem rozhodnout. 

 
Alvin Vander Griend vypráví o experimentu, který provedl sbor ve Phoenixu v Arizoně. 

Přímluvci namátkou vybrali 160 jmen z místního telefonního seznamu a rozdělili jména do dvou 
stejných skupin. Po dobu 90 dnů se modlili za jednu skupinu - za 80 rodin. Za dalších 80 rodin se 
nemodlili. Po 90 dnech zatelefonovali všem 160 rodinám, představili sebe a svůj sbor a požádali 
o svolení na chvilku přijít a modlit se za jakoukoliv potřebu, kterou je daná rodina ochotna sdílet. 
Z oněch 80 rodin, za které se nemodlili, jim pouze jedna rodina umožnila vstup. Naproti tomu z 80 
rodin, za které se modlili, je 69 pozvalo, aby se stavili, z toho 45 je pozvalo, aby vešli dovnitř. 

Douglas A., Kamstra (Kniha nápadů  pro modlitby za církev) 
 

Odhad času 
Pro úspěšné zvládnutí JETky budeš potřebovat čas ke čtení, ke studiu, k modlitbám, k plnění 

domácích úkolů, ke kontaktu s nevěřícími lidmi, k vytváření projektu nových společenství, k jeho 
realizaci a tak podobně. Rádi Ti bychom napsali přesný rozpis časových nároků, ale každý má jiný 
styl práce, jiné zkušenosti, jinou rychlostí čteme a hlavně máme různě rozpracované vztahy 
s nevěřícími přáteli... 

Zde jsou aspoň orientačně očekávané časové nároky: 
- Denně čas k modlitbám a ke čtení Písma (20 minut) 
- Aspoň jednou týdně modlitební procházka v terénu (15-20 minut) 
- Přípravu na jedno setkání JETky odhadujeme v rozsahu asi 2 hodiny. 
- Samotné setkání JETky by nemělo překročit 2,5 hodiny (jednou za dva týdny, pokud se 

nedohodnete jinak); tento údaj nezahrnuje čas na dopravu. 
- Určitý čas navíc může zabrat příprava projektu buňky (asi 2 až 3 hodiny) a jeho následná 

realizace. 
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JETka celkově zahrnuje 10 setkání a víkend. (Při setkávání jednou za dva týdny je to celkem 22 
týdnů, tedy zhruba 5 měsíců.) 

Víkend počítáme od pátku večera do nedělního poledne. Kapacita vyučování představuje asi 10 
hodin, ale další důležitou součástí víkendu jsou rozhovory mezi účastníky, vzájemné modlitby, 
konzultace s trenérem atd... 

 
 

"Modli se, jako by vše záviselo na Bohu, a pracuj, jako by vše záviselo na tobě." 
S manželkou jsme členy týmu zakládání církví tady v Guayaquilu v Ekvádoru. Modlitba je naší 

strategií číslo 1 pro získání guayaquilských míšenců pro Krista. 
Nemám žádné pochybnosti, že všechno závisí na Něm. Pán je pohnut k činům skrze modlitbu 

svých lidí. V uplynulých 18 měsících jsme Ho viděli založit 89 domácích církví a jsme si jasně 
vědomi, že při budování církve se nic nemůže dít bez modlitby a bez Jeho práce. 

Náš zápal pochází z touhy spolupracovat s naším Pánem v tom, co dělá ON. Modlíme se, 
pozorujeme, čekáme a když ho vidíme, že se "posunuje", děláme to nejlepší, abychom šli v linii 
s Jeho kroky. Staré německé přísloví říká: "Bůh dává veverce oříšek, ale nerozlouskne jej za ni." 
Bůh otvírá dveře, ale my máme skrze tyto dveře projít. 

Náš krátkodobý lidský cíl je 100 domácích církví. V Písmu vidím, že Božím cílem je "aby všichni 
lidé byli spaseni a došli k poznání pravdy" (1.Timoteovi 2:4). Pokud je to to, co si přeje Ježíš, pak 
milión domácích církví není úplně "mimo" a ani to není samolibé. Otázkou zůstává, jestli jsme 
ochotni zaplatit cenu, v modlitbě a oběti, kterou bude milión nových církví vyžadovat? 

Guy Muse 
 

TRÉNINK JET - PRO KOHO JE A PRO KOHO NENÍ 
Trénink JET je určen pro věřící, kteří jsou v přirozeném kontaktu s nevěřícími lidmi a chtějí 

s nimi budovat nová otevřená společenství, kde tito lidé uvidí živého Ježíše skrze naše životy 
a skrze Boží slovo. 

Trénink JET je určen pro odvážné následovníky Pána Ježíše, kteří si chtějí a mohou uspořádat 
priority svého života tak, že budou mít kapacitu nejen pro nabývání nových vědomostí, ale 
především pro přímý kontakt s nevěřícími lidmi. U některých lidí jsme pozorovali, že by pro ně asi 
bývalo lepší zůstat v zóně bezpečí, než pak váhavě obcházet nová teritoria. 

Z biblických principů a záznamů a taky ze současných zkušeností se úplně prakticky dozvíš, jak 
začít novou buňku. Jsme připraveni Tě provést konkrétními kroky od modlitební přípravy až po 
vedení neformálních pravidelných setkání buňky. Máme naději, že alespoň jedna buňka 
s neobrácenými lidmi může vzniknout i ve tvé blízkosti - pokud se k tréninku připojíš a budeš 
tvořivě uskutečňovat všechny úkoly. Jsi ochoten udělat takové věci? Jsi schopen vyhradit si 
potřebný čas? 

V JETce budeš pravděpodobně konfrontován s novými myšlenkami, s novými přístupy, 
s novými metodami služby. Ony ve skutečnosti vůbec nejsou nové - když jsou biblické - ale v naší 
době se u nás moc nepraktikují. Setkáš se biblickým pojetím církve, jaké jsi možná ještě neslyšel 
a s řadou dalších věcí, které jsme byli zvyklí v Bibli si různě vysvětlovat nebo přecházet... 

JETka je přípravou a vysláním do nového způsobu života. 
JETka není primárně míněna pro rozšíření Tvého teologického nebo metodického rozhledu. 

Pokud chceš JETku absolvovat jen jako informaci a nic se nemá změnit ve tvém životě, mohl by 
ses stát brzdou pro ostatní účastníky. 

JETka není určena pro diváky a pozorovatele. Někteří upřímní věřící se občas chtějí přijít 
podívat na buňku. Po zkušenostech odpovídáme poněkud zdrženlivě nebo přímo záporně. 
V buňkách totiž věřící diváci opravdu nejsou žádoucí. Tak podobně ani v JETce není místo pro 
diváky. Na druhé straně některé společné aktivity buněk jsou otevřené i pro věřící zájemce, pokud 
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se chtějí inspirovat. Ale řekněme si přímo, že pouze pro ty, kteří jsou v přirozeném kontaktu se 
svými nevěřícími přáteli. 

V JETce není povinné se vším souhlasit, ale chceme, aby ses s jednotlivými koncepty poctivě 
seznámil a hlavně abys prakticky zkoušel i věci, které pro tebe budou nejspíš nové a nezvyklé. Ku 
příkladu: Budeme se možná dost nezvyklým způsobem modlit: modlitby v terénu při procházkách, 
modlitby na dálku po telefonu nebo Skypu, tak zvané otevřené modlitby třeba jen jednou větou bez 
uzavření slovem "Amen", situační modlitby bez předchozího upozornění a tak dále. Bude to pro 
tebe příliš nezvyklé? 

 
Ještě hluboko před "Sametovou revolucí" - na samém začátku 80. let - vzniklo na Moravě malé 

spontánní hnutí mezi mladými lidmi, které si říkalo "Javory". Jako všichni mladí lidé byli rádi spolu 
a podnikali různé věci. Pozoruhodné ale bylo, že někteří z nich prožili dotek živého Pána Ježíše a to 
znamenalo proměnu jejich života. Začali si sami pravidelně číst Bibli a duchovně růst a především 
se začali modlit. Jako středoškoláci se často setkávali ráno před školou, třeba v parku nebo 
v cukrárně, a modlili se. Za sebe navzájem a postupně i za své neobrácené kamarády. V létě jich pár 
pozvali na "misijní pobyt". Když normálně probíhal program pobytu, občas se dvojice či trojice 
mladých věřících na chvíli vytratila a šla se modlit k blízké řece, která svým šumem maskovala 
modlitbu ve večerním tichu. Šumící voda se postupně stala symbolem - pozvání: "Pojď se mnou 
k vodě," pak znamenalo: "Pojď se se mnou modlit." 

Tak bylo vysláno mnoho a mnoho modliteb s důvěrou, že "zač by se dva z vás na zemi shodli, 
ohledně čehokoli, za co by prosili, stane se jim to od mého nebeského Otce" (Mt 18:19). 

Výsledkem byly desítky nově obrácených mladých lidí z nevěřících rodin, jejich duchovní růst 
a časem taky vyslyšené modlitby v podobě párů, které spolu začaly "chodit" a později vytvořily 
dobré rodiny. Tak zvané "velké M" (modlitba) se stalo znakem, který se kreslil např. na zamlžené 
okno autobusu, když jeden z nových bratrů či sester odjížděl domů... 

Dnes - zvláštním Božím řízením - se náctileté děti těch tehdejších mládežníků scházejí a dělají 
velmi podobné věci - duchovně rostou, hodně se modlí, oslovují svoje spolužáky a další mladé lidi 
evangeliem a průběžně vidí mnohá obrácení... A ti tehdejší mladí - dnes zralí lidé středního věku - 
jsou stále zapojeni do rozšiřování Božího království na různých místech v naší zemi. 

Těžko by se něco takového stalo bez modlitby. 
Pavel a Danka Vopalečtí 

 
Další oblast, která je pro některé aktivní křesťany těžká - zastavujeme kritiku stávajících 

církví, sborů i jednotlivých křesťanů. To neznamená, že souhlasíme se vším, co druzí říkají nebo 
dělají. Nicméně bereme na vědomí, že jiní křesťané konají věci pro Pána jiným způsobem, jak 
v tom vyrostli nebo jak sami vnímali Pánovo vedení. JETka tedy není pro kritiky a nespokojené 
křesťany, kteří těžko vycházejí ve svém sboru nebo ve službě nebo v organizaci. Jistě, 
nespokojenost často mívá svoje logické důvody a může být namístě. Rozhodující pak je otázka, co 
se svojí nespokojeností děláme. Vede nás k tvořivému rozvíjení nových věcí, vztahů, postojů, 
přístupů, které jsou zdravější, účinnější pro Boží království a pro získávání nevěřících? Nebo jen 
soudíme a vyslovujeme kletby? 

Lidé kteří se aktivně zapojí do duchovního hnutí, bývají vystaveni určitým formám zkoušek 
a útoků. Bez prožitku povolání nebo bez pevného rozhodnutí před Pánem se takovým útokům čelí 
jen těžko. Zkoušky a útoky přicházejí z různých stran. 

Příležitostně se setkáváme s přímými prvky duchovního boje - duchovních útoků. Tímto 
tématem se částečně zabýváme dále v JETce. Někdy je to docela výzva, ale v takových situacích se 
znovu a znovu ukazuje, že Ježíš je Vítěz i nade všemi mocnostmi temna... 

Pán Ježíš říká: "Jestliže pronásledovali mne, i vás budou pronásledovat." (J15:20) To se může 
týkat posměchu nebo odmítnutí od nevěřících lidí. Abychom viděli pozitivní reakci, většinou 
potřebujeme pracovat s větším počtem lidí a průběžně získávat jejich důvěru. Jakmile se podaří 
vybudovat důvěru, je pak sdílení evangelia mnohem snazší. U řady lidí jsou potřebné vysloveně 
duchovní průlomy, takže se musíme hodně modlit... 
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A ještě jedna věc, kterou někteří lidé obtížně snášejí - "fenomén nestálosti" nebo změn a nejistoty 
při zakládání nových společenství. Pán Ježíš nás volá, abychom zůstali v pohybu. Když se 
současníkům Pána Ježíše líbilo pobývat s Ním na jednom určitém místě, On na to říká: "Pojďte 
jinam do okolních městeček, abych i tam kázal, neboť proto jsem vyšel." (Marek 1:37-38). Podobně 
apoštol Pavel s jednou skupinou lidí pracoval jen omezeně dlouho, a pak vycházel dál a potom zase 
dál. Ve svých dopisech používá vyjádření, že jsme "cizinci a přistěhovalci" (Židům 11:13; 
Efezským 2:19). Naším cílem tedy není vytvořit si jednu svoji malou milou skupinku, kde nám 
bude dobře a tam se usadit. Modlíme se za hnutí, za nové a nové buňky, a to bude znamenat 
seznamování a práci s novými a novými lidmi, v nových prostředích, stále se učit nové věci. 
Chceme vidět tisíce buněk - To nám moc "klídku" nepřinese. 

Přirozenou součástí rozvíjení nových věcí, které jsme předtím nedělali nebo dokonce ani neviděli 
dělat někoho jiného, je selhání nebo nezdar - mnoho nezdarů... O panu Edisonovi se říká, že 
několik tisíc vláken nenávratně spálil, než se mu podařilo najít materiál, který se mohl stát 
základem dnes už dosluhující klasické žárovky. 

Další sféra nároků se může objevit, pokud jsi zapojen v tradiční církvi. S výslovnou podporou 
buněk se setkáváme spíš málo. Častěji sledujeme zdrženlivou toleranci, ale nezřídka jsme viděli 
a prožili i otevřené útoky; a to i ze strany lidí, kteří pro Boží království docela hodně vykonali a 
konají... 

 
Pokládáme za čestné aspoň takto stručně zmínit nároky, které se objevují jako přirozená součást 

hnutí. Tím vším Tě chceme povzbudit, že prožiješ nová dobrodružství, že poznáš Pána Ježíše a jeho 
působení v novém světle, že uvidíš Boží skutky, jaké jsi možná neviděl, že se můžeš stát 
zprostředkovatelem spásy a Božího požehnání pro desítky nebo i stovky lidí a tím vším porosteš ve 
své důvěře Pánu Ježíši... 

 
Dá se říct, že jedno z největších buňkových hnutí v Indii je postaveno na jídle a pití. Už tam bylo 

pokřtěno kolem 100 000 lidí. Je to skupina velmi nízké kasty; jejich vedoucí trénuje některé 
pracovníky. Zeptal jsem se ho: "Jak to děláš?" 
Řekl: "To je velmi jednoduché. Prostě jednej podle Lukáše 10 a lidé se začnou obracet." 
Zeptal jsem se: "Jak to probíhá?" 
"Jdu do vesnice, kde nikoho neznám a sednu si venku do stínu hned vedle domku některé 

rodiny. Domácí paní požádám: 'Můžeš mi dát, prosím, sklenici vody?' Přejede mě pohledem a myslí 
si, že jsem z vysoké kasty, protože jsem slušně oblečený. Takže mi vodu nedá. Mezitím si povídám 
s mužem. Po nějaké chvíli se jí připomenu: 'Prosil jsem tě o vodu, ale zatím jsi mi žádnou nedala. Je 
v tom nějaký problém?' Ona stále neví, co má dělat. Protože si myslí, že jsem z vysoké kasty, 
předpokládá, že nebudu pít vodu. Myslí si, že celá záležitost se promění v trapas, protože možná 
nevím, že oni jsou z nízké kasty. Tak se za chvíli zeptám potřetí: 'Prosil jsem tě o vodu. V čem je 
problém, že jsi mi ji nedala?' Domácí paní potom jde a šeptá něco manželovi. Ptá se ho: 'Co mám 
dělat?' Manžel většinou přijde a řekne mi: 'Promiň, víš, z jaké jsme kasty?' Já řeknu: 'Jsem ze stejné 
kasty jako vy, tak kde je problém? Proč mi nedáte vodu?' Oni řeknou: 'Nevypadáš, že bys byl ze 
stejné kasty jako my.' Pak mohu začít 'kázat', řeknu: 'Když přijmeš Ježíše, budeš na tom stejně jako 
já, staneš se Božím dítětem.' A oni se začnou ptát: 'Kdo je Ježíš?'" 

Tolik vyprávění zkušeného pracovníka z Indie. 
A tento pracovník na novém poli jim pak vypráví o Pánu Ježíši a dostane nejen vodu, ale taky 

večeři a do následujícího dne jsou obyčejně všichni pokřtěni. Takže každý den jsou tam křty. 
Minulý měsíc pokřtili 8000 lidí - v průměru křtí 8000 lidí za měsíc - a všechno je to založeno na 
vztazích, jídle a pití vody... 

Zakladatel buněk v Indii 
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Pár citátů z minulých JETek 
Po skončení tréninku JET se účastníků ptáme, co jim to přineslo a jak můžeme celý trénink dále 

vylepšit Zde je pár odpovědí na otázku Zkus vyjádřit, co bylo pro tebe na JETce nejpřínosnější? 
- Celkové přemýšlení o buňkách, hnutí, evangelizaci, nevěřících 
- Praktické přemýšlení 
- Povzbuzení a pomoc při zakládání naší buňky 
- Vliv látky probírané na JETce na naši buňku a do osobního praktického života (služby) 
- Silně motivující prostředí 
- Možnost poznat nové „buňkaře“ 
- Modlitební partner 
- Biblický pohled co je církev? 
- S nevěřícími nemluvit "křesťanštinou" 
- "Církev s nevěřícími" 
- Nové netušené pohledy 
- Praktičnost a konkrétnost 
- Modlitby v terénu 

 

ROZHODOVÁNÍ 
Máš-li ještě nějaké pochybnosti, připusť je před Boží tváří při  svých modlitbách a žádej Pána 

Ježíše o jasné vedení. Pokud pro své rozhodování potřebuješ odpovědi na další otázky, které jsi 
neslyšel ve videu ani nenašel v této Čítance, spoj se s místním koordinátorem JETky, který provázel 
vaše ochutnávkové setkání, a vyžádej si od něho kontakt na trenéra. Trenér by měl být dost 
kvalifikovaný a zkušený, aby zodpověděl tvoje otázky ohledně JETky a aby ti pomohl 
v rozhodování, jestli se do ní v tomto období svého života máš zapojit... 

 
Pokud ti leží na srdci nevěřící lidé a po zvážení všech věcí se přece jen rozhodneš v JETce 

nepokračovat, žehnáme Ti. Přejeme Ti zmocnění od Pána Ježíše a Jeho vedení ve všem, co budeš 
dále dělat. 

I když se nakonec rozhodneš s námi v JETce dále nejít, máme pro tebe několik námětů či přání. 
a) Jedna rovina našich přání jsou Tvoje osobní kontakty s nevěřícími lidmi. Rozvíjej je, abys byl 

schopen je pozvat k sobě domů nebo je raději navštívit nebo s nimi být v nějakém jejich prostředí 
a otevřeně s nimi rozmlouvat o živém Ježíši. I bez JETky můžeš těmto lidem sloužit a dokonce 
založit buňku! Moc nás bude zajímat, jak se Ti v tom daří... 

b) Druhá rovina našeho žehnání je pozvání na otevřené aktivity buňkového hnutí, jako jsou na 
příklad víkendy Impulz, popřípadě další. Prostě zůstaň v kontaktu! 

c) Třetí rovina, jak můžeš zůstat ve spojení s buňkovým hnutím, jsou Tvoje modlitby. Rádi Tě 
budeme příležitostně zásobovat informacemi, abys měl konkrétní podněty a mohl sledovat Boží 
působení skrze buňky. Rádi tvoji adresu zařadíme do rozesílacího seznamu našich modlitebních 
dopisů. Příležitostně taky podívej na www.eubunky.eu 

d) Čtvrtou rovinou, jak se podílet na celém hnutí buněk, se mohou stát Tvoje finanční příspěvky. 
Preferujeme pravidelné příspěvky, i když Ti třeba budou připadat nevelké. Vítány jsou 
i jednorázové dary v jakékoli výši. Všechny příspěvky, u nichž je zřejmý dárce, jsou odpočitatelné 
od základu daně (nikoli ovšem příspěvky do anonymních sbírek, i když i za ty jsme velmi vděčni). 

e) A jako poslední rovinu námětů uvádíme možnost doporučení otevřených buňkových aktivit 
nebo osobního kontaktu s vedoucími hnutí dalším lidem, kteří mají srdce pro získávání ztracených 
a pionýrské nastavení pro nové věci. Pokud o někom takovém víš, vezmi ho s sebou třeba na víkend 
Impulz nebo nás nějak navzájem propoj. 

 
Tolik tedy podněty pro Tvoje přemýšlení, modlitby a rozhodování. 
Své rozhodnutí o pokračování v tomto tréninku (kladné i záporné) dej vědět koordinátorovi JETky 

nejpozději do týdne od ochutnávkového setkání. Díky. 
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Nemyslím, že bych již byl u cíle anebo již dosáhl dokonalosti; běžím však, abych se jí zmocnil, 

protože mne se zmocnil Kristus Ježíš. 
Bratří, já nemám za to, že jsem již u cíle; jen to mohu říci: zapomínaje na to, co je za mnou, 

UPŘEN K TOMU, CO JE PŘEDE MNOU, 
běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, jíž je Boží povolání v Kristu Ježíši. 

Filipským 3:12-14 
 

OKRUHY PŘÁTEL 
 
V prvním setkání JETky jsi dostal za úkol napsat si jména deseti až dvaceti nevěřících lidí, které 

osobně znáš a s nimiž jsi v nějakém kontaktu. Z nich si máš na modlitbách vybrat TŘI AŽ PĚT, za 
které se v následujících týdnech budeš DENNĚ jmenovitě modlit a usilovat o kontakt. 

Graficky mi to připomíná vnořené okruhy (viz obrázek dále). Kolem Tebe jsou pomyslné okruhy 
bližších a vzdálenějších lidí. Pokud si s někým povídáš každý týden nebo několikrát za měsíc, 
zařaď ho do svého bližšího okruhu. Z praktických důvodů je dobré v tom bližším okruhu mít pouze 
tři až pět lidí, na které můžeš aspoň jednou denně jmenovitě pamatovat na svých modlitbách. 

Přitom jména vybraných Tvých tří až pěti nemusejí být "vytesaná do kamene". Naopak, pokud se 
ti za pár týdnů nebo měsíců bude zdát, že s někým " se vůbec nic neděje", že se nepodařilo žádné 
setkání, nebo pokud se ve tvém okruhu objeví jiný člověk s větší otevřeností vůči živému Ježíši, 
můžeš ta jména s modlitbou obměňovat. Proto navrhujeme, abys měl před očima i širší okruh deseti 
nebo lépe až dvaceti svých přátel. 

Kromě svých běžných okruhů se můžeš "náhodně" nebo příležitostně setkat s někým, kdo ve 
tvých okruzích úplně chybí a přitom s ním budeš třeba i víckrát. Jakmile se začneš pravidelně 
modlit za lidi, kteří ještě neznají živého Pána Ježíše, můžeš taková "náhodná setkání" celkem 
bezpečně očekávat. Pokud jde o opakovaná setkání, určitě takového člověka přesuň blíž. 

V dalších lekcích budeme rozvíjet návrhy, jak těmto lidem sloužit a jak se k nim dostat s dobrou 
zprávou o Pánu Ježíši. Zatím jim především naslouchej nebo se i citlivě vyptávej, abys porozuměl, 
co prožívají a jak přemýšlejí... Už v této fázi s tichou modlitbou očekávej Boží působení! 

Koordinátorovi sděl alespoň vlastní jména svého bližšího okruhu. Asi rozumíš, že nejde o 
samotná jména, koho sis vybral, ale když máme někoho, komu dáváme na vědomí své plány, bývá 
to pro nás pomocí k věrnosti, abychom své vlastní plány lépe dodrželi... 
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TY 

TŘI AŽ PĚT PŘÁTEL, 
s nimiž jsi v kontaktu 
několikrát za měsíc 

20 ZNÁMÝCH, 
se kterými se docela dobře znáš 

Pro účely tréninku JET připravil Pavel Vopalecký 


