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Čítanka po víkendu JET 
 
David Watson, autor studia Discovery, kromě stručného popisu samotného procesu uvádí ještě tři 

seznamy důležitých prvků jako hlubší a podrobnější vysvětlení zázemí.  
Jde o zestručněný kompilát. 

 
V předchozí lekci (a v Čítance k ní) jsme naznačili, že Discovery bylo primárně vytvořeno jako 

nástroj rozvoje hnutí zakládání nových společenství, která vznikají v prostředí nevěřících lidí kolem 
Božího slova. Jestliže Discovery pojmeš jen jako nějakou novější metodu studia Bible, nedlouho 
jím možná zůstane. Pokud své srdce a přemýšlení nastavíš na větší rozměr Ježíšova povolání, že 
Mu máme dělat učedníky, může se Discovery stát nástrojem něčeho radikálně většího. 

Vytváření nových společenství musí být tvůj ŽIVOTNÍ STYL. 
Chceš-li vidět hnutí, nestačí, aby ses spokojil s jednou buňkou. 

Připouštím, že v našem prostředí jsme zatím neviděli dost velké ovoce všeho, co si tu povídá a co 
z různých zdrojů tlumočíme. Ale inspiruje nás to a máme naději, že to zanedlouho přinese svoje 
ovoce i u nás. Jen to bude znamenat docela radikální proměnu našeho přemýšlení, paradigmatu co 
je to církev a jak máme pro Pána Ježíše získávat učedníky... 

Hnutí vzniku buňkových společenství se trochu podobá artistovi v cirkuse, který si postaví 
několik tyčí a na ty tyče postupně klade roztočené talíře. A všechny talíře se mu točí současně, on je 
obchází a průběžně udržuje v rotaci. Kdyby se některý zastavil, spadne na zem. I my v rámci 
zakládání buněk máme před sebou jakoby talíře, které potřebujeme současně udržet v pohybu, aby 
se opravdu rozjelo a udrželo zdravé duchovní hnutí. David Watson ty pomyslné talíře nazývá 
"kritické prvky". Samozřejmě, že všechny tyhle buňkové talíře neudrží v pohybu jeden člověk. 
Potřebuješ vhodným způsobem zapojit další lidi, mnoho dalších lidí. 

Přitom pamatuj, že tyhle věci se musejí stát životním stylem nás samotných i lidí, které 
zapojujeme. Pokud to nebude tvým životním stylem, připravíš možná zajímavé aktivity, ale otázka 
zní, do jaké míry půjde o skutečné duchovní hnutí... 

A ještě jedna myšlenka. Vytváření nových společenství je vlastně životní styl VŮDCOVSTVÍ. 
Dělám jen, co mohou dělat druzí se mnou a brzy také beze mě. Když zapojuji a trénuji další lidi, 
očekávám, že budou věci dělat se mnou a zanedlouho pak už sami, beze mě. Chceš-li kolem sebe 
vidět hnutí, tohle se musí stát tvým způsobem myšlení. Takto nás musejí vnímat lidé v našich 
buňkách - jako ty, kdo jim pomohou, aby s Boží pomocí dokázali věci dělat sami a brzy je pak 
předávali dalším a ti pak zase dalším. Kdyby totiž šlo příliš moc o tebe, pak se nejspíš staneš 
překážkou hnutí. 

Kritické prvky Discovery 
 

1. MODLITBA 
Zkoumali jsme 100 nejúčinnějších zakladatelů nových společenství. Někteří založili až 50 buněk 

za rok! Jasným společným znakem všech těch "úspěšných" byl velký důraz na modlitbu! Průměr u 
těchto lidí dosahoval zhruba 3 hodiny modliteb denně. Jednou za měsíc mívali ještě modlitební 

víkend. Někteří každý týden praktikovali den půstu. 
Za co se tak dlouho modlí? Pokud se budeš modlit 20 sekund denně za každého člověka, kterého 

znáš, nebude problém modlit se několik desítek minut! Když vezmeš další biblické podněty pro 
modlitbu, uplynou další desítky minut. Připojíš-li do své modlitby jako hlavní část naslouchání 
Pánu, pak ti 3 hodiny nebudou stačit. 

Pamatuj, že je těžké se postit a modlit sám. Snazší je to s partnerem nebo s malou skupinou. 
Určitá forma podpory a vykazatelnosti je velmi užitečná. 
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2. BIBLE 
Bible, Písmo svaté je zdrojem všeho zdravého v církvi. 

Chceme-li zdravé hnutí, musí být zdrojem našeho přemýšlení i naší poslušnosti (činů). 
Boží slovo krmí celý ten systém růstu, ten způsob života zdravého duchovního hnutí. 

Kázání je vyhlašování pravdy Božího slova. To však vůbec nemusí vycházet od jednoho člověka, 
který všechno prostuduje a mluví k lidem, kteří nic nevědí. Kázání může být společná záležitost, 
jako společné studium, společné naslouchání a následně společné vyhlašování Boží pravdy ve 
skupině. 

 

3. Vyučuj Boží SLOVO, nikoli doktrínu 
Doktrína (duchovní nauka) se za posledních asi 200 let v evangelikálních prostředích stala často 

náhradou samotného Božího slova. Různé dobré příručky shrnují pravdy Božího slova tak krásně a 
přehledně, že se pak lidem už ani nechce číst Bibli. Naše doktríny možná učí principy podložené 
Písmem, ale není to Písmo jako takové. Pak se totiž stává, že nauky své církve předáváme s větší 
silou a závazností, než Boží slovo jako takové. 

Zvláště u nových věřících jde nejen o to, jak dobře umějí odpovědět na základní teologické 
otázky, ale především o to, jak je samotné to Boží slovo proměňuje, jak je uskutečňují. Proto už 
v rámci studia Discovery klademe velký důraz na poslušnost, na závaznost samotného textu Božího 
slova pro náš život. Nedovol, aby život těchto nových lidí formovala jakákoli doktrína, nechej 
v tom prostor Božímu slovu. 

 

4. AUTORITA Písma a Ducha svatého 
Při vytváření nových společenství je Boží slovo naší jedinou autoritou. Celý ten proces je Boží 

dílo. My jsme Boží pomocníci podle jeho instrukcí.  
Pro lidi je jaksi jednodušší následovat MĚ, protože jsem tu službu začal a moc jim v životě 

pomohla... 
Kriticky důležité je, aby to bylo o Božím slově a o Pánu Ježíši, nikoli o mně. 

Na tom musím cílevědomě pracovat hlavně v tom smyslu, že se nesmím stát zdrojem moudrých 
odpovědí na jejich otázky, ale musím je naučit hledat odpovědi a rady s modlitbou přímo v Písmu. 

Jen tak je šance na hnutí. 
To neznamená, že nikdy nedám žádnou odpověď, že nesmím použít svoji zkušenost a moudrost, 

kterou mi Bůh dal. Jde o způsob myšlení a jednání, který předávám a který budou ode mě kopírovat 
s dalšími lidmi. Proto na otázku zpravidla odpovím: "Co nám k tomu říká Boží slovo?" A třeba jim 
pomohu najít vhodnou pasáž, nebo biblickou postavu, jejíž život obsahuje odpověď. 

 

5. Získávej UČEDNÍKY Ježíše, nejen obrácené 
Pán Ježíš poslal své učedníky, aby šli do vesnic a městeček a lidem tam říkali: "Boží království se 

přiblížilo!" O nedlouhý čas později je posílá, aby šli a dělali mu učedníky (Matouš 28:18-20). 
Neuspokojilo Ho totiž, že se lidé stávali jeho příznivci, nestačilo mu, že "uvěřili", že se "obrátili". 
Chtěl proměněné a poslušné učedníky, kteří budou získávat další a další učedníky. 

Hnutí vzniku nových společenství je o ztracených lidech, kteří se stanou učedníky živého Ježíše 
a půjdou s Ním za svými přáteli. Hnutí nenastává tam, kde přibývá radostných a spokojených 
obrácených. Podle Ježíšova pokynu tedy vstupuj do prostředí nevěřících, naslouchej jim, 
rozmlouvej s nimi a vytvoř s nimi novou místní církev tam, kde jsou oni, kolem nich, s podnětem, 
aby oni vytvářeli další společenství ve svých dalších okruzích, kam dosáhnou. 
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6. Člověk POKOJE 
Když Pán Ježíš posílá své učedníky na místa, kam se sám chystá přijít (Matouš kap.10, Lukáš 

kapitoly 9 a 10), dává jim celkem jednoduché pokyny: "Najděte člověka pokoje a zůstaňte u něho. 
Nepřecházejte z domu do domu." Je úžasné vidět už jediného člověka, jak přichází ke Kristu! Ještě 
větší věc však je vidět desítky takových, kteří ještě před uvěřením jsou vlastně společenstvím!  

Podle tohoto Ježíšova pověření tedy NÁŠ PRIMÁRNÍ ÚKOL není získávat pro Krista jednotlivé 
lidi, postupně je měnit a zapojovat do společenství. 

Nalezení člověka pokoje se ukazuje jako naprosto základní princip pro dynamický růst církve - 
pro duchovní hnutí. Tento Ježíšův pokyn nám umožňuje soustředění na správné lidi, kteří se pak 
duchovně reprodukují. Oni získají svoji komunitu. Jejich komunitu nezískám já zvenku. Člověk 

pokoje mezi svými lidmi udělá to, co bych tam já udělat nemohl. 
Když důsledně následujeme tento Ježíšův příkaz, nová společenství rostou jako pampelišky. 

Tenhle Ježíšův model docela mění úkol zakladatele nových společenství. Můj úkol je najít Bohem 
připraveného člověka pokoje nebo dům pokoje; tedy najít Boží dílo, které už probíhá. Když takový 
dům nebo takovou rodinu najdu, "zůstávám u nich" a sdílím Boží království! 

"Zůstat" znamená budovat vztah, rozvíjet důvěru, sloužit jim a taky přijímat jejich službu. Skrze 
hluboký vztah a skrze jejich vlastní objevy z Božího slova se může do jejich života vlévat Ježíšův 
život. Pak nastává zázrak: Duch svatý přichází a přenáší tyto lidi ze ztracenosti k věčnému životu. 
Jakoby Bůh říkal: "Já udělám svoji část. A ty udělej svoji." Pokud jde o hnutí, Bůh čeká na nás, 
nikoli my na něho! 

Způsob hledání člověka pokoje je na samostatné pojednání. Klasická možnost je vstoupit do domu 
a "pozdravit jej pozdravem pokoje" (Matouš 10:12-13). Další možnost je "vyptat se na něj" (Matouš 
10:11). U některých z těchto Ježíšových výroků hledáme a zkoušíme, co všechno to může prakticky 
znamenat v naší době... 

Postup hledání člověka pokoje má v sobě podle Ježíšových pokynů přirozeně i zápornou 
alternativu. "Pokud vás nepřijmou, vytřeste prach ze svých nohou, a jděte dál." To není 
pronásledování, je to odraz nepřipravenosti dané skupiny lidí. A v určitém období a v prostředí, kde 
se většinově pohybujeme, možná bude zpočátku více těch nepřipravených než připravených. 
Jestliže tu a tam vstoupíme do domu (oikosu), který zatím není připraven, není to pro nás výzvou, 
abychom celé zakládání buněk skončili a vrátili se domů, nýbrž abychom vstoupili do dalšího domu 
a do dalšího. 

 

7. Soustřeď se na OIKOSY, nikoli na jednotlivce 
"Oikos" je původně řecké slovo pro dům, velmi často používané také na domácnost a na lidi 

v dané domácnosti žijící. Česky bychom asi řekli "okruh blízkých lidí". Při praktickém průmětu do 
naší služby to může být vcelku jakákoli skupina propojená úzkými vztahy. Možná klasická rodina, 
možná dvě svobodné matky se třemi dětmi, které se každý den vídají, možná parta studentů, kteří 
spolu bydlí a podnikají různé věci a tak dále. Člověk je stvořen pro komunitu! Osamělost lidé ve 
všech kulturách vnímají jako břemeno. A duchovní věci přirozeně patří do komunity, do oikosu. 

Kdysi jsem získal pro Krista kluka, který si házel míčem na koš u nás před domem. Párkrát jsem 
si s ním hodil, povídali jsme a po pár týdnech uvěřil. "Teď bys to měl říct rodičům." "To nejde, 
vyhodili by mě z domu." Přesvědčil jsem ho a on to udělal. Tentýž večer stojí u mých dveří se 
dvěma kufříky, protože ho rodiče vyhodili z domu. 

Tehdy jsem neznal princip oikosu! Udělal jsem si sice zářez na opasku, že jsem získal dalšího 
křesťana, ale na několik týdnů měl jsem doma sirotka... 

Dnes se snažím respektovat princip domácnosti a mám celou rodinu namísto kluka se dvěma 
kufříky; nebo aspoň část rodiny. A většina mě tam pokládá za kamaráda. 

Dobrá zpráva má podle Ježíšových pokynů proměnit celou komunitu, nejen jednotlivce. To 
mění moji metodologii! MINIMÁLNÍ CÍL v procesu evangelizace a vytváření nových 
společenství JE PRO MĚ OIKOS, domácnost! 
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Když potkám jednotlivce se zájmem o duchovní věci, ptám se, kdo jsou jeho přátelé, s kým 
pobývá, hledám skupinu, která je "jeho" vlastní, kam patří. Naprostá většina lidí takovou skupinu 
má! Pokud to jde, snažím se vstoupit do té skupiny a stát se její součástí nebo aspoň přijatým 
hostem té skupiny. Než se tam dostanu, může to znamenat pár týdnů práce s tím prvním 
jednotlivcem, který se zdá být člověkem pokoje... 

 

8. SPOLEČENSTVÍ 
Naším povoláním jsou učedníci, kteří budou získávat další učedníky - a to jsou nová společenství, 

nejen desítky jednotlivců, kteří přijali Ježíše. Pokud získáš nějaké jednotlivce, je to skvělé, ale 
někdy je pak těžké je zařadit do společenství, kde nikoho neznají, kde nemají hodnotné vztahy. 
Proto se snažíme skrze člověka pokoje vstupovat do existujících oikosů (domácností, vztahových 
okruhů) a získávat ty oikosy jako celek. 

Klíčové prvky takového společenství se budují vlastně dávno předtím, než bychom to nazvali 
církev. V dobrém společenství lidé povzbuzují a usměrňují jeden druhého, pečují o sebe navzájem. 
Biblicky bychom řekli berou břemena jedni druhých. Takovou atmosféru buduj od samého začátku, 
i když účastníci ještě nejsou obrácení. Už touto atmosférou jsou totiž docela radikálně proměňovány 
životy rodin a celých komunit. 

Společenství kolem Discovery vedeme tak, že po řadě týdnů účastníci z Božího slova sami 
poznají, že jsou duchovní společenství. Co je v Bibli, naplňují ve svém vlastním kontextu, a pak na 
to přijdou: "My jsme vlastně to, co Bible nazývá církev...!" 

 

9. SKUPINOVÉ prvky 
Skupinová PAMĚŤ je dokonalejší než paměť kteréhokoli jednotlivce. Když biblický příběh 

přečtu patnácti negramotným lidem, jako skupina si budou pamatovat každý detail. Jednotlivci si 
budou pamatovat jen kousky, malé části. Kdežto lidé ve skupině mi připomenou, co jsem já sám 
řekl minule, i když jsem to už zapomněl! V západním světě jsme všechno individualizovali. Děláme 
si poznámky, protože bychom si věci nezapamatovali! Skupina si věci pamatuje dlouho. Když se 
skupina multiplikuje, bere si s sebou kus své skupinové paměti! Skupinová paměť v buňkách 
přechází z generace na generaci. 

Ve skupinovém studiu si navzájem pomáháme Písmu lépe rozumět, je to bohatší pohled, přichází 
více spojení s předchozími texty, hlubší rozeznání, praktičtější aplikace. A taky si navzájem 
pomáháme to uskutečňovat. Skupinová VYKAZATELNOST je efektivnější než vykazatelnost ve 
dvou. Mám-li skupinu, které jsem vykazatelný, je to účinnější - oni mě vidí z různých úhlů a budou 
mě rozmanitěji a účinněji povzbuzovat či usměrňovat. To je vlastně je skupinové ZRÁNÍ - 
společná cesta ke zralosti. A dalšími fázemi jsou pak skupinové vlastnictví VIZE, skupinové 
ROZHODOVÁNÍ atd. 

Fenomén skupiny je podstatou církve! 
Skupinový proces je ve vytváření nových společenství úplně zásadní. 

Tím se buduje budoucnost nejen nás jako jedné prima skupiny, ale budoucnost dalších skupin, 
které z nás vzejdou, budoucnost celého hnutí. Váš životní styl jako skupiny se stane nakažlivým. 
Uvidíte další skupiny, jako je ta vaše. 

Znamená to, že nikdy neřeknu evangelium náhodnému spolucestujícímu ve vlaku? Rozhodně ne. 
Rád mu evangelium řeknu a třeba ho i povedu k obrácení na místě. Ale není to moje hlavní metoda. 
Hlavní soustředění mé pozornosti, času a energie je na skupinu... 
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10. Buď CÍLEVĚDOMÝ 
Vznik nových společenství znamená cíleně jít za ztracenými lidmi a aktivně se zapojit do jejich 
životů. Když se zapojíš do jejich života, uvidíš různé věci, krize, potřeby, konflikty... A přesně tam 
je tě třeba! Ježíš nás povolává, abychom šli a něco s tím udělali. Znamená to pozorovat, přemýšlet, 
hodně se modlit a taky strategicky plánovat.  

Na to je tu leadership! Můj úkol není to všechno udělat, ale promyslet to, naplánovat, získat další 
lidi, vytrénovat je a doprovázet, když to budou dělat a učit další. To jsou ty talíře, kterými budou 
otáčet různí lidé. 

Ten plán a jeho uskutečňování vyžaduje velkou energii, velkou oběť. Oběť v mojí rodině, oběť 
ctižádosti, času, peněz. A taky vykazatelnost, která ve skupině funguje lépe, než individuálně. 

 

11. REPRODUKCE 
Všechno živé a zdravé v přírodě se ve svůj čas reprodukuje, rozmnožuje! Je-li síť buněk zdravá, 

všechno se v ní přirozeně reprodukuje. Nejen že přibývá nevěřících zájemců a nových věřících, ale 
reprodukce musí probíhat i na úrovni pomocníků a vedoucích v buňkách. Růst musí i počet buněk, 
čímž přirozeně vznikají i nové funkční shluky buněk. Reprodukce probíhá téměř současně na všech 
úrovních. 

Diana byla obrácená pár týdnů, když se svou mámou začala postupně několik skupin Discovery 
s přáteli a sousedy. V běžných evangelikálních kontextech by Dianě řekli: To je brzo, ty ještě nemáš 

na to, abys zakládala nové společenství. My ji v tom pomáháme. 
Ptal jsem se jí, kolik těch skupin má; řekla mi, že vlastně neví a ani se nesnaží to kontrolovat. 

Když někdo začne Discovery a jeho skupina se ustálí, brzy se ptám: "Komu z té skupiny to budeš 
postupně předávat?" Dovednost provázení Discovery se získává prostě tím, že si to nový člověk 
sám po částech zkouší a jednotlivé kousky přebírá. 

David Watson podnítil a pozoroval vznik stovek a tisíců nových společenství; a tak říká: "Církev 
není zdravou církví, pokud dlouhodobě nezačíná další církve; vedoucí není zdravým vedoucím, 
dokud neprodukuje další vedoucí..." 

I v buňkovém hnutí budujeme OČEKÁVÁNÍ, že to může každý... 
 

12. Vedoucí ZEVNITŘ 
Skutečné hnutí začíná skrze lidi z dané skupiny. Ve fázi rozjezdu mohou být užiteční služebníci, 

kteří do daného prostředí vstoupili zvenku, nicméně od úplného začátku všechno musejí dělat tak, 
aby to bylo reprodukovatelné místními lidmi. Pokud něco nemohou brzy dělat lidé z dané skupiny, 
tak to prostě nedělám, protože reprodukce by se na tom zastavila! 

Reprodukovatelnost znamená, že musíme věci udržovat jednoduché pro danou skupinu lidí! A 
jednoduchost bude pro každou skupinu znamenat něco trochu jiného. 

Když někde začínám Discovery, vedu nejvýš tři setkání za sebou. Během nich zpravidla vím, kdo 
je tam přirozený vedoucí. Většinou jich je hned několik na různých úrovních. Tak to některému 
z nich postupně předávám a ten pak dalším. Cílevědomě buduji představu, že to může dělat vlastně 
kdokoli z nich! Takže brzy po začátku je to přirozeně v jejich rukou. 
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13. TRÉNINK 
Vyučování a trénink učedníků a vedoucích se odehrává za pochodu, v praxi, průběžně, trvale. 

Ježíšův trénink není něco odděleného od života. Mistr nezaložil tříletý seminář, ale vzal své 
následovníky s sebou a hned o začátku je pověřoval malými a postupně stále většími úkoly a 
v průběhu toho je vyučoval důležitým principům. Tak i v buňkovém hnutí se trénink odehrává 
především skrze vztah, mentoring, koučink. 

Zakladatel nových společenství nastavuje duchovní standardy a ovlivňuje duchovní službu všemi 
oblastmi svého života, nejen veřejnými, viditelnými, ale také svými vztahy v rodině a svým 
vlastním myšlenkovým životem hluboko v soukromí. V úzkém mentoringovém vztahu, žádná 
oblast života není tajná. 

 

14. Podpora ZEVNITŘ 
Místní vedoucí musejí mít všestrannou podporu ze svého prostředí. Pokud jde o finance, prakticky 

to znamená, že místní vedoucí je zaměstnaný nebo má vlastní byznys. Tento způsob obživy mu 
otevírá dveře k dalším a dalším lidem. Stejně tak potřebuje zevnitř hnutí podporu ve svém 
vůdcovství, vykazatelnosti a podobně. Pokud bych tam musel být dlouhodobě jako vnější vedoucí, 
stal bych se limitujícím faktorem. 

 

15. SLUŽBA jako brána k celým komunitám 
Pán Ježíš sloužil lidem v jejich pociťovaných potřebách a tím si k nim získal otevřený přístup. 

Pokud se snažíme evangelizovat, aniž bychom lidem sloužili, je to jen sdělování názoru, který 
nikoho moc nezajímá. Jestliže lidem sloužíme v potřebách, kterých jsou si vědomi, stáváme 
součástí jejich životů. Lidé si toho všimnou. Služba otevírá dveře a srdce. Naše rozhovory jsou pak 
úplně jiné, lidé pak vnímají, že jim opravdu rozumíme. Službou se za nějaký čas mění celá 
komunita. To se totiž rozkřikne. Věnuj se potřebám lidí a změní se Tvoje okolí. 

Služba, kterou můžeš dělat sám, buduje osobní vztahy. Služba, kterou můžete dělat jako 
společenství bude mít vliv na celou komunitu. 

Služba, která je službou, neočekává od lidí, že se to vrátí. To je pravá služba, která má duchovní 
ovoce. 

Opačný směr služby taky funguje. Naše vlastní potřeba nás spojila s lidmi v našem sousedství. 
Na štědrý den sousedé zvonili, že nám hoří střecha. Všichni stáli venku. Od té doby jsme byli se 
všemi přátelé a setkávali jsme se i osobně. Lidé potřebují být potřebováni. 

 

16. VHODNÉ oslovování 
Evangelizace, která funguje mezi buddhisty obvykle nefunguje úplně stejně mezi muslimy ani 

mezi ateisty. Metody, které ve velkém rozsahu fungovaly před padesáti lety, nemusejí mít stejnou 
účinnost dnes. To je ta "vhodnost", jak lidi oslovujeme. 

Vhodný evangelizační přístup je do značné míry dán potřebami daného člověka. Život a myšlení 
cílového člověka ve skutečnosti definuje vhodné nástroje, postupy, strategie. Náš hlavní nástroj je 
skupinové studium Bible - Discovery, které stojí na vztahu s lidmi. Ale někdy může chvíli trvat, než 
se dostaneme k té naší vyzkoušené formě. Někdy začínám jen malými "háčky", citáty, biblickými 
větami, reaguji na různé situace a snažím se podporovat zvědavost, zájem, duchovní hlad. Někdy 
musím s někým udělat pár zkušebních Discovery ve trojici, aby mě jako člověk pokoje pustil do 
svého okruhu... 

Oni na to brzy přijdou: "Máme doma košík jablek navíc, dám jim to." A začnou tvořit, čím by 
komu mohli pomoci. Taky se pokaždé ptám: "Komu řekneš tenhle příběh?" Nastavuji očekávání, že 
s tím ještě jako nevěřící půjdou dál. Pokud to nebudeš dělat hned od samého začátku, později bude 

velmi těžké, ne-li nemožné vkládat to do jejich způsobu myšlení, nebo do skupinového DNA! 
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17. MISIE 
"Přátelská evangelizace" neboli orientace na vlastní oikos, tedy na vlastní přátele je prokazatelně 

nejúčinnější metodou evangelizace. Pokud to budeme dělat správným způsobem, je pravděpodobné, 
že se kolem nás pár jednotlivců nebo třeba i nějaká ta desítka lidí obrátí k Pánu Ježíši. (Počet 
obvykle záleží na tom, jak moc kontaktní typy jsme.) Co ale dělat, když jsme během pár měsíců 
nebo let oslovili už opravdu všechny své známé? Došli jsme do bodu, kdy někteří uvěřili, někteří 
nás jasně odmítli a někteří sice dlouhodobě projevují určitou přízeň našim názorům a nic dalšího se 
neděje... 

Nejen v této osobní situaci, ale všeobecně při strategickém pohledu na získávání lidí pro Ježíše je 
na místě otázka, jak se dostat do dalších segmentů naší společnosti, mimo náš vlastní oikos. Ba 
dokonce za hranice našeho přirozeného území, kde se většinově pohybujeme; třeba do dalších 
okresů a krajů. Tento rozšířený pohled mimo vlastní skupinu by měl být důležitým bodem v našem 
strategickém přemýšlení o buňkách. To je totiž důležitá součást tak zvaného Velkého poslání Pána 
Ježíše (Matouš 28:16-20). Jde v podstatě o zaměření ven, o způsob myšlení, který vnímá potřeby 
dalších lidí - zatím zcela neznámých. 

 

18. VNĚJŠÍ vůdcové 
Pokud jsi do nějakého prostředí vstoupil "zvenku" pak tvoji úlohu vidím ve čtyřech krocích: 
1. PŘEDVEĎ 2. VYZBROJ 3. DÍVEJ SE 4. ODEJDI 

Vedoucí zvenku věci začne, přinese myšlenky, ukáže příklad. Co nejdříve však musí vyzbrojovat 
lidi zevnitř skupiny a sledovat, jak to dělají. Pak prostě MUSÍ odejít. 

I Pán Ježíš svým učedníkům řekl: "Prospěje vám, abych odešel." 
To je důležité poselství pro každého vnějšího vedoucího. 

Pán Ježíš ovšem učedníky nenechal o samotě, dal jim Ducha svatého, kterého máme i my dnes. 
To neznamená odejít ze vztahu s nimi, neznamená to přerušit jakýkoli kontakt. Znamená to zmizet 
z jeho služby, ze setkání, která už samostatně vede. Stále je můj přítel, můžeme být ve spojení, 
pokud je v tom iniciativní. Ale nejsem fyzicky přítomen. 

Jeden věřící kamarád se mě ptal, v čem dělá chybu, že lidé v jeho sboru nechtějí přebírat 
iniciativu a zodpovědnost. Do rozhovoru se jednou větou přidala jeho manželka: "Pod velkým 
stromem ani tráva neroste." To přirovnání se mi moc líbilo. Z důležitých služeb musíš prostě 
fyzicky odejít, aby se jich nástupci opravdu chopili. A některé věci možná budou dělat trochu jinak, 
než bys je dělal ty. Počítej i s tím, že oni potřebují udělat svoje chyby, které jsi ty udělal možná už 
před lety... 

 

19. PRONÁSLEDOVÁNÍ 
Kde se dějí Boží věci, tam bývá nějaká forma protivenství! Někde je to v rovině emocionální, 

společenské, někde i fyzické. Tam kde je politická svoboda, často nastává omezování v rodinách, 
nebo různé formy odmítnutí v celých komunitách. 

Všiml sis, že o pronásledování je v Bibli napsáno víc než o lásce? Ježíš to řekl jasně: 
"Pronásledovali mě, budou pronásledovat i vás." Nenechme se tím zaskočit ani pokud se obrátí 
proti nám, ani když půjde o naše nové učedníky. 

 

Pro účely tréninku JET připravil Pavel Vopalecký 
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20. Duchovní ZÁPAS 
Pokud chvíli budeš se mnou chodit mezi lidmi, rozhodně získáš nové zkušenosti a poznání 

v oblasti duchovního boje. Satan se prostě brání ježíšovské osvobozovací invazi na území, která 
ukradl. 

Prohnaně zaútočí třeba na tvé slabosti, na tvé nejbližší vztahy. Pro někoho se stane ohrožením 
alkohol, pornografie nebo mimomanželský sex. Někdy mají jeho útoky podobu iracionálního 

strachu, nedůvěry, emocionálních výkyvů. Nezřídka přišla zvláštní onemocnění nebo zdravotní 
indispozice. Ten seznam různých forem duchovní útoků by byl dost dlouhý. 

Řešení? Modlitba, případně modlitba a půst. V některých případech i přímá konfrontace 
duchovních sil... 

 

21. Vykoupení místní KULTURY 
Tím, že někde s někým začneme Discovery, nepřenášíme so dané skupiny svoji "křesťanskou 

kulturu". Pouze otevíráme Písmo, aby sami svým způsobem korigovali to, co je v jejich kultuře 
nesprávné, případně hříšné. Pokud mají kulturní věci, které jsou Božím slovem odmítány, ve 
vhodný čas - až získají k Bibli důvěru a naučí se ji poslouchat - poznají, co k tomu říká Boží slovo. 
Pak ať sami rozhodnou, co s tím udělají, jak se v tom změní. 

Na různých místech to byla třeba polygamie, nebo uctívání démonů atd. Když se setkají s pasáží, 
která to konfrontuje, vyzvu je, aby hledali cestu, jak své obvyklé praktiky změnit ve svém prostředí, 
ve svém společenství. Možná by leckterý evangelikální západní křesťan byl nespokojen s jejich 
praxí v některých otázkách, ale v daném rozměru poznání se nějak rozhodli a pokud pokročí dále 
poznání, udělají podle Písma další kroky, protože se naučili poslušnosti. K té je vedu od samého 
začátku. 

Pokud jde o biblicky neutrální věci, nevyjadřuji se k nim; když je Bible neutrální, jsem taky 
neutrální. Neřeším, jak se mají ve které kultuře dělat svatby nebo pohřby. Jejich kultura to má 
vyřešené! Pokud nejedí vepřové maso, neřeším to; nejíst vepřové samo o sobě není špatně... 

 
 


