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1. Uvědomte si, co křesťanská 
víra znamená pro vás 
samotné



2. Položte si otázku, k čemu 
je církev a sbor. Aby…

…konal bohoslužby a katechezi / diakonii / 
vytvářel společenství / vydával svědectví? 
(Skutky 2)

…doprovázel lidi v různých fázích cesty 
víry: ke křtu / k prohlubování 
praktikovaného křesťanského života / 
ke křesťanské angažovanosti? (Matouš 28)



3. Oznámkujte svůj sbor 
a soustřeďte se vždy na 
nejslabší oblast

(volně podle konceptu a knihy „Přirozený 
růst církve“)



4. Bohoslužby jsou inspirující

Kázání přinášejí živá evangelijní 
oslovení pro současnost. Svátosti jsou 
řádně vysluhovány. K hudbě, zpěvu 
a modlitbám se účastníci ochotně a se 
zájmem připojují. Všechny generace 
zde nacházejí své místo.



5. Na vztazích je znát 
křesťanská láska

Lidé ve sboru se navzájem znají. Mají 
dostatek možností pro vzájemné 
rozhovory, setkání či návštěvy. 
Vyjadřují si navzájem úctu, 
porozumění, podporu. Modlí se za 
sebe. Neexistují nedořešené vztahové 
problémy, které by negativně působily 
na atmosféru společenství. V případě 
potřeby se mají komu svěřit a požádat 
o podporu. 



6. Vedení a organizace 
práce a služby jsou na vysoké 
úrovni

Kompetence i zodpovědnost za 
jednotlivé úseky jsou jasně stanoveny. 
Se sborovými prostředky a majetkem 
se řádně a průhledně hospodaří. 
Komunikují spolu i zastánci různých 
pozic a názorů. Vznikající napětí jsou 
průběžně řešena. Dokážeme přijmout 
pochvalu i kritiku.



7. Členové projevují živou 
zbožnost

Čtou si Bibli. Modlí se. Nacházejí 
způsoby, jak věci víry vnášet do života 
svých rodin. Svou víru i příslušnost 
k církvi netají. Finančně přispívají na 
život a službu sboru. 



8. Členové i přátelé jsou podle 
svých schopností a možností 
zapojováni do práce a služby

Ve sboru vládne přesvědčení, že každý 
člen má ve sboru svou nezastupitelnou 
úlohu. Členové jsou vedeni a 
povzbuzováni, aby si našli místo pro 
pravidelnou službu. Ta je průběžně 
vedena i oceňována. Kde je to potřeba, 
jsou sboroví dobrovolníci ke své práci 
školeni, v naší církvi i jinde.



9. Setkávají se malá 
společenství

Každá významnější podskupina sboru 
(generační, pracovní či zájmová) má 
možnost pravidelně se setkávat. 
Členové sboru tam nacházejí vhodné 
prostředí pro vzájemné sdílení své víry 
i svých životních radostí a starostí.



10. Sbor je místem misijního 
vyzařování a misijních aktivit

Křesťanský životní styl našich členů 
i našeho společenství je lákavou 
alternativou pro ty, kdo se s ním 
setkají. Připravujeme programy a 
aktivity s výrazným misijním prvkem. 
Vůči nově příchozím jsme všímaví a 
otevření. Takto získáváme nové členy.


