
Duchovní proměny prvního a druhého řádu





Duchovní růst: pozorování biblických postav

▪ Bůh řídí transformativní zážitky lidí
▪ Úkolem člověka je reagovat na příležitosti dané Bohem
▪ Růst je záležitostí komunity, nejen jednotlivce
▪ Na růst je potřeba hodně času
▪ Duchovní a duševní (osobnostní) růst jsou propojeny
▪ Nereagováním na pobídky ke změně se člověk zatvrzuje
▪ Bůh respektuje a počítá s naší nezralostí
▪ Bůh si může použít i naše nezralosti a hříchy pro svou slávu
▪ Duchovně nezralé prostředí produkuje nezralé hrdiny
▪ Duchovní růst vyžaduje po člověku krok víry do neznáma
▪ Růst/stagnace jsou závislé na boji člověka s hříchem



Změna prvního řádu Změna druhého řádu

Kosmetické změny v práci v sadu

Omílané kameny

Změna v kvantitě

Drobné přídavky

Relativně bezpečná

Stejný, opakovaný způsob řešení 

Představitelná

Snaha jít „od problému“, vyhnout 

se mu

Změna farmy jablečné na dýňovou

Změna housenky v motýla 

Změna v kvalitě

Změna paradigmatu

Velmi nebezpečná

Pohled out of the box

Nepředstavitelná

Jít problému „vstříc“, uznat ho a

udělat krok k řešení
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„Definice šílenství je dělat stejnou věc znovu a znovu 
a očekávat jiné výsledky.“

Albert Einstein.
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Iniciátor 
změny zůstává 
v první chvíli 

zpravidla 
nepochopen



Ježíš jako iniciátor změny druhého řádu



Bohatý mladý muž
Marek 10:17-23 

Život před 
setkáním s 

Ježíšem

Bohatý

Pocit, že mu něco 
chybí 

Hledá jistotu 
věčného života

Znal všechna 
přikázání

Dodržoval 
všechna přikázání

Ježíšova výzva 
ke změně

Prodej všechno co 
máš, rozdej 
chudým, přijď za 
mnou a následuj 
mě 

Reakce člověka

První reakce

Svěsil hlavu

Byl smutný

Odešel

Pozdější změna (?)

Nevíme



Vzkříšený Ježíš
Lukáš 24:36-53

Život před 
setkáním s 

Ježíšem

Myslí si, že 
Ježíš duch

Zmatení

Strach

Ježíšova výzva 
ke změně 

(argumenty)

Argumenty

- dotek ran

- jídlo

- dokazuje 
vzkříšení ze SZ

Reakce učedníků

První reakce

Údiv

Nemohli tomu 
uvěřit

Pozdější změna

Porozuměli 
Písmu

Měli radost

Oslavovali 
Boha



Samařská žena
Jan 4:5-30

Život před 
setkáním s 

Ježíšem

Měla mnoho 
mužů

Držela se 
tradičních 
schémat

Chodila často 
pro vodu 

Vyřazena ze 
společnosti

Ježíšova výzva 
ke změně

Celý rozhovor 
je výzva

- řekni si o 
živou vodu

- propojení s 
osobním 
životem

- věř, že jsem 
Mesiáš

Reakce ženy

První reakce

Je mimo, 
nechápe o čem 
mluví

Pozdější změna

Vypráví ve 
vesnici o Ježíši

? 



Proměna první církve
Skutky 15:1-22, 30-35

Život církve před 
prvním koncilem 

Být křesťan 
znamená být 
židem co přijal 
Mesiáše

Téma a zdroj napětí

Téma obřízky

Přijetí celého 
zákona

Problém, že se 
nemohou rozrůstat 
a kladou příliš 
velké požadavky na 
nově obrácené 
pohany

Způsob řešení

Setkání

Debata

Upustí od většiny 
požadavků zákona

Vznik nového 
náboženství



Ježíš jako iniciátor změny druhého řádu



Příklady změn druhého řádu v praxi

Společenství sboru

Malé společenství, 
kde se všichni znají a stačí 

jim pro život nedělní 
bohoslužba (plní funkci 

rodiny, skupinky, podpory) 
Kazatel má na starosti 

všechno co je duchovní 
povahy. 

Rodina

Rodina s anorektickou 
dívkou. Měsíce terapie 
bez výrazných změn. 

Snaha přerámovat myšlení 
rodiny, že anorektická 

dívka není sama 
problémem. 

Vztah k Bohu

Člověk, který má z Boha 
strach, má 

perfekcionistické 
tendence a úzkost z toho, 
co si o něm Bůh pomyslí. 

(typ Marty)

Nakonec rada, 
aby jí táta denně 

patnáct minut 
zahříval ruce. 

Změna v prožitku 
přijetí Boží milosti a 

jeho bezpodmínečné 
lásky.

Výzva zvýšit 
vztahovou kapacitu 

společenství. Změnit 
strukturu, která 

umožní více služby.




