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JEDNOTLIVCE

(ŽIDŮM 3:12-14)

MODEL: 
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VÝZNAM SPOLEČENSTVÍ PRO JEDNOTLIVCE (ŽIDŮM 3:12-14)

Dejte si pozor, bratří, aby někdo z vás neměl srdce zlé a nevěrné, takže by
odpadl od živého Boha. Naopak, povzbuzujte se navzájem den co den,
dokud ještě trvá ono ‚dnes‘, aby se nikdo z vás, oklamán hříchem,
nezatvrdil. Vždyť máme účast na Kristu, jen když své počáteční
předsevzetí zachováme pevné až do konce.
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Zdravý, 
misijní 
sbor

Noví lidé. Hodně 
energie. Mnoho 

projevů života sboru.

Lidé cítí Boží 
přítomnost. Dojem 

výjimečnosti. Vliv na 
komunitu. 

Očekávání, vděčnost, 
úspěch, energie, láska, 

občas chaos

Stabilní 
sbor

Občas někdo nový. 
Občas závan Božího 

Ducha.

Je nám tu dobře. Kdo 
by neměl rád náš sbor. 

Nesmí se stát nic 
budově. Plánování 

setkání. 

Bezpečí, nízká 
frustrace, 

soběstačnost sboru, 
dobrá organizace, 

jistota

Varovný 
stav

Nízká frekvence 
životních signálů. 
Málo nových lidí. 

Proč lidé odchází? Co 
je špatně? Bylo líp. 

Kdo za to může?

Obavy, strach, 
nervozita, zmatek, 

smutek, výčitky

Kritický 
stav

Nikdo nový 
nepřichází. Životní 

funkce jsou na nule.

Proč se ještě starat. 
Nějak už to 
doklepeme.

Hněv, pocit viny, 
výčitky, pocit porážky, 
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