
U V A Ž U J E Š   O  V S T U P U  D O  S B O R U ?
Milý bratře, milá sestro,
rozhoduje� se pro vstup do na�eho společenství. Máme velikou radost z toho, �e jsi uvěřil(a) v Pána Ježíše

Krista a �e ses stal(a) Bo�ím synem � dcerou. Tak ses stal(a) na�ím duchovním sourozencem, bez ohledu na to, zda svůj
pozemský život prožiješ v na�em společenství nebo v některém jiném.

Církev Křesťanské společenství Děčín není jediným společenstvím Bo�ích dětí v tomto městě. Chceme být co
nejvěrněj�í Písmu � Bo�ímu slovu, ale víme, �e se nemáme srovnávat s jinými a říkat, �e jsme lep�í. Proto od nás
neusly�í�, �e jsme �nejlep�í společenství v Děčíně�. Odporuje to Duchu Kristovu. Pokud vstoupí� do na�eho sboru,
prosíme Tě, abys ani Ty tak nemluvil. Přesto, �e máme určité specifické rysy, volá nás Pán zcela jednoznačně, abychom
modlitebně i jinak usilovali o jednotu Bo�ích děti vůbec a v na�em městě předev�ím. Proto netrpíme pomluvy jiných
společenství.

V čele na�eho sboru stojí pastor a star�ovstvo a dále potom vedoucí domácích skupinek a vedoucí služebních
týmů popř. diakoni. Prosíme tě, aby ses za pastora, star�í a vedoucí skupinek a týmů modlil a vypro�oval pro ně Bo�í
ochranu a vedení.

Vidíme několik duchovních zásad,
které máme uskutečňovat v na�em osobním i společném �ivotě:

1. �ivot ve víře v Boží slovo. Miluj Boží slovo,
studuj jej a předev�ím jej aplikuj ve svém �ivotě. Bo�í
slovo je pokrm pro Tvého ducha.

2. Dále neustálá modlitba. Miluj modlitbu, děkuj
Bohu, vzývej jej a horlivě se přimlouvej. Duch svatý
Ti sám zjeví, jak má� toto slovo naplňovat. Neustálá
modlitba neznamená, že budeš stále na kolenou, ale že
bude� stále více času trávit ve vědomí Bo�í
přítomnosti.

3. Další zásadou je dosvědčování Bo�í svatosti. Bůh
nás volá ke svatosti a toto volání bereme vá�ně.
Vzájemně se napomínáme a povzbuzujeme. I Ty,
přesto�e do sboru teprve vstupuje�, mů�e� a má�
napomínat a povzbuzovat. Ke svatosti patří také
kázeň. Vstupem do společenství přijímá� kázeň tohoto
společenství, kterou uplatňujeme (a kterou také Ty
bude� uplatňovat) podle Mt.18,15�17. To znamená, že
nemů�e� o hříchu druhého bratra či sestry mluvit
s nikým jiným dříve, ne� o tom mluví� s tím, kdo
zhře�il. Tímto způsobem udr�ujeme čisté vztahy ve
sboru. Pokud vidí� u svého bratra či sestry hřích,
musíš jít za ním a v lásce mu povědět, co se Ti nezdá.
Kázeň není mo�no uplatňovat mimo společenství.

Členem na�eho společenství mů�e být jen ten, kdo se
podílí na jeho �ivotě. S výjimkou domácích skupinek
a různých účelových setkání (např. star�ovstvo, nácvik
hudební skupinky apod.) jsou na�e shromá�dění
zásadně otevřená. Členem v�ak mů�e být jen ten, kdo
do společenství chodí. Pokud se po dva měsíce bez
vysvětlení na �ádném shromá�dění neuká�e�, bude�
ze společenství vyloučen(a). Jeliko� se nepova�ujeme
za jedinou správnou církev, je možné naše
společenství té� s požehnáním opustit. Je to tehdy,
pokud by ses stěhoval(a) do jiného místa, nebo tehdy,
kdybys byl(a) povolán(a) ke slu�bě v jiné části Bo�ího
lidu. Prosíme Tě v�ak, abys neodcházel(a) z našeho

společenství, ani� písemně udá� skutečné důvody.
Neprospělo by to ani nám, ani Tobě.

4. Konečně poslední zásadou je obětavé dávání.
Placení desátků pova�ujeme za věc poslu�nosti
Bo�ího slova. Obětavé dávání je v�ak něco navíc.
Nepatří k povinnostem Bo�ích dětí � přijali jsme je
však jako Boží pozvání. Desátky dáváme na
skupinkách, do pokladny ve shromá�dění nebo přímo
na účet sboru v bance či převodem z účtu. O pou�ití
desátků a sbírek rozhoduje star�ovstvo, které je ov�em
vázáno zásadami obsaženými v Bo�ím slově. Poznali
jsme, �e je  Bo�í vůle, aby peníze vybrané na
desátcích �ly předev�ím na platy Bo�ích slu�ebníků,
na provoz společenství (nájmy, topení, elektřina,
voda, telefony apod.) a na roz�iřování Bo�ího
království. Usilujeme o svatost ve spravování peněz.
Má� právo vědět, na co jsou peníze pou�ívány a
mů�e� vznést dotaz na kteréhokoliv star�ího.
Protože se máme ve sboru milovat, sdílíme se
v domácích skupinkách. Měl(a) bys vědět, jak se mají
ostatní členové Tvé skupinky nejen po stránce
duchovní, ale i po stránce finanční, a oni by měli
vědět, jak se má� Ty. Nejde o to, aby měli v�ichni
stejně, jde v�ak o to, aby nikdo neměl hlad a nikomu
nebyla zima (1.J.3,16nn, Mk.14,7).
Stane�-li se členem na�eho společenství, bude to i
Tvoje odpovědnost.
Toužíme po tom, abys našel(a) své místo v těle
Kristově a jako �ivý kámen (1.Pt. 2,5) zapadl(a) na to
správné místo v duchovní stavbě, kterou zde Bůh
staví, a přinesl(a) mnohý u�itek. Jsme připraveni se
s Tebou sdílet a hovořit o v�ech otázkách, které máš,
abys došel k plnému poznání Boží pravdy.
Chce�-li se stát členem sboru, po�ádej o přijetí za
člena sboru některého ze star�ích.
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