
Řád Křesťanského sboru Pyšely 

Úvod 
 
Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru 
Pyšely (KSP) přijímáme následující články. 
 

Článek I – Cíle a poslání (KSP) 
 
Cíle a poslání KSP jsou: 

 
➔ Milovat a oslavovat Boha Otce (Hospodina), jeho Syna (Pána Ježíše Krista) a            

Ducha svatého 
 

➔ Zvěstovat všem lidem zprávu evangelia o z mrtvých vstalém Ježíši Kristu 
 

➔ Vzájemně se povzbuzovat, vést a vyučovat k učedníctví v Ježíši Kristu 
 

➔ Křtít každého, kdo vyznává víru v Ježíše 
 
 
 
Naše poslání je shrnuto takto: “Ježíš přistoupil a promluvil k nim: „Byla mi dána              
veškerá pravomoc na nebi i na zemi. Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů,               
křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem                 
vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku.                
Amen.“  

(Matouš 28:18-20) 
 

Článek II – Jak naplňujeme cíle a poslání 
 
Cíle a poslání KSP naplňujeme skrze: 
 

➔ Individuální duchovní život s Ježíšem 
 

➔ Individuální a skupinové modlitby 
 

➔ Společné pravidelné nedělní bohoslužby se slavením Večeře Páně 
 



➔ Společná setkání nad studiem Bible 
 

➔ Praktická pomoc bližním v životních problémech 
 

➔ Pořádání veřejných akcí v Pyšelích a okolí 
 

➔ Pořádání vzdělávacích a společenských pobytů pro děti a dospělé 
 

➔ Podpora světové misie 
 
 

Článek III – Postavení KSP  
 

Vůči Bohu 
 
Hlavou KSP je živý Pán, Ježíš Kristus. Vede svou církev svým Slovem a Duchem.              
Starší sboru dle čl. IV bod 2. i všichni členové jsou mu podřízeni a následují jeho                
příkladů a nařízení, která jsou popsána v Novém Zákoně. Zároveň se řídí i ostatními             
obecnými principy Bible. (1. Kor 12:27-28, Efezským 1:22, Koloským 1:18). 

 
KSP vedou volení starší sboru. Ti vykonávají svěřenou službu s vědomím toho, že             
hlavou církve je živý Ježíš Kristus, vedou sbor podle autority Božího Slova zjeveného             
v Bibli a v postavení služebníků Božího lidu. Rozhodnutí starších sboru musí být ve              
shodě s učením církve a jsou po přezkoumání členů sboru jimi přijímány s pokorou              
a úctou. 

 

Vůči světské moci 
 
KSP je autonomním shromáždění křesťanů, které je samo odpovědné za řízení svých            
vlastních záležitostí a které zcela nakládá se svým vlastnictvím. KSP je evidován u             
Ministerstva kultury České republiky (IČO: 73633739), jako součást denominace         
Křesťanské sbory v Česku. 
 
 



Článek IV – Organizace KSP 

1.  Domácí sboru (člen KSP) 

Vznik členství 
 
Domácím sboru se stane každý, kdo přijal evangelium, souhlasí s vyznáním víry,            
ztotožňuje se s cíli KSP, pravidelně navštěvuje nedělní shromáždění a jiné akce            
sboru. Od domácího sboru se očekává, že je pokřtěn nebo uvažuje o křtu na znamení               
veřejného vyznání víry. Jeho formální členství vznikne požádáním o přijetí oznámené           
starším sboru. 
 
Starší sboru oznamují domácím přání zájemce stát se členem KSP. Ti mají právo             
vznést proti vzniku členství námitky, které jsou projednány na společném setkání.           
Pokud během dvou týdnů nikdo z domácích nevyjádří námitky, zájemce je přijat            
mezi domácí. O členství není v rámci KSP vedena žádná matrika, ani jiný právní              
dokument. Vše je řešeno ústní dohodou o členství. Od členů se očekává dodržování             
této dohody. 

Práva domácího sboru 

 
➔ Společně žít život víry s ostatními domácími sboru 

 
➔ Podílet se na činnosti a provozu sboru 

 
➔ Spolu rozhodovat o směřování a činnostech sboru 

 
➔ Podílet se na přijímání nových domácích sboru 

 
➔ Navrhovat, organizovat nebo účastnit se veřejných akcí sboru 

 
 
Povinnosti domácího sboru 
 

➔ Vést život dle příkladu Ježíše Krista 
 

➔ Využívat svých talentů a darů pro naplňování cílů sboru 
 

➔ Vědomě neporušovat pravidla sboru 
 

➔ Podle svých možností finančně podporovat činnost sboru například formou         
desátků 

 
  



Členství domácího sboru končí 
 

➔ Slovním nebo písemným vypovězením dohody ze strany domácího 
 

➔ Slovním nebo písemným vypovězením dohody ze strany sboru, tlumočené         
staršími 
Důvodem vypovězení mohou být: 

◆ Závažné prohřešky proti vyznání víry dle Přílohy č.1 
◆ Setrvávání ve způsobu života, který je v rozporu s učení Bible 

 

2. Starší sboru 

Ustanovení starších 
 
Věříme, že starší sboru ustanovuje Duch svatý aby byli pastýři Boží církve (Skutky             
20:28). 
 
Starším sboru se může stát každý muž, který je členem sboru, aktivně se podílí na               
chodu církve, vnímá pro tuto činnost povolání dle 1 Tim 3:1-7 a Tit 1:6-9. 
 
Starší jsou ustanoveni na dobu neurčitou na základě rozhodnutí (vyslovení důvěry) ⅔            
většiny domácích KSP. Alespoň jednou za tři roky probíhá potvrzení starších sboru            
skrze vyjádření souhlasu tajným hlasováním. 

Odvolání starších 
 
Odvolání probíhá vyjádřením nesouhlasu formou tajného hlasování při pravidelném         
potvrzení starších viz výše. 
 
Odvolání starších je možné vyvolat kdykoliv na základě závažných porušení řádu a            
vyznání víry KSP nebo kvalifikace uvedené v Bibli. 

Zodpovědnost starších 
 
Starší sboru jsou zodpovědní za směrování KSP v otázkách duchovních, zastupují           
KSP směrem k církvi Křesťanské sbory, ostatním církvím a směrem ke světské moci.             
Základními úkoly starších sboru jsou:  
 

➔ Být pastýřem církve, tedy držet se pevně základů učení, povzbuzovat ve           
víře ostatní a usvědčovat odpůrce (Tit 1:9) 

  
➔ Napomínat a vyučovat domácí v souladu s učením Bible (1. Tim 4.13) 

 
➔ Věnovat se řízení Boží církve, včetně bdění nad dušemi domácích (Žid           

13:17)  



 
➔ Být příkladem pro ostatní věřící (Žid 13:7) 

 
➔ Modlit se za věřící (Koloským 1.9) a za nemocné (Jk 5:15) 

 
 

3. Sborové hodiny 
 
Starší svolávají podle potřeby všechny domácí, aby společně projednali aktuální          
záležitosti týkající se života sboru. Sborové hodiny se konají podle potřeb, minimálně            
však dvakrát ročně.  

 

4. Přílohy 
 
Příloha č. 1 – Vyznání víry KSP 
Příloha č. 2 – Dogmatické učení KSP  
 
 
 
 


