Cíle a vize hostivařského regionu.
Vize je dvojí: nadčasová, jakýsi rodný list nebo DNA regionu a potom časová představa (sen), jak to bude a co bude za pár let. Vize je uváděna do života
prostřednictvím cílů, které jsou termínované, měřitelné a podléhají vykazatelnosti (je
konkrétní člověk, zodpovědný za jejich splnění).
Nadčasovou vizi regionu Hostivař jsme shrnuli do dvouslovného vyjádření „BOŽÍ
RODINA“. Patříme Bohu, On je Otcem a hlavou, my jsme součástí těla Kristova – církve.
Rodina se vyznačuje blízkými vztahy, vzájemným společenstvím, důvěrou, zázemím i
bezpečným místem pro růst. Pro rodinu je také vlastní, že děti dorůstají, dospívají a
zakládají další rodiny. Také my usilujeme o zakládání dalších regionů a společenství
v souvislosti s růstem Božího království. Chceme naplnit Hostivař radostnou zprávou o
Kristu – evangeliem.
1. Co bylo vyřčeno ohledně vize regionu Hostivař v minulých letech (z čeho jsme
vyšli a na co navazujeme):
a) záměr z vršovického regionu (před rokem 2000) modlitební setkání v Hostivaři, cílem
modlit se zde a přinést dobrou zprávu o Kristu.
b) Prorocká slova a obrazy: obraz rozbořených hradeb, vypálených bran, které byly
postaveny z temných kvádrů, rozbité zdi a kvádry, poházené po ulicích, mezi tím se
povalují rozlámaná pouta (okovy). Výklad: (velmi stručně) vítězně bojující Církev,
osvobození zajatci, zlikvidovaná duchovní opozice v místě. Tehdy přišlo, že místní církev
možná ani nebude moc početná, ale bude velmi mocná. Přišlo to o Hostivaři před rokem
2008, J. Hejnic.
c) Na jedné z prvních modlitebních vycházek za Hostivař přišlo slovo, že pokud vytrváme
7 let, začnou se dít zjevné věci a bude čas začít systematickou práci. Na podzim 2010
pak přišlo (v souvislosti s uplynutím lhůty), že pokud do toho nepůjdeme, Pán si může
povolat kohokoliv jiného ochotného, potom ty roky modliteb zůstanou z našeho pohledu
nevyužité. Vlastně (i) na základě toho jsme začali práci na zakládání regionu Hostivař
(víc z poslušnosti, než z nadšení a přesvědčení, že na to máme; ve víře, že On na to má
a Jeho milost a slovo nám stačí).
d) Sen Evy Kobylkové (z 20. 5. 2011 - viz v příloze) - tam jsou také věci, týkající se vize jak to bude, pro koho region Hostivař bude, atd.
e) Různé prezentace během posledních 3 let (Střed, Celosboroví vedoucí 2012, Sborové
Bohoslužby 2/2013, atd.) - vedle výše zmíněného tam ještě zaznívalo: Jsme MÍSTNÍ
církev, 1 z 25-ti vyhlížených regionů pražského sboru. Odpovědnost za místo, kde
žijeme (evangelizace, modlitby, atd.). Obraz nemocnice (uzdravení, vyhojení, výcvik,
zesílení a nové vyslání) a armády (viz výše 1b teritoriální duchovní zápas). Silné a
kvalitní vztahy s místními církvemi, usilujeme o vzájemnou bratrskou lásku, o postoj
žehnání a o růst Božího království v Hostivaři.
2. Co nám rezonuje nyní (to neruší výše uvedené).
Stav a cíle ze 4/2013:
Hledáme, jak výše uvedené prakticky uskutečnit (hostivařské skupinky, Dětský klub oslovení celých rodin s dětmi, veřejné akce typu evangelizace, čtení Bible a další)
Společenství, domov (společný čas, trávený i před Boží tváří).
Přicházejí noví lidé do týmu a "stálí hosté" (je potřeba je začlenit, věnovat se jim,
některým podat pomocnou ruku, motivovat je, povzbuzovat, vést ke Kristu).

Odtud by se měla odpíchnout časová vize (vznik 3 domácích skupinek, následně vznik
regionu Hostivař během 2 až 3 let).
Stav a cíle ze 12/2014:
Po vzniku regionu (2. 11. 2014) budeme usilovat o duchovní i početní růst týmu i regionu
jako takového a růst jeho vlivu na Hostivař. Současně budeme držet hloubku
společenství, vztahů, vzájemné důvěry a života ve světle Božího slova, aby region byl
každému z nás domovem. Budeme hledat čerstvé Boží záměry a vůli pro Hostivař a
usilovat o jejich naplnění. Svými životy budeme usilovat o stanovení dobrých vzorů a
norem jednání pro své okolí.
V praktické rovině je naším cílem rozvinout skupinky a dokončit proces růstu regionu do
takové úrovně, abychom vlastními silami zvládli pravidelný provoz, aniž bychom omezili
činnost směrem ven z církve. Misie zůstává jedním z našich předních cílů.
Dále chceme vytvářet prostor pro růst a uplatnění duchovních a praktických obdarování
každého z nás. Budeme usilovat o vzájemnou otevřenost a podporu při sdílení
radostných věcí i různých tlaků, abychom se vzájemně dokázali modlitebně krýt a
pomoci si v praktických potřebách. Pro pohled z určitého odstupu budeme využívat
konzultací s nestranným motivátorem z Norska.
3. Nadčasová vize (2/2015):
Stali jsme se jedním z vyhlížených 25-ti regionů pražského sboru Křesťanských
společenství. Usilujeme o naplnění sborových vizí a cílů ve svěřeném místě - Hostivaři a
okolí, kam chceme přinášet evangelium Pána Ježíše Krista a kulturu Božího království.
Vedle toho budeme usilovat o zakládání dalších regionů na území Prahy a okolí.
Budeme usilovat, aby se naše proměněné životy uplatňovaly ve vztazích k Bohu i k sobě
navzájem (síla společenství, Boží rodina) i směrem ven (síla svědectví o Kristu).
Pepík

