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Skutky apoštolské 11:19  Po smrti Štěpánově nastalo v Jeruzalémě pronásledování. Ti, kteří se odtud 
rozprchli, dostali se až do Fénicie, na Kypr a do Antiochie; slovo evangelia však zvěstovali jenom židům. 
20  Ale někteří z nich, původem z Kypru a z Kyrény, začali po svém příchodu do Antiochie zvěstovat Pána 
Ježíše také pohanům. 
21  Moc Boží byla s nimi, a veliké množství lidí uvěřilo a obrátilo se k Pánu. 
22  Zpráva o tom se dostala k sluchu církve v Jeruzalémě a bratří poslali do Antiochie Barnabáše. 
23  Když tam přišel a spatřil, co se z milosti Boží děje, měl radost a povzbuzoval všechny, aby ve svém 
rozhodnutí setrvali a zůstali Pánu věrni. 
24  Byl to muž dobrý, plný Ducha svatého a víry; a tak bylo mnoho lidí přivedeno k Pánu. 
25  Proto se Barnabáš odebral do Tarsu, aby vyhledal Saula. 
26  A když ho nalezl, vzal ho s sebou do Antiochie. Pracovali spolu v tamější církvi po celý rok a vyučovali 
velké množství lidí; a právě v Antiochii byli učedníci poprvé nazváni křesťany. 
 
 
VIZITACE 

Slovo, které vzbuzuje určité představy… 
 

Vizita lékař zhodnotí stav pacienta, a navrhne způsob jeho léčení 
Kontrola  pracovník společnosti přezkoumává, zda se vše děje podle zákona a ve prospěch společnosti 
Inspekce  pověřený nadřízený orgán přijede a prověří jak daná společnost, či jednotlivec pracuje 
Audit úřední přezkoumání a zhodnocení určité činnosti nezávislou osobou 
 
Toto vše vizitace není. Popravdě řečeno vizitu, audit, kontrolu, inspekci duchovního života sboru nemůže 
udělat nikdo jiný, než Pán Ježíš, protože On jediný zná naše srdce, motivy našeho jednání, naši opravdovost, 
upřímnost, vytrvalost, naše zápasy – prohry i vítězství, naši lásku k Němu – jako Pánu církve, a našemu 
Spasiteli. 
 
Přesto v církvi (či v některých církvích) vizitace (i když se může různě jmenovat) existuje. 
Proč, co je jejím úkolem a jak to v praxi probíhá. 
 
Vedení církve vyšle jednoho, nebo dva bratry, aby navštívili daný sbor, hovořili s kazatelem a jeho rodinou, 
navštívili členy a přítele sboru, vedli rozhovor se staršovstvem a pracovníky sboru, seznámili se se 
způsobem jejich práce, ale také zkontrolovali, zda i po technické a administrativní stránce vše funguje jak 
má. 
Cílem těchto bratří by mělo být, aby sboru pomohli vidět jejich společenství z vnějšku. Aby pomohli v dalším 
směřování sboru a pokud by vycítili nějaký problém, či možný konflikt, jejich úkolem je tomuto předejít a 
pomoci danou věc vyřešit. 
Řád CB u účelu vizitace hovoří takto: 

Účelem vizitace je poskytnout obraz o duchovním stavu sboru, o práci duchovního správce sboru, popř. 
dalších kazatelů nebo vikářů v činné službě, o práci staršovstva a všech ostatních pracovníků a o 
perspektivách sborové práce. Má být sboru pomocí, a proto se má provádět s moudrostí, v duchu 
Kristovy lásky a s bratrským porozuměním. 

 
Myslím si, že naši otcové, kteří způsob vizitace zavedli, měli na mysli správnou a dobrou věc. Chtěli sborům 
pomoci v jejich orientaci, vizi a směřování. 
Ale zároveň si uvědomuji, že vizitace má i svá úskalí a nebezpečí. Tím největším nebezpečím je vizitátor 
samotný a druhým nebezpečím jsou nevyzrálí a kritičtí členové sboru. 
Vizitátor – je to jen člověk, bratr v Kristu, kolega kazatel, či kolega starší sboru, který byl zvolen do RCB. 
Pokud tento člověk přichází v pokoře, s upřímnou touhou nechat se vést Duchem svatým, s vědomím, že je 
jen člověk, který nemůže plně nahlédnout do každého zákoutí práce navštíveného sboru, pokud je lidsky 
citlivý, duchovně vyzrálý a moudrý, pak jeho přítomnost ve sboru opravdu může v mnohém pomoci. 
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Pokud si ale hraje na odborníka, na duchovního auditora, nebo na rozhodčího, pokud více mluví, než 
naslouchá, pokud situaci posuzuje jen podle svých představ, zkušeností a měřítek, pak jeho přítomnost 
může způsobit velkou duchovní škodu.  
 
Druhým nebezpečím při vizitaci mohou být nevyzrálí a kritičtí členové, či přátelé sboru. Ti, kteří ve 
sborovém společenství většinou mlčí, protože ostatní jejich kritické postoje znají, a jejich postoje a názory 
nemají ve sboru váhu.  
Pokud není vizitátor zkušeným a duchovním člověkem, může se stát, že ho tito lidé natolik ovlivní, že jeho 
závěry mohou do společenství vnést nepokoj a rozpor. 
 
 
Jak tedy taková vizitace probíhá? 
V našem případě dva bratři přijedou do našeho sboru. Nejprve mají rozhovor s kazatelem a jeho 
manželkou, potom navštíví členy a přítele sboru, a hovoří s nimi o tom, co prožívají, jak vidí své 
společenství, jak se jim v něm duchovně dýchá. Setkají se se staršovstvem, a případně dalšími pracovníky. 
V neděli se zúčastní společné bohoslužby a vyvrcholením vizitace je shromáždění pro členy (v našem 
případě i pro přátele sboru), kde vedou s přítomnými rozhovor o duchovním stavu sboru, o jejich 
potřebách, zápasech i radostech. Pak sami sdělí, co při rozhovorech vycítili, poukážu na silné i slabé stránky 
společenství a povzbudí je na další cestě. 
 
Nás čeká při vizitaci ještě jedna důležitá věc. Podle řádu CB existuje určité pravidlo pro práci kazatelů na 
sborech. Po sedmi letech jejich služby se bratři během vizitace ptají kazatele a jeho manželky, zda jsou 
ochotni na sboru dále působit, a stejnou otázku dávají staršovstvu a členům sboru. Při vizitačním 
shromáždění dochází k hlasování členů sboru, zda chtějí, aby kazatel ve své práci spolu s nimi pokračoval. 
Hovořím o tom proto, abyste nebyli za dva týdny zaskočeni, o co vlastně jde, a také proto, abyste se spolu 
s námi a se staršovstvem modlili, aby nám společně Bůh ukázal jak dál.  
Já s manželkou cítíme, že Pán Bůh má pro nás v Kladně ještě otevřenou práci. Hovoříme o tom i na 
staršovstvu, které také vidí, že bychom v Kladně měli ještě v duchovní práci pokračovat.  
 
Prosím Vás tedy - modlete se, ať vizitace i hlasování o tom, zda máme v Kladně zůstat, proběhne podle Boží 
vůle. 
 
 
Bylo by ale málo, kdyby dnešní kázání bylo jen o řádu a praxi řízení sborů a Církve Bratrské. 
Najdeme něco podobného v Bibli? Nebo se jedná jen o ryze technické a organizační věci v dnešní době? 
 
Když pročítáme Skutky apoštolské, které hovoří o vzniku církve a o šíření evangelia v tehdejším světě, o 
misijní práci apoštolů a o zakládání sborů na místech kde lidé uvěřili, narazíme na jeden zvláštní moment, 
který se tak trochu vizitace týká. 
 
Skutky apoštolské 11:19  Po smrti Štěpánově nastalo v Jeruzalémě pronásledování. Ti, kteří se odtud 
rozprchli, dostali se až do Fénicie, na Kypr a do Antiochie; slovo evangelia však zvěstovali jenom židům. 
20  Ale někteří z nich, původem z Kypru a z Kyrény, začali po svém příchodu do Antiochie zvěstovat Pána 
Ježíše také pohanům. 
21  Moc Boží byla s nimi, a veliké množství lidí uvěřilo a obrátilo se k Pánu. 
22  Zpráva o tom se dostala k sluchu církve v Jeruzalémě a bratří poslali do Antiochie Barnabáše. 
23  Když tam přišel a spatřil, co se z milosti Boží děje, měl radost a povzbuzoval všechny, aby ve svém 
rozhodnutí setrvali a zůstali Pánu věrni. 
24  Byl to muž dobrý, plný Ducha svatého a víry; a tak bylo mnoho lidí přivedeno k Pánu. 
25  Proto se Barnabáš odebral do Tarsu, aby vyhledal Saula. 
26  A když ho nalezl, vzal ho s sebou do Antiochie. Pracovali spolu v tamější církvi po celý rok a vyučovali 
velké množství lidí; a právě v Antiochii byli učedníci poprvé nazváni křesťany. 
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Pronásledování 
Křesťané se rozprchli (PJ řekl, že mají kázat v Jeruzalémě, Samařsku, Judsku až na sám konec země… ale jim 
bylo v Jeruzalémě tak dobře….) 
 

Sk 1,7 Řekl jim: "Není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci; 
8 ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém 
Judsku, Samařsku a až na sám konec země." 

 

A tak dopustil Bůh pronásledování.  
Mysleli bychom si, že pronásledování křesťany zastrašilo, že se uzavřeli a schovávali, aby je někdo nenašel. 
Opak je pravdou. Všude kam přišli, přinášeli radostnou zvěst evangelia, o záchraně, o spasení, které nám 
daroval Pán Ježíš. 
Pronásledování, zastrašování, perzekuování, posmívání nemůže toho, kdo je naplněn Boží láskou, kdo 
zakusili vysvobození z hříchů, kdo zažil Boží milost zastavit v nesení evangelia. 
 

A tak se právě díky pronásledování začíná evangelium šířit po celé tehdejší Římské říši. 
Jedním z míst, kam přišli křesťané, byla Antiochie.  
Toto město leží v syrském zálivu, v malé Ásii, dnešním Turecku, na jeho hranici se Sýrií. Bylo to důležité 
obchodní město. 
Čteme, že někteří obrácení židé přišli až sem, ale evangelium zvěstovali jen židům. Ale někteří, kteří byli 
původem z Kypru a z Kyrénu to viděli jinak. Evangelium přeci patří všem! A tak kázali i pohanům.  

21  Moc Boží byla s nimi, a veliké množství lidí uvěřilo a obrátilo se k Pánu. 
Nastalo veliké probuzení, v Antiochii vznikl velký sbor. 
 

O tom se dozvěděli v Jeruzalémě. Jeruzalém byl centrum křesťanství, apoštolové si uvědomovali svou 
duchovní zodpovědnost. A tak když se o probuzení v Antiochii dozvěděli, rozhodli se, že na toto místo 
pošlou VIZITÁTORA, tedy muže, který zjistí, jak to vše vypadá, a pokud bude, třeba usměrní a povede tamní 
církev. 
 

Vybrali Barnabáše. 
Byl to asi nejlepší výběr, jaký mohli udělat. Barnabáš = syn útěchy, potěšení. 
Poprvé se s ním setkáváme ve Skutcích 4 kapitole… 

Sk 4,36 Také Josef, kterého apoštolové nazvali Barnabáš - to znamená 'syn útěchy' - levita původem z 
Kypru, měl pole, prodal je, peníze přinesl a položil před apoštoly. 

 

Byl to dobrý muž, plný Ducha svatého a víry. Citlivý, vnímavý člověk, který miloval Ježíše, a který byl plný 
milosti a lásky k lidem, plný moudrosti. Byl to levita, ale původem z Kypru, a proto měl blízko i k pohanům.  
 

22  Zpráva o tom se dostala k sluchu církve v Jeruzalémě a bratří poslali do Antiochie Barnabáše. 
23  Když tam přišel a spatřil, co se z milosti Boží děje, měl radost a povzbuzoval všechny, aby ve svém 
rozhodnutí setrvali a zůstali Pánu věrni. 
24  Byl to muž dobrý, plný Ducha svatého a víry; a tak bylo mnoho lidí přivedeno k Pánu. 
25  Proto se Barnabáš odebral do Tarsu, aby vyhledal Saula. 
26  A když ho nalezl, vzal ho s sebou do Antiochie. Pracovali spolu v tamější církvi po celý rok a vyučovali 
velké množství lidí; a právě v Antiochii byli učedníci poprvé nazváni křesťany. 

 

Když Barnabáš přišel do Antiochie a viděl, co tam Bůh dělá, měl ohromnou radost. Nepoučoval, neradil, 
nekontroloval, ale povzbuzoval je k věrnosti a vytrvalosti v následování Pána Ježíše. 
A výsledek – mnoho dalších lidí se obrátilo ke Kristu. 
 

To je nádherný příklad vizitátora. Byl vyslán apoštoly, aby zkontroloval – kdyby byl tělesným člověkem, tak 
by z pozice své autority mohl poučovat, přehodnocovat, zpochybňovat… 
Ale on byl duchovní člověk. Dobrý, moudrý, plný Ducha svatého a plný víry. Jemu nešlo o to, aby se 
prosadil, aby ukázal, co umí, aby na sebe strhnul pozornost, ale šlo mu o Boží dílo. O záchranu lidí a tomu 
vše podřídil. 
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Tím ale vše neskončilo. Uvědomoval si, že takto nový, živý sbor potřebuje dobré vedení. Potřebuje 
obdarovaného kazatele, který by jim pomohl jít dál.  
Možná, že pro mnohé jiné b to bylo pokušením. Budu zde kazatelem. Vezmu si na starost tento perspektivní 
sbor! Ukážu i těm v Jeruzalémě jak se to dělá! 
Nic takového ale Barnabáše nenapadlo. On znal své místo, své obdarování. On věděl, (věřím, že to mu 
ukázal Duch svatý), že tento sbor potřebuje někoho jiného než je on sám. 
Jistě se za to modlil. A rozhodnutí bylo jasné. Vyhledám Saula, Pavla, to je ten pravý Boží muž pro toto 
společenství. 
 

V té době byl Pavel v Tarzu, církev ho ještě neznala. Ale Barnabáš (který se ho po obrácení ujal a zastal před 
nedůvěřivými apoštoly) v něm vidí toho správného muže pro sbor v Antiochii. 
A tak se vydává do Tarzu, aby Pavla přivedl. Spolu pak pracují jeden rok, vyučují lidi a sbor kvalitativně i 
kvantitativně roste. 
 

Bible o tomto sboru vydává svědectví: zde jsou poprvé učedníci nazváni křesťané, tedy Kristovci! 
 
Krásný příklad vizitátora. Moudrost, vedení Duchem svatým, dobré srdce, správné motivy, jde mu o dílo 
Boží a ne o sebe. Není to laciné, povrchní, vnímáme ten zápas – co tento sbor potřebuje? Co je třeba udělat, 
aby mohl růst, aby byl zakotven v Kristu, aby byl světlem. 
A výsledek – pevný, stabilní, duchovní společenství, které zanedlouho potom vysílá první misionáře, aby 
nesli evangelium dál. Vysílají právě Barnabáše (protože vidí jeho duchovní kvality – člověka, který je 
moudrý, plný Ducha svatého, obětavý, nezištný, kterému leží na srdci církev) a Pavla (vůdčí osobnost, 
evangelistu, stratéga,  

Sk 13,1-3 V Antiochii byli v církvi proroci a učitelé: Barnabáš, Simeon zvaný Černý, Lucius z Kyrény, 
Manahem, který býval druhem tetrarchy Heroda, a Saul. Když konali bohoslužbu Pánu a postili se, řekl 
Duch svatý: "Oddělte mi Barnabáše a Saula k dílu, k němuž jsem je povolal." A tak po modlitbách a postu 
na ně vložili ruce a vyslali je k dílu. 

 
Ale vidíme i správný postoj sboru vzhledem k vizitátorovi… 

Mohli by si říct – co tu má tenhle člověk co dělat. A co by do toho měli mluvit bratři z Jeruzaléma. Vždyť oni 
kázali jen židům, nepochopili (kromě Petra, ale toho k tomu donutil sám Bůh), že Ježíš přišel i pro pohany. 
To my jsme v poznání dál než oni. Vystačíme si bez nějakého Barnabáše… Nemá nám co dát. 
 

Ne, oni ho s láskou přijali, svědčili mu, co Bůh mezi nimi dělá. Výsledek – Barnabáš je plný radosti, je 
povzbuzený, jeho srdce překypuje vděčností Bohu za jeho milost, kterou na tomto místě prokázal. 
 

Je snadné, zvlášť pokud se práci daří, mávnout nad druhým člověkem rukou. Co nám může dát? Vždyť náš 
sbor je na tom lépe, než jeho vlastní. Přežijeme to, ale nic od něj nečekáme. Vydržíme, je to nutné zlo, a pak 
si zase pojedeme dál. 
Toto by byl postoj duchovní pýchy. Bible nám ukazuje, že potřebujeme jeden druhého. Každému z nás dal 
Bůh jiný dar, abychom se navzájem doplňovali, abychom si sloužili. Duch svatý dává moudrost, pohled 
kupředu, zjevuje cestu, po které se má církve ubírat. A tuto cestu může ukázat skrze někoho úplně jiného, 
než my čekáme.  
Proto je důležité mít otevřené srdce i mysl na Boží impuls. To platí stejně pro můj osobní duchovní život, 
stejně jako pro život církve. 
 

A tento postoj sboru v Antiochii jim přinesl požehnání. Oni Pavla neznali, možná o něm ani nikdy neslyšeli. 
Ale Barnabáš ho znal, věděl o tom, že mu Pán Ježíš dal zaslíbení, že bude apoštol pohanů. A když se modlí, 
uvědomuje si – to je ten muž a to je místo! A tak je dá dohromady. 
 
A tak vidíme, že požehnání přichází na všechny 

Na vizitátora – protože je povzbuzen sborem 
Na sbor, protože je povzbuzen vizitátorem, a skrze něj mu Bůh ukáže jak jít dál. 
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Závěrem 

Modleme se, ať stejně jako Barnábáše povede Duch svatý i bratry, kteří k nám přijedou, aby nás mohli 
povzbudit ve víře a v následování Pána Ježíše. A možná nám i dali nový podnět, jak chce Bůh vést náš sbor 
dál. 
 
Přijměme je – jako bratry v Kristu, jako služebníky Boží. 
Buďme citliví na to, co je z Božího Ducha a co je lidské.  
A pamatujme – náš úkol je – povzbudit je tím, co dělá v našich životech Bůh. Aby od nás odjeli plni radosti a 
vděčnosti za Boží milost. 
 
Často je to tak, že vizitátor odjíždí s plnou hlavou informací o tom, jaké aktivity sbor má. 
Ale to je špatné. Měl by odjíždět se srdcem plným vděčnosti, jak Bůh jedná! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


