Křesťanský sbor Vsetín
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Domácí sboru
Náš sbor vnímáme jako rodinu. Do našich shromáždění přicházejí domácí sboru a hosté.
Hosté jsou zájemci, kteří se s námi a s naším sborem chtějí blíže seznámit, nebo to mohou být
věřící z jiných sborů. Domácími ve sboru jsou ti, kteří přicházejí víceméně pravidelně, mají v
něm vztahy s ostatními bratry a sestrami a chtějí se podle svých obdarování podílet na jeho
práci a životě. Nemluvíme o členství, protože být „domácím“ vnímáme z biblického hlediska
jako vhodnější, chceme tím dát najevo, že věřící se nestane součástkou pevné organizace, ale
zůstává sám sebou a se svou zodpovědností.
Chceme, aby domácí sboru vnímali přijetí, zájem a podporu v osobní, duchovní a v případě
potřeby i v materiální oblasti; to se děje prostřednictvím vedení a pastýřské péče. Domácí
sboru se mohou účastnit shromáždění a různých sborových akcí, aktivně se na nich podílet a
vyjadřovat se k dění ve sboru.
Předpokládáme, že každý domácí sboru se bude podle možností účastnit shromáždění, že se
na nich bude podle svého obdarování aktivně podílet a že bude ztotožňovat s hodnotami, cíli a
důrazy sboru, které jsou biblicky zdůvodněné a ve sboru dohodnuté. Dále předpokládáme
respektování starších sboru při uplatňování biblických principů a řádu v životě sboru a také to,
že dotyčný nebude mít další členské závazky k jiným sborům.
Mezi hodnoty sboru patří posvěcený život, pravidelná navštěva shromáždění, služba podle
svých možností, duchovního obdarování a talentu a vzájemnost (finanční, praktická, duchovní
podpora) společně s ostatními domácími.
Chce-li se někdo stát domácím našeho sboru, je základním předpokladem jeho znovuzrození,
o čemž řekne sám své svědectví, a že bude pokřtěn. Dále předpokládáme, že přijímá Bibli
jako základní východisko pro svou víru i praktický život.
Domácím sboru přestává být ten, kdo se tak sám rozhodne a oznámí to starším; a dále ten, kdo
je sborem na základě biblické kázně vyloučen.
Pro začlenění do sboru jako domácího je obvyklý tento postup.
Zájemce vyjádří svou touhu být domácím sboru někomu ze starších nebo naopak starší to
nabídnou tomu, u koho vnímají, že by se rád stal domácím sboru.
Před sborem bude oznámeno, že dotyčný se chce stát domácím sboru a pak nastává období
čtrnácti dní, kdy se k tomu může kdokoli vyjádřit (zejména pokud by se jednalo o nějaké
dosud neznámé negativní skutečnosti). Pokud není závažných námitek (o tom případně
rozhodují starší), veřejně se sboru oznámí, že dotyčný se stává domácím sboru. Pokud si to
přeje, může dostat písemné potvrzení.
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