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VHOD ČI NEVHOD

V poslední době se mezi spoluhráči začalo mluvit Bohu. Nikdy by mě nenapadlo, že o tom vůbec uvažují a že se v šatně budou 
probírat duchovní témata, ale jak se zdá, duchovní pravdu teď hledají i oni. A co já? Mám něco říci? Jsem já tím pravým, kdo 
bude svědčit o Bohu ostatním? Nejsem zrovna příkladem řádného chování a poslední dobou mám o své víře pochybnosti. 
Jak si vůbec mohu být jist, jestli je křesťanství tou pravou cestou, co ostatní náboženství? Mluvit se smí skoro o všem, jen ne 
o náboženství a politice, ne? A pokud bych začal o víře mluvit s ostatními, ani bych nevěděl, co říct. Se čtením Bible jsem sotva 
začal. Na druhou stranu se o tom v šatně nepřestává mluvit a zájem o duchovní 
záležitosti roste…

Přemýšlíš někdy stejně? Pokud ano, v čem se tvé myšlenky shodují?

Myslíš si, že by tě Bůh jednou mohl použít jako prostředníka, který pomůže 
jiným přijít k němu? Proč ano? Proč ne? 

Co ti brání v tom, abys o Boží lásce mluvil s ostatními?
 Naše společnost považuje víru za soukromou a osobní 
 záležitost, o které se nemluví
 Nejsem si jist, jestli skutečně věřím všemu, co se o Ježíšovi 
 v Bibli píše
 Nevím, co lidem říct
 Bojím se, že mě spoluhráči a kamarádi odsoudí a odmítnou jako
  „naivku“ nebo fanatika
 Na ostatních lidech mi nezáleží natolik, abych o tom s nimi mluvil

Co by ti pomohlo, aby ses cítil lépe připravený na to, abys mohl o víře v Ježíše mluvit s někým dalším?

I mnozí lidé v Bibli se museli spoléhat na Boha, protože si nebyli jisti, 
zda jsou povoláni k tomu, aby ostatním říkali o Bohu… 

Jonáš utíká před Božím příkazem: „Vstaň a jdi do Ninive, toho velikého města, a kaž mu,” … Jonáš ale vstal a dal 
se na útěk za moře, pryč od Hospodina ... (Jonáš 1,2-3)

Mojžíšova nejistota: Mojžíš znovu namítl: „Pohleď, neuvěří mi a neposlechnou mě. Určitě řeknou: ‚Žádný 
Hospodin se ti neukázal!‘“ … „Promiň, Pane můj; pošli prosím někoho jiného.“ (2. Mojžíšova 4,1 a 13)

Petr zapírá Ježíše: „Tenhle byl také s tím Ježíšem z Nazaretu.“ Petr ho však znovu zapřel. „Toho člověka neznám!“ 
dušoval se. (Matouš 26,71-72)

Apoštol Pavel povzbuzuje svého žáka Timotea: „To jim předávej a uč. Nikdo ať tě nepodceňuje pro tvé mládí. 
Naopak, buď pro věřící příkladem ve slovu i skutku, v lásce, víře a čistotě.“ (1. Timoteovi 4,11-12)

TO CHÁPU…

VHOD ČI NEVHOD

Evangelizace (Proč bych měl o Bohu říkat ostatním?)

PŘEKÁŽKA

Bezpečí je jen iluze. 
Vyhýbat se nebezpečí není 

v dlouhodobém měřítku o nic 
bezpečnější, než když se mu 

postavíme čelem teď hned. 
Život je buď smělé dobrodružství, 

nebo velká nuda.

Helen Kellerová 
spisovatelka a přednášející
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Přečti si 2. list Korintským 5,16-21.

1.  V 16. verši apoštol Pavel říká, abychom již nikoho neposuzovali „tělesně“ či „podle lidských 
měřítek“. Co tím myslel? Mohlo by to, jak se díváme na ostatní, ovlivnit, jak jim podáváme 
evangelium?

2.  Z daného textu vyber 3 věci, které Bůh udělal pro ty, kdo v něj věří.
•	

•	

•	

3.  V 18. verši Bůh ukládá věřícím, „aby byli služebníky smíření“. Přečti si následující definici 
smíření a vlastními slovy popiš, jaká je naše role ve službě smíření ostatních s Bohem.

Smíření: vést k tomu, aby opět vládlo přátelství nebo harmonie, urovnávat spor, přivést 
k podřízení nebo přijetí. 

4.  V listu Efezským 2,12 apoštol Pavel používá obrazné vyjádření k vysvětlení, proč všichni 
lidé potřebují usmíření s Bohem, a to i přesto, že ten či onen člověk nevypadá, že by 
toto smíření potřeboval. Jak se tento popis může projevit v životě člověka: „Odloučení 
od Krista, oddělení od Božího lidu, nevztahují se na něj Boží sliby, bez naděje a bez 
Boha na světě“?

5. Jaká je úloha velvyslance v  politickém prostředí? Co to v  dnešní době znamená pro 
Kristova učedníka být vyslancem Ježíše Krista?

                        

Lidé potřebují Boha, ačkoli 

to tak občas nevypadá. 

Mohou se zdát silní, 

sebevědomí a rozhodní, 

ale jejich základní potřeba 

je duchovní. Pokud se jí 

proto nebudou zabývat, 

prožijí svůj život v iluzi. Bůh 

proto zve VŠECHNY lidi 

na světě, aby ho vyslechli 

a pochopili jeho záměr. 

Nabízí nám, abychom s ním 

měli osobní vztah. Avšak 

namísto toho, aby to dal 

vepsat do nebes, rozhodl 

se k šíření svého poselství 

použít své chybující, 

tápající a nespolehlivé 

učedníky – Bůh vysílá 

jako svého vyslance právě 

tebe! Božím záměrem je, 

že pokud se odhodláme 

mu svěřit a přijmeme jeho 

smělou, nelehkou výzvu, 

přiblíží nás to k němu. 

Takové rozhodnutí s sebou 

může přinést skutečná 

rizika jako odmítnutí, 

vyhoštění na okraj, duševní 

a fyzický útlak a někdy 

i smrt. Odměnou na druhou 

stranu je však naplnění 

smyslu našeho života 

a účast na tom největším 

poslání ve vesmíru. Neboj 

se proto ve víře vykročit 

a zjistit, co Bůh udělá!

Do
zápisu

POSLYŠ!
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1.  Zkus si vzpomenout na někoho, kdo tě na tvé duchovní cestě ovlivnil. Popiš jeho vlastnosti 
a pokus se vysvětlit, proč tě oslovil jeho přístup k evangeliu.

2.  V 2. listu Korintským 5,14 apoštol Pavel říká, že ho Kristova láska motivuje a zavazuje k tomu, 
aby o své víře říkal ostatním. Kdybys měl být naprosto upřímný, jak bys ohodnotil svou 
současnou míru motivace k tomu, abys řekl evangelium ostatním, a proč?

  Zanedbatelná

  Průměrná

  Velmi vysoká

3.  Vzpomeň si na dva či tři lidi ze svého okolí, kteří neznají Ježíše. Napiš jejich jména 
do následujícího textu a modli se za ně.

Bože, otevři prosím srdce _______________, _________________ a ________________, 
aby tě poznali a pozvali do svého života. Připrav mě prosím na to, abych jim byl tvým 
vyslancem a byl schopný jim říct o tobě.

4.  Prostuduj si evangelizační brožuru. Nauč se ji nazpaměť, abys měl základy evangelia kdykoli 
„po ruce“. I když je každý rozhovor jiný, základní myšlenky evangelia se nemění. Požádej 
Boha o moudrost při používání Boží pravdy během rozhovorů.

Prostor k navazujícímu samostatnému studiu najdeš na další stránce v sekci „Trénink“, kde se 
dozvíš víc o tom, jak se stát poslem smíření.
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TVOJE AKCE

TRÉNINK 

[OTOČ]

Dobrý svědek 
iniciativně mluví 

o Kristu v moci Ducha 
svatého a výsledky 

ponechává na Bohu.

Bill Bright
Zakladatel organizace Campus 

Crusade for Christ 
(v ČR Nový život, o. p. s.)



Příběhy jsou cestou k lidským 

srdcím… Zamysli se nad těmito.

•		Příběh,	který	
apoštol	Pavel	

vyprávěl poslednímu vládci 

Judeje z rodu Herodovců (Skutky 

apoštolů 26,4-23)

•		Příběh	o ženě
	z opovrhované

ho	

národa a navíc s nevalnou pověstí 

a jejím setkání s Ježíšem (Jan 

4,5-26) 

•		Tvůj	příběh	...
	(návod	k sepsá

ní	

svědectví o tvé cestě k Bohu 

najdeš zde – www.sportlinc.com/

testimony)

Čas říct svůj příběh

I když nás Bůh pobízí, abychom jeho lásku hlásali všude po světě, není to proto, 

že by k tomu potřeboval zrovna nás. Pokud tak neučiníme, Bůh si najde někoho 

jiného, kdo zakusí, jaký pocit vykonání tohoto Božího poslání přináší. Vyhledej, 

jakou roli má Bůh a jakou roli máš ty v tom, aby k němu mohli přijít ostatní.

Lukáš 19,39-40 

2. Korintským 4,6 

Skutky 16,14 

1. Tesalonickým 2,13 

Izajáš 55,10-11 

Z Božího pohledu 
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„... neboť jsem nic nezamlčel, ale oznámil vám veškerou Boží vůli.“ (Skutky 20,27)
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PŘI ODCHODU
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TRÉNINK

•  BUĎ VŽDY PŘIPRAVEN POSTARAT SE O DRUHÉ V OKAMŽIKU, KDY TO BUDOU POTŘEBOVAT

•  BUĎ VŽDY PŘIPRAVEN DÁT ODPOVĚĎ NA DŮVOD TVÉ NADĚJE

•  MODLI SE ZA PŘÍLEŽITOSTI MLUVIT O SVÉ VÍŘE V KRISTA

Co se ti podle tvého názoru snaží Bůh říci těmito verši? 

1. Koloským 4,2-6 – modlit se, aby nám Bůh otevřel dveře ke  kázání slova, 

využívat svěřený čas.

2. 1. Petrův 3,15 – být připraven podat odpověď každému, kdo se vás zeptá 

na důvod naší naděje.

3. Římanům 10,9-15 – jak je člověk spasen a jak Bůh využívá lidí k šíření evangelia

4. Lukáš 5,1-11 – Ježíš slibuje svým přátelům, že se stanou „rybáři lidí“

5. Marek 16,15 – Ježíš pověřuje své učedníky, aby o něm říkali celému světu

6. Zjevení 20,15 – o věčných následcích odpovědi světa na evangelium

Hlásání evangelia z pohledu Bible


